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Inleiding   

ELECTRA, ‘Gods-manifestatie’. Deze brochure is een verbeterde versie 
van brochure no.13a uit 1994, waarbij de laatste gegevens zijn verwerkt 
en sommige zaken zijn aangepast naar de nieuwste inzichten.  

DE GEHEIMEN DER GROTE PYRAMIDE 

De Grote Pyramide (van Cheops) heeft reeds veel van haar geheimen 
prijs gegeven. En naar het schijnt staan wij voor nóg grotere verrassingen 
sinds R. Gantenbrink zijn robot in de luchtschacht voor een dichte deur 
geplaatst zag. De Grote Pyramide is een bijna volmaakt vierkant, en deze 
is met een bijna ongelooflijke precisie gebouwd. Ze ligt naar het 
Noorden, Zuiden, Oosten en Westen gericht, met slechts een afwijking 
van 0,015%, en dat zou men nu alleen maar na kunnen bouwen met laser-
theodolieten. De hoeken zijn 90graden, met slechts een afwijking van 1 
graad.  Een Zuid Afrikaanse architect geeft een mooie uiteenzetting van 
de piramides, zie Frans Joubert architects 

Waarom was zúlk een precisie voor de bouwers noodzakelijk? Volgens 
de laatste berichten liggen de oudste stenen van de Grote Piramide 
bovenaan en de jongere stenen onderaan. Dit wijst erop dat het bouwwerk 
van boven naar beneden gebouwd moet zijn. De Egyptische regering 
heeft bevestigd dat dit inderdaad het geval is. Deze piramide kan ook 
geen graftombe zijn, maar is veeleer een sterrenwijzer (kalender), om de 
taal der sterren te leren verstaan. Ze is nog veel meer dan dat, hetwelk wij 
straks nader gaan bezien. 

Door de precessie, het verschuiven van de aardas, veranderen de 
sterrenstelsels hun posities gedurende de cyclus van 25.980 jaren. 2500 
jaar geleden wees één van de zuidelijke schachten naar de ster Sirius (de 
godin Isis). De andere zuidelijke schacht wees toen naar de middelste  
ster van de drie sterren in Orion die op één rij staan. De drie pyramiden 
in Gizeh staan in diezelfde opstelling, waarvan de achterste iets uit de 
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hartlijn ligt. De Orion zou door Osiris zijn bewoond, en hij zou vandaar 
uit de beschaving aan de Nijl-delta hebben gebracht. 

 

De Grote Piramide kan geen graftombe zijn, en ze is veel méér dan een 
sterrenkalender. Ze  is tevens een elektrisch radiografisch zend- en 
ontvangstation, en, volgens sommige wetenschappers, één der 'pijlers' 
van deze aarde. Onze aarde heeft Van Allen-gordels, magnetische 
gordels. Onze aarde hangt in het heelal en draait vanwege 
elektromagnetische krachten, die andere planeten op ons hebben. 

Volgens sommige wetenschappers heeft in de Grote Piramide één van de 
drie magnetische 'gouden naalden' van deze aarde gelegen. De andere 
magnetische 'gouden naalden' lagen in de Bermuda driehoek en in de 
Japanse zee. Dit werden de 'grondvesten der aarde' genoemd, Job 38:6. 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht om deze magnetische 
naalden te fotograferen en/of te vinden, doch tevergeefs. Die naalden 
werkten en fungeerden zo ongeveer als de 
moderne Tesla-torens, waarover later 
meer. Deze drie magnetische staven of 
naalden waren elk omgeven door vier 
massief gouden staven, in horizontale 
positie. Wanneer schepen, vliegtuigen, 
etc- in hun nabijheid komen, verbranden 
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deze spontaan, daar de naalden dan een verticale positie zouden innemen 
en het voorwerp naar zich toe trekken. Deze naalden schijnen wel zó 
krachtig te zijn dat er normaliter geen mens bij kan komen. Dit schijnt 
slechts het privilege der 'goden' te zijn. 

Dat de tombe in de Koningskamer der Grote Piramide geen graftombe is 
blijkt uit de afwezigheid van een deksel. Er kan nooit een deksel op de nu 
lege tombe hebben gelegen, want een deksel is er niet in die kamer, en kan 
er ook niet uit zijn gehaald, daar de toegangsopening te klein is. In die tombe 
moet die 'gouden naald' zijn opgesteld geweest. Zelf denken wij dat de Grote 
Piramide nóg een andere betekenis en functie had, waarover straks meer.De 
Grote Piramide is tegelijkertijd een sterrenkalender en een bewaarplaats 
voor de geschiedenis der mensheid, in stenen gegrift, geschreven in 
mathematische, geometrische en astronomische taal ......  Waren de 
'Morgensterren' uit Job 38 de bouwers? Of Henoch? 

De basishoek van de Grote Piramide is 51 graden, 51 minuten en 14,3 
seconden. Bij een uitslag, de zogenaamde 'mercatorprojectie, wijst de 
Grote Piramide Nederland aan, als zijnde het land van de ZEVEN 
GODEN. Aan Nederland is het getal zeven verbonden. Boven de Rijn 
zeven provinciën, en de Rijn splitst zich in zeven rivieren, het heptaporur 
(dat is een rivier die zich in 7 stromen 
splitst), etc. 

De basishoek van de Grote Piramide is 
dezelfde hoek als die in de zevenpuntige 
ster, het heptagram, zie figuur uit het  
boek van  Bonnie Gaunt: Beginnings  

Oudtijds heeft de Grote Piramide, samen met Bermuda en de 'naald' in de 
Japanse zee, de aardas recht gehouden door zich te richten op NEMESIS, 
de 10e (of ook wel 12e) planeet. Deze planeet is uit ons zonnestelsel 
vertrokken. De Schrift spreekt over de 'Hoeksteen', de hoek-bepalende-
steen, dus een steen die de hoek van de aarde bepaalde. De kanttekening 
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van de S.V. spreekt over de 'steen haars hoeks'. Die hoeksteen hield de 
aarde vast aan magnetische koorden, waarvan Job spreekt over 'nieten', 
dat de aarde hangt aan een 'niet', dwz niet zichtbare kabels, of te wel 
elektromagnetisch koorden. Na de zondvloed kwam de aardas 21 graden 
scheef te staan. 

In die HOEKSTEEN 'Nemesis' is de TROON van IHVH, een troon van 
ELEKTRA, waaronder de vier troondragers stonden (de vier dieren, 
waarvan Baphomet er één was voor zijn val) en er boven stond de 
overdekkende Cherub.. 

Vele pyramidologen hebben in de Grote Piramide een kalender van 
Jahweh gezien, gegrift in steen, en hebben de maten verbonden aan 
jaartallen. Er zijn diverse boeken voorhanden, oa. van Maj.v.d.Vecht, B. 
Nicklin, Rutherford, etc-, waarin uitgebreid op deze materie wordt 
ingegaan.  Op zichzelf een schat aan studie en informatie.  

De uittocht van het volk Israël viel in 1456BC 

In 1521 de Reformatie ingezet door Maarten Luther 

1776 de oprichting van de Orde der Illuminati, en de stichting van de 
USA 

 

. 1914 de eerste wereldoorlog, 1940 de 2e wereldoorlog 
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1990  GOLF-oorlog, Bush Nieuwe wereldorde. 

De piramide-maten zouden de loop der geschiedenis aangeven, want zó 
het Boven is, zo gaat het Beneden! 

De inch-jaar-tijd-as meet 103 piramide-inches (p") en is 103 jaar, is 
37620 dagen.  1 jaar = 365,24272 dagen. 

39 van deze 103 cycli brengt ons bij Adam, in 4017 BC. 

PIRAMIDE betekent:  LICHTEN, LICHTMATEN (om lichtreflecties te 
meten). In Egypte zijn overdag in de dampkring lichtbundels zichtbaar. 
Van oorsprong was de piramide bekleed met een deklaag, een soort wit 
marmer, en dat weerkaatste de lichtbundels op unieke wijze, zodat de 
piramide ook als zonnewijzer dienst deed. Of het was een markeerpunt 
voor de Anunnaki en hun vliegtuigen. 

a. Op 6 mei en 8 augustus lag de Noord-begrenzing van de Oost en West 
reflectiebundels der zon op één lijn met de Noord-piramide basis, en werd 
de bundel van het zuidvlak horizontaal teruggekaatst. 

b. Op 1 november en 11 februari liep de Noord-begrenzing van de Oost 
en West reflectiebundels zuiver in N.O en N.W.richting; en dmv deze 
constructie was het dodenfeest al 400 jaar tevoren voorspeld. 

c. Op de equinox datum liep de Zuid begrenzing van de Oost en West 
reflectiebundels zuiver in N.O en N.W. richting. 

d. Op 2/3 december en 11/12 januari was er een loodrechte reflectie door 
het zuidvlak. 

e. Op 27/28 december en 14/15 oktober staat de zon, en soms de maan in 
het Noordvlak. 

Door haar ligging bepaalt de Grote Piramide de nulmeridiaan 
(Greenwich); de Grote Piramide ligt exact boven het zwaartepunt der 
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continenten. De landbouw in Egypte hing volslagen af van de Nijl en zijn 
jaarlijkse overstromingen. Het landbouwjaar was ingedeeld in drie 
tijdperken (zie: De stenen spreken, v.d.Vecht). Het zaaiseizoen (Shat), 
het groei- en oogstseizoen (Pert), en de periode der overstroming 
(Shemut). Het zaaiseizoen begon op 1 november, de eerste dag van het 
kalenderjaar. De algemene oogst begon op 28 februari. 

De Grote Piramide en de Piri Reis-kaart 

De meridiaan der Grote Piramide verdeelt de continenten in twee delen. 
Het grondvlak der piramide gedeeld door tweemaal de hoogte levert het 
getal pi op, is 3,14.   2.600.000 rotsblokken, waarvan sommigen wel 12 
ton wegen, zijn tot op millimeters nauwkeurig geplaatst, met voor ons 
nog onbegrepen technieken. Ongeveer 150 meter hoog en 31.200.000 ton 
zwaar is deze piramide.  

 

De Piri-Reiskaart moet héél oud zijn, en moet gemaakt zijn voordat de 
Zuidpool-ijskap er was. Men zou momenteel slechts via ultramoderne 
echo-metingen zo'n kaart kunnen samenstellen. Op de kaart ligt 
Nederland, gezien vanuit de basishoek der Grote Piramide, op 51 graden, 
51 minuten en 14,3 seconden. Ook ligt Nederland op de 51e/52e 
breedtegraad, in het Noorden, Ps.4-8:3. Nederland ligt onder het 
sterrenbeeld ORION, bestaande uit zeven grote sterren. Hierover later 
meer. 
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De piramide als ARK, bewaarplaats van energie 

In dit geval fungeerde de kist als een verzamelplaats of plek voor de 
manifestatie van de Atmosferische Elektriciteit. Door de luchtschachten 
konden de bliksemstralen naar binnen, en kon tevens de luchtdruk 
gecompenseerd worden. Wat is atmosferische Elektriciteit ? En 
Stastische Elektriciteit ? 

Wikipedia:  

Luchtelektriciteit of atmosferische elektriciteit is de elektrische 
activiteit in de onderste lagen van de 
aardatmosfeer, maar ook wel de 
atmosfeer van andere planeten. De 
ionosfeer en magnetosfeer worden veelal 
apart bestudeerd, maar zijn ook onderdeel 
van het global electrical circuit (GEC). 
Dat de atmosfeer elektrisch geleidend is, 
is mogelijk doordat de luchtlagen 
geïoniseerd zijn. De elektrische lading 
ontstaat waarschijnlijk vooral door 
onweer.  

Een vandegraaffgenerator 

Statische elektriciteit is de benaming voor elektriciteit die zich voordoet 
in slecht- of niet-geleidende stoffen. In deze isolatoren kan elektrische 
lading worden geïnduceerd (opgewekt) die in rust blijft bestaan en zich 
niet verplaatst omdat er geen stroom kan lopen. Er kan door een ongelijke 
verhouding tussen elektronen en protonen wel een statische elektrische 
spanning heersen tussen delen van dit isolerende lichaam onderling, 
tussen het lichaam en een anders geladen lichaam of aarde. In 
tegenstelling tot gewone, dynamische elektriciteit, waarbij inductie het 
verband tussen elektrische stroom en magnetisme beschrijft, is er bij 
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elektrostatica geen sprake van magnetisme omdat er geen stroom loopt.[1] 
Toch worden er door geladen voorwerpen wel krachten uitgeoefend. 
Gelijkgeladen voorwerpen stoten elkaar af, ongelijkgeladen voorwerpen 
trekken elkaar aan. Een statisch geladen voorwerp kan in een geleider 
influentie veroorzaken, positieve en negatieve lading wordt van elkaar 
gescheiden.  

Sint-Elmusvuur of elmsvuur is een 
lichtverschijnsel. Dit verschijnsel 
treedt op wanneer grote 
ladingsverschillen worden opgebouwd 
voordat de ontlading komt. Dan kan 
het gebeuren dat voorwerpen bij de 
grond zo sterk geladen worden, dat er 
(positief) geladen vonken uit 
weglekken. Dit kan bij uitstekende 
voorwerpen gebeuren zoals antennes 
en scheepsmasten. Dit verschijnsel 
heeft een groen- of blauw-wit-achtige 
kleur. Wanneer er ook nog een 
ontlading in de buurt is, kan de bliksem elk moment inslaan. Sint-
Elmusvuur mag niet verward worden met een bolbliksem, hoewel 
de twee fenomenen verwant zijn.  

Soms verschijnt elmsvuur op toppen en bergkammen, wat wijst 
op een naderend onweer. Bij daglicht is elmsvuur natuurlijk 
moeilijker waar te nemen, maar het sissende geluid ervan en de 
vreemde gewaarwording van geëlektrificeerd hoofdhaar kan een 
teken zijn van een ontlading, zelfs bij blauwe hemel.  

Benjamin Franklin was de eerste die het vreemde licht herkende 
als een elektrisch fenomeen.  
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(De brandende braambos bij Mozes moet ook iets te maken 
hebben met het St Elmusvuur, waarin JHWH tot Mozes sprak) 

DE ZIGGURATS in BABEL 

In de oude tijden bestond er reeds een groot wereldwijd netwerk waarmee 
men in staat was energie in de atmosfeer (ionensfeer) zodanig te 
beheersen dat men andere landen kon afdwingen tot gehoorzaamheid, 
daar men anders bliksem uit de hemel zou laten afdalen. Zulk een macht 
was BABEL, en de 'toren van Babel' was het centrum vanwaaruit men 
opereerde. Dit is te vergelijken met de huidige Tesla-torens, waarmee 
men draadloos energie kan transporteren via de ionensfeer (of ionosfeer). 
Zoals de Illuminati heden ten dage hun 'atomaire priesterschap' voeren, 
de CIBITRI, zie onze brochure over het Atomaire Tijdperk, op gelijke 
wijze had men in Babel  het 'Arch-Priesterschap'. Arche-on = vlamboog-
trekken. 

ARCH komt van arc, een electrische vonk die overspringt wanneer men 
twee polen dicht bij elkaar houdt, gelijk een bougie, een spark-plug. Een 
arch is een vlamboog. Een arcade is een gewelfboog. Een architect is 
iemand die o.a. bogen tekent. Argus is een honderd-ogige wachter. 

BBL of Babylon, was de manifestatie van de arch of vlamboog. Zoals 
Elohim in de brandende braambos Zich manifesteerde als de IK BEN, de 
'HO ON', de Lichtende, pleegden de Egyptische en Babylonische 
tovenaars en priesters hetzelfde. In die tijd had men over de gehele aarde 
stenen kringen en  pilaren opgericht, als zend- en ontvangstations. In de 
geschiedenis der volkeren staat dat daarmee 'vreemde energie' werd 
opgewekt die dodelijk kon zijn. Alleen bij vakkundig gebruik kon men 
deze energie beheersen. Die energie hing af van de komst en standen der 
planeten. Over heel de wereld waren deswege observatoria opgericht, de 
stenen cirkels. Dit tijdperk kennen wij als de Megalieten-cultuur. 
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Planeten kwamen soms heel dicht langs de aarde, en er waren bijna-
botsingen. De energie die daarbij werd 
opgewekt was zeer groot. Jupiter stond 
eens dicht bij de aarde en gaf daarvan 
blijk via energie-ontladingen. Vandaar 
dat men deze planeet als een 'god' ging 
aanbidden. Jupiter is als een sterke 
radiozender, die radiogolven uitzendt. 
Deze golven bezitten een elektro-
magnetische component, en via een 

zender kan men deze omzetten in elektriciteit (in een kristal-ontvanger 
geschiedt hetzelfde).  

In Babel kende men dus de centraal geleide energie, en had daarmee 
algehele controle over de natuur, zoals men momenteel via de Tesla-
torens het weer kan beïnvloeden. (HAARP) Weersbeïnvloeding is, en 
was oudtijds, zeker een ramp, daar men afhankelijk is van de landbouw 
om voort te kunnen leven of bestaan. Erkende een ander land niet het 
centrale gezag van Babel, dan liet men daar de oogsten mislukken! 

De 'Naalden' en vele torens fungeerden als zend- en ontvangstmasten. De 
Ziggurats in Babel waren zulke torens. Ziggurat betekent 'bergtop'.  Hoge 
toppen of punten trekken de elektriciteit het eerste aan. De Zig in  
Babylon was de aardse woonplaats van de god Anoe, de Allerhoogste. 
De Zig was een getrouwe kopie van de hemelse Tempel, en het huis van 
de goddelijke Geest (kracht of manifestatie). De Zig had zeven 
verdiepingen, en was volmaakt vierkant. De eerste verdieping had zijden 
van 15 gar (= 3x5) en de totale hoogte was eveneens 15 gar. De Gar is 
een maat, en is ongeveer 6 meter. De omtrek van de Zig was dus 4 x 15 
= 60 gar, dat is 360 meter. 

15 is het getal van de hoogste kosmische orde, de hoogste intelligentie 
die alle aardse kracht verslaat (tegen de bliksem der 'goden' was niets 
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bestand). De Zig was in feite een perfecte kubus, zoals de maten van het 
Nieuwe Jeruzalem ons weergeven, 2100 x 2100 x 2100 km.  

 

De top van de Zig in Babylon was gericht op de planeet Pluto en het 
sterrenbeeld Ariës, volgens Z.Sitchin. Daar Pluto en Ariës bewegen zal 
dit waarschijnlijk eenmaal per jaar zo zijn geweest. Alle Zigs stonden 
gebouwd op de vier windstreken. Vanuit de ruimte konden de 
vliegschepen der goden de Zigs volgen om tot Sippar te komen, waar de 
Zig voor de god Anoe stond. Sippar = vogel (vliegtuig). Alle Zig's 
drukten een getalseenheid uit. In Sippar landden de grote vogels of 
'arenden' der goden. 

Babylon ligt exact op 15 graden van de Grote Pyramide. De Zig van de 
god Anoe zou door Marduk zijn ingepikt, waar deze voortaan landde en 
opsteeg. Daarna noemde men deze Zig, de ETE MENANKI. Marduk is 
de god BEL of BELIAL. In Israël waren veel Belialskinderen, Jes.46:1. 
Marduk zou het commando op de 10e planeet Nemesis hebben 
overgenomen, en komt binnenkort terug, na 3600 jaar weg te zijn 
geweest.  Het aardse Babylon is nu voor de ZESDE maal herbouwd door 
Saddam Hussein, de moderne Nebucadnessar (allebei telt hun naam 13 
letters).  Zal Marduk 'live' verschijnen in modern Irak?  
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Het grote gevecht met MICHAEL is komende, waarin Marduk van zijn 
troon zal worden gestoten; hij is de oude slang, satanas. Het huidige 
strijdtoneel in het Midden-Oosten, en de Golfoorlog, is/was een voorspel 
van Harmageddon, de strijd tussen  Lucifer/Apollo (de USA en 
Geallieerden, Rockefeller) én Marduk, (Oud Babylon, Rothschild). Het 
Grote moderne Babylon is van Lucifer, Jes.14. Zullen de satanische 
machten binnenkort hun 'geheime' wapens gaan demonstreren, via Tesla-
technieken?  Men leze daartoe slechts het boek 'Fer-de-Lance' van Gen. 
T.E. Bearden, a briefing on Soviet Scalar Electromagnetic Weapons. 
Uitgave van Tesla Book Company. P.O.Box 1685, Ventura, CA 93002-
1685. USA. Er is niets nieuws onder de zon. De oude Egyptenaren en 
Babyloniërs konden reeds elektriciteit laten manifesteren, oa. via de 
Grote Piramide en Zig's.  Zij waren natuurvorsers en natuuraanbidders. 
Zij hadden wel opgemerkt dat de bliksem meestal het eerst insloeg op de 
hoogste plaatsen, zoals bergtoppen, torens, etc-. Op alle hoge heuvels 
werd de godheid aanbeden en geofferd, en onder alle groene boom, lezen 
wij in Jes.57:5; Jer.2:20, 3:6,13. De bliksem sloeg nl. ook veel op hoge 
bomen. Nu waren er in de Nijldelta geen hoge bergen, dus bouwde men 
de Pyramiden. Die pyramiden waren hoogten waarop de elektriciteit zich 
kon ontladen, manifesteren, en dit werd door de priesters opgevat en aan 
het volk uitgelegd als waarschuwing tegen naderend onheil. Wanneer op 
de top der pyramiden de elektriciteit zich vertoonde in flikkering, 
fluoriserend licht en knettering (dat knetteren of sissen werd opgevat als 
het 'spreken' der goden), dan wisten de priesters dat er iets stond te 
gebeuren. 

Purim-midas = lichtmanifestatie, en Urim en Thummim was een 
elektrisch communicatiesysteem met IHVH. Pyr is het Griekse woord 
voor 'vuur'. De pyramiden fungeerden als een soort observatiepost (radar) 
om komend onheil te melden en waar te nemen. In die tijd kwamen 
sommige planeten dicht bij de aarde langs, en daardoor ontstonden er 
elektrische ontladingen. Zoals bij ons het onweer, zo was dat destijds 
door middel van de dichtbij langskomende planeten. De 10e planeet 
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Nemesis/Gud veroorzaakte voor de Egyptenaren groot onheil (de tien 
plagen), maar voor de Israëlieten zegen, en uiteindelijk hun bevrijding uit 
Egypte.  De pyramiden zag men als een wachtpost of ALZIEND OOG, 
om daarmee van tevoren de komst van de planeten op te merken. Vandaar 
dat wij in de pyramide die op het USA Great Seal is afgebeeld in de 
topsteen een Alziend Oog zien, van Horus of RA, de zonnegod. Dat de 
topsteen boven de pyramide zweeft, ziet op het feit dat de 'godheid' zich 
in later tijd niet meer manifesteerde, maar dat men wel weet dat deze t.z.t. 
weer zal terugkeren. En dat vele andere pyramiden fungeerden als 
begraafplaatsen voor de koningen, is begrijpelijk, daar men dan in direct 
contact kwam met de godheid wanneer deze terug zou keren. 
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Het moet een imposant en indrukwekkend schouwspel zijn geweest 
wanneer men des nachts de hele top van de pyramiden in lichtgloed kon 
aanschouwen! De Zig's bestonden uit 7 verdiepingen of lagen, en 
mogelijk heeft het elektrische licht zich vertoond in de 7 kleuren van de 
regenboog. De Grote Pyramide en de twee daarbij, vormen samen een 
TRIAD, een drieëenheid, Vader, Moeder en de kleine zoon. De Grote 
Piramide is de Vader, de andere de Moeder, en de kleinste is de zoon. De 
ware betekenis van de Grote Pyramide is wellicht dat in de 
Koningskamer de troonopvolger werd ‘gedoopt’ in de tombe, en dat het 
kind, nat zijnde, dan omgeven werd door fluoriserend St. Elmusvuur 

ALTAAR - ALTERNATOR 

Een altaar is iets waarop de godheid het offer totaal verteerde. Men 
bouwde deze altaren meestal op een hoogte, omdat men daar de meeste 
kans had dat de bliksem zou inslaan. Men probeerde de bliksem aan te 
trekken. Alternator = wisselstroommachine. Elia ging een confrontatie 
aan met de Baälpriesters, en daagde hen uit, dat de 'godheid' die door 
hemelvuur zou spreken dé enige ware Elohim zou zijn. Baäl antwoordde 
niet, en Elia drijft de spot met hen. IHVH antwoordde wél met 
hemelvuur. Dat is dus THEOFANISCH VUUR, zoals in  1Kon.18:38, en 
het kan zijn dat de Verderfengel dit meerdere malen gebruikte, oa. in 2 
Sam.24:16. 

Een ALTAAR moest van onbehouwen steen zijn, geen ijzer mocht daar 
over zijn gegaan, daar ijzer splintertjes achter kan laten, die gaan roesten 
en het magnetisme beïnvloeden. Steen of rots isoleert de elektriciteit 
goed.  Men gebruikt momenteel porselein als isolator.  

De berg ZION was de énige juiste plaats in die omtrek om een altaar te 
bouwen. De dorsvloer werd alzo tot een vloer des gerichts, waar het kaf 
verbrand wordt, Matth.3:11 door het 'onuitblusselijk' vuur. Elektrisch 
vuur laat zich immers niet door water blussen, maar wakkert juist dit 
soort vuur aan! De wind of adem van IHVH, de ROEACH, blaast dit vuur 
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aan, aangezien door de ontladingen een luchtturbulentie ontstaat, zoals 
een orkaan of windhoos, waardoor ionen worden aangevoerd om dit vuur 
te voeden. Pneuma = wind, adem, en veroorzaakt geluid, het 'spreken van 
Elohim'', nl. ......Yahouwah... 

 

ZION, Jeruzalem was het MIDDEN des lands, of het centrum van de 
riffen, gevormd door de Jordaanvallei, en op die plaats was het nodig de 
Ark op te laden, en daar een Tempel te bouwen. Althans, dat hadden 
David en Hiram (vrijmetselaar) zo bepaald. David spreekt zijn 
vertrouwen in deze Godsmanifestatie uit in Ps.71:3 en op vele andere 
plaatsen. Door die manifestatie nam men zichtbaar de tegenwoordigheid 
van IHVH waar, dat Hij onder en in het midden van het volk woonde. 
Tevens moest de berg ZION weerstand bieden tegen elektrische stromen 
vanuit de aarde. De rots zorgde daarvoor, en was een geschikte plaats om 
er de Tempel op te bouwen. Het dak van de Tempel was van hout, en de 

Electra in de Bijbel, deel 1                                                No.1130 

18 
 

muren van steen. Het dak zorgde voor isolatie, en het goud aan de 
binnenkant diende als collector om de Atmosferische Electriciteit op te 
vangen, en via de vleugelen der cherubs aan de Ark door te geleiden, 2 
Kron.5:7-14 en 1 Kon.8:11. De Cherubs die in het Heilige der heiligen 
stonden raakten met hun ene vleugel het dak, en met de andere de vloer, 
om goede aarding te hebben. Men kan op Youtube verschillende video’s 
zien van Michel Rood waar hij de Tempelbouw en Tempeldienst 
uiteenzet.  

 

 

https://secure.action.news/watch?v=MCw_KXdwNP8 

De Tempel en de Ark maakten Israël superieur! Niet dat de electrische-
godheid zelve in een tempel woont, 1 Kon.8:7-29, maar Zijn manifestatie 
werd daar gezien, Deut.12:5-11, dat is IHVH werd daar getoond én 
gehoord. Zo was de Ark de 'voetbank Zijner voeten', en de hemel de 
woonplaats Zijner heiligheid.  Laten de volken de kracht maar 
vernieuwen en tonen wie hun goden zijn. Israël betrouwe slechts op 
IHVH, en ook in de eindtijd zal Hij Zijn volk in een 'speciaal voor hen 
beveiligde plaats', hoog in het Noorden, een land onder de zeespiegel, en 
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ver in het Zuiden  beveiligen en er een 'vurige muur rondom heen trekken. 
Jes.¬4:4-6 en aldaar zal Zijn LICHT worden gezien, Jes.9:1. Nederland 
is een waterland, een land van mist en nevels, en dát is zeer gunstig om 
een lichtgorgel of ‘vurige muur’ om ons heen te trekken. De Geest van 
JHWH komt in het Noorderland tot rust, Zacharia 6:8. En Zuid-Afrika is 
de plaats waar het boeren-geloftevolk zich bevindt, dat gered en 
beschermd wordt.  Zie brochure 1124. www.pentahof.nl 

Israëls 'God' had Zich bekendgemaakt 
met de titel IHVH, daar de exacte NAAM 
verloren was geraakt, en  IHVH slechts 
een benadering daarvan is, en een 
uitdrukking is van de IK ZAL ZIJN DIE 
IK ZIJN ZAL, de IK BEN. IHVH was 
voor Israël de expressie en uitdrukking 
van de geweldige manifestatie van 
ELEKTRICITEIT en ONTLADINGEN. 
Aan Israël waren de woorden van Elohim 
toebetrouwd (in het donderen hoorde men het spreken van IHVH). De 
kennis van Israël van hun Elohim was niet abstract of bovennatuurlijk; 
nee, het was een proefondervindelijke kennis van Zijn elektrische 
aanwezigheid. Dit was dé krachtigste en sterkste 'God', Die Zich een 
NAAM maakte tegenover de andere goden der volkeren. De tien plagen 
zijn immers een uitdaging van IHVH tegen de Egyptische goden, gelijk 
Elia de Baäls uitdaagde. 

De Griekse Homerische goden waren eveneens 'kracht-goden'. In oude 
tijden kon men geen verklaring geven van het fenomeen 
ELEKTRICITEIT, en de gewone man kon dat niet beheersen. Alleen de 
priesters konden Electra beheersen. Vandaag de dag beheersen wij 
elektriciteit, en hebben stopcontacten en stekkers om van alles en nog wat 
daar op aan te sluiten. Zo was dat oudtijds niet. Elektriciteit was voor 
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onze ouden dodelijk! Dat is het voor ons ook wel, maar via technieken is 
zulks te beheersen! 

IHVH was de manifestatie van  elektrische fenomenen, zie hoe dat op de 
berg Sinaï geschiedde, ..... Ex.19. Elektriciteit komt van het Griekse 
woord   ELECTRON, en dat is in het Engels de naam voor de substantie 
AMBER. (In het atoom is ook een electron, positron en neutron 
aanwezig)  Wanneer  amber over kledij werd gewreven, ontstond 
statische elektriciteit. Dit wist men oudtijds. Electron:  El = godheid, in 
meervoud Elohim, dat is elektrische kracht te bezitten. Vroeger heette 
elektriciteit..... barnsteenkracht.  ARCHE , komt van arc, dat is 
vlamboog. Misschien heeft de naam van de plaats URK dezelfde 
betekenis. Tussen twee elektroden ontstaat een arc of vlamboog wanneer 
men daar spanning op zet. Dan slaat de vonk van de ene elektrode naar 
de andere over, net als bij een bougie (porseleine isolatie) van een 
verbrandingsmotor.      

         

Het Vaticaan 

De vorm van het Vaticaan, de plattegrond is gebouwd naar die van een 
ALTERNATOR, een cosmische wisselstroommachine, waar in het 
midden een NAALD of Obelisk staat.  Obelisken of naalden waren hoge 
masten om de elektriciteit aan te trekken en door te geven naar de aarde. 
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Ook in Washington staat een hoge obelisk, zie onze brochure Babylon 
666. 

ARCHE is het BEGIN, en door het Beginsel schiep Elohim de hemel en 
de aarde....... en uit die ARC of elektrische schok zijn de dingen ontstaan 
of herschapen. Archeons noemen wij de tijdperken waarin er sterke 
elektrische atmosferische effecten waren. ARC is ook wel 'heerschappij', 
dus elektriciteit beheersing. In Dan.7:27 staat, dat het koninkrijk én de 
heerschappij gegeven werd aan de heiligen. Zulke vlambogen werden 
ook wel gemeten, en de naam Archimedes toont zulks. Arch imedes, het 
meten van archen. Wij komen dan bij het allerheiligste van Israëls 
Elohim, de ARKE des VERBONDS, wat een soort condensator was, 
waarmee een vlamboog werd getrokken!  

Hieronder het St. Pietersplein als ‘rotor’. Let op de vijfhoek rechts, een 
kasteel, aan de mond van de Tiber en St.Pieter.    

 

YHVH demonstreerde Zijn aanwezigheid en kracht via elektrische 
ontladingen. IHVH is het zgn 'tetragrammaton', vier Hebreeuwse letters, 
een aanduiding voor de naam van de god van Israël. De wáre NAAM was 

Electra in de Bijbel, deel 1                                                No.1130 

22 
 

zoekgeraakt en té heilig, en bleef geheim. De ware betekenis en uitspraak 
in verloren geraakt, doordat men Zijn aanwezige manifestatie niet meer 
waargenomen had. Mozes vraagt dan ook aan Elohim wat hij zeggen 
moet, daar het volk geen enkele kennis en indruk meer van Hem had. Dan 
moet Mozes gaan zeggen dat Hij IK BEN is. Ik ben de Zijnde, Die Zich 
manifesteert, en Hij zou laten zien dat Hij er nog wel terdege was, en dat 
Hij met het lot van Zijn volk nauw betrokken was. Hij zou laten zien dat 
Zijn elektrische kracht tweeledig is; enerzijds goed en positief voor 
Israël, en anderzijds kwaad en destructief voor de Egyptenaren. Zie 
tevens Jes.45:7, Die goed en kwaad schept.  

 

In die oude tijden waren er de priesters en profeten, gelijk de schoonvader 
van Mozes, Jethro of Hobeb, die een soort draagbaar instrument hadden 
om  atmosferische elektriciteit (in het vervolg afgekort als A.E.) te 
lokaliseren. Dit instrument was een soort steen die oplichtte als fosfor 
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wanneer elektriciteit aanwezig was. Ziet Num.10:31 daar op? Zo'n 
instrument noemde men een 'oog', een waarnemingsbron. 

De ARK was ook zo'n soort instrument, een soort condensator. Men kon 
daar zelfs A.E. in opslaan, en dát was uniek! De opgeslagen elektriciteit 
kon zich daarna ontladen in een geweldige stroomstoot, die dodelijk kon 
zijn (zo is de basiswerking van de condensator). ARK, Aron = kist (Aäron 
is priester van de kist), en dat komt van de betekenis 'bijeenvergaderen'.  
In de kist werd de A.E. bijeenvergaderd. In de brochures over het 
'Mysterie van Leven en Dood' hebben wij reeds de kisten besproken die 
de Egyptenaren hadden. Andere volken hadden met hun geleerde 
priesters  wél een 'oog', maar géén ARK, waarin men de A.E. kon 
opslaan. De ARK werd eveneens aangezien als het 'oog' van IHVH, en 
als de ENGEL of boodschapper, Ex.23:20,33. Aan de ARK was niet 
zichtbaar of deze wél geladen was of niet. Dat is zoiets als de Leidse fles. 
De Ark bestond uit twee conductors (geleiders) van goud, en ertussen zat 
het sittimhout als isolator. Het derde gebod luidt dat wij de NAAM van 
IHVH niet ijdel mogen gebruiken. In het Hebreeuws staat het woord 
NASA, dat is volgens Strongs ... to lift up, lifting up the power of IHVH. 
Dus is IHVH een werkelijke natuurkracht! 
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De Leidse Fles:   

 Wikipedia:  De Leidse fles bestaat uit een wijde glazen fles die van 
buiten met tinfolie is bekleed. De fles is gevuld met (geleidend) water. 
Het glas van de fles isoleert en fungeert als diëlektricum. Aan de 
bovenkant van de fles zit een bolvormige elektrode die in verbinding 
staat met het water in de fles. Via de bol kan lading worden afgenomen 
of toegevoerd. Een Leidse fles kan worden opgeladen met een 
elektriseermachine zoals een vandegraaffgenerator. Met de lading die 
opgeslagen is in een Leidse fles, kunnen spectaculaire (en gevaarlijke) 
experimenten gedaan worden. 

To lift up the name of IHVH = de kracht van IHVH  demonstreren of .... 
ijdel gebruiken. Het is ons, volgens het 3e gebod, verboden een 
elektrische VLAMBOOG te trekken, welke licht en geluid veroorzaakt! 
Zo'n vlamboog trekken, of zo'n ontlading veroorzaken .... staat in een 
directe relatie met de NAAM IHVH! Dan zijn de Mennonieten er 
dichterbij dan wij wanneer zij absoluut géén elektriciteit willen 
gebruiken! En herinnert ons het woord NASA niet iets dat met het 
omhoogheffen van raketten heeft te maken? De NASA ruimtevaart! 

(Wordt vervolgd in deel 2)  
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 De Ark als condensator  
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Inleiding   

ELECTRA, ‘Gods-manifestatie’. Deze brochure is een verbeterde versie 
van brochure no.13a uit 1994, waarbij de laatste gegevens zijn verwerkt 
en sommige zaken zijn aangepast naar de nieuwste inzichten.  

DE GEHEIMEN DER GROTE PYRAMIDE 

De Grote Pyramide (van Cheops) heeft reeds veel van haar geheimen 
prijs gegeven. En naar het schijnt staan wij voor nóg grotere verrassingen 
sinds R. Gantenbrink zijn robot in de luchtschacht voor een dichte deur 
geplaatst zag. De Grote Pyramide is een bijna volmaakt vierkant, en deze 
is met een bijna ongelooflijke precisie gebouwd. Ze ligt naar het 
Noorden, Zuiden, Oosten en Westen gericht, met slechts een afwijking 
van 0,015%, en dat zou men nu alleen maar na kunnen bouwen met laser-
theodolieten. De hoeken zijn 90graden, met slechts een afwijking van 1 
graad.  Een Zuid Afrikaanse architect geeft een mooie uiteenzetting van 
de piramides, zie Frans Joubert architects 

Waarom was zúlk een precisie voor de bouwers noodzakelijk? Volgens 
de laatste berichten liggen de oudste stenen van de Grote Piramide 
bovenaan en de jongere stenen onderaan. Dit wijst erop dat het bouwwerk 
van boven naar beneden gebouwd moet zijn. De Egyptische regering 
heeft bevestigd dat dit inderdaad het geval is. Deze piramide kan ook 
geen graftombe zijn, maar is veeleer een sterrenwijzer (kalender), om de 
taal der sterren te leren verstaan. Ze is nog veel meer dan dat, hetwelk wij 
straks nader gaan bezien. 

Door de precessie, het verschuiven van de aardas, veranderen de 
sterrenstelsels hun posities gedurende de cyclus van 25.980 jaren. 2500 
jaar geleden wees één van de zuidelijke schachten naar de ster Sirius (de 
godin Isis). De andere zuidelijke schacht wees toen naar de middelste  
ster van de drie sterren in Orion die op één rij staan. De drie pyramiden 
in Gizeh staan in diezelfde opstelling, waarvan de achterste iets uit de 
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hartlijn ligt. De Orion zou door Osiris zijn bewoond, en hij zou vandaar 
uit de beschaving aan de Nijl-delta hebben gebracht. 

 

De Grote Piramide kan geen graftombe zijn, en ze is veel méér dan een 
sterrenkalender. Ze  is tevens een elektrisch radiografisch zend- en 
ontvangstation, en, volgens sommige wetenschappers, één der 'pijlers' 
van deze aarde. Onze aarde heeft Van Allen-gordels, magnetische 
gordels. Onze aarde hangt in het heelal en draait vanwege 
elektromagnetische krachten, die andere planeten op ons hebben. 

Volgens sommige wetenschappers heeft in de Grote Piramide één van de 
drie magnetische 'gouden naalden' van deze aarde gelegen. De andere 
magnetische 'gouden naalden' lagen in de Bermuda driehoek en in de 
Japanse zee. Dit werden de 'grondvesten der aarde' genoemd, Job 38:6. 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht om deze magnetische 
naalden te fotograferen en/of te vinden, doch tevergeefs. Die naalden 
werkten en fungeerden zo ongeveer als de 
moderne Tesla-torens, waarover later 
meer. Deze drie magnetische staven of 
naalden waren elk omgeven door vier 
massief gouden staven, in horizontale 
positie. Wanneer schepen, vliegtuigen, 
etc- in hun nabijheid komen, verbranden 
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deze spontaan, daar de naalden dan een verticale positie zouden innemen 
en het voorwerp naar zich toe trekken. Deze naalden schijnen wel zó 
krachtig te zijn dat er normaliter geen mens bij kan komen. Dit schijnt 
slechts het privilege der 'goden' te zijn. 

Dat de tombe in de Koningskamer der Grote Piramide geen graftombe is 
blijkt uit de afwezigheid van een deksel. Er kan nooit een deksel op de nu 
lege tombe hebben gelegen, want een deksel is er niet in die kamer, en kan 
er ook niet uit zijn gehaald, daar de toegangsopening te klein is. In die tombe 
moet die 'gouden naald' zijn opgesteld geweest. Zelf denken wij dat de Grote 
Piramide nóg een andere betekenis en functie had, waarover straks meer.De 
Grote Piramide is tegelijkertijd een sterrenkalender en een bewaarplaats 
voor de geschiedenis der mensheid, in stenen gegrift, geschreven in 
mathematische, geometrische en astronomische taal ......  Waren de 
'Morgensterren' uit Job 38 de bouwers? Of Henoch? 

De basishoek van de Grote Piramide is 51 graden, 51 minuten en 14,3 
seconden. Bij een uitslag, de zogenaamde 'mercatorprojectie, wijst de 
Grote Piramide Nederland aan, als zijnde het land van de ZEVEN 
GODEN. Aan Nederland is het getal zeven verbonden. Boven de Rijn 
zeven provinciën, en de Rijn splitst zich in zeven rivieren, het heptaporur 
(dat is een rivier die zich in 7 stromen 
splitst), etc. 

De basishoek van de Grote Piramide is 
dezelfde hoek als die in de zevenpuntige 
ster, het heptagram, zie figuur uit het  
boek van  Bonnie Gaunt: Beginnings  

Oudtijds heeft de Grote Piramide, samen met Bermuda en de 'naald' in de 
Japanse zee, de aardas recht gehouden door zich te richten op NEMESIS, 
de 10e (of ook wel 12e) planeet. Deze planeet is uit ons zonnestelsel 
vertrokken. De Schrift spreekt over de 'Hoeksteen', de hoek-bepalende-
steen, dus een steen die de hoek van de aarde bepaalde. De kanttekening 
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van de S.V. spreekt over de 'steen haars hoeks'. Die hoeksteen hield de 
aarde vast aan magnetische koorden, waarvan Job spreekt over 'nieten', 
dat de aarde hangt aan een 'niet', dwz niet zichtbare kabels, of te wel 
elektromagnetisch koorden. Na de zondvloed kwam de aardas 21 graden 
scheef te staan. 

In die HOEKSTEEN 'Nemesis' is de TROON van IHVH, een troon van 
ELEKTRA, waaronder de vier troondragers stonden (de vier dieren, 
waarvan Baphomet er één was voor zijn val) en er boven stond de 
overdekkende Cherub.. 

Vele pyramidologen hebben in de Grote Piramide een kalender van 
Jahweh gezien, gegrift in steen, en hebben de maten verbonden aan 
jaartallen. Er zijn diverse boeken voorhanden, oa. van Maj.v.d.Vecht, B. 
Nicklin, Rutherford, etc-, waarin uitgebreid op deze materie wordt 
ingegaan.  Op zichzelf een schat aan studie en informatie.  

De uittocht van het volk Israël viel in 1456BC 

In 1521 de Reformatie ingezet door Maarten Luther 

1776 de oprichting van de Orde der Illuminati, en de stichting van de 
USA 

 

. 1914 de eerste wereldoorlog, 1940 de 2e wereldoorlog 
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1990  GOLF-oorlog, Bush Nieuwe wereldorde. 

De piramide-maten zouden de loop der geschiedenis aangeven, want zó 
het Boven is, zo gaat het Beneden! 

De inch-jaar-tijd-as meet 103 piramide-inches (p") en is 103 jaar, is 
37620 dagen.  1 jaar = 365,24272 dagen. 

39 van deze 103 cycli brengt ons bij Adam, in 4017 BC. 

PIRAMIDE betekent:  LICHTEN, LICHTMATEN (om lichtreflecties te 
meten). In Egypte zijn overdag in de dampkring lichtbundels zichtbaar. 
Van oorsprong was de piramide bekleed met een deklaag, een soort wit 
marmer, en dat weerkaatste de lichtbundels op unieke wijze, zodat de 
piramide ook als zonnewijzer dienst deed. Of het was een markeerpunt 
voor de Anunnaki en hun vliegtuigen. 

a. Op 6 mei en 8 augustus lag de Noord-begrenzing van de Oost en West 
reflectiebundels der zon op één lijn met de Noord-piramide basis, en werd 
de bundel van het zuidvlak horizontaal teruggekaatst. 

b. Op 1 november en 11 februari liep de Noord-begrenzing van de Oost 
en West reflectiebundels zuiver in N.O en N.W.richting; en dmv deze 
constructie was het dodenfeest al 400 jaar tevoren voorspeld. 

c. Op de equinox datum liep de Zuid begrenzing van de Oost en West 
reflectiebundels zuiver in N.O en N.W. richting. 

d. Op 2/3 december en 11/12 januari was er een loodrechte reflectie door 
het zuidvlak. 

e. Op 27/28 december en 14/15 oktober staat de zon, en soms de maan in 
het Noordvlak. 

Door haar ligging bepaalt de Grote Piramide de nulmeridiaan 
(Greenwich); de Grote Piramide ligt exact boven het zwaartepunt der 
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continenten. De landbouw in Egypte hing volslagen af van de Nijl en zijn 
jaarlijkse overstromingen. Het landbouwjaar was ingedeeld in drie 
tijdperken (zie: De stenen spreken, v.d.Vecht). Het zaaiseizoen (Shat), 
het groei- en oogstseizoen (Pert), en de periode der overstroming 
(Shemut). Het zaaiseizoen begon op 1 november, de eerste dag van het 
kalenderjaar. De algemene oogst begon op 28 februari. 

De Grote Piramide en de Piri Reis-kaart 

De meridiaan der Grote Piramide verdeelt de continenten in twee delen. 
Het grondvlak der piramide gedeeld door tweemaal de hoogte levert het 
getal pi op, is 3,14.   2.600.000 rotsblokken, waarvan sommigen wel 12 
ton wegen, zijn tot op millimeters nauwkeurig geplaatst, met voor ons 
nog onbegrepen technieken. Ongeveer 150 meter hoog en 31.200.000 ton 
zwaar is deze piramide.  

 

De Piri-Reiskaart moet héél oud zijn, en moet gemaakt zijn voordat de 
Zuidpool-ijskap er was. Men zou momenteel slechts via ultramoderne 
echo-metingen zo'n kaart kunnen samenstellen. Op de kaart ligt 
Nederland, gezien vanuit de basishoek der Grote Piramide, op 51 graden, 
51 minuten en 14,3 seconden. Ook ligt Nederland op de 51e/52e 
breedtegraad, in het Noorden, Ps.4-8:3. Nederland ligt onder het 
sterrenbeeld ORION, bestaande uit zeven grote sterren. Hierover later 
meer. 
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De piramide als ARK, bewaarplaats van energie 

In dit geval fungeerde de kist als een verzamelplaats of plek voor de 
manifestatie van de Atmosferische Elektriciteit. Door de luchtschachten 
konden de bliksemstralen naar binnen, en kon tevens de luchtdruk 
gecompenseerd worden. Wat is atmosferische Elektriciteit ? En 
Stastische Elektriciteit ? 

Wikipedia:  

Luchtelektriciteit of atmosferische elektriciteit is de elektrische 
activiteit in de onderste lagen van de 
aardatmosfeer, maar ook wel de 
atmosfeer van andere planeten. De 
ionosfeer en magnetosfeer worden veelal 
apart bestudeerd, maar zijn ook onderdeel 
van het global electrical circuit (GEC). 
Dat de atmosfeer elektrisch geleidend is, 
is mogelijk doordat de luchtlagen 
geïoniseerd zijn. De elektrische lading 
ontstaat waarschijnlijk vooral door 
onweer.  

Een vandegraaffgenerator 

Statische elektriciteit is de benaming voor elektriciteit die zich voordoet 
in slecht- of niet-geleidende stoffen. In deze isolatoren kan elektrische 
lading worden geïnduceerd (opgewekt) die in rust blijft bestaan en zich 
niet verplaatst omdat er geen stroom kan lopen. Er kan door een ongelijke 
verhouding tussen elektronen en protonen wel een statische elektrische 
spanning heersen tussen delen van dit isolerende lichaam onderling, 
tussen het lichaam en een anders geladen lichaam of aarde. In 
tegenstelling tot gewone, dynamische elektriciteit, waarbij inductie het 
verband tussen elektrische stroom en magnetisme beschrijft, is er bij 
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elektrostatica geen sprake van magnetisme omdat er geen stroom loopt.[1] 
Toch worden er door geladen voorwerpen wel krachten uitgeoefend. 
Gelijkgeladen voorwerpen stoten elkaar af, ongelijkgeladen voorwerpen 
trekken elkaar aan. Een statisch geladen voorwerp kan in een geleider 
influentie veroorzaken, positieve en negatieve lading wordt van elkaar 
gescheiden.  

Sint-Elmusvuur of elmsvuur is een 
lichtverschijnsel. Dit verschijnsel 
treedt op wanneer grote 
ladingsverschillen worden opgebouwd 
voordat de ontlading komt. Dan kan 
het gebeuren dat voorwerpen bij de 
grond zo sterk geladen worden, dat er 
(positief) geladen vonken uit 
weglekken. Dit kan bij uitstekende 
voorwerpen gebeuren zoals antennes 
en scheepsmasten. Dit verschijnsel 
heeft een groen- of blauw-wit-achtige 
kleur. Wanneer er ook nog een 
ontlading in de buurt is, kan de bliksem elk moment inslaan. Sint-
Elmusvuur mag niet verward worden met een bolbliksem, hoewel 
de twee fenomenen verwant zijn.  

Soms verschijnt elmsvuur op toppen en bergkammen, wat wijst 
op een naderend onweer. Bij daglicht is elmsvuur natuurlijk 
moeilijker waar te nemen, maar het sissende geluid ervan en de 
vreemde gewaarwording van geëlektrificeerd hoofdhaar kan een 
teken zijn van een ontlading, zelfs bij blauwe hemel.  

Benjamin Franklin was de eerste die het vreemde licht herkende 
als een elektrisch fenomeen.  
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(De brandende braambos bij Mozes moet ook iets te maken 
hebben met het St Elmusvuur, waarin JHWH tot Mozes sprak) 

DE ZIGGURATS in BABEL 

In de oude tijden bestond er reeds een groot wereldwijd netwerk waarmee 
men in staat was energie in de atmosfeer (ionensfeer) zodanig te 
beheersen dat men andere landen kon afdwingen tot gehoorzaamheid, 
daar men anders bliksem uit de hemel zou laten afdalen. Zulk een macht 
was BABEL, en de 'toren van Babel' was het centrum vanwaaruit men 
opereerde. Dit is te vergelijken met de huidige Tesla-torens, waarmee 
men draadloos energie kan transporteren via de ionensfeer (of ionosfeer). 
Zoals de Illuminati heden ten dage hun 'atomaire priesterschap' voeren, 
de CIBITRI, zie onze brochure over het Atomaire Tijdperk, op gelijke 
wijze had men in Babel  het 'Arch-Priesterschap'. Arche-on = vlamboog-
trekken. 

ARCH komt van arc, een electrische vonk die overspringt wanneer men 
twee polen dicht bij elkaar houdt, gelijk een bougie, een spark-plug. Een 
arch is een vlamboog. Een arcade is een gewelfboog. Een architect is 
iemand die o.a. bogen tekent. Argus is een honderd-ogige wachter. 

BBL of Babylon, was de manifestatie van de arch of vlamboog. Zoals 
Elohim in de brandende braambos Zich manifesteerde als de IK BEN, de 
'HO ON', de Lichtende, pleegden de Egyptische en Babylonische 
tovenaars en priesters hetzelfde. In die tijd had men over de gehele aarde 
stenen kringen en  pilaren opgericht, als zend- en ontvangstations. In de 
geschiedenis der volkeren staat dat daarmee 'vreemde energie' werd 
opgewekt die dodelijk kon zijn. Alleen bij vakkundig gebruik kon men 
deze energie beheersen. Die energie hing af van de komst en standen der 
planeten. Over heel de wereld waren deswege observatoria opgericht, de 
stenen cirkels. Dit tijdperk kennen wij als de Megalieten-cultuur. 
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Planeten kwamen soms heel dicht langs de aarde, en er waren bijna-
botsingen. De energie die daarbij werd 
opgewekt was zeer groot. Jupiter stond 
eens dicht bij de aarde en gaf daarvan 
blijk via energie-ontladingen. Vandaar 
dat men deze planeet als een 'god' ging 
aanbidden. Jupiter is als een sterke 
radiozender, die radiogolven uitzendt. 
Deze golven bezitten een elektro-
magnetische component, en via een 

zender kan men deze omzetten in elektriciteit (in een kristal-ontvanger 
geschiedt hetzelfde).  

In Babel kende men dus de centraal geleide energie, en had daarmee 
algehele controle over de natuur, zoals men momenteel via de Tesla-
torens het weer kan beïnvloeden. (HAARP) Weersbeïnvloeding is, en 
was oudtijds, zeker een ramp, daar men afhankelijk is van de landbouw 
om voort te kunnen leven of bestaan. Erkende een ander land niet het 
centrale gezag van Babel, dan liet men daar de oogsten mislukken! 

De 'Naalden' en vele torens fungeerden als zend- en ontvangstmasten. De 
Ziggurats in Babel waren zulke torens. Ziggurat betekent 'bergtop'.  Hoge 
toppen of punten trekken de elektriciteit het eerste aan. De Zig in  
Babylon was de aardse woonplaats van de god Anoe, de Allerhoogste. 
De Zig was een getrouwe kopie van de hemelse Tempel, en het huis van 
de goddelijke Geest (kracht of manifestatie). De Zig had zeven 
verdiepingen, en was volmaakt vierkant. De eerste verdieping had zijden 
van 15 gar (= 3x5) en de totale hoogte was eveneens 15 gar. De Gar is 
een maat, en is ongeveer 6 meter. De omtrek van de Zig was dus 4 x 15 
= 60 gar, dat is 360 meter. 

15 is het getal van de hoogste kosmische orde, de hoogste intelligentie 
die alle aardse kracht verslaat (tegen de bliksem der 'goden' was niets 
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bestand). De Zig was in feite een perfecte kubus, zoals de maten van het 
Nieuwe Jeruzalem ons weergeven, 2100 x 2100 x 2100 km.  

 

De top van de Zig in Babylon was gericht op de planeet Pluto en het 
sterrenbeeld Ariës, volgens Z.Sitchin. Daar Pluto en Ariës bewegen zal 
dit waarschijnlijk eenmaal per jaar zo zijn geweest. Alle Zigs stonden 
gebouwd op de vier windstreken. Vanuit de ruimte konden de 
vliegschepen der goden de Zigs volgen om tot Sippar te komen, waar de 
Zig voor de god Anoe stond. Sippar = vogel (vliegtuig). Alle Zig's 
drukten een getalseenheid uit. In Sippar landden de grote vogels of 
'arenden' der goden. 

Babylon ligt exact op 15 graden van de Grote Pyramide. De Zig van de 
god Anoe zou door Marduk zijn ingepikt, waar deze voortaan landde en 
opsteeg. Daarna noemde men deze Zig, de ETE MENANKI. Marduk is 
de god BEL of BELIAL. In Israël waren veel Belialskinderen, Jes.46:1. 
Marduk zou het commando op de 10e planeet Nemesis hebben 
overgenomen, en komt binnenkort terug, na 3600 jaar weg te zijn 
geweest.  Het aardse Babylon is nu voor de ZESDE maal herbouwd door 
Saddam Hussein, de moderne Nebucadnessar (allebei telt hun naam 13 
letters).  Zal Marduk 'live' verschijnen in modern Irak?  
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Het grote gevecht met MICHAEL is komende, waarin Marduk van zijn 
troon zal worden gestoten; hij is de oude slang, satanas. Het huidige 
strijdtoneel in het Midden-Oosten, en de Golfoorlog, is/was een voorspel 
van Harmageddon, de strijd tussen  Lucifer/Apollo (de USA en 
Geallieerden, Rockefeller) én Marduk, (Oud Babylon, Rothschild). Het 
Grote moderne Babylon is van Lucifer, Jes.14. Zullen de satanische 
machten binnenkort hun 'geheime' wapens gaan demonstreren, via Tesla-
technieken?  Men leze daartoe slechts het boek 'Fer-de-Lance' van Gen. 
T.E. Bearden, a briefing on Soviet Scalar Electromagnetic Weapons. 
Uitgave van Tesla Book Company. P.O.Box 1685, Ventura, CA 93002-
1685. USA. Er is niets nieuws onder de zon. De oude Egyptenaren en 
Babyloniërs konden reeds elektriciteit laten manifesteren, oa. via de 
Grote Piramide en Zig's.  Zij waren natuurvorsers en natuuraanbidders. 
Zij hadden wel opgemerkt dat de bliksem meestal het eerst insloeg op de 
hoogste plaatsen, zoals bergtoppen, torens, etc-. Op alle hoge heuvels 
werd de godheid aanbeden en geofferd, en onder alle groene boom, lezen 
wij in Jes.57:5; Jer.2:20, 3:6,13. De bliksem sloeg nl. ook veel op hoge 
bomen. Nu waren er in de Nijldelta geen hoge bergen, dus bouwde men 
de Pyramiden. Die pyramiden waren hoogten waarop de elektriciteit zich 
kon ontladen, manifesteren, en dit werd door de priesters opgevat en aan 
het volk uitgelegd als waarschuwing tegen naderend onheil. Wanneer op 
de top der pyramiden de elektriciteit zich vertoonde in flikkering, 
fluoriserend licht en knettering (dat knetteren of sissen werd opgevat als 
het 'spreken' der goden), dan wisten de priesters dat er iets stond te 
gebeuren. 

Purim-midas = lichtmanifestatie, en Urim en Thummim was een 
elektrisch communicatiesysteem met IHVH. Pyr is het Griekse woord 
voor 'vuur'. De pyramiden fungeerden als een soort observatiepost (radar) 
om komend onheil te melden en waar te nemen. In die tijd kwamen 
sommige planeten dicht bij de aarde langs, en daardoor ontstonden er 
elektrische ontladingen. Zoals bij ons het onweer, zo was dat destijds 
door middel van de dichtbij langskomende planeten. De 10e planeet 
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Nemesis/Gud veroorzaakte voor de Egyptenaren groot onheil (de tien 
plagen), maar voor de Israëlieten zegen, en uiteindelijk hun bevrijding uit 
Egypte.  De pyramiden zag men als een wachtpost of ALZIEND OOG, 
om daarmee van tevoren de komst van de planeten op te merken. Vandaar 
dat wij in de pyramide die op het USA Great Seal is afgebeeld in de 
topsteen een Alziend Oog zien, van Horus of RA, de zonnegod. Dat de 
topsteen boven de pyramide zweeft, ziet op het feit dat de 'godheid' zich 
in later tijd niet meer manifesteerde, maar dat men wel weet dat deze t.z.t. 
weer zal terugkeren. En dat vele andere pyramiden fungeerden als 
begraafplaatsen voor de koningen, is begrijpelijk, daar men dan in direct 
contact kwam met de godheid wanneer deze terug zou keren. 
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Het moet een imposant en indrukwekkend schouwspel zijn geweest 
wanneer men des nachts de hele top van de pyramiden in lichtgloed kon 
aanschouwen! De Zig's bestonden uit 7 verdiepingen of lagen, en 
mogelijk heeft het elektrische licht zich vertoond in de 7 kleuren van de 
regenboog. De Grote Pyramide en de twee daarbij, vormen samen een 
TRIAD, een drieëenheid, Vader, Moeder en de kleine zoon. De Grote 
Piramide is de Vader, de andere de Moeder, en de kleinste is de zoon. De 
ware betekenis van de Grote Pyramide is wellicht dat in de 
Koningskamer de troonopvolger werd ‘gedoopt’ in de tombe, en dat het 
kind, nat zijnde, dan omgeven werd door fluoriserend St. Elmusvuur 

ALTAAR - ALTERNATOR 

Een altaar is iets waarop de godheid het offer totaal verteerde. Men 
bouwde deze altaren meestal op een hoogte, omdat men daar de meeste 
kans had dat de bliksem zou inslaan. Men probeerde de bliksem aan te 
trekken. Alternator = wisselstroommachine. Elia ging een confrontatie 
aan met de Baälpriesters, en daagde hen uit, dat de 'godheid' die door 
hemelvuur zou spreken dé enige ware Elohim zou zijn. Baäl antwoordde 
niet, en Elia drijft de spot met hen. IHVH antwoordde wél met 
hemelvuur. Dat is dus THEOFANISCH VUUR, zoals in  1Kon.18:38, en 
het kan zijn dat de Verderfengel dit meerdere malen gebruikte, oa. in 2 
Sam.24:16. 

Een ALTAAR moest van onbehouwen steen zijn, geen ijzer mocht daar 
over zijn gegaan, daar ijzer splintertjes achter kan laten, die gaan roesten 
en het magnetisme beïnvloeden. Steen of rots isoleert de elektriciteit 
goed.  Men gebruikt momenteel porselein als isolator.  

De berg ZION was de énige juiste plaats in die omtrek om een altaar te 
bouwen. De dorsvloer werd alzo tot een vloer des gerichts, waar het kaf 
verbrand wordt, Matth.3:11 door het 'onuitblusselijk' vuur. Elektrisch 
vuur laat zich immers niet door water blussen, maar wakkert juist dit 
soort vuur aan! De wind of adem van IHVH, de ROEACH, blaast dit vuur 
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aan, aangezien door de ontladingen een luchtturbulentie ontstaat, zoals 
een orkaan of windhoos, waardoor ionen worden aangevoerd om dit vuur 
te voeden. Pneuma = wind, adem, en veroorzaakt geluid, het 'spreken van 
Elohim'', nl. ......Yahouwah... 

 

ZION, Jeruzalem was het MIDDEN des lands, of het centrum van de 
riffen, gevormd door de Jordaanvallei, en op die plaats was het nodig de 
Ark op te laden, en daar een Tempel te bouwen. Althans, dat hadden 
David en Hiram (vrijmetselaar) zo bepaald. David spreekt zijn 
vertrouwen in deze Godsmanifestatie uit in Ps.71:3 en op vele andere 
plaatsen. Door die manifestatie nam men zichtbaar de tegenwoordigheid 
van IHVH waar, dat Hij onder en in het midden van het volk woonde. 
Tevens moest de berg ZION weerstand bieden tegen elektrische stromen 
vanuit de aarde. De rots zorgde daarvoor, en was een geschikte plaats om 
er de Tempel op te bouwen. Het dak van de Tempel was van hout, en de 
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muren van steen. Het dak zorgde voor isolatie, en het goud aan de 
binnenkant diende als collector om de Atmosferische Electriciteit op te 
vangen, en via de vleugelen der cherubs aan de Ark door te geleiden, 2 
Kron.5:7-14 en 1 Kon.8:11. De Cherubs die in het Heilige der heiligen 
stonden raakten met hun ene vleugel het dak, en met de andere de vloer, 
om goede aarding te hebben. Men kan op Youtube verschillende video’s 
zien van Michel Rood waar hij de Tempelbouw en Tempeldienst 
uiteenzet.  

 

 

https://secure.action.news/watch?v=MCw_KXdwNP8 

De Tempel en de Ark maakten Israël superieur! Niet dat de electrische-
godheid zelve in een tempel woont, 1 Kon.8:7-29, maar Zijn manifestatie 
werd daar gezien, Deut.12:5-11, dat is IHVH werd daar getoond én 
gehoord. Zo was de Ark de 'voetbank Zijner voeten', en de hemel de 
woonplaats Zijner heiligheid.  Laten de volken de kracht maar 
vernieuwen en tonen wie hun goden zijn. Israël betrouwe slechts op 
IHVH, en ook in de eindtijd zal Hij Zijn volk in een 'speciaal voor hen 
beveiligde plaats', hoog in het Noorden, een land onder de zeespiegel, en 
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ver in het Zuiden  beveiligen en er een 'vurige muur rondom heen trekken. 
Jes.¬4:4-6 en aldaar zal Zijn LICHT worden gezien, Jes.9:1. Nederland 
is een waterland, een land van mist en nevels, en dát is zeer gunstig om 
een lichtgorgel of ‘vurige muur’ om ons heen te trekken. De Geest van 
JHWH komt in het Noorderland tot rust, Zacharia 6:8. En Zuid-Afrika is 
de plaats waar het boeren-geloftevolk zich bevindt, dat gered en 
beschermd wordt.  Zie brochure 1124. www.pentahof.nl 

Israëls 'God' had Zich bekendgemaakt 
met de titel IHVH, daar de exacte NAAM 
verloren was geraakt, en  IHVH slechts 
een benadering daarvan is, en een 
uitdrukking is van de IK ZAL ZIJN DIE 
IK ZIJN ZAL, de IK BEN. IHVH was 
voor Israël de expressie en uitdrukking 
van de geweldige manifestatie van 
ELEKTRICITEIT en ONTLADINGEN. 
Aan Israël waren de woorden van Elohim 
toebetrouwd (in het donderen hoorde men het spreken van IHVH). De 
kennis van Israël van hun Elohim was niet abstract of bovennatuurlijk; 
nee, het was een proefondervindelijke kennis van Zijn elektrische 
aanwezigheid. Dit was dé krachtigste en sterkste 'God', Die Zich een 
NAAM maakte tegenover de andere goden der volkeren. De tien plagen 
zijn immers een uitdaging van IHVH tegen de Egyptische goden, gelijk 
Elia de Baäls uitdaagde. 

De Griekse Homerische goden waren eveneens 'kracht-goden'. In oude 
tijden kon men geen verklaring geven van het fenomeen 
ELEKTRICITEIT, en de gewone man kon dat niet beheersen. Alleen de 
priesters konden Electra beheersen. Vandaag de dag beheersen wij 
elektriciteit, en hebben stopcontacten en stekkers om van alles en nog wat 
daar op aan te sluiten. Zo was dat oudtijds niet. Elektriciteit was voor 
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onze ouden dodelijk! Dat is het voor ons ook wel, maar via technieken is 
zulks te beheersen! 

IHVH was de manifestatie van  elektrische fenomenen, zie hoe dat op de 
berg Sinaï geschiedde, ..... Ex.19. Elektriciteit komt van het Griekse 
woord   ELECTRON, en dat is in het Engels de naam voor de substantie 
AMBER. (In het atoom is ook een electron, positron en neutron 
aanwezig)  Wanneer  amber over kledij werd gewreven, ontstond 
statische elektriciteit. Dit wist men oudtijds. Electron:  El = godheid, in 
meervoud Elohim, dat is elektrische kracht te bezitten. Vroeger heette 
elektriciteit..... barnsteenkracht.  ARCHE , komt van arc, dat is 
vlamboog. Misschien heeft de naam van de plaats URK dezelfde 
betekenis. Tussen twee elektroden ontstaat een arc of vlamboog wanneer 
men daar spanning op zet. Dan slaat de vonk van de ene elektrode naar 
de andere over, net als bij een bougie (porseleine isolatie) van een 
verbrandingsmotor.      

         

Het Vaticaan 

De vorm van het Vaticaan, de plattegrond is gebouwd naar die van een 
ALTERNATOR, een cosmische wisselstroommachine, waar in het 
midden een NAALD of Obelisk staat.  Obelisken of naalden waren hoge 
masten om de elektriciteit aan te trekken en door te geven naar de aarde. 
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Ook in Washington staat een hoge obelisk, zie onze brochure Babylon 
666. 

ARCHE is het BEGIN, en door het Beginsel schiep Elohim de hemel en 
de aarde....... en uit die ARC of elektrische schok zijn de dingen ontstaan 
of herschapen. Archeons noemen wij de tijdperken waarin er sterke 
elektrische atmosferische effecten waren. ARC is ook wel 'heerschappij', 
dus elektriciteit beheersing. In Dan.7:27 staat, dat het koninkrijk én de 
heerschappij gegeven werd aan de heiligen. Zulke vlambogen werden 
ook wel gemeten, en de naam Archimedes toont zulks. Arch imedes, het 
meten van archen. Wij komen dan bij het allerheiligste van Israëls 
Elohim, de ARKE des VERBONDS, wat een soort condensator was, 
waarmee een vlamboog werd getrokken!  

Hieronder het St. Pietersplein als ‘rotor’. Let op de vijfhoek rechts, een 
kasteel, aan de mond van de Tiber en St.Pieter.    

 

YHVH demonstreerde Zijn aanwezigheid en kracht via elektrische 
ontladingen. IHVH is het zgn 'tetragrammaton', vier Hebreeuwse letters, 
een aanduiding voor de naam van de god van Israël. De wáre NAAM was 
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zoekgeraakt en té heilig, en bleef geheim. De ware betekenis en uitspraak 
in verloren geraakt, doordat men Zijn aanwezige manifestatie niet meer 
waargenomen had. Mozes vraagt dan ook aan Elohim wat hij zeggen 
moet, daar het volk geen enkele kennis en indruk meer van Hem had. Dan 
moet Mozes gaan zeggen dat Hij IK BEN is. Ik ben de Zijnde, Die Zich 
manifesteert, en Hij zou laten zien dat Hij er nog wel terdege was, en dat 
Hij met het lot van Zijn volk nauw betrokken was. Hij zou laten zien dat 
Zijn elektrische kracht tweeledig is; enerzijds goed en positief voor 
Israël, en anderzijds kwaad en destructief voor de Egyptenaren. Zie 
tevens Jes.45:7, Die goed en kwaad schept.  

 

In die oude tijden waren er de priesters en profeten, gelijk de schoonvader 
van Mozes, Jethro of Hobeb, die een soort draagbaar instrument hadden 
om  atmosferische elektriciteit (in het vervolg afgekort als A.E.) te 
lokaliseren. Dit instrument was een soort steen die oplichtte als fosfor 
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wanneer elektriciteit aanwezig was. Ziet Num.10:31 daar op? Zo'n 
instrument noemde men een 'oog', een waarnemingsbron. 

De ARK was ook zo'n soort instrument, een soort condensator. Men kon 
daar zelfs A.E. in opslaan, en dát was uniek! De opgeslagen elektriciteit 
kon zich daarna ontladen in een geweldige stroomstoot, die dodelijk kon 
zijn (zo is de basiswerking van de condensator). ARK, Aron = kist (Aäron 
is priester van de kist), en dat komt van de betekenis 'bijeenvergaderen'.  
In de kist werd de A.E. bijeenvergaderd. In de brochures over het 
'Mysterie van Leven en Dood' hebben wij reeds de kisten besproken die 
de Egyptenaren hadden. Andere volken hadden met hun geleerde 
priesters  wél een 'oog', maar géén ARK, waarin men de A.E. kon 
opslaan. De ARK werd eveneens aangezien als het 'oog' van IHVH, en 
als de ENGEL of boodschapper, Ex.23:20,33. Aan de ARK was niet 
zichtbaar of deze wél geladen was of niet. Dat is zoiets als de Leidse fles. 
De Ark bestond uit twee conductors (geleiders) van goud, en ertussen zat 
het sittimhout als isolator. Het derde gebod luidt dat wij de NAAM van 
IHVH niet ijdel mogen gebruiken. In het Hebreeuws staat het woord 
NASA, dat is volgens Strongs ... to lift up, lifting up the power of IHVH. 
Dus is IHVH een werkelijke natuurkracht! 
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De Leidse Fles:   

 Wikipedia:  De Leidse fles bestaat uit een wijde glazen fles die van 
buiten met tinfolie is bekleed. De fles is gevuld met (geleidend) water. 
Het glas van de fles isoleert en fungeert als diëlektricum. Aan de 
bovenkant van de fles zit een bolvormige elektrode die in verbinding 
staat met het water in de fles. Via de bol kan lading worden afgenomen 
of toegevoerd. Een Leidse fles kan worden opgeladen met een 
elektriseermachine zoals een vandegraaffgenerator. Met de lading die 
opgeslagen is in een Leidse fles, kunnen spectaculaire (en gevaarlijke) 
experimenten gedaan worden. 

To lift up the name of IHVH = de kracht van IHVH  demonstreren of .... 
ijdel gebruiken. Het is ons, volgens het 3e gebod, verboden een 
elektrische VLAMBOOG te trekken, welke licht en geluid veroorzaakt! 
Zo'n vlamboog trekken, of zo'n ontlading veroorzaken .... staat in een 
directe relatie met de NAAM IHVH! Dan zijn de Mennonieten er 
dichterbij dan wij wanneer zij absoluut géén elektriciteit willen 
gebruiken! En herinnert ons het woord NASA niet iets dat met het 
omhoogheffen van raketten heeft te maken? De NASA ruimtevaart! 

(Wordt vervolgd in deel 2)  
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 De Ark als condensator  
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Inleiding   

ELECTRA, ‘Gods-manifestatie’. Deze brochure is een verbeterde versie 
van brochure no.13a uit 1994, waarbij de laatste gegevens zijn verwerkt 
en sommige zaken zijn aangepast naar de nieuwste inzichten.  

DE GEHEIMEN DER GROTE PYRAMIDE 

De Grote Pyramide (van Cheops) heeft reeds veel van haar geheimen 
prijs gegeven. En naar het schijnt staan wij voor nóg grotere verrassingen 
sinds R. Gantenbrink zijn robot in de luchtschacht voor een dichte deur 
geplaatst zag. De Grote Pyramide is een bijna volmaakt vierkant, en deze 
is met een bijna ongelooflijke precisie gebouwd. Ze ligt naar het 
Noorden, Zuiden, Oosten en Westen gericht, met slechts een afwijking 
van 0,015%, en dat zou men nu alleen maar na kunnen bouwen met laser-
theodolieten. De hoeken zijn 90graden, met slechts een afwijking van 1 
graad.  Een Zuid Afrikaanse architect geeft een mooie uiteenzetting van 
de piramides, zie Frans Joubert architects 

Waarom was zúlk een precisie voor de bouwers noodzakelijk? Volgens 
de laatste berichten liggen de oudste stenen van de Grote Piramide 
bovenaan en de jongere stenen onderaan. Dit wijst erop dat het bouwwerk 
van boven naar beneden gebouwd moet zijn. De Egyptische regering 
heeft bevestigd dat dit inderdaad het geval is. Deze piramide kan ook 
geen graftombe zijn, maar is veeleer een sterrenwijzer (kalender), om de 
taal der sterren te leren verstaan. Ze is nog veel meer dan dat, hetwelk wij 
straks nader gaan bezien. 

Door de precessie, het verschuiven van de aardas, veranderen de 
sterrenstelsels hun posities gedurende de cyclus van 25.980 jaren. 2500 
jaar geleden wees één van de zuidelijke schachten naar de ster Sirius (de 
godin Isis). De andere zuidelijke schacht wees toen naar de middelste  
ster van de drie sterren in Orion die op één rij staan. De drie pyramiden 
in Gizeh staan in diezelfde opstelling, waarvan de achterste iets uit de 
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hartlijn ligt. De Orion zou door Osiris zijn bewoond, en hij zou vandaar 
uit de beschaving aan de Nijl-delta hebben gebracht. 

 

De Grote Piramide kan geen graftombe zijn, en ze is veel méér dan een 
sterrenkalender. Ze  is tevens een elektrisch radiografisch zend- en 
ontvangstation, en, volgens sommige wetenschappers, één der 'pijlers' 
van deze aarde. Onze aarde heeft Van Allen-gordels, magnetische 
gordels. Onze aarde hangt in het heelal en draait vanwege 
elektromagnetische krachten, die andere planeten op ons hebben. 

Volgens sommige wetenschappers heeft in de Grote Piramide één van de 
drie magnetische 'gouden naalden' van deze aarde gelegen. De andere 
magnetische 'gouden naalden' lagen in de Bermuda driehoek en in de 
Japanse zee. Dit werden de 'grondvesten der aarde' genoemd, Job 38:6. 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht om deze magnetische 
naalden te fotograferen en/of te vinden, doch tevergeefs. Die naalden 
werkten en fungeerden zo ongeveer als de 
moderne Tesla-torens, waarover later 
meer. Deze drie magnetische staven of 
naalden waren elk omgeven door vier 
massief gouden staven, in horizontale 
positie. Wanneer schepen, vliegtuigen, 
etc- in hun nabijheid komen, verbranden 
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deze spontaan, daar de naalden dan een verticale positie zouden innemen 
en het voorwerp naar zich toe trekken. Deze naalden schijnen wel zó 
krachtig te zijn dat er normaliter geen mens bij kan komen. Dit schijnt 
slechts het privilege der 'goden' te zijn. 

Dat de tombe in de Koningskamer der Grote Piramide geen graftombe is 
blijkt uit de afwezigheid van een deksel. Er kan nooit een deksel op de nu 
lege tombe hebben gelegen, want een deksel is er niet in die kamer, en kan 
er ook niet uit zijn gehaald, daar de toegangsopening te klein is. In die tombe 
moet die 'gouden naald' zijn opgesteld geweest. Zelf denken wij dat de Grote 
Piramide nóg een andere betekenis en functie had, waarover straks meer.De 
Grote Piramide is tegelijkertijd een sterrenkalender en een bewaarplaats 
voor de geschiedenis der mensheid, in stenen gegrift, geschreven in 
mathematische, geometrische en astronomische taal ......  Waren de 
'Morgensterren' uit Job 38 de bouwers? Of Henoch? 

De basishoek van de Grote Piramide is 51 graden, 51 minuten en 14,3 
seconden. Bij een uitslag, de zogenaamde 'mercatorprojectie, wijst de 
Grote Piramide Nederland aan, als zijnde het land van de ZEVEN 
GODEN. Aan Nederland is het getal zeven verbonden. Boven de Rijn 
zeven provinciën, en de Rijn splitst zich in zeven rivieren, het heptaporur 
(dat is een rivier die zich in 7 stromen 
splitst), etc. 

De basishoek van de Grote Piramide is 
dezelfde hoek als die in de zevenpuntige 
ster, het heptagram, zie figuur uit het  
boek van  Bonnie Gaunt: Beginnings  

Oudtijds heeft de Grote Piramide, samen met Bermuda en de 'naald' in de 
Japanse zee, de aardas recht gehouden door zich te richten op NEMESIS, 
de 10e (of ook wel 12e) planeet. Deze planeet is uit ons zonnestelsel 
vertrokken. De Schrift spreekt over de 'Hoeksteen', de hoek-bepalende-
steen, dus een steen die de hoek van de aarde bepaalde. De kanttekening 
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van de S.V. spreekt over de 'steen haars hoeks'. Die hoeksteen hield de 
aarde vast aan magnetische koorden, waarvan Job spreekt over 'nieten', 
dat de aarde hangt aan een 'niet', dwz niet zichtbare kabels, of te wel 
elektromagnetisch koorden. Na de zondvloed kwam de aardas 21 graden 
scheef te staan. 

In die HOEKSTEEN 'Nemesis' is de TROON van IHVH, een troon van 
ELEKTRA, waaronder de vier troondragers stonden (de vier dieren, 
waarvan Baphomet er één was voor zijn val) en er boven stond de 
overdekkende Cherub.. 

Vele pyramidologen hebben in de Grote Piramide een kalender van 
Jahweh gezien, gegrift in steen, en hebben de maten verbonden aan 
jaartallen. Er zijn diverse boeken voorhanden, oa. van Maj.v.d.Vecht, B. 
Nicklin, Rutherford, etc-, waarin uitgebreid op deze materie wordt 
ingegaan.  Op zichzelf een schat aan studie en informatie.  

De uittocht van het volk Israël viel in 1456BC 

In 1521 de Reformatie ingezet door Maarten Luther 

1776 de oprichting van de Orde der Illuminati, en de stichting van de 
USA 

 

. 1914 de eerste wereldoorlog, 1940 de 2e wereldoorlog 
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1990  GOLF-oorlog, Bush Nieuwe wereldorde. 

De piramide-maten zouden de loop der geschiedenis aangeven, want zó 
het Boven is, zo gaat het Beneden! 

De inch-jaar-tijd-as meet 103 piramide-inches (p") en is 103 jaar, is 
37620 dagen.  1 jaar = 365,24272 dagen. 

39 van deze 103 cycli brengt ons bij Adam, in 4017 BC. 

PIRAMIDE betekent:  LICHTEN, LICHTMATEN (om lichtreflecties te 
meten). In Egypte zijn overdag in de dampkring lichtbundels zichtbaar. 
Van oorsprong was de piramide bekleed met een deklaag, een soort wit 
marmer, en dat weerkaatste de lichtbundels op unieke wijze, zodat de 
piramide ook als zonnewijzer dienst deed. Of het was een markeerpunt 
voor de Anunnaki en hun vliegtuigen. 

a. Op 6 mei en 8 augustus lag de Noord-begrenzing van de Oost en West 
reflectiebundels der zon op één lijn met de Noord-piramide basis, en werd 
de bundel van het zuidvlak horizontaal teruggekaatst. 

b. Op 1 november en 11 februari liep de Noord-begrenzing van de Oost 
en West reflectiebundels zuiver in N.O en N.W.richting; en dmv deze 
constructie was het dodenfeest al 400 jaar tevoren voorspeld. 

c. Op de equinox datum liep de Zuid begrenzing van de Oost en West 
reflectiebundels zuiver in N.O en N.W. richting. 

d. Op 2/3 december en 11/12 januari was er een loodrechte reflectie door 
het zuidvlak. 

e. Op 27/28 december en 14/15 oktober staat de zon, en soms de maan in 
het Noordvlak. 

Door haar ligging bepaalt de Grote Piramide de nulmeridiaan 
(Greenwich); de Grote Piramide ligt exact boven het zwaartepunt der 

Electra in de Bijbel, deel 1                                                No.1130 

8 
 

continenten. De landbouw in Egypte hing volslagen af van de Nijl en zijn 
jaarlijkse overstromingen. Het landbouwjaar was ingedeeld in drie 
tijdperken (zie: De stenen spreken, v.d.Vecht). Het zaaiseizoen (Shat), 
het groei- en oogstseizoen (Pert), en de periode der overstroming 
(Shemut). Het zaaiseizoen begon op 1 november, de eerste dag van het 
kalenderjaar. De algemene oogst begon op 28 februari. 

De Grote Piramide en de Piri Reis-kaart 

De meridiaan der Grote Piramide verdeelt de continenten in twee delen. 
Het grondvlak der piramide gedeeld door tweemaal de hoogte levert het 
getal pi op, is 3,14.   2.600.000 rotsblokken, waarvan sommigen wel 12 
ton wegen, zijn tot op millimeters nauwkeurig geplaatst, met voor ons 
nog onbegrepen technieken. Ongeveer 150 meter hoog en 31.200.000 ton 
zwaar is deze piramide.  

 

De Piri-Reiskaart moet héél oud zijn, en moet gemaakt zijn voordat de 
Zuidpool-ijskap er was. Men zou momenteel slechts via ultramoderne 
echo-metingen zo'n kaart kunnen samenstellen. Op de kaart ligt 
Nederland, gezien vanuit de basishoek der Grote Piramide, op 51 graden, 
51 minuten en 14,3 seconden. Ook ligt Nederland op de 51e/52e 
breedtegraad, in het Noorden, Ps.4-8:3. Nederland ligt onder het 
sterrenbeeld ORION, bestaande uit zeven grote sterren. Hierover later 
meer. 
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De piramide als ARK, bewaarplaats van energie 

In dit geval fungeerde de kist als een verzamelplaats of plek voor de 
manifestatie van de Atmosferische Elektriciteit. Door de luchtschachten 
konden de bliksemstralen naar binnen, en kon tevens de luchtdruk 
gecompenseerd worden. Wat is atmosferische Elektriciteit ? En 
Stastische Elektriciteit ? 

Wikipedia:  

Luchtelektriciteit of atmosferische elektriciteit is de elektrische 
activiteit in de onderste lagen van de 
aardatmosfeer, maar ook wel de 
atmosfeer van andere planeten. De 
ionosfeer en magnetosfeer worden veelal 
apart bestudeerd, maar zijn ook onderdeel 
van het global electrical circuit (GEC). 
Dat de atmosfeer elektrisch geleidend is, 
is mogelijk doordat de luchtlagen 
geïoniseerd zijn. De elektrische lading 
ontstaat waarschijnlijk vooral door 
onweer.  

Een vandegraaffgenerator 

Statische elektriciteit is de benaming voor elektriciteit die zich voordoet 
in slecht- of niet-geleidende stoffen. In deze isolatoren kan elektrische 
lading worden geïnduceerd (opgewekt) die in rust blijft bestaan en zich 
niet verplaatst omdat er geen stroom kan lopen. Er kan door een ongelijke 
verhouding tussen elektronen en protonen wel een statische elektrische 
spanning heersen tussen delen van dit isolerende lichaam onderling, 
tussen het lichaam en een anders geladen lichaam of aarde. In 
tegenstelling tot gewone, dynamische elektriciteit, waarbij inductie het 
verband tussen elektrische stroom en magnetisme beschrijft, is er bij 
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elektrostatica geen sprake van magnetisme omdat er geen stroom loopt.[1] 
Toch worden er door geladen voorwerpen wel krachten uitgeoefend. 
Gelijkgeladen voorwerpen stoten elkaar af, ongelijkgeladen voorwerpen 
trekken elkaar aan. Een statisch geladen voorwerp kan in een geleider 
influentie veroorzaken, positieve en negatieve lading wordt van elkaar 
gescheiden.  

Sint-Elmusvuur of elmsvuur is een 
lichtverschijnsel. Dit verschijnsel 
treedt op wanneer grote 
ladingsverschillen worden opgebouwd 
voordat de ontlading komt. Dan kan 
het gebeuren dat voorwerpen bij de 
grond zo sterk geladen worden, dat er 
(positief) geladen vonken uit 
weglekken. Dit kan bij uitstekende 
voorwerpen gebeuren zoals antennes 
en scheepsmasten. Dit verschijnsel 
heeft een groen- of blauw-wit-achtige 
kleur. Wanneer er ook nog een 
ontlading in de buurt is, kan de bliksem elk moment inslaan. Sint-
Elmusvuur mag niet verward worden met een bolbliksem, hoewel 
de twee fenomenen verwant zijn.  

Soms verschijnt elmsvuur op toppen en bergkammen, wat wijst 
op een naderend onweer. Bij daglicht is elmsvuur natuurlijk 
moeilijker waar te nemen, maar het sissende geluid ervan en de 
vreemde gewaarwording van geëlektrificeerd hoofdhaar kan een 
teken zijn van een ontlading, zelfs bij blauwe hemel.  

Benjamin Franklin was de eerste die het vreemde licht herkende 
als een elektrisch fenomeen.  
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(De brandende braambos bij Mozes moet ook iets te maken 
hebben met het St Elmusvuur, waarin JHWH tot Mozes sprak) 

DE ZIGGURATS in BABEL 

In de oude tijden bestond er reeds een groot wereldwijd netwerk waarmee 
men in staat was energie in de atmosfeer (ionensfeer) zodanig te 
beheersen dat men andere landen kon afdwingen tot gehoorzaamheid, 
daar men anders bliksem uit de hemel zou laten afdalen. Zulk een macht 
was BABEL, en de 'toren van Babel' was het centrum vanwaaruit men 
opereerde. Dit is te vergelijken met de huidige Tesla-torens, waarmee 
men draadloos energie kan transporteren via de ionensfeer (of ionosfeer). 
Zoals de Illuminati heden ten dage hun 'atomaire priesterschap' voeren, 
de CIBITRI, zie onze brochure over het Atomaire Tijdperk, op gelijke 
wijze had men in Babel  het 'Arch-Priesterschap'. Arche-on = vlamboog-
trekken. 

ARCH komt van arc, een electrische vonk die overspringt wanneer men 
twee polen dicht bij elkaar houdt, gelijk een bougie, een spark-plug. Een 
arch is een vlamboog. Een arcade is een gewelfboog. Een architect is 
iemand die o.a. bogen tekent. Argus is een honderd-ogige wachter. 

BBL of Babylon, was de manifestatie van de arch of vlamboog. Zoals 
Elohim in de brandende braambos Zich manifesteerde als de IK BEN, de 
'HO ON', de Lichtende, pleegden de Egyptische en Babylonische 
tovenaars en priesters hetzelfde. In die tijd had men over de gehele aarde 
stenen kringen en  pilaren opgericht, als zend- en ontvangstations. In de 
geschiedenis der volkeren staat dat daarmee 'vreemde energie' werd 
opgewekt die dodelijk kon zijn. Alleen bij vakkundig gebruik kon men 
deze energie beheersen. Die energie hing af van de komst en standen der 
planeten. Over heel de wereld waren deswege observatoria opgericht, de 
stenen cirkels. Dit tijdperk kennen wij als de Megalieten-cultuur. 
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Planeten kwamen soms heel dicht langs de aarde, en er waren bijna-
botsingen. De energie die daarbij werd 
opgewekt was zeer groot. Jupiter stond 
eens dicht bij de aarde en gaf daarvan 
blijk via energie-ontladingen. Vandaar 
dat men deze planeet als een 'god' ging 
aanbidden. Jupiter is als een sterke 
radiozender, die radiogolven uitzendt. 
Deze golven bezitten een elektro-
magnetische component, en via een 

zender kan men deze omzetten in elektriciteit (in een kristal-ontvanger 
geschiedt hetzelfde).  

In Babel kende men dus de centraal geleide energie, en had daarmee 
algehele controle over de natuur, zoals men momenteel via de Tesla-
torens het weer kan beïnvloeden. (HAARP) Weersbeïnvloeding is, en 
was oudtijds, zeker een ramp, daar men afhankelijk is van de landbouw 
om voort te kunnen leven of bestaan. Erkende een ander land niet het 
centrale gezag van Babel, dan liet men daar de oogsten mislukken! 

De 'Naalden' en vele torens fungeerden als zend- en ontvangstmasten. De 
Ziggurats in Babel waren zulke torens. Ziggurat betekent 'bergtop'.  Hoge 
toppen of punten trekken de elektriciteit het eerste aan. De Zig in  
Babylon was de aardse woonplaats van de god Anoe, de Allerhoogste. 
De Zig was een getrouwe kopie van de hemelse Tempel, en het huis van 
de goddelijke Geest (kracht of manifestatie). De Zig had zeven 
verdiepingen, en was volmaakt vierkant. De eerste verdieping had zijden 
van 15 gar (= 3x5) en de totale hoogte was eveneens 15 gar. De Gar is 
een maat, en is ongeveer 6 meter. De omtrek van de Zig was dus 4 x 15 
= 60 gar, dat is 360 meter. 

15 is het getal van de hoogste kosmische orde, de hoogste intelligentie 
die alle aardse kracht verslaat (tegen de bliksem der 'goden' was niets 
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bestand). De Zig was in feite een perfecte kubus, zoals de maten van het 
Nieuwe Jeruzalem ons weergeven, 2100 x 2100 x 2100 km.  

 

De top van de Zig in Babylon was gericht op de planeet Pluto en het 
sterrenbeeld Ariës, volgens Z.Sitchin. Daar Pluto en Ariës bewegen zal 
dit waarschijnlijk eenmaal per jaar zo zijn geweest. Alle Zigs stonden 
gebouwd op de vier windstreken. Vanuit de ruimte konden de 
vliegschepen der goden de Zigs volgen om tot Sippar te komen, waar de 
Zig voor de god Anoe stond. Sippar = vogel (vliegtuig). Alle Zig's 
drukten een getalseenheid uit. In Sippar landden de grote vogels of 
'arenden' der goden. 

Babylon ligt exact op 15 graden van de Grote Pyramide. De Zig van de 
god Anoe zou door Marduk zijn ingepikt, waar deze voortaan landde en 
opsteeg. Daarna noemde men deze Zig, de ETE MENANKI. Marduk is 
de god BEL of BELIAL. In Israël waren veel Belialskinderen, Jes.46:1. 
Marduk zou het commando op de 10e planeet Nemesis hebben 
overgenomen, en komt binnenkort terug, na 3600 jaar weg te zijn 
geweest.  Het aardse Babylon is nu voor de ZESDE maal herbouwd door 
Saddam Hussein, de moderne Nebucadnessar (allebei telt hun naam 13 
letters).  Zal Marduk 'live' verschijnen in modern Irak?  
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Het grote gevecht met MICHAEL is komende, waarin Marduk van zijn 
troon zal worden gestoten; hij is de oude slang, satanas. Het huidige 
strijdtoneel in het Midden-Oosten, en de Golfoorlog, is/was een voorspel 
van Harmageddon, de strijd tussen  Lucifer/Apollo (de USA en 
Geallieerden, Rockefeller) én Marduk, (Oud Babylon, Rothschild). Het 
Grote moderne Babylon is van Lucifer, Jes.14. Zullen de satanische 
machten binnenkort hun 'geheime' wapens gaan demonstreren, via Tesla-
technieken?  Men leze daartoe slechts het boek 'Fer-de-Lance' van Gen. 
T.E. Bearden, a briefing on Soviet Scalar Electromagnetic Weapons. 
Uitgave van Tesla Book Company. P.O.Box 1685, Ventura, CA 93002-
1685. USA. Er is niets nieuws onder de zon. De oude Egyptenaren en 
Babyloniërs konden reeds elektriciteit laten manifesteren, oa. via de 
Grote Piramide en Zig's.  Zij waren natuurvorsers en natuuraanbidders. 
Zij hadden wel opgemerkt dat de bliksem meestal het eerst insloeg op de 
hoogste plaatsen, zoals bergtoppen, torens, etc-. Op alle hoge heuvels 
werd de godheid aanbeden en geofferd, en onder alle groene boom, lezen 
wij in Jes.57:5; Jer.2:20, 3:6,13. De bliksem sloeg nl. ook veel op hoge 
bomen. Nu waren er in de Nijldelta geen hoge bergen, dus bouwde men 
de Pyramiden. Die pyramiden waren hoogten waarop de elektriciteit zich 
kon ontladen, manifesteren, en dit werd door de priesters opgevat en aan 
het volk uitgelegd als waarschuwing tegen naderend onheil. Wanneer op 
de top der pyramiden de elektriciteit zich vertoonde in flikkering, 
fluoriserend licht en knettering (dat knetteren of sissen werd opgevat als 
het 'spreken' der goden), dan wisten de priesters dat er iets stond te 
gebeuren. 

Purim-midas = lichtmanifestatie, en Urim en Thummim was een 
elektrisch communicatiesysteem met IHVH. Pyr is het Griekse woord 
voor 'vuur'. De pyramiden fungeerden als een soort observatiepost (radar) 
om komend onheil te melden en waar te nemen. In die tijd kwamen 
sommige planeten dicht bij de aarde langs, en daardoor ontstonden er 
elektrische ontladingen. Zoals bij ons het onweer, zo was dat destijds 
door middel van de dichtbij langskomende planeten. De 10e planeet 
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Nemesis/Gud veroorzaakte voor de Egyptenaren groot onheil (de tien 
plagen), maar voor de Israëlieten zegen, en uiteindelijk hun bevrijding uit 
Egypte.  De pyramiden zag men als een wachtpost of ALZIEND OOG, 
om daarmee van tevoren de komst van de planeten op te merken. Vandaar 
dat wij in de pyramide die op het USA Great Seal is afgebeeld in de 
topsteen een Alziend Oog zien, van Horus of RA, de zonnegod. Dat de 
topsteen boven de pyramide zweeft, ziet op het feit dat de 'godheid' zich 
in later tijd niet meer manifesteerde, maar dat men wel weet dat deze t.z.t. 
weer zal terugkeren. En dat vele andere pyramiden fungeerden als 
begraafplaatsen voor de koningen, is begrijpelijk, daar men dan in direct 
contact kwam met de godheid wanneer deze terug zou keren. 
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Het moet een imposant en indrukwekkend schouwspel zijn geweest 
wanneer men des nachts de hele top van de pyramiden in lichtgloed kon 
aanschouwen! De Zig's bestonden uit 7 verdiepingen of lagen, en 
mogelijk heeft het elektrische licht zich vertoond in de 7 kleuren van de 
regenboog. De Grote Pyramide en de twee daarbij, vormen samen een 
TRIAD, een drieëenheid, Vader, Moeder en de kleine zoon. De Grote 
Piramide is de Vader, de andere de Moeder, en de kleinste is de zoon. De 
ware betekenis van de Grote Pyramide is wellicht dat in de 
Koningskamer de troonopvolger werd ‘gedoopt’ in de tombe, en dat het 
kind, nat zijnde, dan omgeven werd door fluoriserend St. Elmusvuur 

ALTAAR - ALTERNATOR 

Een altaar is iets waarop de godheid het offer totaal verteerde. Men 
bouwde deze altaren meestal op een hoogte, omdat men daar de meeste 
kans had dat de bliksem zou inslaan. Men probeerde de bliksem aan te 
trekken. Alternator = wisselstroommachine. Elia ging een confrontatie 
aan met de Baälpriesters, en daagde hen uit, dat de 'godheid' die door 
hemelvuur zou spreken dé enige ware Elohim zou zijn. Baäl antwoordde 
niet, en Elia drijft de spot met hen. IHVH antwoordde wél met 
hemelvuur. Dat is dus THEOFANISCH VUUR, zoals in  1Kon.18:38, en 
het kan zijn dat de Verderfengel dit meerdere malen gebruikte, oa. in 2 
Sam.24:16. 

Een ALTAAR moest van onbehouwen steen zijn, geen ijzer mocht daar 
over zijn gegaan, daar ijzer splintertjes achter kan laten, die gaan roesten 
en het magnetisme beïnvloeden. Steen of rots isoleert de elektriciteit 
goed.  Men gebruikt momenteel porselein als isolator.  

De berg ZION was de énige juiste plaats in die omtrek om een altaar te 
bouwen. De dorsvloer werd alzo tot een vloer des gerichts, waar het kaf 
verbrand wordt, Matth.3:11 door het 'onuitblusselijk' vuur. Elektrisch 
vuur laat zich immers niet door water blussen, maar wakkert juist dit 
soort vuur aan! De wind of adem van IHVH, de ROEACH, blaast dit vuur 
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aan, aangezien door de ontladingen een luchtturbulentie ontstaat, zoals 
een orkaan of windhoos, waardoor ionen worden aangevoerd om dit vuur 
te voeden. Pneuma = wind, adem, en veroorzaakt geluid, het 'spreken van 
Elohim'', nl. ......Yahouwah... 

 

ZION, Jeruzalem was het MIDDEN des lands, of het centrum van de 
riffen, gevormd door de Jordaanvallei, en op die plaats was het nodig de 
Ark op te laden, en daar een Tempel te bouwen. Althans, dat hadden 
David en Hiram (vrijmetselaar) zo bepaald. David spreekt zijn 
vertrouwen in deze Godsmanifestatie uit in Ps.71:3 en op vele andere 
plaatsen. Door die manifestatie nam men zichtbaar de tegenwoordigheid 
van IHVH waar, dat Hij onder en in het midden van het volk woonde. 
Tevens moest de berg ZION weerstand bieden tegen elektrische stromen 
vanuit de aarde. De rots zorgde daarvoor, en was een geschikte plaats om 
er de Tempel op te bouwen. Het dak van de Tempel was van hout, en de 
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muren van steen. Het dak zorgde voor isolatie, en het goud aan de 
binnenkant diende als collector om de Atmosferische Electriciteit op te 
vangen, en via de vleugelen der cherubs aan de Ark door te geleiden, 2 
Kron.5:7-14 en 1 Kon.8:11. De Cherubs die in het Heilige der heiligen 
stonden raakten met hun ene vleugel het dak, en met de andere de vloer, 
om goede aarding te hebben. Men kan op Youtube verschillende video’s 
zien van Michel Rood waar hij de Tempelbouw en Tempeldienst 
uiteenzet.  

 

 

https://secure.action.news/watch?v=MCw_KXdwNP8 

De Tempel en de Ark maakten Israël superieur! Niet dat de electrische-
godheid zelve in een tempel woont, 1 Kon.8:7-29, maar Zijn manifestatie 
werd daar gezien, Deut.12:5-11, dat is IHVH werd daar getoond én 
gehoord. Zo was de Ark de 'voetbank Zijner voeten', en de hemel de 
woonplaats Zijner heiligheid.  Laten de volken de kracht maar 
vernieuwen en tonen wie hun goden zijn. Israël betrouwe slechts op 
IHVH, en ook in de eindtijd zal Hij Zijn volk in een 'speciaal voor hen 
beveiligde plaats', hoog in het Noorden, een land onder de zeespiegel, en 
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ver in het Zuiden  beveiligen en er een 'vurige muur rondom heen trekken. 
Jes.¬4:4-6 en aldaar zal Zijn LICHT worden gezien, Jes.9:1. Nederland 
is een waterland, een land van mist en nevels, en dát is zeer gunstig om 
een lichtgorgel of ‘vurige muur’ om ons heen te trekken. De Geest van 
JHWH komt in het Noorderland tot rust, Zacharia 6:8. En Zuid-Afrika is 
de plaats waar het boeren-geloftevolk zich bevindt, dat gered en 
beschermd wordt.  Zie brochure 1124. www.pentahof.nl 

Israëls 'God' had Zich bekendgemaakt 
met de titel IHVH, daar de exacte NAAM 
verloren was geraakt, en  IHVH slechts 
een benadering daarvan is, en een 
uitdrukking is van de IK ZAL ZIJN DIE 
IK ZIJN ZAL, de IK BEN. IHVH was 
voor Israël de expressie en uitdrukking 
van de geweldige manifestatie van 
ELEKTRICITEIT en ONTLADINGEN. 
Aan Israël waren de woorden van Elohim 
toebetrouwd (in het donderen hoorde men het spreken van IHVH). De 
kennis van Israël van hun Elohim was niet abstract of bovennatuurlijk; 
nee, het was een proefondervindelijke kennis van Zijn elektrische 
aanwezigheid. Dit was dé krachtigste en sterkste 'God', Die Zich een 
NAAM maakte tegenover de andere goden der volkeren. De tien plagen 
zijn immers een uitdaging van IHVH tegen de Egyptische goden, gelijk 
Elia de Baäls uitdaagde. 

De Griekse Homerische goden waren eveneens 'kracht-goden'. In oude 
tijden kon men geen verklaring geven van het fenomeen 
ELEKTRICITEIT, en de gewone man kon dat niet beheersen. Alleen de 
priesters konden Electra beheersen. Vandaag de dag beheersen wij 
elektriciteit, en hebben stopcontacten en stekkers om van alles en nog wat 
daar op aan te sluiten. Zo was dat oudtijds niet. Elektriciteit was voor 
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onze ouden dodelijk! Dat is het voor ons ook wel, maar via technieken is 
zulks te beheersen! 

IHVH was de manifestatie van  elektrische fenomenen, zie hoe dat op de 
berg Sinaï geschiedde, ..... Ex.19. Elektriciteit komt van het Griekse 
woord   ELECTRON, en dat is in het Engels de naam voor de substantie 
AMBER. (In het atoom is ook een electron, positron en neutron 
aanwezig)  Wanneer  amber over kledij werd gewreven, ontstond 
statische elektriciteit. Dit wist men oudtijds. Electron:  El = godheid, in 
meervoud Elohim, dat is elektrische kracht te bezitten. Vroeger heette 
elektriciteit..... barnsteenkracht.  ARCHE , komt van arc, dat is 
vlamboog. Misschien heeft de naam van de plaats URK dezelfde 
betekenis. Tussen twee elektroden ontstaat een arc of vlamboog wanneer 
men daar spanning op zet. Dan slaat de vonk van de ene elektrode naar 
de andere over, net als bij een bougie (porseleine isolatie) van een 
verbrandingsmotor.      

         

Het Vaticaan 

De vorm van het Vaticaan, de plattegrond is gebouwd naar die van een 
ALTERNATOR, een cosmische wisselstroommachine, waar in het 
midden een NAALD of Obelisk staat.  Obelisken of naalden waren hoge 
masten om de elektriciteit aan te trekken en door te geven naar de aarde. 
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Ook in Washington staat een hoge obelisk, zie onze brochure Babylon 
666. 

ARCHE is het BEGIN, en door het Beginsel schiep Elohim de hemel en 
de aarde....... en uit die ARC of elektrische schok zijn de dingen ontstaan 
of herschapen. Archeons noemen wij de tijdperken waarin er sterke 
elektrische atmosferische effecten waren. ARC is ook wel 'heerschappij', 
dus elektriciteit beheersing. In Dan.7:27 staat, dat het koninkrijk én de 
heerschappij gegeven werd aan de heiligen. Zulke vlambogen werden 
ook wel gemeten, en de naam Archimedes toont zulks. Arch imedes, het 
meten van archen. Wij komen dan bij het allerheiligste van Israëls 
Elohim, de ARKE des VERBONDS, wat een soort condensator was, 
waarmee een vlamboog werd getrokken!  

Hieronder het St. Pietersplein als ‘rotor’. Let op de vijfhoek rechts, een 
kasteel, aan de mond van de Tiber en St.Pieter.    

 

YHVH demonstreerde Zijn aanwezigheid en kracht via elektrische 
ontladingen. IHVH is het zgn 'tetragrammaton', vier Hebreeuwse letters, 
een aanduiding voor de naam van de god van Israël. De wáre NAAM was 
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zoekgeraakt en té heilig, en bleef geheim. De ware betekenis en uitspraak 
in verloren geraakt, doordat men Zijn aanwezige manifestatie niet meer 
waargenomen had. Mozes vraagt dan ook aan Elohim wat hij zeggen 
moet, daar het volk geen enkele kennis en indruk meer van Hem had. Dan 
moet Mozes gaan zeggen dat Hij IK BEN is. Ik ben de Zijnde, Die Zich 
manifesteert, en Hij zou laten zien dat Hij er nog wel terdege was, en dat 
Hij met het lot van Zijn volk nauw betrokken was. Hij zou laten zien dat 
Zijn elektrische kracht tweeledig is; enerzijds goed en positief voor 
Israël, en anderzijds kwaad en destructief voor de Egyptenaren. Zie 
tevens Jes.45:7, Die goed en kwaad schept.  

 

In die oude tijden waren er de priesters en profeten, gelijk de schoonvader 
van Mozes, Jethro of Hobeb, die een soort draagbaar instrument hadden 
om  atmosferische elektriciteit (in het vervolg afgekort als A.E.) te 
lokaliseren. Dit instrument was een soort steen die oplichtte als fosfor 
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wanneer elektriciteit aanwezig was. Ziet Num.10:31 daar op? Zo'n 
instrument noemde men een 'oog', een waarnemingsbron. 

De ARK was ook zo'n soort instrument, een soort condensator. Men kon 
daar zelfs A.E. in opslaan, en dát was uniek! De opgeslagen elektriciteit 
kon zich daarna ontladen in een geweldige stroomstoot, die dodelijk kon 
zijn (zo is de basiswerking van de condensator). ARK, Aron = kist (Aäron 
is priester van de kist), en dat komt van de betekenis 'bijeenvergaderen'.  
In de kist werd de A.E. bijeenvergaderd. In de brochures over het 
'Mysterie van Leven en Dood' hebben wij reeds de kisten besproken die 
de Egyptenaren hadden. Andere volken hadden met hun geleerde 
priesters  wél een 'oog', maar géén ARK, waarin men de A.E. kon 
opslaan. De ARK werd eveneens aangezien als het 'oog' van IHVH, en 
als de ENGEL of boodschapper, Ex.23:20,33. Aan de ARK was niet 
zichtbaar of deze wél geladen was of niet. Dat is zoiets als de Leidse fles. 
De Ark bestond uit twee conductors (geleiders) van goud, en ertussen zat 
het sittimhout als isolator. Het derde gebod luidt dat wij de NAAM van 
IHVH niet ijdel mogen gebruiken. In het Hebreeuws staat het woord 
NASA, dat is volgens Strongs ... to lift up, lifting up the power of IHVH. 
Dus is IHVH een werkelijke natuurkracht! 

 

Electra in de Bijbel, deel 1                                                No.1130 

24 
 

De Leidse Fles:   

 Wikipedia:  De Leidse fles bestaat uit een wijde glazen fles die van 
buiten met tinfolie is bekleed. De fles is gevuld met (geleidend) water. 
Het glas van de fles isoleert en fungeert als diëlektricum. Aan de 
bovenkant van de fles zit een bolvormige elektrode die in verbinding 
staat met het water in de fles. Via de bol kan lading worden afgenomen 
of toegevoerd. Een Leidse fles kan worden opgeladen met een 
elektriseermachine zoals een vandegraaffgenerator. Met de lading die 
opgeslagen is in een Leidse fles, kunnen spectaculaire (en gevaarlijke) 
experimenten gedaan worden. 

To lift up the name of IHVH = de kracht van IHVH  demonstreren of .... 
ijdel gebruiken. Het is ons, volgens het 3e gebod, verboden een 
elektrische VLAMBOOG te trekken, welke licht en geluid veroorzaakt! 
Zo'n vlamboog trekken, of zo'n ontlading veroorzaken .... staat in een 
directe relatie met de NAAM IHVH! Dan zijn de Mennonieten er 
dichterbij dan wij wanneer zij absoluut géén elektriciteit willen 
gebruiken! En herinnert ons het woord NASA niet iets dat met het 
omhoogheffen van raketten heeft te maken? De NASA ruimtevaart! 

(Wordt vervolgd in deel 2)  
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 De Ark als condensator  
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Inleiding   

ELECTRA, ‘Gods-manifestatie’. Deze brochure is een verbeterde versie 
van brochure no.13a uit 1994, waarbij de laatste gegevens zijn verwerkt 
en sommige zaken zijn aangepast naar de nieuwste inzichten.  

DE GEHEIMEN DER GROTE PYRAMIDE 

De Grote Pyramide (van Cheops) heeft reeds veel van haar geheimen 
prijs gegeven. En naar het schijnt staan wij voor nóg grotere verrassingen 
sinds R. Gantenbrink zijn robot in de luchtschacht voor een dichte deur 
geplaatst zag. De Grote Pyramide is een bijna volmaakt vierkant, en deze 
is met een bijna ongelooflijke precisie gebouwd. Ze ligt naar het 
Noorden, Zuiden, Oosten en Westen gericht, met slechts een afwijking 
van 0,015%, en dat zou men nu alleen maar na kunnen bouwen met laser-
theodolieten. De hoeken zijn 90graden, met slechts een afwijking van 1 
graad.  Een Zuid Afrikaanse architect geeft een mooie uiteenzetting van 
de piramides, zie Frans Joubert architects 

Waarom was zúlk een precisie voor de bouwers noodzakelijk? Volgens 
de laatste berichten liggen de oudste stenen van de Grote Piramide 
bovenaan en de jongere stenen onderaan. Dit wijst erop dat het bouwwerk 
van boven naar beneden gebouwd moet zijn. De Egyptische regering 
heeft bevestigd dat dit inderdaad het geval is. Deze piramide kan ook 
geen graftombe zijn, maar is veeleer een sterrenwijzer (kalender), om de 
taal der sterren te leren verstaan. Ze is nog veel meer dan dat, hetwelk wij 
straks nader gaan bezien. 

Door de precessie, het verschuiven van de aardas, veranderen de 
sterrenstelsels hun posities gedurende de cyclus van 25.980 jaren. 2500 
jaar geleden wees één van de zuidelijke schachten naar de ster Sirius (de 
godin Isis). De andere zuidelijke schacht wees toen naar de middelste  
ster van de drie sterren in Orion die op één rij staan. De drie pyramiden 
in Gizeh staan in diezelfde opstelling, waarvan de achterste iets uit de 
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hartlijn ligt. De Orion zou door Osiris zijn bewoond, en hij zou vandaar 
uit de beschaving aan de Nijl-delta hebben gebracht. 

 

De Grote Piramide kan geen graftombe zijn, en ze is veel méér dan een 
sterrenkalender. Ze  is tevens een elektrisch radiografisch zend- en 
ontvangstation, en, volgens sommige wetenschappers, één der 'pijlers' 
van deze aarde. Onze aarde heeft Van Allen-gordels, magnetische 
gordels. Onze aarde hangt in het heelal en draait vanwege 
elektromagnetische krachten, die andere planeten op ons hebben. 

Volgens sommige wetenschappers heeft in de Grote Piramide één van de 
drie magnetische 'gouden naalden' van deze aarde gelegen. De andere 
magnetische 'gouden naalden' lagen in de Bermuda driehoek en in de 
Japanse zee. Dit werden de 'grondvesten der aarde' genoemd, Job 38:6. 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht om deze magnetische 
naalden te fotograferen en/of te vinden, doch tevergeefs. Die naalden 
werkten en fungeerden zo ongeveer als de 
moderne Tesla-torens, waarover later 
meer. Deze drie magnetische staven of 
naalden waren elk omgeven door vier 
massief gouden staven, in horizontale 
positie. Wanneer schepen, vliegtuigen, 
etc- in hun nabijheid komen, verbranden 
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deze spontaan, daar de naalden dan een verticale positie zouden innemen 
en het voorwerp naar zich toe trekken. Deze naalden schijnen wel zó 
krachtig te zijn dat er normaliter geen mens bij kan komen. Dit schijnt 
slechts het privilege der 'goden' te zijn. 

Dat de tombe in de Koningskamer der Grote Piramide geen graftombe is 
blijkt uit de afwezigheid van een deksel. Er kan nooit een deksel op de nu 
lege tombe hebben gelegen, want een deksel is er niet in die kamer, en kan 
er ook niet uit zijn gehaald, daar de toegangsopening te klein is. In die tombe 
moet die 'gouden naald' zijn opgesteld geweest. Zelf denken wij dat de Grote 
Piramide nóg een andere betekenis en functie had, waarover straks meer.De 
Grote Piramide is tegelijkertijd een sterrenkalender en een bewaarplaats 
voor de geschiedenis der mensheid, in stenen gegrift, geschreven in 
mathematische, geometrische en astronomische taal ......  Waren de 
'Morgensterren' uit Job 38 de bouwers? Of Henoch? 

De basishoek van de Grote Piramide is 51 graden, 51 minuten en 14,3 
seconden. Bij een uitslag, de zogenaamde 'mercatorprojectie, wijst de 
Grote Piramide Nederland aan, als zijnde het land van de ZEVEN 
GODEN. Aan Nederland is het getal zeven verbonden. Boven de Rijn 
zeven provinciën, en de Rijn splitst zich in zeven rivieren, het heptaporur 
(dat is een rivier die zich in 7 stromen 
splitst), etc. 

De basishoek van de Grote Piramide is 
dezelfde hoek als die in de zevenpuntige 
ster, het heptagram, zie figuur uit het  
boek van  Bonnie Gaunt: Beginnings  

Oudtijds heeft de Grote Piramide, samen met Bermuda en de 'naald' in de 
Japanse zee, de aardas recht gehouden door zich te richten op NEMESIS, 
de 10e (of ook wel 12e) planeet. Deze planeet is uit ons zonnestelsel 
vertrokken. De Schrift spreekt over de 'Hoeksteen', de hoek-bepalende-
steen, dus een steen die de hoek van de aarde bepaalde. De kanttekening 
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van de S.V. spreekt over de 'steen haars hoeks'. Die hoeksteen hield de 
aarde vast aan magnetische koorden, waarvan Job spreekt over 'nieten', 
dat de aarde hangt aan een 'niet', dwz niet zichtbare kabels, of te wel 
elektromagnetisch koorden. Na de zondvloed kwam de aardas 21 graden 
scheef te staan. 

In die HOEKSTEEN 'Nemesis' is de TROON van IHVH, een troon van 
ELEKTRA, waaronder de vier troondragers stonden (de vier dieren, 
waarvan Baphomet er één was voor zijn val) en er boven stond de 
overdekkende Cherub.. 

Vele pyramidologen hebben in de Grote Piramide een kalender van 
Jahweh gezien, gegrift in steen, en hebben de maten verbonden aan 
jaartallen. Er zijn diverse boeken voorhanden, oa. van Maj.v.d.Vecht, B. 
Nicklin, Rutherford, etc-, waarin uitgebreid op deze materie wordt 
ingegaan.  Op zichzelf een schat aan studie en informatie.  

De uittocht van het volk Israël viel in 1456BC 

In 1521 de Reformatie ingezet door Maarten Luther 

1776 de oprichting van de Orde der Illuminati, en de stichting van de 
USA 

 

. 1914 de eerste wereldoorlog, 1940 de 2e wereldoorlog 
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1990  GOLF-oorlog, Bush Nieuwe wereldorde. 

De piramide-maten zouden de loop der geschiedenis aangeven, want zó 
het Boven is, zo gaat het Beneden! 

De inch-jaar-tijd-as meet 103 piramide-inches (p") en is 103 jaar, is 
37620 dagen.  1 jaar = 365,24272 dagen. 

39 van deze 103 cycli brengt ons bij Adam, in 4017 BC. 

PIRAMIDE betekent:  LICHTEN, LICHTMATEN (om lichtreflecties te 
meten). In Egypte zijn overdag in de dampkring lichtbundels zichtbaar. 
Van oorsprong was de piramide bekleed met een deklaag, een soort wit 
marmer, en dat weerkaatste de lichtbundels op unieke wijze, zodat de 
piramide ook als zonnewijzer dienst deed. Of het was een markeerpunt 
voor de Anunnaki en hun vliegtuigen. 

a. Op 6 mei en 8 augustus lag de Noord-begrenzing van de Oost en West 
reflectiebundels der zon op één lijn met de Noord-piramide basis, en werd 
de bundel van het zuidvlak horizontaal teruggekaatst. 

b. Op 1 november en 11 februari liep de Noord-begrenzing van de Oost 
en West reflectiebundels zuiver in N.O en N.W.richting; en dmv deze 
constructie was het dodenfeest al 400 jaar tevoren voorspeld. 

c. Op de equinox datum liep de Zuid begrenzing van de Oost en West 
reflectiebundels zuiver in N.O en N.W. richting. 

d. Op 2/3 december en 11/12 januari was er een loodrechte reflectie door 
het zuidvlak. 

e. Op 27/28 december en 14/15 oktober staat de zon, en soms de maan in 
het Noordvlak. 

Door haar ligging bepaalt de Grote Piramide de nulmeridiaan 
(Greenwich); de Grote Piramide ligt exact boven het zwaartepunt der 
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continenten. De landbouw in Egypte hing volslagen af van de Nijl en zijn 
jaarlijkse overstromingen. Het landbouwjaar was ingedeeld in drie 
tijdperken (zie: De stenen spreken, v.d.Vecht). Het zaaiseizoen (Shat), 
het groei- en oogstseizoen (Pert), en de periode der overstroming 
(Shemut). Het zaaiseizoen begon op 1 november, de eerste dag van het 
kalenderjaar. De algemene oogst begon op 28 februari. 

De Grote Piramide en de Piri Reis-kaart 

De meridiaan der Grote Piramide verdeelt de continenten in twee delen. 
Het grondvlak der piramide gedeeld door tweemaal de hoogte levert het 
getal pi op, is 3,14.   2.600.000 rotsblokken, waarvan sommigen wel 12 
ton wegen, zijn tot op millimeters nauwkeurig geplaatst, met voor ons 
nog onbegrepen technieken. Ongeveer 150 meter hoog en 31.200.000 ton 
zwaar is deze piramide.  

 

De Piri-Reiskaart moet héél oud zijn, en moet gemaakt zijn voordat de 
Zuidpool-ijskap er was. Men zou momenteel slechts via ultramoderne 
echo-metingen zo'n kaart kunnen samenstellen. Op de kaart ligt 
Nederland, gezien vanuit de basishoek der Grote Piramide, op 51 graden, 
51 minuten en 14,3 seconden. Ook ligt Nederland op de 51e/52e 
breedtegraad, in het Noorden, Ps.4-8:3. Nederland ligt onder het 
sterrenbeeld ORION, bestaande uit zeven grote sterren. Hierover later 
meer. 
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De piramide als ARK, bewaarplaats van energie 

In dit geval fungeerde de kist als een verzamelplaats of plek voor de 
manifestatie van de Atmosferische Elektriciteit. Door de luchtschachten 
konden de bliksemstralen naar binnen, en kon tevens de luchtdruk 
gecompenseerd worden. Wat is atmosferische Elektriciteit ? En 
Stastische Elektriciteit ? 

Wikipedia:  

Luchtelektriciteit of atmosferische elektriciteit is de elektrische 
activiteit in de onderste lagen van de 
aardatmosfeer, maar ook wel de 
atmosfeer van andere planeten. De 
ionosfeer en magnetosfeer worden veelal 
apart bestudeerd, maar zijn ook onderdeel 
van het global electrical circuit (GEC). 
Dat de atmosfeer elektrisch geleidend is, 
is mogelijk doordat de luchtlagen 
geïoniseerd zijn. De elektrische lading 
ontstaat waarschijnlijk vooral door 
onweer.  

Een vandegraaffgenerator 

Statische elektriciteit is de benaming voor elektriciteit die zich voordoet 
in slecht- of niet-geleidende stoffen. In deze isolatoren kan elektrische 
lading worden geïnduceerd (opgewekt) die in rust blijft bestaan en zich 
niet verplaatst omdat er geen stroom kan lopen. Er kan door een ongelijke 
verhouding tussen elektronen en protonen wel een statische elektrische 
spanning heersen tussen delen van dit isolerende lichaam onderling, 
tussen het lichaam en een anders geladen lichaam of aarde. In 
tegenstelling tot gewone, dynamische elektriciteit, waarbij inductie het 
verband tussen elektrische stroom en magnetisme beschrijft, is er bij 
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elektrostatica geen sprake van magnetisme omdat er geen stroom loopt.[1] 
Toch worden er door geladen voorwerpen wel krachten uitgeoefend. 
Gelijkgeladen voorwerpen stoten elkaar af, ongelijkgeladen voorwerpen 
trekken elkaar aan. Een statisch geladen voorwerp kan in een geleider 
influentie veroorzaken, positieve en negatieve lading wordt van elkaar 
gescheiden.  

Sint-Elmusvuur of elmsvuur is een 
lichtverschijnsel. Dit verschijnsel 
treedt op wanneer grote 
ladingsverschillen worden opgebouwd 
voordat de ontlading komt. Dan kan 
het gebeuren dat voorwerpen bij de 
grond zo sterk geladen worden, dat er 
(positief) geladen vonken uit 
weglekken. Dit kan bij uitstekende 
voorwerpen gebeuren zoals antennes 
en scheepsmasten. Dit verschijnsel 
heeft een groen- of blauw-wit-achtige 
kleur. Wanneer er ook nog een 
ontlading in de buurt is, kan de bliksem elk moment inslaan. Sint-
Elmusvuur mag niet verward worden met een bolbliksem, hoewel 
de twee fenomenen verwant zijn.  

Soms verschijnt elmsvuur op toppen en bergkammen, wat wijst 
op een naderend onweer. Bij daglicht is elmsvuur natuurlijk 
moeilijker waar te nemen, maar het sissende geluid ervan en de 
vreemde gewaarwording van geëlektrificeerd hoofdhaar kan een 
teken zijn van een ontlading, zelfs bij blauwe hemel.  

Benjamin Franklin was de eerste die het vreemde licht herkende 
als een elektrisch fenomeen.  

 



Electra in de Bijbel, deel 1                                                No.1130 

11 
 

(De brandende braambos bij Mozes moet ook iets te maken 
hebben met het St Elmusvuur, waarin JHWH tot Mozes sprak) 

DE ZIGGURATS in BABEL 

In de oude tijden bestond er reeds een groot wereldwijd netwerk waarmee 
men in staat was energie in de atmosfeer (ionensfeer) zodanig te 
beheersen dat men andere landen kon afdwingen tot gehoorzaamheid, 
daar men anders bliksem uit de hemel zou laten afdalen. Zulk een macht 
was BABEL, en de 'toren van Babel' was het centrum vanwaaruit men 
opereerde. Dit is te vergelijken met de huidige Tesla-torens, waarmee 
men draadloos energie kan transporteren via de ionensfeer (of ionosfeer). 
Zoals de Illuminati heden ten dage hun 'atomaire priesterschap' voeren, 
de CIBITRI, zie onze brochure over het Atomaire Tijdperk, op gelijke 
wijze had men in Babel  het 'Arch-Priesterschap'. Arche-on = vlamboog-
trekken. 

ARCH komt van arc, een electrische vonk die overspringt wanneer men 
twee polen dicht bij elkaar houdt, gelijk een bougie, een spark-plug. Een 
arch is een vlamboog. Een arcade is een gewelfboog. Een architect is 
iemand die o.a. bogen tekent. Argus is een honderd-ogige wachter. 

BBL of Babylon, was de manifestatie van de arch of vlamboog. Zoals 
Elohim in de brandende braambos Zich manifesteerde als de IK BEN, de 
'HO ON', de Lichtende, pleegden de Egyptische en Babylonische 
tovenaars en priesters hetzelfde. In die tijd had men over de gehele aarde 
stenen kringen en  pilaren opgericht, als zend- en ontvangstations. In de 
geschiedenis der volkeren staat dat daarmee 'vreemde energie' werd 
opgewekt die dodelijk kon zijn. Alleen bij vakkundig gebruik kon men 
deze energie beheersen. Die energie hing af van de komst en standen der 
planeten. Over heel de wereld waren deswege observatoria opgericht, de 
stenen cirkels. Dit tijdperk kennen wij als de Megalieten-cultuur. 
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Planeten kwamen soms heel dicht langs de aarde, en er waren bijna-
botsingen. De energie die daarbij werd 
opgewekt was zeer groot. Jupiter stond 
eens dicht bij de aarde en gaf daarvan 
blijk via energie-ontladingen. Vandaar 
dat men deze planeet als een 'god' ging 
aanbidden. Jupiter is als een sterke 
radiozender, die radiogolven uitzendt. 
Deze golven bezitten een elektro-
magnetische component, en via een 

zender kan men deze omzetten in elektriciteit (in een kristal-ontvanger 
geschiedt hetzelfde).  

In Babel kende men dus de centraal geleide energie, en had daarmee 
algehele controle over de natuur, zoals men momenteel via de Tesla-
torens het weer kan beïnvloeden. (HAARP) Weersbeïnvloeding is, en 
was oudtijds, zeker een ramp, daar men afhankelijk is van de landbouw 
om voort te kunnen leven of bestaan. Erkende een ander land niet het 
centrale gezag van Babel, dan liet men daar de oogsten mislukken! 

De 'Naalden' en vele torens fungeerden als zend- en ontvangstmasten. De 
Ziggurats in Babel waren zulke torens. Ziggurat betekent 'bergtop'.  Hoge 
toppen of punten trekken de elektriciteit het eerste aan. De Zig in  
Babylon was de aardse woonplaats van de god Anoe, de Allerhoogste. 
De Zig was een getrouwe kopie van de hemelse Tempel, en het huis van 
de goddelijke Geest (kracht of manifestatie). De Zig had zeven 
verdiepingen, en was volmaakt vierkant. De eerste verdieping had zijden 
van 15 gar (= 3x5) en de totale hoogte was eveneens 15 gar. De Gar is 
een maat, en is ongeveer 6 meter. De omtrek van de Zig was dus 4 x 15 
= 60 gar, dat is 360 meter. 

15 is het getal van de hoogste kosmische orde, de hoogste intelligentie 
die alle aardse kracht verslaat (tegen de bliksem der 'goden' was niets 

 



Electra in de Bijbel, deel 1                                                No.1130 

13 
 

bestand). De Zig was in feite een perfecte kubus, zoals de maten van het 
Nieuwe Jeruzalem ons weergeven, 2100 x 2100 x 2100 km.  

 

De top van de Zig in Babylon was gericht op de planeet Pluto en het 
sterrenbeeld Ariës, volgens Z.Sitchin. Daar Pluto en Ariës bewegen zal 
dit waarschijnlijk eenmaal per jaar zo zijn geweest. Alle Zigs stonden 
gebouwd op de vier windstreken. Vanuit de ruimte konden de 
vliegschepen der goden de Zigs volgen om tot Sippar te komen, waar de 
Zig voor de god Anoe stond. Sippar = vogel (vliegtuig). Alle Zig's 
drukten een getalseenheid uit. In Sippar landden de grote vogels of 
'arenden' der goden. 

Babylon ligt exact op 15 graden van de Grote Pyramide. De Zig van de 
god Anoe zou door Marduk zijn ingepikt, waar deze voortaan landde en 
opsteeg. Daarna noemde men deze Zig, de ETE MENANKI. Marduk is 
de god BEL of BELIAL. In Israël waren veel Belialskinderen, Jes.46:1. 
Marduk zou het commando op de 10e planeet Nemesis hebben 
overgenomen, en komt binnenkort terug, na 3600 jaar weg te zijn 
geweest.  Het aardse Babylon is nu voor de ZESDE maal herbouwd door 
Saddam Hussein, de moderne Nebucadnessar (allebei telt hun naam 13 
letters).  Zal Marduk 'live' verschijnen in modern Irak?  
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Het grote gevecht met MICHAEL is komende, waarin Marduk van zijn 
troon zal worden gestoten; hij is de oude slang, satanas. Het huidige 
strijdtoneel in het Midden-Oosten, en de Golfoorlog, is/was een voorspel 
van Harmageddon, de strijd tussen  Lucifer/Apollo (de USA en 
Geallieerden, Rockefeller) én Marduk, (Oud Babylon, Rothschild). Het 
Grote moderne Babylon is van Lucifer, Jes.14. Zullen de satanische 
machten binnenkort hun 'geheime' wapens gaan demonstreren, via Tesla-
technieken?  Men leze daartoe slechts het boek 'Fer-de-Lance' van Gen. 
T.E. Bearden, a briefing on Soviet Scalar Electromagnetic Weapons. 
Uitgave van Tesla Book Company. P.O.Box 1685, Ventura, CA 93002-
1685. USA. Er is niets nieuws onder de zon. De oude Egyptenaren en 
Babyloniërs konden reeds elektriciteit laten manifesteren, oa. via de 
Grote Piramide en Zig's.  Zij waren natuurvorsers en natuuraanbidders. 
Zij hadden wel opgemerkt dat de bliksem meestal het eerst insloeg op de 
hoogste plaatsen, zoals bergtoppen, torens, etc-. Op alle hoge heuvels 
werd de godheid aanbeden en geofferd, en onder alle groene boom, lezen 
wij in Jes.57:5; Jer.2:20, 3:6,13. De bliksem sloeg nl. ook veel op hoge 
bomen. Nu waren er in de Nijldelta geen hoge bergen, dus bouwde men 
de Pyramiden. Die pyramiden waren hoogten waarop de elektriciteit zich 
kon ontladen, manifesteren, en dit werd door de priesters opgevat en aan 
het volk uitgelegd als waarschuwing tegen naderend onheil. Wanneer op 
de top der pyramiden de elektriciteit zich vertoonde in flikkering, 
fluoriserend licht en knettering (dat knetteren of sissen werd opgevat als 
het 'spreken' der goden), dan wisten de priesters dat er iets stond te 
gebeuren. 

Purim-midas = lichtmanifestatie, en Urim en Thummim was een 
elektrisch communicatiesysteem met IHVH. Pyr is het Griekse woord 
voor 'vuur'. De pyramiden fungeerden als een soort observatiepost (radar) 
om komend onheil te melden en waar te nemen. In die tijd kwamen 
sommige planeten dicht bij de aarde langs, en daardoor ontstonden er 
elektrische ontladingen. Zoals bij ons het onweer, zo was dat destijds 
door middel van de dichtbij langskomende planeten. De 10e planeet 
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Nemesis/Gud veroorzaakte voor de Egyptenaren groot onheil (de tien 
plagen), maar voor de Israëlieten zegen, en uiteindelijk hun bevrijding uit 
Egypte.  De pyramiden zag men als een wachtpost of ALZIEND OOG, 
om daarmee van tevoren de komst van de planeten op te merken. Vandaar 
dat wij in de pyramide die op het USA Great Seal is afgebeeld in de 
topsteen een Alziend Oog zien, van Horus of RA, de zonnegod. Dat de 
topsteen boven de pyramide zweeft, ziet op het feit dat de 'godheid' zich 
in later tijd niet meer manifesteerde, maar dat men wel weet dat deze t.z.t. 
weer zal terugkeren. En dat vele andere pyramiden fungeerden als 
begraafplaatsen voor de koningen, is begrijpelijk, daar men dan in direct 
contact kwam met de godheid wanneer deze terug zou keren. 
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Het moet een imposant en indrukwekkend schouwspel zijn geweest 
wanneer men des nachts de hele top van de pyramiden in lichtgloed kon 
aanschouwen! De Zig's bestonden uit 7 verdiepingen of lagen, en 
mogelijk heeft het elektrische licht zich vertoond in de 7 kleuren van de 
regenboog. De Grote Pyramide en de twee daarbij, vormen samen een 
TRIAD, een drieëenheid, Vader, Moeder en de kleine zoon. De Grote 
Piramide is de Vader, de andere de Moeder, en de kleinste is de zoon. De 
ware betekenis van de Grote Pyramide is wellicht dat in de 
Koningskamer de troonopvolger werd ‘gedoopt’ in de tombe, en dat het 
kind, nat zijnde, dan omgeven werd door fluoriserend St. Elmusvuur 

ALTAAR - ALTERNATOR 

Een altaar is iets waarop de godheid het offer totaal verteerde. Men 
bouwde deze altaren meestal op een hoogte, omdat men daar de meeste 
kans had dat de bliksem zou inslaan. Men probeerde de bliksem aan te 
trekken. Alternator = wisselstroommachine. Elia ging een confrontatie 
aan met de Baälpriesters, en daagde hen uit, dat de 'godheid' die door 
hemelvuur zou spreken dé enige ware Elohim zou zijn. Baäl antwoordde 
niet, en Elia drijft de spot met hen. IHVH antwoordde wél met 
hemelvuur. Dat is dus THEOFANISCH VUUR, zoals in  1Kon.18:38, en 
het kan zijn dat de Verderfengel dit meerdere malen gebruikte, oa. in 2 
Sam.24:16. 

Een ALTAAR moest van onbehouwen steen zijn, geen ijzer mocht daar 
over zijn gegaan, daar ijzer splintertjes achter kan laten, die gaan roesten 
en het magnetisme beïnvloeden. Steen of rots isoleert de elektriciteit 
goed.  Men gebruikt momenteel porselein als isolator.  

De berg ZION was de énige juiste plaats in die omtrek om een altaar te 
bouwen. De dorsvloer werd alzo tot een vloer des gerichts, waar het kaf 
verbrand wordt, Matth.3:11 door het 'onuitblusselijk' vuur. Elektrisch 
vuur laat zich immers niet door water blussen, maar wakkert juist dit 
soort vuur aan! De wind of adem van IHVH, de ROEACH, blaast dit vuur 
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aan, aangezien door de ontladingen een luchtturbulentie ontstaat, zoals 
een orkaan of windhoos, waardoor ionen worden aangevoerd om dit vuur 
te voeden. Pneuma = wind, adem, en veroorzaakt geluid, het 'spreken van 
Elohim'', nl. ......Yahouwah... 

 

ZION, Jeruzalem was het MIDDEN des lands, of het centrum van de 
riffen, gevormd door de Jordaanvallei, en op die plaats was het nodig de 
Ark op te laden, en daar een Tempel te bouwen. Althans, dat hadden 
David en Hiram (vrijmetselaar) zo bepaald. David spreekt zijn 
vertrouwen in deze Godsmanifestatie uit in Ps.71:3 en op vele andere 
plaatsen. Door die manifestatie nam men zichtbaar de tegenwoordigheid 
van IHVH waar, dat Hij onder en in het midden van het volk woonde. 
Tevens moest de berg ZION weerstand bieden tegen elektrische stromen 
vanuit de aarde. De rots zorgde daarvoor, en was een geschikte plaats om 
er de Tempel op te bouwen. Het dak van de Tempel was van hout, en de 
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muren van steen. Het dak zorgde voor isolatie, en het goud aan de 
binnenkant diende als collector om de Atmosferische Electriciteit op te 
vangen, en via de vleugelen der cherubs aan de Ark door te geleiden, 2 
Kron.5:7-14 en 1 Kon.8:11. De Cherubs die in het Heilige der heiligen 
stonden raakten met hun ene vleugel het dak, en met de andere de vloer, 
om goede aarding te hebben. Men kan op Youtube verschillende video’s 
zien van Michel Rood waar hij de Tempelbouw en Tempeldienst 
uiteenzet.  

 

 

https://secure.action.news/watch?v=MCw_KXdwNP8 

De Tempel en de Ark maakten Israël superieur! Niet dat de electrische-
godheid zelve in een tempel woont, 1 Kon.8:7-29, maar Zijn manifestatie 
werd daar gezien, Deut.12:5-11, dat is IHVH werd daar getoond én 
gehoord. Zo was de Ark de 'voetbank Zijner voeten', en de hemel de 
woonplaats Zijner heiligheid.  Laten de volken de kracht maar 
vernieuwen en tonen wie hun goden zijn. Israël betrouwe slechts op 
IHVH, en ook in de eindtijd zal Hij Zijn volk in een 'speciaal voor hen 
beveiligde plaats', hoog in het Noorden, een land onder de zeespiegel, en 
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ver in het Zuiden  beveiligen en er een 'vurige muur rondom heen trekken. 
Jes.¬4:4-6 en aldaar zal Zijn LICHT worden gezien, Jes.9:1. Nederland 
is een waterland, een land van mist en nevels, en dát is zeer gunstig om 
een lichtgorgel of ‘vurige muur’ om ons heen te trekken. De Geest van 
JHWH komt in het Noorderland tot rust, Zacharia 6:8. En Zuid-Afrika is 
de plaats waar het boeren-geloftevolk zich bevindt, dat gered en 
beschermd wordt.  Zie brochure 1124. www.pentahof.nl 

Israëls 'God' had Zich bekendgemaakt 
met de titel IHVH, daar de exacte NAAM 
verloren was geraakt, en  IHVH slechts 
een benadering daarvan is, en een 
uitdrukking is van de IK ZAL ZIJN DIE 
IK ZIJN ZAL, de IK BEN. IHVH was 
voor Israël de expressie en uitdrukking 
van de geweldige manifestatie van 
ELEKTRICITEIT en ONTLADINGEN. 
Aan Israël waren de woorden van Elohim 
toebetrouwd (in het donderen hoorde men het spreken van IHVH). De 
kennis van Israël van hun Elohim was niet abstract of bovennatuurlijk; 
nee, het was een proefondervindelijke kennis van Zijn elektrische 
aanwezigheid. Dit was dé krachtigste en sterkste 'God', Die Zich een 
NAAM maakte tegenover de andere goden der volkeren. De tien plagen 
zijn immers een uitdaging van IHVH tegen de Egyptische goden, gelijk 
Elia de Baäls uitdaagde. 

De Griekse Homerische goden waren eveneens 'kracht-goden'. In oude 
tijden kon men geen verklaring geven van het fenomeen 
ELEKTRICITEIT, en de gewone man kon dat niet beheersen. Alleen de 
priesters konden Electra beheersen. Vandaag de dag beheersen wij 
elektriciteit, en hebben stopcontacten en stekkers om van alles en nog wat 
daar op aan te sluiten. Zo was dat oudtijds niet. Elektriciteit was voor 
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onze ouden dodelijk! Dat is het voor ons ook wel, maar via technieken is 
zulks te beheersen! 

IHVH was de manifestatie van  elektrische fenomenen, zie hoe dat op de 
berg Sinaï geschiedde, ..... Ex.19. Elektriciteit komt van het Griekse 
woord   ELECTRON, en dat is in het Engels de naam voor de substantie 
AMBER. (In het atoom is ook een electron, positron en neutron 
aanwezig)  Wanneer  amber over kledij werd gewreven, ontstond 
statische elektriciteit. Dit wist men oudtijds. Electron:  El = godheid, in 
meervoud Elohim, dat is elektrische kracht te bezitten. Vroeger heette 
elektriciteit..... barnsteenkracht.  ARCHE , komt van arc, dat is 
vlamboog. Misschien heeft de naam van de plaats URK dezelfde 
betekenis. Tussen twee elektroden ontstaat een arc of vlamboog wanneer 
men daar spanning op zet. Dan slaat de vonk van de ene elektrode naar 
de andere over, net als bij een bougie (porseleine isolatie) van een 
verbrandingsmotor.      

         

Het Vaticaan 

De vorm van het Vaticaan, de plattegrond is gebouwd naar die van een 
ALTERNATOR, een cosmische wisselstroommachine, waar in het 
midden een NAALD of Obelisk staat.  Obelisken of naalden waren hoge 
masten om de elektriciteit aan te trekken en door te geven naar de aarde. 
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Ook in Washington staat een hoge obelisk, zie onze brochure Babylon 
666. 

ARCHE is het BEGIN, en door het Beginsel schiep Elohim de hemel en 
de aarde....... en uit die ARC of elektrische schok zijn de dingen ontstaan 
of herschapen. Archeons noemen wij de tijdperken waarin er sterke 
elektrische atmosferische effecten waren. ARC is ook wel 'heerschappij', 
dus elektriciteit beheersing. In Dan.7:27 staat, dat het koninkrijk én de 
heerschappij gegeven werd aan de heiligen. Zulke vlambogen werden 
ook wel gemeten, en de naam Archimedes toont zulks. Arch imedes, het 
meten van archen. Wij komen dan bij het allerheiligste van Israëls 
Elohim, de ARKE des VERBONDS, wat een soort condensator was, 
waarmee een vlamboog werd getrokken!  

Hieronder het St. Pietersplein als ‘rotor’. Let op de vijfhoek rechts, een 
kasteel, aan de mond van de Tiber en St.Pieter.    

 

YHVH demonstreerde Zijn aanwezigheid en kracht via elektrische 
ontladingen. IHVH is het zgn 'tetragrammaton', vier Hebreeuwse letters, 
een aanduiding voor de naam van de god van Israël. De wáre NAAM was 
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zoekgeraakt en té heilig, en bleef geheim. De ware betekenis en uitspraak 
in verloren geraakt, doordat men Zijn aanwezige manifestatie niet meer 
waargenomen had. Mozes vraagt dan ook aan Elohim wat hij zeggen 
moet, daar het volk geen enkele kennis en indruk meer van Hem had. Dan 
moet Mozes gaan zeggen dat Hij IK BEN is. Ik ben de Zijnde, Die Zich 
manifesteert, en Hij zou laten zien dat Hij er nog wel terdege was, en dat 
Hij met het lot van Zijn volk nauw betrokken was. Hij zou laten zien dat 
Zijn elektrische kracht tweeledig is; enerzijds goed en positief voor 
Israël, en anderzijds kwaad en destructief voor de Egyptenaren. Zie 
tevens Jes.45:7, Die goed en kwaad schept.  

 

In die oude tijden waren er de priesters en profeten, gelijk de schoonvader 
van Mozes, Jethro of Hobeb, die een soort draagbaar instrument hadden 
om  atmosferische elektriciteit (in het vervolg afgekort als A.E.) te 
lokaliseren. Dit instrument was een soort steen die oplichtte als fosfor 
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wanneer elektriciteit aanwezig was. Ziet Num.10:31 daar op? Zo'n 
instrument noemde men een 'oog', een waarnemingsbron. 

De ARK was ook zo'n soort instrument, een soort condensator. Men kon 
daar zelfs A.E. in opslaan, en dát was uniek! De opgeslagen elektriciteit 
kon zich daarna ontladen in een geweldige stroomstoot, die dodelijk kon 
zijn (zo is de basiswerking van de condensator). ARK, Aron = kist (Aäron 
is priester van de kist), en dat komt van de betekenis 'bijeenvergaderen'.  
In de kist werd de A.E. bijeenvergaderd. In de brochures over het 
'Mysterie van Leven en Dood' hebben wij reeds de kisten besproken die 
de Egyptenaren hadden. Andere volken hadden met hun geleerde 
priesters  wél een 'oog', maar géén ARK, waarin men de A.E. kon 
opslaan. De ARK werd eveneens aangezien als het 'oog' van IHVH, en 
als de ENGEL of boodschapper, Ex.23:20,33. Aan de ARK was niet 
zichtbaar of deze wél geladen was of niet. Dat is zoiets als de Leidse fles. 
De Ark bestond uit twee conductors (geleiders) van goud, en ertussen zat 
het sittimhout als isolator. Het derde gebod luidt dat wij de NAAM van 
IHVH niet ijdel mogen gebruiken. In het Hebreeuws staat het woord 
NASA, dat is volgens Strongs ... to lift up, lifting up the power of IHVH. 
Dus is IHVH een werkelijke natuurkracht! 
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De Leidse Fles:   

 Wikipedia:  De Leidse fles bestaat uit een wijde glazen fles die van 
buiten met tinfolie is bekleed. De fles is gevuld met (geleidend) water. 
Het glas van de fles isoleert en fungeert als diëlektricum. Aan de 
bovenkant van de fles zit een bolvormige elektrode die in verbinding 
staat met het water in de fles. Via de bol kan lading worden afgenomen 
of toegevoerd. Een Leidse fles kan worden opgeladen met een 
elektriseermachine zoals een vandegraaffgenerator. Met de lading die 
opgeslagen is in een Leidse fles, kunnen spectaculaire (en gevaarlijke) 
experimenten gedaan worden. 

To lift up the name of IHVH = de kracht van IHVH  demonstreren of .... 
ijdel gebruiken. Het is ons, volgens het 3e gebod, verboden een 
elektrische VLAMBOOG te trekken, welke licht en geluid veroorzaakt! 
Zo'n vlamboog trekken, of zo'n ontlading veroorzaken .... staat in een 
directe relatie met de NAAM IHVH! Dan zijn de Mennonieten er 
dichterbij dan wij wanneer zij absoluut géén elektriciteit willen 
gebruiken! En herinnert ons het woord NASA niet iets dat met het 
omhoogheffen van raketten heeft te maken? De NASA ruimtevaart! 

(Wordt vervolgd in deel 2)  
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 De Ark als condensator  
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Inleiding   

ELECTRA, ‘Gods-manifestatie’. Deze brochure is een verbeterde versie 
van brochure no.13a uit 1994, waarbij de laatste gegevens zijn verwerkt 
en sommige zaken zijn aangepast naar de nieuwste inzichten.  

DE GEHEIMEN DER GROTE PYRAMIDE 

De Grote Pyramide (van Cheops) heeft reeds veel van haar geheimen 
prijs gegeven. En naar het schijnt staan wij voor nóg grotere verrassingen 
sinds R. Gantenbrink zijn robot in de luchtschacht voor een dichte deur 
geplaatst zag. De Grote Pyramide is een bijna volmaakt vierkant, en deze 
is met een bijna ongelooflijke precisie gebouwd. Ze ligt naar het 
Noorden, Zuiden, Oosten en Westen gericht, met slechts een afwijking 
van 0,015%, en dat zou men nu alleen maar na kunnen bouwen met laser-
theodolieten. De hoeken zijn 90graden, met slechts een afwijking van 1 
graad.  Een Zuid Afrikaanse architect geeft een mooie uiteenzetting van 
de piramides, zie Frans Joubert architects 

Waarom was zúlk een precisie voor de bouwers noodzakelijk? Volgens 
de laatste berichten liggen de oudste stenen van de Grote Piramide 
bovenaan en de jongere stenen onderaan. Dit wijst erop dat het bouwwerk 
van boven naar beneden gebouwd moet zijn. De Egyptische regering 
heeft bevestigd dat dit inderdaad het geval is. Deze piramide kan ook 
geen graftombe zijn, maar is veeleer een sterrenwijzer (kalender), om de 
taal der sterren te leren verstaan. Ze is nog veel meer dan dat, hetwelk wij 
straks nader gaan bezien. 

Door de precessie, het verschuiven van de aardas, veranderen de 
sterrenstelsels hun posities gedurende de cyclus van 25.980 jaren. 2500 
jaar geleden wees één van de zuidelijke schachten naar de ster Sirius (de 
godin Isis). De andere zuidelijke schacht wees toen naar de middelste  
ster van de drie sterren in Orion die op één rij staan. De drie pyramiden 
in Gizeh staan in diezelfde opstelling, waarvan de achterste iets uit de 
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hartlijn ligt. De Orion zou door Osiris zijn bewoond, en hij zou vandaar 
uit de beschaving aan de Nijl-delta hebben gebracht. 

 

De Grote Piramide kan geen graftombe zijn, en ze is veel méér dan een 
sterrenkalender. Ze  is tevens een elektrisch radiografisch zend- en 
ontvangstation, en, volgens sommige wetenschappers, één der 'pijlers' 
van deze aarde. Onze aarde heeft Van Allen-gordels, magnetische 
gordels. Onze aarde hangt in het heelal en draait vanwege 
elektromagnetische krachten, die andere planeten op ons hebben. 

Volgens sommige wetenschappers heeft in de Grote Piramide één van de 
drie magnetische 'gouden naalden' van deze aarde gelegen. De andere 
magnetische 'gouden naalden' lagen in de Bermuda driehoek en in de 
Japanse zee. Dit werden de 'grondvesten der aarde' genoemd, Job 38:6. 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht om deze magnetische 
naalden te fotograferen en/of te vinden, doch tevergeefs. Die naalden 
werkten en fungeerden zo ongeveer als de 
moderne Tesla-torens, waarover later 
meer. Deze drie magnetische staven of 
naalden waren elk omgeven door vier 
massief gouden staven, in horizontale 
positie. Wanneer schepen, vliegtuigen, 
etc- in hun nabijheid komen, verbranden 
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deze spontaan, daar de naalden dan een verticale positie zouden innemen 
en het voorwerp naar zich toe trekken. Deze naalden schijnen wel zó 
krachtig te zijn dat er normaliter geen mens bij kan komen. Dit schijnt 
slechts het privilege der 'goden' te zijn. 

Dat de tombe in de Koningskamer der Grote Piramide geen graftombe is 
blijkt uit de afwezigheid van een deksel. Er kan nooit een deksel op de nu 
lege tombe hebben gelegen, want een deksel is er niet in die kamer, en kan 
er ook niet uit zijn gehaald, daar de toegangsopening te klein is. In die tombe 
moet die 'gouden naald' zijn opgesteld geweest. Zelf denken wij dat de Grote 
Piramide nóg een andere betekenis en functie had, waarover straks meer.De 
Grote Piramide is tegelijkertijd een sterrenkalender en een bewaarplaats 
voor de geschiedenis der mensheid, in stenen gegrift, geschreven in 
mathematische, geometrische en astronomische taal ......  Waren de 
'Morgensterren' uit Job 38 de bouwers? Of Henoch? 

De basishoek van de Grote Piramide is 51 graden, 51 minuten en 14,3 
seconden. Bij een uitslag, de zogenaamde 'mercatorprojectie, wijst de 
Grote Piramide Nederland aan, als zijnde het land van de ZEVEN 
GODEN. Aan Nederland is het getal zeven verbonden. Boven de Rijn 
zeven provinciën, en de Rijn splitst zich in zeven rivieren, het heptaporur 
(dat is een rivier die zich in 7 stromen 
splitst), etc. 

De basishoek van de Grote Piramide is 
dezelfde hoek als die in de zevenpuntige 
ster, het heptagram, zie figuur uit het  
boek van  Bonnie Gaunt: Beginnings  

Oudtijds heeft de Grote Piramide, samen met Bermuda en de 'naald' in de 
Japanse zee, de aardas recht gehouden door zich te richten op NEMESIS, 
de 10e (of ook wel 12e) planeet. Deze planeet is uit ons zonnestelsel 
vertrokken. De Schrift spreekt over de 'Hoeksteen', de hoek-bepalende-
steen, dus een steen die de hoek van de aarde bepaalde. De kanttekening 
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van de S.V. spreekt over de 'steen haars hoeks'. Die hoeksteen hield de 
aarde vast aan magnetische koorden, waarvan Job spreekt over 'nieten', 
dat de aarde hangt aan een 'niet', dwz niet zichtbare kabels, of te wel 
elektromagnetisch koorden. Na de zondvloed kwam de aardas 21 graden 
scheef te staan. 

In die HOEKSTEEN 'Nemesis' is de TROON van IHVH, een troon van 
ELEKTRA, waaronder de vier troondragers stonden (de vier dieren, 
waarvan Baphomet er één was voor zijn val) en er boven stond de 
overdekkende Cherub.. 

Vele pyramidologen hebben in de Grote Piramide een kalender van 
Jahweh gezien, gegrift in steen, en hebben de maten verbonden aan 
jaartallen. Er zijn diverse boeken voorhanden, oa. van Maj.v.d.Vecht, B. 
Nicklin, Rutherford, etc-, waarin uitgebreid op deze materie wordt 
ingegaan.  Op zichzelf een schat aan studie en informatie.  

De uittocht van het volk Israël viel in 1456BC 

In 1521 de Reformatie ingezet door Maarten Luther 

1776 de oprichting van de Orde der Illuminati, en de stichting van de 
USA 

 

. 1914 de eerste wereldoorlog, 1940 de 2e wereldoorlog 
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1990  GOLF-oorlog, Bush Nieuwe wereldorde. 

De piramide-maten zouden de loop der geschiedenis aangeven, want zó 
het Boven is, zo gaat het Beneden! 

De inch-jaar-tijd-as meet 103 piramide-inches (p") en is 103 jaar, is 
37620 dagen.  1 jaar = 365,24272 dagen. 

39 van deze 103 cycli brengt ons bij Adam, in 4017 BC. 

PIRAMIDE betekent:  LICHTEN, LICHTMATEN (om lichtreflecties te 
meten). In Egypte zijn overdag in de dampkring lichtbundels zichtbaar. 
Van oorsprong was de piramide bekleed met een deklaag, een soort wit 
marmer, en dat weerkaatste de lichtbundels op unieke wijze, zodat de 
piramide ook als zonnewijzer dienst deed. Of het was een markeerpunt 
voor de Anunnaki en hun vliegtuigen. 

a. Op 6 mei en 8 augustus lag de Noord-begrenzing van de Oost en West 
reflectiebundels der zon op één lijn met de Noord-piramide basis, en werd 
de bundel van het zuidvlak horizontaal teruggekaatst. 

b. Op 1 november en 11 februari liep de Noord-begrenzing van de Oost 
en West reflectiebundels zuiver in N.O en N.W.richting; en dmv deze 
constructie was het dodenfeest al 400 jaar tevoren voorspeld. 

c. Op de equinox datum liep de Zuid begrenzing van de Oost en West 
reflectiebundels zuiver in N.O en N.W. richting. 

d. Op 2/3 december en 11/12 januari was er een loodrechte reflectie door 
het zuidvlak. 

e. Op 27/28 december en 14/15 oktober staat de zon, en soms de maan in 
het Noordvlak. 

Door haar ligging bepaalt de Grote Piramide de nulmeridiaan 
(Greenwich); de Grote Piramide ligt exact boven het zwaartepunt der 

Electra in de Bijbel, deel 1                                                No.1130 

8 
 

continenten. De landbouw in Egypte hing volslagen af van de Nijl en zijn 
jaarlijkse overstromingen. Het landbouwjaar was ingedeeld in drie 
tijdperken (zie: De stenen spreken, v.d.Vecht). Het zaaiseizoen (Shat), 
het groei- en oogstseizoen (Pert), en de periode der overstroming 
(Shemut). Het zaaiseizoen begon op 1 november, de eerste dag van het 
kalenderjaar. De algemene oogst begon op 28 februari. 

De Grote Piramide en de Piri Reis-kaart 

De meridiaan der Grote Piramide verdeelt de continenten in twee delen. 
Het grondvlak der piramide gedeeld door tweemaal de hoogte levert het 
getal pi op, is 3,14.   2.600.000 rotsblokken, waarvan sommigen wel 12 
ton wegen, zijn tot op millimeters nauwkeurig geplaatst, met voor ons 
nog onbegrepen technieken. Ongeveer 150 meter hoog en 31.200.000 ton 
zwaar is deze piramide.  

 

De Piri-Reiskaart moet héél oud zijn, en moet gemaakt zijn voordat de 
Zuidpool-ijskap er was. Men zou momenteel slechts via ultramoderne 
echo-metingen zo'n kaart kunnen samenstellen. Op de kaart ligt 
Nederland, gezien vanuit de basishoek der Grote Piramide, op 51 graden, 
51 minuten en 14,3 seconden. Ook ligt Nederland op de 51e/52e 
breedtegraad, in het Noorden, Ps.4-8:3. Nederland ligt onder het 
sterrenbeeld ORION, bestaande uit zeven grote sterren. Hierover later 
meer. 
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De piramide als ARK, bewaarplaats van energie 

In dit geval fungeerde de kist als een verzamelplaats of plek voor de 
manifestatie van de Atmosferische Elektriciteit. Door de luchtschachten 
konden de bliksemstralen naar binnen, en kon tevens de luchtdruk 
gecompenseerd worden. Wat is atmosferische Elektriciteit ? En 
Stastische Elektriciteit ? 

Wikipedia:  

Luchtelektriciteit of atmosferische elektriciteit is de elektrische 
activiteit in de onderste lagen van de 
aardatmosfeer, maar ook wel de 
atmosfeer van andere planeten. De 
ionosfeer en magnetosfeer worden veelal 
apart bestudeerd, maar zijn ook onderdeel 
van het global electrical circuit (GEC). 
Dat de atmosfeer elektrisch geleidend is, 
is mogelijk doordat de luchtlagen 
geïoniseerd zijn. De elektrische lading 
ontstaat waarschijnlijk vooral door 
onweer.  

Een vandegraaffgenerator 

Statische elektriciteit is de benaming voor elektriciteit die zich voordoet 
in slecht- of niet-geleidende stoffen. In deze isolatoren kan elektrische 
lading worden geïnduceerd (opgewekt) die in rust blijft bestaan en zich 
niet verplaatst omdat er geen stroom kan lopen. Er kan door een ongelijke 
verhouding tussen elektronen en protonen wel een statische elektrische 
spanning heersen tussen delen van dit isolerende lichaam onderling, 
tussen het lichaam en een anders geladen lichaam of aarde. In 
tegenstelling tot gewone, dynamische elektriciteit, waarbij inductie het 
verband tussen elektrische stroom en magnetisme beschrijft, is er bij 
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elektrostatica geen sprake van magnetisme omdat er geen stroom loopt.[1] 
Toch worden er door geladen voorwerpen wel krachten uitgeoefend. 
Gelijkgeladen voorwerpen stoten elkaar af, ongelijkgeladen voorwerpen 
trekken elkaar aan. Een statisch geladen voorwerp kan in een geleider 
influentie veroorzaken, positieve en negatieve lading wordt van elkaar 
gescheiden.  

Sint-Elmusvuur of elmsvuur is een 
lichtverschijnsel. Dit verschijnsel 
treedt op wanneer grote 
ladingsverschillen worden opgebouwd 
voordat de ontlading komt. Dan kan 
het gebeuren dat voorwerpen bij de 
grond zo sterk geladen worden, dat er 
(positief) geladen vonken uit 
weglekken. Dit kan bij uitstekende 
voorwerpen gebeuren zoals antennes 
en scheepsmasten. Dit verschijnsel 
heeft een groen- of blauw-wit-achtige 
kleur. Wanneer er ook nog een 
ontlading in de buurt is, kan de bliksem elk moment inslaan. Sint-
Elmusvuur mag niet verward worden met een bolbliksem, hoewel 
de twee fenomenen verwant zijn.  

Soms verschijnt elmsvuur op toppen en bergkammen, wat wijst 
op een naderend onweer. Bij daglicht is elmsvuur natuurlijk 
moeilijker waar te nemen, maar het sissende geluid ervan en de 
vreemde gewaarwording van geëlektrificeerd hoofdhaar kan een 
teken zijn van een ontlading, zelfs bij blauwe hemel.  

Benjamin Franklin was de eerste die het vreemde licht herkende 
als een elektrisch fenomeen.  
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(De brandende braambos bij Mozes moet ook iets te maken 
hebben met het St Elmusvuur, waarin JHWH tot Mozes sprak) 

DE ZIGGURATS in BABEL 

In de oude tijden bestond er reeds een groot wereldwijd netwerk waarmee 
men in staat was energie in de atmosfeer (ionensfeer) zodanig te 
beheersen dat men andere landen kon afdwingen tot gehoorzaamheid, 
daar men anders bliksem uit de hemel zou laten afdalen. Zulk een macht 
was BABEL, en de 'toren van Babel' was het centrum vanwaaruit men 
opereerde. Dit is te vergelijken met de huidige Tesla-torens, waarmee 
men draadloos energie kan transporteren via de ionensfeer (of ionosfeer). 
Zoals de Illuminati heden ten dage hun 'atomaire priesterschap' voeren, 
de CIBITRI, zie onze brochure over het Atomaire Tijdperk, op gelijke 
wijze had men in Babel  het 'Arch-Priesterschap'. Arche-on = vlamboog-
trekken. 

ARCH komt van arc, een electrische vonk die overspringt wanneer men 
twee polen dicht bij elkaar houdt, gelijk een bougie, een spark-plug. Een 
arch is een vlamboog. Een arcade is een gewelfboog. Een architect is 
iemand die o.a. bogen tekent. Argus is een honderd-ogige wachter. 

BBL of Babylon, was de manifestatie van de arch of vlamboog. Zoals 
Elohim in de brandende braambos Zich manifesteerde als de IK BEN, de 
'HO ON', de Lichtende, pleegden de Egyptische en Babylonische 
tovenaars en priesters hetzelfde. In die tijd had men over de gehele aarde 
stenen kringen en  pilaren opgericht, als zend- en ontvangstations. In de 
geschiedenis der volkeren staat dat daarmee 'vreemde energie' werd 
opgewekt die dodelijk kon zijn. Alleen bij vakkundig gebruik kon men 
deze energie beheersen. Die energie hing af van de komst en standen der 
planeten. Over heel de wereld waren deswege observatoria opgericht, de 
stenen cirkels. Dit tijdperk kennen wij als de Megalieten-cultuur. 
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Planeten kwamen soms heel dicht langs de aarde, en er waren bijna-
botsingen. De energie die daarbij werd 
opgewekt was zeer groot. Jupiter stond 
eens dicht bij de aarde en gaf daarvan 
blijk via energie-ontladingen. Vandaar 
dat men deze planeet als een 'god' ging 
aanbidden. Jupiter is als een sterke 
radiozender, die radiogolven uitzendt. 
Deze golven bezitten een elektro-
magnetische component, en via een 

zender kan men deze omzetten in elektriciteit (in een kristal-ontvanger 
geschiedt hetzelfde).  

In Babel kende men dus de centraal geleide energie, en had daarmee 
algehele controle over de natuur, zoals men momenteel via de Tesla-
torens het weer kan beïnvloeden. (HAARP) Weersbeïnvloeding is, en 
was oudtijds, zeker een ramp, daar men afhankelijk is van de landbouw 
om voort te kunnen leven of bestaan. Erkende een ander land niet het 
centrale gezag van Babel, dan liet men daar de oogsten mislukken! 

De 'Naalden' en vele torens fungeerden als zend- en ontvangstmasten. De 
Ziggurats in Babel waren zulke torens. Ziggurat betekent 'bergtop'.  Hoge 
toppen of punten trekken de elektriciteit het eerste aan. De Zig in  
Babylon was de aardse woonplaats van de god Anoe, de Allerhoogste. 
De Zig was een getrouwe kopie van de hemelse Tempel, en het huis van 
de goddelijke Geest (kracht of manifestatie). De Zig had zeven 
verdiepingen, en was volmaakt vierkant. De eerste verdieping had zijden 
van 15 gar (= 3x5) en de totale hoogte was eveneens 15 gar. De Gar is 
een maat, en is ongeveer 6 meter. De omtrek van de Zig was dus 4 x 15 
= 60 gar, dat is 360 meter. 

15 is het getal van de hoogste kosmische orde, de hoogste intelligentie 
die alle aardse kracht verslaat (tegen de bliksem der 'goden' was niets 
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bestand). De Zig was in feite een perfecte kubus, zoals de maten van het 
Nieuwe Jeruzalem ons weergeven, 2100 x 2100 x 2100 km.  

 

De top van de Zig in Babylon was gericht op de planeet Pluto en het 
sterrenbeeld Ariës, volgens Z.Sitchin. Daar Pluto en Ariës bewegen zal 
dit waarschijnlijk eenmaal per jaar zo zijn geweest. Alle Zigs stonden 
gebouwd op de vier windstreken. Vanuit de ruimte konden de 
vliegschepen der goden de Zigs volgen om tot Sippar te komen, waar de 
Zig voor de god Anoe stond. Sippar = vogel (vliegtuig). Alle Zig's 
drukten een getalseenheid uit. In Sippar landden de grote vogels of 
'arenden' der goden. 

Babylon ligt exact op 15 graden van de Grote Pyramide. De Zig van de 
god Anoe zou door Marduk zijn ingepikt, waar deze voortaan landde en 
opsteeg. Daarna noemde men deze Zig, de ETE MENANKI. Marduk is 
de god BEL of BELIAL. In Israël waren veel Belialskinderen, Jes.46:1. 
Marduk zou het commando op de 10e planeet Nemesis hebben 
overgenomen, en komt binnenkort terug, na 3600 jaar weg te zijn 
geweest.  Het aardse Babylon is nu voor de ZESDE maal herbouwd door 
Saddam Hussein, de moderne Nebucadnessar (allebei telt hun naam 13 
letters).  Zal Marduk 'live' verschijnen in modern Irak?  
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Het grote gevecht met MICHAEL is komende, waarin Marduk van zijn 
troon zal worden gestoten; hij is de oude slang, satanas. Het huidige 
strijdtoneel in het Midden-Oosten, en de Golfoorlog, is/was een voorspel 
van Harmageddon, de strijd tussen  Lucifer/Apollo (de USA en 
Geallieerden, Rockefeller) én Marduk, (Oud Babylon, Rothschild). Het 
Grote moderne Babylon is van Lucifer, Jes.14. Zullen de satanische 
machten binnenkort hun 'geheime' wapens gaan demonstreren, via Tesla-
technieken?  Men leze daartoe slechts het boek 'Fer-de-Lance' van Gen. 
T.E. Bearden, a briefing on Soviet Scalar Electromagnetic Weapons. 
Uitgave van Tesla Book Company. P.O.Box 1685, Ventura, CA 93002-
1685. USA. Er is niets nieuws onder de zon. De oude Egyptenaren en 
Babyloniërs konden reeds elektriciteit laten manifesteren, oa. via de 
Grote Piramide en Zig's.  Zij waren natuurvorsers en natuuraanbidders. 
Zij hadden wel opgemerkt dat de bliksem meestal het eerst insloeg op de 
hoogste plaatsen, zoals bergtoppen, torens, etc-. Op alle hoge heuvels 
werd de godheid aanbeden en geofferd, en onder alle groene boom, lezen 
wij in Jes.57:5; Jer.2:20, 3:6,13. De bliksem sloeg nl. ook veel op hoge 
bomen. Nu waren er in de Nijldelta geen hoge bergen, dus bouwde men 
de Pyramiden. Die pyramiden waren hoogten waarop de elektriciteit zich 
kon ontladen, manifesteren, en dit werd door de priesters opgevat en aan 
het volk uitgelegd als waarschuwing tegen naderend onheil. Wanneer op 
de top der pyramiden de elektriciteit zich vertoonde in flikkering, 
fluoriserend licht en knettering (dat knetteren of sissen werd opgevat als 
het 'spreken' der goden), dan wisten de priesters dat er iets stond te 
gebeuren. 

Purim-midas = lichtmanifestatie, en Urim en Thummim was een 
elektrisch communicatiesysteem met IHVH. Pyr is het Griekse woord 
voor 'vuur'. De pyramiden fungeerden als een soort observatiepost (radar) 
om komend onheil te melden en waar te nemen. In die tijd kwamen 
sommige planeten dicht bij de aarde langs, en daardoor ontstonden er 
elektrische ontladingen. Zoals bij ons het onweer, zo was dat destijds 
door middel van de dichtbij langskomende planeten. De 10e planeet 
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Nemesis/Gud veroorzaakte voor de Egyptenaren groot onheil (de tien 
plagen), maar voor de Israëlieten zegen, en uiteindelijk hun bevrijding uit 
Egypte.  De pyramiden zag men als een wachtpost of ALZIEND OOG, 
om daarmee van tevoren de komst van de planeten op te merken. Vandaar 
dat wij in de pyramide die op het USA Great Seal is afgebeeld in de 
topsteen een Alziend Oog zien, van Horus of RA, de zonnegod. Dat de 
topsteen boven de pyramide zweeft, ziet op het feit dat de 'godheid' zich 
in later tijd niet meer manifesteerde, maar dat men wel weet dat deze t.z.t. 
weer zal terugkeren. En dat vele andere pyramiden fungeerden als 
begraafplaatsen voor de koningen, is begrijpelijk, daar men dan in direct 
contact kwam met de godheid wanneer deze terug zou keren. 
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Het moet een imposant en indrukwekkend schouwspel zijn geweest 
wanneer men des nachts de hele top van de pyramiden in lichtgloed kon 
aanschouwen! De Zig's bestonden uit 7 verdiepingen of lagen, en 
mogelijk heeft het elektrische licht zich vertoond in de 7 kleuren van de 
regenboog. De Grote Pyramide en de twee daarbij, vormen samen een 
TRIAD, een drieëenheid, Vader, Moeder en de kleine zoon. De Grote 
Piramide is de Vader, de andere de Moeder, en de kleinste is de zoon. De 
ware betekenis van de Grote Pyramide is wellicht dat in de 
Koningskamer de troonopvolger werd ‘gedoopt’ in de tombe, en dat het 
kind, nat zijnde, dan omgeven werd door fluoriserend St. Elmusvuur 

ALTAAR - ALTERNATOR 

Een altaar is iets waarop de godheid het offer totaal verteerde. Men 
bouwde deze altaren meestal op een hoogte, omdat men daar de meeste 
kans had dat de bliksem zou inslaan. Men probeerde de bliksem aan te 
trekken. Alternator = wisselstroommachine. Elia ging een confrontatie 
aan met de Baälpriesters, en daagde hen uit, dat de 'godheid' die door 
hemelvuur zou spreken dé enige ware Elohim zou zijn. Baäl antwoordde 
niet, en Elia drijft de spot met hen. IHVH antwoordde wél met 
hemelvuur. Dat is dus THEOFANISCH VUUR, zoals in  1Kon.18:38, en 
het kan zijn dat de Verderfengel dit meerdere malen gebruikte, oa. in 2 
Sam.24:16. 

Een ALTAAR moest van onbehouwen steen zijn, geen ijzer mocht daar 
over zijn gegaan, daar ijzer splintertjes achter kan laten, die gaan roesten 
en het magnetisme beïnvloeden. Steen of rots isoleert de elektriciteit 
goed.  Men gebruikt momenteel porselein als isolator.  

De berg ZION was de énige juiste plaats in die omtrek om een altaar te 
bouwen. De dorsvloer werd alzo tot een vloer des gerichts, waar het kaf 
verbrand wordt, Matth.3:11 door het 'onuitblusselijk' vuur. Elektrisch 
vuur laat zich immers niet door water blussen, maar wakkert juist dit 
soort vuur aan! De wind of adem van IHVH, de ROEACH, blaast dit vuur 
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aan, aangezien door de ontladingen een luchtturbulentie ontstaat, zoals 
een orkaan of windhoos, waardoor ionen worden aangevoerd om dit vuur 
te voeden. Pneuma = wind, adem, en veroorzaakt geluid, het 'spreken van 
Elohim'', nl. ......Yahouwah... 

 

ZION, Jeruzalem was het MIDDEN des lands, of het centrum van de 
riffen, gevormd door de Jordaanvallei, en op die plaats was het nodig de 
Ark op te laden, en daar een Tempel te bouwen. Althans, dat hadden 
David en Hiram (vrijmetselaar) zo bepaald. David spreekt zijn 
vertrouwen in deze Godsmanifestatie uit in Ps.71:3 en op vele andere 
plaatsen. Door die manifestatie nam men zichtbaar de tegenwoordigheid 
van IHVH waar, dat Hij onder en in het midden van het volk woonde. 
Tevens moest de berg ZION weerstand bieden tegen elektrische stromen 
vanuit de aarde. De rots zorgde daarvoor, en was een geschikte plaats om 
er de Tempel op te bouwen. Het dak van de Tempel was van hout, en de 
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muren van steen. Het dak zorgde voor isolatie, en het goud aan de 
binnenkant diende als collector om de Atmosferische Electriciteit op te 
vangen, en via de vleugelen der cherubs aan de Ark door te geleiden, 2 
Kron.5:7-14 en 1 Kon.8:11. De Cherubs die in het Heilige der heiligen 
stonden raakten met hun ene vleugel het dak, en met de andere de vloer, 
om goede aarding te hebben. Men kan op Youtube verschillende video’s 
zien van Michel Rood waar hij de Tempelbouw en Tempeldienst 
uiteenzet.  

 

 

https://secure.action.news/watch?v=MCw_KXdwNP8 

De Tempel en de Ark maakten Israël superieur! Niet dat de electrische-
godheid zelve in een tempel woont, 1 Kon.8:7-29, maar Zijn manifestatie 
werd daar gezien, Deut.12:5-11, dat is IHVH werd daar getoond én 
gehoord. Zo was de Ark de 'voetbank Zijner voeten', en de hemel de 
woonplaats Zijner heiligheid.  Laten de volken de kracht maar 
vernieuwen en tonen wie hun goden zijn. Israël betrouwe slechts op 
IHVH, en ook in de eindtijd zal Hij Zijn volk in een 'speciaal voor hen 
beveiligde plaats', hoog in het Noorden, een land onder de zeespiegel, en 
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ver in het Zuiden  beveiligen en er een 'vurige muur rondom heen trekken. 
Jes.¬4:4-6 en aldaar zal Zijn LICHT worden gezien, Jes.9:1. Nederland 
is een waterland, een land van mist en nevels, en dát is zeer gunstig om 
een lichtgorgel of ‘vurige muur’ om ons heen te trekken. De Geest van 
JHWH komt in het Noorderland tot rust, Zacharia 6:8. En Zuid-Afrika is 
de plaats waar het boeren-geloftevolk zich bevindt, dat gered en 
beschermd wordt.  Zie brochure 1124. www.pentahof.nl 

Israëls 'God' had Zich bekendgemaakt 
met de titel IHVH, daar de exacte NAAM 
verloren was geraakt, en  IHVH slechts 
een benadering daarvan is, en een 
uitdrukking is van de IK ZAL ZIJN DIE 
IK ZIJN ZAL, de IK BEN. IHVH was 
voor Israël de expressie en uitdrukking 
van de geweldige manifestatie van 
ELEKTRICITEIT en ONTLADINGEN. 
Aan Israël waren de woorden van Elohim 
toebetrouwd (in het donderen hoorde men het spreken van IHVH). De 
kennis van Israël van hun Elohim was niet abstract of bovennatuurlijk; 
nee, het was een proefondervindelijke kennis van Zijn elektrische 
aanwezigheid. Dit was dé krachtigste en sterkste 'God', Die Zich een 
NAAM maakte tegenover de andere goden der volkeren. De tien plagen 
zijn immers een uitdaging van IHVH tegen de Egyptische goden, gelijk 
Elia de Baäls uitdaagde. 

De Griekse Homerische goden waren eveneens 'kracht-goden'. In oude 
tijden kon men geen verklaring geven van het fenomeen 
ELEKTRICITEIT, en de gewone man kon dat niet beheersen. Alleen de 
priesters konden Electra beheersen. Vandaag de dag beheersen wij 
elektriciteit, en hebben stopcontacten en stekkers om van alles en nog wat 
daar op aan te sluiten. Zo was dat oudtijds niet. Elektriciteit was voor 
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onze ouden dodelijk! Dat is het voor ons ook wel, maar via technieken is 
zulks te beheersen! 

IHVH was de manifestatie van  elektrische fenomenen, zie hoe dat op de 
berg Sinaï geschiedde, ..... Ex.19. Elektriciteit komt van het Griekse 
woord   ELECTRON, en dat is in het Engels de naam voor de substantie 
AMBER. (In het atoom is ook een electron, positron en neutron 
aanwezig)  Wanneer  amber over kledij werd gewreven, ontstond 
statische elektriciteit. Dit wist men oudtijds. Electron:  El = godheid, in 
meervoud Elohim, dat is elektrische kracht te bezitten. Vroeger heette 
elektriciteit..... barnsteenkracht.  ARCHE , komt van arc, dat is 
vlamboog. Misschien heeft de naam van de plaats URK dezelfde 
betekenis. Tussen twee elektroden ontstaat een arc of vlamboog wanneer 
men daar spanning op zet. Dan slaat de vonk van de ene elektrode naar 
de andere over, net als bij een bougie (porseleine isolatie) van een 
verbrandingsmotor.      

         

Het Vaticaan 

De vorm van het Vaticaan, de plattegrond is gebouwd naar die van een 
ALTERNATOR, een cosmische wisselstroommachine, waar in het 
midden een NAALD of Obelisk staat.  Obelisken of naalden waren hoge 
masten om de elektriciteit aan te trekken en door te geven naar de aarde. 
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Ook in Washington staat een hoge obelisk, zie onze brochure Babylon 
666. 

ARCHE is het BEGIN, en door het Beginsel schiep Elohim de hemel en 
de aarde....... en uit die ARC of elektrische schok zijn de dingen ontstaan 
of herschapen. Archeons noemen wij de tijdperken waarin er sterke 
elektrische atmosferische effecten waren. ARC is ook wel 'heerschappij', 
dus elektriciteit beheersing. In Dan.7:27 staat, dat het koninkrijk én de 
heerschappij gegeven werd aan de heiligen. Zulke vlambogen werden 
ook wel gemeten, en de naam Archimedes toont zulks. Arch imedes, het 
meten van archen. Wij komen dan bij het allerheiligste van Israëls 
Elohim, de ARKE des VERBONDS, wat een soort condensator was, 
waarmee een vlamboog werd getrokken!  

Hieronder het St. Pietersplein als ‘rotor’. Let op de vijfhoek rechts, een 
kasteel, aan de mond van de Tiber en St.Pieter.    

 

YHVH demonstreerde Zijn aanwezigheid en kracht via elektrische 
ontladingen. IHVH is het zgn 'tetragrammaton', vier Hebreeuwse letters, 
een aanduiding voor de naam van de god van Israël. De wáre NAAM was 
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zoekgeraakt en té heilig, en bleef geheim. De ware betekenis en uitspraak 
in verloren geraakt, doordat men Zijn aanwezige manifestatie niet meer 
waargenomen had. Mozes vraagt dan ook aan Elohim wat hij zeggen 
moet, daar het volk geen enkele kennis en indruk meer van Hem had. Dan 
moet Mozes gaan zeggen dat Hij IK BEN is. Ik ben de Zijnde, Die Zich 
manifesteert, en Hij zou laten zien dat Hij er nog wel terdege was, en dat 
Hij met het lot van Zijn volk nauw betrokken was. Hij zou laten zien dat 
Zijn elektrische kracht tweeledig is; enerzijds goed en positief voor 
Israël, en anderzijds kwaad en destructief voor de Egyptenaren. Zie 
tevens Jes.45:7, Die goed en kwaad schept.  

 

In die oude tijden waren er de priesters en profeten, gelijk de schoonvader 
van Mozes, Jethro of Hobeb, die een soort draagbaar instrument hadden 
om  atmosferische elektriciteit (in het vervolg afgekort als A.E.) te 
lokaliseren. Dit instrument was een soort steen die oplichtte als fosfor 
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wanneer elektriciteit aanwezig was. Ziet Num.10:31 daar op? Zo'n 
instrument noemde men een 'oog', een waarnemingsbron. 

De ARK was ook zo'n soort instrument, een soort condensator. Men kon 
daar zelfs A.E. in opslaan, en dát was uniek! De opgeslagen elektriciteit 
kon zich daarna ontladen in een geweldige stroomstoot, die dodelijk kon 
zijn (zo is de basiswerking van de condensator). ARK, Aron = kist (Aäron 
is priester van de kist), en dat komt van de betekenis 'bijeenvergaderen'.  
In de kist werd de A.E. bijeenvergaderd. In de brochures over het 
'Mysterie van Leven en Dood' hebben wij reeds de kisten besproken die 
de Egyptenaren hadden. Andere volken hadden met hun geleerde 
priesters  wél een 'oog', maar géén ARK, waarin men de A.E. kon 
opslaan. De ARK werd eveneens aangezien als het 'oog' van IHVH, en 
als de ENGEL of boodschapper, Ex.23:20,33. Aan de ARK was niet 
zichtbaar of deze wél geladen was of niet. Dat is zoiets als de Leidse fles. 
De Ark bestond uit twee conductors (geleiders) van goud, en ertussen zat 
het sittimhout als isolator. Het derde gebod luidt dat wij de NAAM van 
IHVH niet ijdel mogen gebruiken. In het Hebreeuws staat het woord 
NASA, dat is volgens Strongs ... to lift up, lifting up the power of IHVH. 
Dus is IHVH een werkelijke natuurkracht! 
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De Leidse Fles:   

 Wikipedia:  De Leidse fles bestaat uit een wijde glazen fles die van 
buiten met tinfolie is bekleed. De fles is gevuld met (geleidend) water. 
Het glas van de fles isoleert en fungeert als diëlektricum. Aan de 
bovenkant van de fles zit een bolvormige elektrode die in verbinding 
staat met het water in de fles. Via de bol kan lading worden afgenomen 
of toegevoerd. Een Leidse fles kan worden opgeladen met een 
elektriseermachine zoals een vandegraaffgenerator. Met de lading die 
opgeslagen is in een Leidse fles, kunnen spectaculaire (en gevaarlijke) 
experimenten gedaan worden. 

To lift up the name of IHVH = de kracht van IHVH  demonstreren of .... 
ijdel gebruiken. Het is ons, volgens het 3e gebod, verboden een 
elektrische VLAMBOOG te trekken, welke licht en geluid veroorzaakt! 
Zo'n vlamboog trekken, of zo'n ontlading veroorzaken .... staat in een 
directe relatie met de NAAM IHVH! Dan zijn de Mennonieten er 
dichterbij dan wij wanneer zij absoluut géén elektriciteit willen 
gebruiken! En herinnert ons het woord NASA niet iets dat met het 
omhoogheffen van raketten heeft te maken? De NASA ruimtevaart! 

(Wordt vervolgd in deel 2)  
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 De Ark als condensator  
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Inleiding   

ELECTRA, ‘Gods-manifestatie’. Deze brochure is een verbeterde versie 
van brochure no.13a uit 1994, waarbij de laatste gegevens zijn verwerkt 
en sommige zaken zijn aangepast naar de nieuwste inzichten.  

DE GEHEIMEN DER GROTE PYRAMIDE 

De Grote Pyramide (van Cheops) heeft reeds veel van haar geheimen 
prijs gegeven. En naar het schijnt staan wij voor nóg grotere verrassingen 
sinds R. Gantenbrink zijn robot in de luchtschacht voor een dichte deur 
geplaatst zag. De Grote Pyramide is een bijna volmaakt vierkant, en deze 
is met een bijna ongelooflijke precisie gebouwd. Ze ligt naar het 
Noorden, Zuiden, Oosten en Westen gericht, met slechts een afwijking 
van 0,015%, en dat zou men nu alleen maar na kunnen bouwen met laser-
theodolieten. De hoeken zijn 90graden, met slechts een afwijking van 1 
graad.  Een Zuid Afrikaanse architect geeft een mooie uiteenzetting van 
de piramides, zie Frans Joubert architects 

Waarom was zúlk een precisie voor de bouwers noodzakelijk? Volgens 
de laatste berichten liggen de oudste stenen van de Grote Piramide 
bovenaan en de jongere stenen onderaan. Dit wijst erop dat het bouwwerk 
van boven naar beneden gebouwd moet zijn. De Egyptische regering 
heeft bevestigd dat dit inderdaad het geval is. Deze piramide kan ook 
geen graftombe zijn, maar is veeleer een sterrenwijzer (kalender), om de 
taal der sterren te leren verstaan. Ze is nog veel meer dan dat, hetwelk wij 
straks nader gaan bezien. 

Door de precessie, het verschuiven van de aardas, veranderen de 
sterrenstelsels hun posities gedurende de cyclus van 25.980 jaren. 2500 
jaar geleden wees één van de zuidelijke schachten naar de ster Sirius (de 
godin Isis). De andere zuidelijke schacht wees toen naar de middelste  
ster van de drie sterren in Orion die op één rij staan. De drie pyramiden 
in Gizeh staan in diezelfde opstelling, waarvan de achterste iets uit de 
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hartlijn ligt. De Orion zou door Osiris zijn bewoond, en hij zou vandaar 
uit de beschaving aan de Nijl-delta hebben gebracht. 

 

De Grote Piramide kan geen graftombe zijn, en ze is veel méér dan een 
sterrenkalender. Ze  is tevens een elektrisch radiografisch zend- en 
ontvangstation, en, volgens sommige wetenschappers, één der 'pijlers' 
van deze aarde. Onze aarde heeft Van Allen-gordels, magnetische 
gordels. Onze aarde hangt in het heelal en draait vanwege 
elektromagnetische krachten, die andere planeten op ons hebben. 

Volgens sommige wetenschappers heeft in de Grote Piramide één van de 
drie magnetische 'gouden naalden' van deze aarde gelegen. De andere 
magnetische 'gouden naalden' lagen in de Bermuda driehoek en in de 
Japanse zee. Dit werden de 'grondvesten der aarde' genoemd, Job 38:6. 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht om deze magnetische 
naalden te fotograferen en/of te vinden, doch tevergeefs. Die naalden 
werkten en fungeerden zo ongeveer als de 
moderne Tesla-torens, waarover later 
meer. Deze drie magnetische staven of 
naalden waren elk omgeven door vier 
massief gouden staven, in horizontale 
positie. Wanneer schepen, vliegtuigen, 
etc- in hun nabijheid komen, verbranden 
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deze spontaan, daar de naalden dan een verticale positie zouden innemen 
en het voorwerp naar zich toe trekken. Deze naalden schijnen wel zó 
krachtig te zijn dat er normaliter geen mens bij kan komen. Dit schijnt 
slechts het privilege der 'goden' te zijn. 

Dat de tombe in de Koningskamer der Grote Piramide geen graftombe is 
blijkt uit de afwezigheid van een deksel. Er kan nooit een deksel op de nu 
lege tombe hebben gelegen, want een deksel is er niet in die kamer, en kan 
er ook niet uit zijn gehaald, daar de toegangsopening te klein is. In die tombe 
moet die 'gouden naald' zijn opgesteld geweest. Zelf denken wij dat de Grote 
Piramide nóg een andere betekenis en functie had, waarover straks meer.De 
Grote Piramide is tegelijkertijd een sterrenkalender en een bewaarplaats 
voor de geschiedenis der mensheid, in stenen gegrift, geschreven in 
mathematische, geometrische en astronomische taal ......  Waren de 
'Morgensterren' uit Job 38 de bouwers? Of Henoch? 

De basishoek van de Grote Piramide is 51 graden, 51 minuten en 14,3 
seconden. Bij een uitslag, de zogenaamde 'mercatorprojectie, wijst de 
Grote Piramide Nederland aan, als zijnde het land van de ZEVEN 
GODEN. Aan Nederland is het getal zeven verbonden. Boven de Rijn 
zeven provinciën, en de Rijn splitst zich in zeven rivieren, het heptaporur 
(dat is een rivier die zich in 7 stromen 
splitst), etc. 

De basishoek van de Grote Piramide is 
dezelfde hoek als die in de zevenpuntige 
ster, het heptagram, zie figuur uit het  
boek van  Bonnie Gaunt: Beginnings  

Oudtijds heeft de Grote Piramide, samen met Bermuda en de 'naald' in de 
Japanse zee, de aardas recht gehouden door zich te richten op NEMESIS, 
de 10e (of ook wel 12e) planeet. Deze planeet is uit ons zonnestelsel 
vertrokken. De Schrift spreekt over de 'Hoeksteen', de hoek-bepalende-
steen, dus een steen die de hoek van de aarde bepaalde. De kanttekening 
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van de S.V. spreekt over de 'steen haars hoeks'. Die hoeksteen hield de 
aarde vast aan magnetische koorden, waarvan Job spreekt over 'nieten', 
dat de aarde hangt aan een 'niet', dwz niet zichtbare kabels, of te wel 
elektromagnetisch koorden. Na de zondvloed kwam de aardas 21 graden 
scheef te staan. 

In die HOEKSTEEN 'Nemesis' is de TROON van IHVH, een troon van 
ELEKTRA, waaronder de vier troondragers stonden (de vier dieren, 
waarvan Baphomet er één was voor zijn val) en er boven stond de 
overdekkende Cherub.. 

Vele pyramidologen hebben in de Grote Piramide een kalender van 
Jahweh gezien, gegrift in steen, en hebben de maten verbonden aan 
jaartallen. Er zijn diverse boeken voorhanden, oa. van Maj.v.d.Vecht, B. 
Nicklin, Rutherford, etc-, waarin uitgebreid op deze materie wordt 
ingegaan.  Op zichzelf een schat aan studie en informatie.  

De uittocht van het volk Israël viel in 1456BC 

In 1521 de Reformatie ingezet door Maarten Luther 

1776 de oprichting van de Orde der Illuminati, en de stichting van de 
USA 

 

. 1914 de eerste wereldoorlog, 1940 de 2e wereldoorlog 
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1990  GOLF-oorlog, Bush Nieuwe wereldorde. 

De piramide-maten zouden de loop der geschiedenis aangeven, want zó 
het Boven is, zo gaat het Beneden! 

De inch-jaar-tijd-as meet 103 piramide-inches (p") en is 103 jaar, is 
37620 dagen.  1 jaar = 365,24272 dagen. 

39 van deze 103 cycli brengt ons bij Adam, in 4017 BC. 

PIRAMIDE betekent:  LICHTEN, LICHTMATEN (om lichtreflecties te 
meten). In Egypte zijn overdag in de dampkring lichtbundels zichtbaar. 
Van oorsprong was de piramide bekleed met een deklaag, een soort wit 
marmer, en dat weerkaatste de lichtbundels op unieke wijze, zodat de 
piramide ook als zonnewijzer dienst deed. Of het was een markeerpunt 
voor de Anunnaki en hun vliegtuigen. 

a. Op 6 mei en 8 augustus lag de Noord-begrenzing van de Oost en West 
reflectiebundels der zon op één lijn met de Noord-piramide basis, en werd 
de bundel van het zuidvlak horizontaal teruggekaatst. 

b. Op 1 november en 11 februari liep de Noord-begrenzing van de Oost 
en West reflectiebundels zuiver in N.O en N.W.richting; en dmv deze 
constructie was het dodenfeest al 400 jaar tevoren voorspeld. 

c. Op de equinox datum liep de Zuid begrenzing van de Oost en West 
reflectiebundels zuiver in N.O en N.W. richting. 

d. Op 2/3 december en 11/12 januari was er een loodrechte reflectie door 
het zuidvlak. 

e. Op 27/28 december en 14/15 oktober staat de zon, en soms de maan in 
het Noordvlak. 

Door haar ligging bepaalt de Grote Piramide de nulmeridiaan 
(Greenwich); de Grote Piramide ligt exact boven het zwaartepunt der 
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continenten. De landbouw in Egypte hing volslagen af van de Nijl en zijn 
jaarlijkse overstromingen. Het landbouwjaar was ingedeeld in drie 
tijdperken (zie: De stenen spreken, v.d.Vecht). Het zaaiseizoen (Shat), 
het groei- en oogstseizoen (Pert), en de periode der overstroming 
(Shemut). Het zaaiseizoen begon op 1 november, de eerste dag van het 
kalenderjaar. De algemene oogst begon op 28 februari. 

De Grote Piramide en de Piri Reis-kaart 

De meridiaan der Grote Piramide verdeelt de continenten in twee delen. 
Het grondvlak der piramide gedeeld door tweemaal de hoogte levert het 
getal pi op, is 3,14.   2.600.000 rotsblokken, waarvan sommigen wel 12 
ton wegen, zijn tot op millimeters nauwkeurig geplaatst, met voor ons 
nog onbegrepen technieken. Ongeveer 150 meter hoog en 31.200.000 ton 
zwaar is deze piramide.  

 

De Piri-Reiskaart moet héél oud zijn, en moet gemaakt zijn voordat de 
Zuidpool-ijskap er was. Men zou momenteel slechts via ultramoderne 
echo-metingen zo'n kaart kunnen samenstellen. Op de kaart ligt 
Nederland, gezien vanuit de basishoek der Grote Piramide, op 51 graden, 
51 minuten en 14,3 seconden. Ook ligt Nederland op de 51e/52e 
breedtegraad, in het Noorden, Ps.4-8:3. Nederland ligt onder het 
sterrenbeeld ORION, bestaande uit zeven grote sterren. Hierover later 
meer. 
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De piramide als ARK, bewaarplaats van energie 

In dit geval fungeerde de kist als een verzamelplaats of plek voor de 
manifestatie van de Atmosferische Elektriciteit. Door de luchtschachten 
konden de bliksemstralen naar binnen, en kon tevens de luchtdruk 
gecompenseerd worden. Wat is atmosferische Elektriciteit ? En 
Stastische Elektriciteit ? 

Wikipedia:  

Luchtelektriciteit of atmosferische elektriciteit is de elektrische 
activiteit in de onderste lagen van de 
aardatmosfeer, maar ook wel de 
atmosfeer van andere planeten. De 
ionosfeer en magnetosfeer worden veelal 
apart bestudeerd, maar zijn ook onderdeel 
van het global electrical circuit (GEC). 
Dat de atmosfeer elektrisch geleidend is, 
is mogelijk doordat de luchtlagen 
geïoniseerd zijn. De elektrische lading 
ontstaat waarschijnlijk vooral door 
onweer.  

Een vandegraaffgenerator 

Statische elektriciteit is de benaming voor elektriciteit die zich voordoet 
in slecht- of niet-geleidende stoffen. In deze isolatoren kan elektrische 
lading worden geïnduceerd (opgewekt) die in rust blijft bestaan en zich 
niet verplaatst omdat er geen stroom kan lopen. Er kan door een ongelijke 
verhouding tussen elektronen en protonen wel een statische elektrische 
spanning heersen tussen delen van dit isolerende lichaam onderling, 
tussen het lichaam en een anders geladen lichaam of aarde. In 
tegenstelling tot gewone, dynamische elektriciteit, waarbij inductie het 
verband tussen elektrische stroom en magnetisme beschrijft, is er bij 
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elektrostatica geen sprake van magnetisme omdat er geen stroom loopt.[1] 
Toch worden er door geladen voorwerpen wel krachten uitgeoefend. 
Gelijkgeladen voorwerpen stoten elkaar af, ongelijkgeladen voorwerpen 
trekken elkaar aan. Een statisch geladen voorwerp kan in een geleider 
influentie veroorzaken, positieve en negatieve lading wordt van elkaar 
gescheiden.  

Sint-Elmusvuur of elmsvuur is een 
lichtverschijnsel. Dit verschijnsel 
treedt op wanneer grote 
ladingsverschillen worden opgebouwd 
voordat de ontlading komt. Dan kan 
het gebeuren dat voorwerpen bij de 
grond zo sterk geladen worden, dat er 
(positief) geladen vonken uit 
weglekken. Dit kan bij uitstekende 
voorwerpen gebeuren zoals antennes 
en scheepsmasten. Dit verschijnsel 
heeft een groen- of blauw-wit-achtige 
kleur. Wanneer er ook nog een 
ontlading in de buurt is, kan de bliksem elk moment inslaan. Sint-
Elmusvuur mag niet verward worden met een bolbliksem, hoewel 
de twee fenomenen verwant zijn.  

Soms verschijnt elmsvuur op toppen en bergkammen, wat wijst 
op een naderend onweer. Bij daglicht is elmsvuur natuurlijk 
moeilijker waar te nemen, maar het sissende geluid ervan en de 
vreemde gewaarwording van geëlektrificeerd hoofdhaar kan een 
teken zijn van een ontlading, zelfs bij blauwe hemel.  

Benjamin Franklin was de eerste die het vreemde licht herkende 
als een elektrisch fenomeen.  
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(De brandende braambos bij Mozes moet ook iets te maken 
hebben met het St Elmusvuur, waarin JHWH tot Mozes sprak) 

DE ZIGGURATS in BABEL 

In de oude tijden bestond er reeds een groot wereldwijd netwerk waarmee 
men in staat was energie in de atmosfeer (ionensfeer) zodanig te 
beheersen dat men andere landen kon afdwingen tot gehoorzaamheid, 
daar men anders bliksem uit de hemel zou laten afdalen. Zulk een macht 
was BABEL, en de 'toren van Babel' was het centrum vanwaaruit men 
opereerde. Dit is te vergelijken met de huidige Tesla-torens, waarmee 
men draadloos energie kan transporteren via de ionensfeer (of ionosfeer). 
Zoals de Illuminati heden ten dage hun 'atomaire priesterschap' voeren, 
de CIBITRI, zie onze brochure over het Atomaire Tijdperk, op gelijke 
wijze had men in Babel  het 'Arch-Priesterschap'. Arche-on = vlamboog-
trekken. 

ARCH komt van arc, een electrische vonk die overspringt wanneer men 
twee polen dicht bij elkaar houdt, gelijk een bougie, een spark-plug. Een 
arch is een vlamboog. Een arcade is een gewelfboog. Een architect is 
iemand die o.a. bogen tekent. Argus is een honderd-ogige wachter. 

BBL of Babylon, was de manifestatie van de arch of vlamboog. Zoals 
Elohim in de brandende braambos Zich manifesteerde als de IK BEN, de 
'HO ON', de Lichtende, pleegden de Egyptische en Babylonische 
tovenaars en priesters hetzelfde. In die tijd had men over de gehele aarde 
stenen kringen en  pilaren opgericht, als zend- en ontvangstations. In de 
geschiedenis der volkeren staat dat daarmee 'vreemde energie' werd 
opgewekt die dodelijk kon zijn. Alleen bij vakkundig gebruik kon men 
deze energie beheersen. Die energie hing af van de komst en standen der 
planeten. Over heel de wereld waren deswege observatoria opgericht, de 
stenen cirkels. Dit tijdperk kennen wij als de Megalieten-cultuur. 
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Planeten kwamen soms heel dicht langs de aarde, en er waren bijna-
botsingen. De energie die daarbij werd 
opgewekt was zeer groot. Jupiter stond 
eens dicht bij de aarde en gaf daarvan 
blijk via energie-ontladingen. Vandaar 
dat men deze planeet als een 'god' ging 
aanbidden. Jupiter is als een sterke 
radiozender, die radiogolven uitzendt. 
Deze golven bezitten een elektro-
magnetische component, en via een 

zender kan men deze omzetten in elektriciteit (in een kristal-ontvanger 
geschiedt hetzelfde).  

In Babel kende men dus de centraal geleide energie, en had daarmee 
algehele controle over de natuur, zoals men momenteel via de Tesla-
torens het weer kan beïnvloeden. (HAARP) Weersbeïnvloeding is, en 
was oudtijds, zeker een ramp, daar men afhankelijk is van de landbouw 
om voort te kunnen leven of bestaan. Erkende een ander land niet het 
centrale gezag van Babel, dan liet men daar de oogsten mislukken! 

De 'Naalden' en vele torens fungeerden als zend- en ontvangstmasten. De 
Ziggurats in Babel waren zulke torens. Ziggurat betekent 'bergtop'.  Hoge 
toppen of punten trekken de elektriciteit het eerste aan. De Zig in  
Babylon was de aardse woonplaats van de god Anoe, de Allerhoogste. 
De Zig was een getrouwe kopie van de hemelse Tempel, en het huis van 
de goddelijke Geest (kracht of manifestatie). De Zig had zeven 
verdiepingen, en was volmaakt vierkant. De eerste verdieping had zijden 
van 15 gar (= 3x5) en de totale hoogte was eveneens 15 gar. De Gar is 
een maat, en is ongeveer 6 meter. De omtrek van de Zig was dus 4 x 15 
= 60 gar, dat is 360 meter. 

15 is het getal van de hoogste kosmische orde, de hoogste intelligentie 
die alle aardse kracht verslaat (tegen de bliksem der 'goden' was niets 
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bestand). De Zig was in feite een perfecte kubus, zoals de maten van het 
Nieuwe Jeruzalem ons weergeven, 2100 x 2100 x 2100 km.  

 

De top van de Zig in Babylon was gericht op de planeet Pluto en het 
sterrenbeeld Ariës, volgens Z.Sitchin. Daar Pluto en Ariës bewegen zal 
dit waarschijnlijk eenmaal per jaar zo zijn geweest. Alle Zigs stonden 
gebouwd op de vier windstreken. Vanuit de ruimte konden de 
vliegschepen der goden de Zigs volgen om tot Sippar te komen, waar de 
Zig voor de god Anoe stond. Sippar = vogel (vliegtuig). Alle Zig's 
drukten een getalseenheid uit. In Sippar landden de grote vogels of 
'arenden' der goden. 

Babylon ligt exact op 15 graden van de Grote Pyramide. De Zig van de 
god Anoe zou door Marduk zijn ingepikt, waar deze voortaan landde en 
opsteeg. Daarna noemde men deze Zig, de ETE MENANKI. Marduk is 
de god BEL of BELIAL. In Israël waren veel Belialskinderen, Jes.46:1. 
Marduk zou het commando op de 10e planeet Nemesis hebben 
overgenomen, en komt binnenkort terug, na 3600 jaar weg te zijn 
geweest.  Het aardse Babylon is nu voor de ZESDE maal herbouwd door 
Saddam Hussein, de moderne Nebucadnessar (allebei telt hun naam 13 
letters).  Zal Marduk 'live' verschijnen in modern Irak?  
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Het grote gevecht met MICHAEL is komende, waarin Marduk van zijn 
troon zal worden gestoten; hij is de oude slang, satanas. Het huidige 
strijdtoneel in het Midden-Oosten, en de Golfoorlog, is/was een voorspel 
van Harmageddon, de strijd tussen  Lucifer/Apollo (de USA en 
Geallieerden, Rockefeller) én Marduk, (Oud Babylon, Rothschild). Het 
Grote moderne Babylon is van Lucifer, Jes.14. Zullen de satanische 
machten binnenkort hun 'geheime' wapens gaan demonstreren, via Tesla-
technieken?  Men leze daartoe slechts het boek 'Fer-de-Lance' van Gen. 
T.E. Bearden, a briefing on Soviet Scalar Electromagnetic Weapons. 
Uitgave van Tesla Book Company. P.O.Box 1685, Ventura, CA 93002-
1685. USA. Er is niets nieuws onder de zon. De oude Egyptenaren en 
Babyloniërs konden reeds elektriciteit laten manifesteren, oa. via de 
Grote Piramide en Zig's.  Zij waren natuurvorsers en natuuraanbidders. 
Zij hadden wel opgemerkt dat de bliksem meestal het eerst insloeg op de 
hoogste plaatsen, zoals bergtoppen, torens, etc-. Op alle hoge heuvels 
werd de godheid aanbeden en geofferd, en onder alle groene boom, lezen 
wij in Jes.57:5; Jer.2:20, 3:6,13. De bliksem sloeg nl. ook veel op hoge 
bomen. Nu waren er in de Nijldelta geen hoge bergen, dus bouwde men 
de Pyramiden. Die pyramiden waren hoogten waarop de elektriciteit zich 
kon ontladen, manifesteren, en dit werd door de priesters opgevat en aan 
het volk uitgelegd als waarschuwing tegen naderend onheil. Wanneer op 
de top der pyramiden de elektriciteit zich vertoonde in flikkering, 
fluoriserend licht en knettering (dat knetteren of sissen werd opgevat als 
het 'spreken' der goden), dan wisten de priesters dat er iets stond te 
gebeuren. 

Purim-midas = lichtmanifestatie, en Urim en Thummim was een 
elektrisch communicatiesysteem met IHVH. Pyr is het Griekse woord 
voor 'vuur'. De pyramiden fungeerden als een soort observatiepost (radar) 
om komend onheil te melden en waar te nemen. In die tijd kwamen 
sommige planeten dicht bij de aarde langs, en daardoor ontstonden er 
elektrische ontladingen. Zoals bij ons het onweer, zo was dat destijds 
door middel van de dichtbij langskomende planeten. De 10e planeet 



Electra in de Bijbel, deel 1                                                No.1130 

15 
 

Nemesis/Gud veroorzaakte voor de Egyptenaren groot onheil (de tien 
plagen), maar voor de Israëlieten zegen, en uiteindelijk hun bevrijding uit 
Egypte.  De pyramiden zag men als een wachtpost of ALZIEND OOG, 
om daarmee van tevoren de komst van de planeten op te merken. Vandaar 
dat wij in de pyramide die op het USA Great Seal is afgebeeld in de 
topsteen een Alziend Oog zien, van Horus of RA, de zonnegod. Dat de 
topsteen boven de pyramide zweeft, ziet op het feit dat de 'godheid' zich 
in later tijd niet meer manifesteerde, maar dat men wel weet dat deze t.z.t. 
weer zal terugkeren. En dat vele andere pyramiden fungeerden als 
begraafplaatsen voor de koningen, is begrijpelijk, daar men dan in direct 
contact kwam met de godheid wanneer deze terug zou keren. 
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Het moet een imposant en indrukwekkend schouwspel zijn geweest 
wanneer men des nachts de hele top van de pyramiden in lichtgloed kon 
aanschouwen! De Zig's bestonden uit 7 verdiepingen of lagen, en 
mogelijk heeft het elektrische licht zich vertoond in de 7 kleuren van de 
regenboog. De Grote Pyramide en de twee daarbij, vormen samen een 
TRIAD, een drieëenheid, Vader, Moeder en de kleine zoon. De Grote 
Piramide is de Vader, de andere de Moeder, en de kleinste is de zoon. De 
ware betekenis van de Grote Pyramide is wellicht dat in de 
Koningskamer de troonopvolger werd ‘gedoopt’ in de tombe, en dat het 
kind, nat zijnde, dan omgeven werd door fluoriserend St. Elmusvuur 

ALTAAR - ALTERNATOR 

Een altaar is iets waarop de godheid het offer totaal verteerde. Men 
bouwde deze altaren meestal op een hoogte, omdat men daar de meeste 
kans had dat de bliksem zou inslaan. Men probeerde de bliksem aan te 
trekken. Alternator = wisselstroommachine. Elia ging een confrontatie 
aan met de Baälpriesters, en daagde hen uit, dat de 'godheid' die door 
hemelvuur zou spreken dé enige ware Elohim zou zijn. Baäl antwoordde 
niet, en Elia drijft de spot met hen. IHVH antwoordde wél met 
hemelvuur. Dat is dus THEOFANISCH VUUR, zoals in  1Kon.18:38, en 
het kan zijn dat de Verderfengel dit meerdere malen gebruikte, oa. in 2 
Sam.24:16. 

Een ALTAAR moest van onbehouwen steen zijn, geen ijzer mocht daar 
over zijn gegaan, daar ijzer splintertjes achter kan laten, die gaan roesten 
en het magnetisme beïnvloeden. Steen of rots isoleert de elektriciteit 
goed.  Men gebruikt momenteel porselein als isolator.  

De berg ZION was de énige juiste plaats in die omtrek om een altaar te 
bouwen. De dorsvloer werd alzo tot een vloer des gerichts, waar het kaf 
verbrand wordt, Matth.3:11 door het 'onuitblusselijk' vuur. Elektrisch 
vuur laat zich immers niet door water blussen, maar wakkert juist dit 
soort vuur aan! De wind of adem van IHVH, de ROEACH, blaast dit vuur 
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aan, aangezien door de ontladingen een luchtturbulentie ontstaat, zoals 
een orkaan of windhoos, waardoor ionen worden aangevoerd om dit vuur 
te voeden. Pneuma = wind, adem, en veroorzaakt geluid, het 'spreken van 
Elohim'', nl. ......Yahouwah... 

 

ZION, Jeruzalem was het MIDDEN des lands, of het centrum van de 
riffen, gevormd door de Jordaanvallei, en op die plaats was het nodig de 
Ark op te laden, en daar een Tempel te bouwen. Althans, dat hadden 
David en Hiram (vrijmetselaar) zo bepaald. David spreekt zijn 
vertrouwen in deze Godsmanifestatie uit in Ps.71:3 en op vele andere 
plaatsen. Door die manifestatie nam men zichtbaar de tegenwoordigheid 
van IHVH waar, dat Hij onder en in het midden van het volk woonde. 
Tevens moest de berg ZION weerstand bieden tegen elektrische stromen 
vanuit de aarde. De rots zorgde daarvoor, en was een geschikte plaats om 
er de Tempel op te bouwen. Het dak van de Tempel was van hout, en de 

Electra in de Bijbel, deel 1                                                No.1130 

18 
 

muren van steen. Het dak zorgde voor isolatie, en het goud aan de 
binnenkant diende als collector om de Atmosferische Electriciteit op te 
vangen, en via de vleugelen der cherubs aan de Ark door te geleiden, 2 
Kron.5:7-14 en 1 Kon.8:11. De Cherubs die in het Heilige der heiligen 
stonden raakten met hun ene vleugel het dak, en met de andere de vloer, 
om goede aarding te hebben. Men kan op Youtube verschillende video’s 
zien van Michel Rood waar hij de Tempelbouw en Tempeldienst 
uiteenzet.  

 

 

https://secure.action.news/watch?v=MCw_KXdwNP8 

De Tempel en de Ark maakten Israël superieur! Niet dat de electrische-
godheid zelve in een tempel woont, 1 Kon.8:7-29, maar Zijn manifestatie 
werd daar gezien, Deut.12:5-11, dat is IHVH werd daar getoond én 
gehoord. Zo was de Ark de 'voetbank Zijner voeten', en de hemel de 
woonplaats Zijner heiligheid.  Laten de volken de kracht maar 
vernieuwen en tonen wie hun goden zijn. Israël betrouwe slechts op 
IHVH, en ook in de eindtijd zal Hij Zijn volk in een 'speciaal voor hen 
beveiligde plaats', hoog in het Noorden, een land onder de zeespiegel, en 
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ver in het Zuiden  beveiligen en er een 'vurige muur rondom heen trekken. 
Jes.¬4:4-6 en aldaar zal Zijn LICHT worden gezien, Jes.9:1. Nederland 
is een waterland, een land van mist en nevels, en dát is zeer gunstig om 
een lichtgorgel of ‘vurige muur’ om ons heen te trekken. De Geest van 
JHWH komt in het Noorderland tot rust, Zacharia 6:8. En Zuid-Afrika is 
de plaats waar het boeren-geloftevolk zich bevindt, dat gered en 
beschermd wordt.  Zie brochure 1124. www.pentahof.nl 

Israëls 'God' had Zich bekendgemaakt 
met de titel IHVH, daar de exacte NAAM 
verloren was geraakt, en  IHVH slechts 
een benadering daarvan is, en een 
uitdrukking is van de IK ZAL ZIJN DIE 
IK ZIJN ZAL, de IK BEN. IHVH was 
voor Israël de expressie en uitdrukking 
van de geweldige manifestatie van 
ELEKTRICITEIT en ONTLADINGEN. 
Aan Israël waren de woorden van Elohim 
toebetrouwd (in het donderen hoorde men het spreken van IHVH). De 
kennis van Israël van hun Elohim was niet abstract of bovennatuurlijk; 
nee, het was een proefondervindelijke kennis van Zijn elektrische 
aanwezigheid. Dit was dé krachtigste en sterkste 'God', Die Zich een 
NAAM maakte tegenover de andere goden der volkeren. De tien plagen 
zijn immers een uitdaging van IHVH tegen de Egyptische goden, gelijk 
Elia de Baäls uitdaagde. 

De Griekse Homerische goden waren eveneens 'kracht-goden'. In oude 
tijden kon men geen verklaring geven van het fenomeen 
ELEKTRICITEIT, en de gewone man kon dat niet beheersen. Alleen de 
priesters konden Electra beheersen. Vandaag de dag beheersen wij 
elektriciteit, en hebben stopcontacten en stekkers om van alles en nog wat 
daar op aan te sluiten. Zo was dat oudtijds niet. Elektriciteit was voor 
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onze ouden dodelijk! Dat is het voor ons ook wel, maar via technieken is 
zulks te beheersen! 

IHVH was de manifestatie van  elektrische fenomenen, zie hoe dat op de 
berg Sinaï geschiedde, ..... Ex.19. Elektriciteit komt van het Griekse 
woord   ELECTRON, en dat is in het Engels de naam voor de substantie 
AMBER. (In het atoom is ook een electron, positron en neutron 
aanwezig)  Wanneer  amber over kledij werd gewreven, ontstond 
statische elektriciteit. Dit wist men oudtijds. Electron:  El = godheid, in 
meervoud Elohim, dat is elektrische kracht te bezitten. Vroeger heette 
elektriciteit..... barnsteenkracht.  ARCHE , komt van arc, dat is 
vlamboog. Misschien heeft de naam van de plaats URK dezelfde 
betekenis. Tussen twee elektroden ontstaat een arc of vlamboog wanneer 
men daar spanning op zet. Dan slaat de vonk van de ene elektrode naar 
de andere over, net als bij een bougie (porseleine isolatie) van een 
verbrandingsmotor.      

         

Het Vaticaan 

De vorm van het Vaticaan, de plattegrond is gebouwd naar die van een 
ALTERNATOR, een cosmische wisselstroommachine, waar in het 
midden een NAALD of Obelisk staat.  Obelisken of naalden waren hoge 
masten om de elektriciteit aan te trekken en door te geven naar de aarde. 
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Ook in Washington staat een hoge obelisk, zie onze brochure Babylon 
666. 

ARCHE is het BEGIN, en door het Beginsel schiep Elohim de hemel en 
de aarde....... en uit die ARC of elektrische schok zijn de dingen ontstaan 
of herschapen. Archeons noemen wij de tijdperken waarin er sterke 
elektrische atmosferische effecten waren. ARC is ook wel 'heerschappij', 
dus elektriciteit beheersing. In Dan.7:27 staat, dat het koninkrijk én de 
heerschappij gegeven werd aan de heiligen. Zulke vlambogen werden 
ook wel gemeten, en de naam Archimedes toont zulks. Arch imedes, het 
meten van archen. Wij komen dan bij het allerheiligste van Israëls 
Elohim, de ARKE des VERBONDS, wat een soort condensator was, 
waarmee een vlamboog werd getrokken!  

Hieronder het St. Pietersplein als ‘rotor’. Let op de vijfhoek rechts, een 
kasteel, aan de mond van de Tiber en St.Pieter.    

 

YHVH demonstreerde Zijn aanwezigheid en kracht via elektrische 
ontladingen. IHVH is het zgn 'tetragrammaton', vier Hebreeuwse letters, 
een aanduiding voor de naam van de god van Israël. De wáre NAAM was 
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zoekgeraakt en té heilig, en bleef geheim. De ware betekenis en uitspraak 
in verloren geraakt, doordat men Zijn aanwezige manifestatie niet meer 
waargenomen had. Mozes vraagt dan ook aan Elohim wat hij zeggen 
moet, daar het volk geen enkele kennis en indruk meer van Hem had. Dan 
moet Mozes gaan zeggen dat Hij IK BEN is. Ik ben de Zijnde, Die Zich 
manifesteert, en Hij zou laten zien dat Hij er nog wel terdege was, en dat 
Hij met het lot van Zijn volk nauw betrokken was. Hij zou laten zien dat 
Zijn elektrische kracht tweeledig is; enerzijds goed en positief voor 
Israël, en anderzijds kwaad en destructief voor de Egyptenaren. Zie 
tevens Jes.45:7, Die goed en kwaad schept.  

 

In die oude tijden waren er de priesters en profeten, gelijk de schoonvader 
van Mozes, Jethro of Hobeb, die een soort draagbaar instrument hadden 
om  atmosferische elektriciteit (in het vervolg afgekort als A.E.) te 
lokaliseren. Dit instrument was een soort steen die oplichtte als fosfor 
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wanneer elektriciteit aanwezig was. Ziet Num.10:31 daar op? Zo'n 
instrument noemde men een 'oog', een waarnemingsbron. 

De ARK was ook zo'n soort instrument, een soort condensator. Men kon 
daar zelfs A.E. in opslaan, en dát was uniek! De opgeslagen elektriciteit 
kon zich daarna ontladen in een geweldige stroomstoot, die dodelijk kon 
zijn (zo is de basiswerking van de condensator). ARK, Aron = kist (Aäron 
is priester van de kist), en dat komt van de betekenis 'bijeenvergaderen'.  
In de kist werd de A.E. bijeenvergaderd. In de brochures over het 
'Mysterie van Leven en Dood' hebben wij reeds de kisten besproken die 
de Egyptenaren hadden. Andere volken hadden met hun geleerde 
priesters  wél een 'oog', maar géén ARK, waarin men de A.E. kon 
opslaan. De ARK werd eveneens aangezien als het 'oog' van IHVH, en 
als de ENGEL of boodschapper, Ex.23:20,33. Aan de ARK was niet 
zichtbaar of deze wél geladen was of niet. Dat is zoiets als de Leidse fles. 
De Ark bestond uit twee conductors (geleiders) van goud, en ertussen zat 
het sittimhout als isolator. Het derde gebod luidt dat wij de NAAM van 
IHVH niet ijdel mogen gebruiken. In het Hebreeuws staat het woord 
NASA, dat is volgens Strongs ... to lift up, lifting up the power of IHVH. 
Dus is IHVH een werkelijke natuurkracht! 
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De Leidse Fles:   

 Wikipedia:  De Leidse fles bestaat uit een wijde glazen fles die van 
buiten met tinfolie is bekleed. De fles is gevuld met (geleidend) water. 
Het glas van de fles isoleert en fungeert als diëlektricum. Aan de 
bovenkant van de fles zit een bolvormige elektrode die in verbinding 
staat met het water in de fles. Via de bol kan lading worden afgenomen 
of toegevoerd. Een Leidse fles kan worden opgeladen met een 
elektriseermachine zoals een vandegraaffgenerator. Met de lading die 
opgeslagen is in een Leidse fles, kunnen spectaculaire (en gevaarlijke) 
experimenten gedaan worden. 

To lift up the name of IHVH = de kracht van IHVH  demonstreren of .... 
ijdel gebruiken. Het is ons, volgens het 3e gebod, verboden een 
elektrische VLAMBOOG te trekken, welke licht en geluid veroorzaakt! 
Zo'n vlamboog trekken, of zo'n ontlading veroorzaken .... staat in een 
directe relatie met de NAAM IHVH! Dan zijn de Mennonieten er 
dichterbij dan wij wanneer zij absoluut géén elektriciteit willen 
gebruiken! En herinnert ons het woord NASA niet iets dat met het 
omhoogheffen van raketten heeft te maken? De NASA ruimtevaart! 

(Wordt vervolgd in deel 2)  
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 De Ark als condensator  


