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Inleiding
De twee zuilen of pilaren die voor de ingang van de Tempel van Salomo
stonden droegen de namen Jakin en Boaz. Het is nooit de opdracht en
bedoeling geweest van JHWH dat er een stenen Tempel zou komen in
Israel, met daarin de bloedige offeranden van onschuldige dieren. De
Tempels komen o.a. uit Egypte en omliggende landen. Dr. Tjeu van den
Berk heeft er o.a. een boek over geschreven, met als titel: “Het oude
Egypte, bakermat van het jonge christendom”. De Tempel is er wel
gekomen onder Salomo, waarbij de vrijmetselaar-architect Hiram Abiff
heeft geholpen. Wat was het plan achter de Tempel, en met welk doel
zijn er Tempels gebouwd? Wij volgen de bouw en geven een verklaring
van de betekenissen en verborgen mysteries van de Tempel van Salomo.
Israel wilde aan de volkeren gelijk zijn. Het wilde een koning tegen de
wil van JHWH in. Dat er een Tempel moest komen blijkt ook in strijd te
zijn met Handelingen 7:47, en met Exodus 20, dat men geen gesneden
beeld mocht maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van
hetgeen dat onder op de aarde is, etc. De Tempels waren beelden van de
liggende mens, zoals Israel die in Egypte had gezien. Alles wat de
Tempelbouw betreft wordt toegeschreven aan de gedachte alsof JHWH
het ermee eens was, maar dat blijkt niet het geval te zijn
Handelingen 7:47 (ook 17:24) En Salomo bouwde Hem een huis.
48 Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt; gelijk de
profeet zegt: 49 De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner
voeten. Hoedanig huis zult gij Mij bouwen, zegt JHWH, of welke is de plaats
Mijner ruste?
En Jesaja 1:11-14. 11 Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt
JHWH; Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette
beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch
der bokken.
12 Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks
van uw hand geëist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt?
13 Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe
maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet,
het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen.
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De linker pilaar is Boaz = In Hem is kracht, opstandingskracht. Noord,
wijst naar verhoging, Ida, rechterhersenhelft, zon, mannelijke zaadgever,
als Osiris het vaderprincipe.
De rechter pilaar is Jachin = Grondvester. Hij zal vestigen. Zuid,
vernedering of verootmoediging, Pingala, linker hersenhelft, maan,
vrouwelijk ontvangende. Isis, het moederprincipe, vruchtbaarheidsgodin,
lichtdraagster (het vrijheidsbeeld in New York) en als meesteres in
magie.
Zie
brochure
http://www.pentahof.nl/Brochures/1124Nedelanders-ZAfrikaners.pdf
Beiden Jakin en Boaz zijn met het koningschap verbonden, 2Samuel
7:16. De Tempel is hier het paleis van de koning, de Scheppergod. De
tempel zelf is de Poort (Gate) of Bab-El, Babylon. De pilaren waren 18
cubits hoog en van koper.
De pilaren Jakin en Boaz voor de Poort of tempelingang hebben de
verhouding -wat betreft maten- van Pi, dat is 22/7e of 3,14. De letter Pi
vormt ook een poort. In het woord pilon, pylon en piramide zien wij de
pi terug, als sterrenpoort of gateway.
De Pilaren Jakin en Boaz
De twee kolossale koperen zuilen in
Salomo's
tempel
waren
feitelijk
gestileerde
granaatappelbomen
(symbolen van vruchtbaarheid) met
gezamenlijk maar liefst vierhonderd
vruchten. Emblemen van vruchtbaarheid,
van het voortbrengen van nieuw leven. In
het voorjaar bloeien deze bomen als één
der eersten. Boaz en Jachin zijn tezamen
een monumentale verwijzing naar het
nieuwe Leven (van het begin van de
4
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gersteoogst...). 1Koningen 7:15-22; 2Kronieken 3:15-17
Dezelfde Salomo die deze koperen granaatappelbomen neerzette in de
tempel schrijft in het "Lied der liederen" dat hij zijn liefde zal geven, daar
waar de (rode!) granaten bloeien. Ook hier de associatie van granaten met
(liefdes)gemeenschap en dus met het voortbrengen van nieuw leven.
Granaten spreken van het hoogste wat er is, nl. Liefde en Leven. Het
woord voor 'granaat' in het Hebreeuws (rimmon) betekent ook 'hoog'.
Hooglied 7:12,13. De ornamenten boven op de pilaren symboliseren de
Lotusbloem uit Egypte, de waterlelie.
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De linkerzuil stond naar het zuiden terwijl de rechterzuil noordelijk
stond. In de symboliek zijn links en zuiden min of meer synoniem. Net
zoals rechts en noorden dat ook zijn. Zuiden en noorden staan resp. voor
vernedering en verhoging. We zeggen: beneden in het zuiden en boven
in het noorden. In Egypte lag het bovenrijk beneden waar de Nijl
ontspringt en het benederijk boven waar de Nijl in zee uitmondt. Aan de
nachtelijke hemel kennen we enerzijds het Zuiderkruis en anderzijds de
Noorderkroon. vergelijk 2Kronieken 4:10
Boaz, de linkerzuil ten zuiden,
vernedering.
Jachin, de rechterzuil ten
noorden, verhoging.
De koperen zuilen werden
gegoten bij de Jordaan. Meer
speciaal bij de plaats waar het
water ooit bleef stilstaan toen
het volk Israël er doorheen trok (Saretan). Het doorgaan door de
(doods)Jordaan is van ouds een symbool van dood en opstanding en dus
van het ontstaan van nieuw leven. De doortocht door de Jordaan vond
overigens plaats, hoe kan het ook anders, bij het begin van de gersteoogst!
1Koningen 7:46; Jozua 3:16; Jozua 5:10-12

Boaz en Jachin staan letterlijk en figuurlijk voor het in- en uitgaan van
het heiligdom. De priester die het huis Gods in- of uitging passeerde deze
twee zuilen. Boaz is de naam van de linkerzuil en Jachin de naam voor
de rechterzuil. Links en rechts staan in de Bijbel (zoals ook in ons
spraakgebruik) voor resp. vernedering en verhoging. Denk maar aan de
bekende verdeling van de bokken links en de schapen rechts. Zitten aan
iemands rechterhand is de hoogste eer die men kan ontvangen. Wanneer
we iemand links laten liggen betekent dat dat we zo iemand negeren. In
het Engels is het woord voor 'links' (left) hetzelfde woord als voor
'verlaten'. Rechts krijgt voorrang. In de politiek verwijst 'links' naar hen
die opkomen voor de achtergestelden. Matteus 25:33; Psalm 110:1
5

Israel en de natuurdienst
De naam Israel = Is = Isis, maan. Ra = zon. El = God.
Waar gaat het om in de symboliek van de Tempel? Het gaat om inwijding
van de mens, verlichting en bekering. De mens is van beneden, aards, om
hemels te worden, een zoon van de Schepper. Alleen het vrouwelijke
(Isis, Sofia, Maria) in de mens kan de Zoon voortbrengen, Horus. Door
afsterving van ons oude ego is inwijding tot het ware leven mogelijk.
De inwijdingsrite is in verbloemde taal in het Nieuwe Testament
uitgesproken in de figuur van Jezus. Het gaat daarbij er niet om of Jezus
nu echt geleefd heeft, of dat het om een mythe gaat. Het gaat om
heelwording, wederoprichting en opstanding van de verbroken en
6
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gevallen mens. Die heelwording geschiedt door middel van verlichting,
bewustwording. Dat voltrekt zich in ons lichaam en in onze geest. In ons
lichaam telt onze ruggengraad 33 wervels, dat zijn trappen tot
verlichting, als een Jakobsladder. Naast onze ruggengraad lopen twee
zenuwbanen, Ida en Pingala.

De Poort tussen Jakin en Boaz is naamloos, is de zoon voor het
Goddelijke kindschap. Door gemeenschap of eenwording van Jakin en
Boaz wordt de nieuwe vrucht gevormd, de zygote, het nieuwe leven. De
groei ontstaat door celdeling, en het eerste klompje cellen vormt ons hart,
en uit het hart wordt de gehele nieuwe mens opgebouwd als een tempel.
Twee worden één, Jakin en Boaz worden tot één nieuwe zoon, de poort
of sterrenpoort van het Rijk Gods. De samensmelting van zaadcel en eicel
zorgen voor een piëzo-electrische ontsteking van het slangenvuur, de
levenskracht.

7

Wij komen als mens van God gescheiden op aarde. Door inwijding en
verlichting komen wij weer terug tot onze Levensbron.
Jakin en Boaz als Poortwachters laten de nieuwe levensenergie alleen
naar binnen wanneer het juiste wachtwoord wordt uitgesproken. Dat
wachtwoord bestaat hierin dat men totaal vernederd is, verootmoedigt en
onzelfzuchtig is geworden. Dan is men zich van z’n algehele schuld
bewust en kent men zich verwerpelijk. Men keurt het JHWH goed
wanneer Hij ons zou verwerpen. De Poort wijst naar ons Ego dat
overwonnen moet worden om tot ons ware hartcentrum te kunnen komen.
In volkomen zelfovergave gaat de poort open en treden wij een nieuwe
wereld binnen. Als geestelijke doden staan wij op en worden een
Godszoon of dochter. Dit is een staatswisseling, een algehele
vernieuwing, gedaantewisseling, waarna een groeiproces begint van
Godskennis en zelfkennis. Het gaat om de verlichting van ons 3e oog, de
pijnappelklier. Het slangenvuur dat tussen de cherubs op het deksel van
de Ark als vlamboog zichtbaar werd op sommige tijden, is de
electromagnetische energie die ons derde oog activeert. Daardoor
ontstaat transformatie. Zie brochures over Electra. 1130, 1178, 1183,
1189.
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Het bloed dat op het deksel van de Ark werd gesprenkeld diende als
geleider, supergeleider van Electra. In ons
ruggenmerg wordt ons bloed aangemaakt,
dat door ons gehele lichaam stroomt en
overal de levenskracht afgeeft. Wij zijn
alsdan een Tempel Gods waarin het heilige
vuur van het spreken Gods in ons dient
brandende gehouden te worden. Dat wijst
naar het Christus-bewustzijn. Op de kennis
en het ontvangen van dit slangenvuur is het
oorspronkelijke Christendom gebouwd. Dat vuur vormt ons om. Dat gaat
uiterst snel als de bliksem. De ark stond in het Heilige der Heiligen, wat
in onze hersenen wijst naar de pijnappelklier, waar het de duisternis
verdrijft.
Vuur vernietigt niet, maar vormt materie om. Energie kan niet vernietigd
worden,
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Het christelijke Pasen zou het feest van de Opstanding zijn, het feest dat
het leven de dood heeft overwonnen. Men meent dat Jezus na drie dagen
dood te zijn geweest uit het graf is opgestaan. Dit is een onmogelijkheid,
aangezien na 5 minuten de hersenen afgestorven raken wanneer er geen
vers bloed doorstroomt. Wat bewijst een leeg graf? Niemand heeft ooit
gezien dat er uit het graf een levend persoon is gestapt. De natuurlijke
dood hoeft immers niet overwonnen te worden. Het gaat om de
overwinning op de geestelijke dood, de onwetendheid.
Mythen
Mythen zijn veelal verhulde wetenschappelijke feiten die bij ingewijden
bekend zijn, maar niet bij de grote massa. De gewone man of vrouw
verstond er niets van. In religies ontstond de leidende klasse van priesters
die kennis leerden van de natuurkrachten, de subtiele energietechnologie. De priesters zijn in wezen techneuten. Dat is nu nog zo
gezien de grote belangen van het Vaticaan in CERN en andere technoinstituten. Oorspronkelijk gebruikten priesters bloed van de offers om
een antwoord aan de Godheid te ontlokken bij de altaren waar de aardenergiën zich bevonden. Dat lukte niet altijd, zodat men met grote
aantallen offers een antwoord probeerde los te krijgen. De Baälpriesters
bij Elia kerfden hun eigen lichaam tot bloedens toe, maar er kwam geen
antwoord. Een Tempel met een altaar heeft aarde-energie nodig. Vandaar
10
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dat men zorgvuldig de plek opspoorde waar de energie het hoogste was
om daar de Tempel te laten verrijzen.
Deze aard-energiën stelde men zich voor
alszijnde een draak. Af en toe moesten
deze energiën overwonnen worden,
gedood worden, zoals bij Sint Joris en zijn
gevecht met de draak. Men plaatste
daartoe een paal in de aarde. Was dat voor
een goede aarding om de energie in de
aarde te laten gaan? Men bouwde kerken,
tempels of kathedralen op de kruispunten
van de aarde-energiebannen die als
‘voorraadschuren’ (accu’s) dienden van
deze aard-energie. Watervallen, grotten,
bergtoppen, scheepsmasten zijn plaatsen waar veel natuurlijke ionisatie
voorkomt, ook wel St Elmusvuur genoemd.. Dat heeft effect op onze
hersenen, waardoor bewustwording tot stand kan komen. Deze aardeenergie als draak werd door de priesters aangewend voor magische
doeleinden. Steencirkels dienden daarbij als ontvangsstations van de
kosmische energiën. Wanneer een toren op een kruispunt van leylijnen is
gebouwd, vloeit de etherische energie langs de muren naar de top.
Waterstromen in de grond en ook boven de grond bezitten magnetische
capaciteit en kunnen energie vasthouden. Waterstromen vormen de
dragons of geleiders van de energie die door de leylijnen stroomt.
Megaliten, rechtopstaande stenen (menhirs) en torens doen dienst als
antennes. Stenen versterken de energie van de energiestromen.
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symbool symboliseert de plek waar twee stromen van het gouden elixer
elkaar kruisen. Golven van de aarde en van het hemelruim komen
eveneens samen. Op die plaatsen plaatste men megaliten of stenen om
ons lot op aarde te kunnen controleren. De aarde zag men als een draak
die drakenstromen produceerde. Bij wijziging van deze drakenstromen
verandert het gedrag van de mensen die daar in de buurt van wonen. Die
wijzigingen kunnen positief, maar ook negatief zijn.

ELF electro low frequentie
Het zogenaamde ‘gouden elixer’ bestaat uit ELF-golven variërend van 1
– 35 Hertz. Ons lichaam is een antenne om voor ons oog onzichtbare
golven op te vangen. De ELF-golven zijn meetbaar. Stenen bouwwerken
of wegen wijzigen de bestaande aardse stroom van het gouden elixer.
Oude culturen wisten veel meer van deze zaken af dan wij. Een kruis als

Zelfs bij maansvernieuwing heeft dit invloed op het menselijk gedrag,
zodat er veel criminaliteit soms plaatsvindt. Er bestaan ook collectieve
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golven. Waar veel mensen samen komen ontstaat massa-psychose, soms
hysterie (denk aan voetbalstadions) Oudtijds indentificeerde men de
draak en gaf men deze de getalscode van 666, als 6 Yin en 6 Yang en 6
frequentiebanden. Energie vanuit de kosmos, vanaf de sterren en
planeten, vormt één golf als gouden elixer. Het spreekt voor zichzelf dat
de stand van de planeten ook invloed heeft op deze golf van de gouden
elixer. Er zijn 12 organen en 12 meridianen, gelijk aan de 12 menstypen
en 12 dierenriemtekens. Met onze hersenen luisteren wij naar de
gevoelens die de gehele mensheid produceren. De elite vindt dat er teveel
mensen op aarde komen waardoor het gouden elixer in gevaar vormt voor
hen, nl dat de mensheid zal ontwaken en zich van hen zal ontdoen. De
elite is de 1% en wij zijn de 99%. Zij willen de mensheid van 7 miljard
terugbrengen naar 500 miljoen, volgens hetgeen op de Georgian
Guidstones in 10 talen geschreven staat.
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aether. Aether is het 5e element waardoor de overdracht van energie en
communicatie mogelijk is. De vier andere elementen zijn de prikkels tot
actie om de aether te laten trillen. In onze hersenen zijn hele kleine
piramidevormige cellen aanwezig die de ELF-golven uitzenden, zelfs
over zeer grote afstanden (telepathie). De natuurlijke ELF-golven van al
wat leeft omlopen de aarde wel 8 tot 30 maal per seconde. Dit wordt het
electromagnetische veld van de aarde genoemd. Dit veld wordt beneden
door de aarde én boven door de ionosfeer afgeschermd. Dat is onze
leefruimte. De frequentie varieert er, zo rond de 8-10 Herz, en deze
omloopt de aarde 12 – 14 maal per seconde. Alzo wordt een
communicatienetwerk gevormd waarbij álles elkaar beinvloedt. Tijdens
de equinoxen en zonnewendens zijn de energiën, die van zon en maan en
planeten afkomstig zijn, het grootst. Vandaar dat men op die tijden
feestvierde. Ook nu nog viert men deze hoogtijden om het energieraster
van de aarde te kunnen beheersen. Energie wordt in ons via onze
zenuwen doorgegeven aan heel ons lichaam. Energie zit in het atoom als
electron. De aarde heeft ook ‘zenuwen’ die leylijnen worden genoemd.
Water is daarbij een goede geleider.
https://www.youtube.com/watch?v= a_mL3FYn2aY

https://www.youtube.com/watch?v=JXiMiZiwhJs
ElF-golven stellen ons in verbinding met de kosmos. De mensheid vormt
een eenheid, zoals heel de schepping een eenheid vormt. Wij staan met
alles in de kosmos in verbinding, ook al zien of voelen wij dat niet.
Doordat wij met alles in verbinding staan, kunnen wij ook met alles
communiceren. Wij weten en zien dat alles aan verandering onderhevig
is, en ook dat ons doen en laten van invloed is op anderen. Dus dienen
wij de wereld te verbeteren en te beginnen daarmee bij onszelf. . Er
bestaan vanouds de 5 bekende elementen, aarde, lucht, water, vuur en
13

Bewustwording van de mensheid
Het leven kent geen stilstand en draait om vooruitgang, met name om
geestelijke ontwaking en bewustwording, zodat wij weten wie wij in
wezen zijn en waartoe wij leven. De mensheid is door Kain en zijn
medewerkers op een foutief spoor geplaatst, het spoor van de
14

No.1132

Betekenis van Jakin & Boaz Tempelpoort

economische vooruitgang, winst, groot, groter en megagroot, om de
wereldmacht te verkrijgen. De Schepper heeft andere doelstellingen dan
die der elite, de illuminati, nl om ons geestelijk vooruit te doen gaan door
bewustwording en inzicht. Aan deze spirituele vooruitgang of evolutie
werkt zelfs het universum mee. Het is dan ook niet tegen te houden door
de elite die ons dom en onwetend probeert te houden. De kosmische
energie werkt op ons in en laat ons ontwaken. Wil de elite door middel
van de vele chemtrails deze ontwakings-energie tegen houden?
Wij leven in een electromagnetisch universum. Ook ons lichaam
functioneert door middel van
electromagnetische
energie.
Woorden als zon, zonde, ziel, en
dergelijke wijzen naar eenzelfde
bron. Wij mensen zijn alom
misleid met betrekking tot de
ware betekenis van electra en
hoger bewustzijn. Wij zijn nooit
voorgelicht over de Ark wat dat
voor instrument in werkelijkheid
was. De Ark des Verbonds was
een
speciaal
technisch
instrument zoals deze in Egypte
reeds lang ervoor bekend was.
De juiste naam voor de Ark dient
als volgt te zijn: Het Verbond
van verschillende arcen. Een arc
is een vlamboog, een electrische ontlading van de ene pool naar de andere
pool. De Ark is een verbond of verbinding van de ene pool naar de
andere. Het universum en ons zonnestelsel is ooit in verval geraakt,
waarschijnlijk door fout bestuur van de toenmalige archonten en engelen.
Arc – chonten, dus de wezens die zich bezig hielden met de electrische
vlambogen. Zullen momenteel in CERN ook de electrische arcen zorgen
dat de zaak uit de hand zal lopen? Zo goed als momenteel de aarde wordt
15
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leeggeroofd door menselijk wanbeleid, is dat voorheen kennelijk ook het
geval geweest. Gelukkig is in de Schepping de factor ‘Herstel”
ingebouwd, zodat na misbestuur het universum zich kan herstellen. Dat
is een herstel-verbond van de Schepper om Zijn prachtige schepping te
bewaren voor zelfvernietiging of vernietiging door menselijk falen. De
bewustzijns-energie vanuit de kosmos zorgt voor activering van de hele
kleine kristallen in onze pijnappelklier, ons derde oog. De Arken zijn in
feite condensatoren om elektriciteit op te slaan, waarmee vlambogen
kunnen worden gemaakt. Net zoals wij vandaag de dag electrisch lassen,
wat moderne arcen zijn.
Deze vlambogen vormen cristallineelectrische golven van energie. De Arken
werden in Egypte gebouwd om
beschadiging van de bewustzijns-energie
te voorkomen en zelf deze energie op te
wekken. Het verbond van de vlambogen
schiep een hogere kracht
ter
bewustwording, die men op kon slaan in
de Arken. Een Ark is een houten kist die
van binnen en van buiten met goud is bekleed, en bovenop het deksel
stonden twee cherubs twee polen als bewakers, waartussen de vlamboog
werd getrokken. De energie ter ontwaking of activatie van ons derde oog
zorgde voor hoger bewustzijn. De kristallen in ons derde oog wijzen naar
christ, dat is zalving, het activeren van ons 3e oog, zie onze brochures
409. Om een vlamboog of arc te kunnen maken is een pluspool en
minpool nodig. De Ark was een uitvoeringingsinstrument om het
verbond van de Schepper in werking te stellen, om het universum te
stabiliseren en ons zonnestelsel voor verval te bewaren.

16
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Wij mensen zijn op aarde geplaatst om deze te bewaren en er een Paradijs
van te maken. Wat wij zien is dat wij van de aarde een moordenaarskuil
hebben gemaakt. De Tabernakel en Tempel waren afbeeldingen van de
liggende mens, naar Egyptisch voorbeeld oa te Luxor, de mens die zich
bewust wordt van zijn Schepper en scheppingstaak. Tabernakel is in het
Hebreeuws mishkan, dat is woonplaats.
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Het wijst naar ons menselijk lichaam, ons hoofd, onze hersenen, waar de
hippocampus, hypofyse en pijnappelklier aanwezig zijn. In ons brein
staat de genadezetel waar ook de twee cherubs zijn met hun vleugels
uitgespreid. In de Ark lagen de twee
stenen tafelen der Wet. In ons brein
(de schedel = Golgotha) is de Christ
vermoord. De Waarheid is er
omzeep geholpen. Het bloed in ons
brein zorgt voor de levenskracht of
zuurstof, waardoor ons bewustzijn
wordt gevoed. Wie het bloed
controleert, controleert ons brein. Carl Jung zei dat de menselijke
geschiedenis niet in dikke boeken, maar in ons bloed geschreven staat.
In ons brein is de Christ vermoord, gekruisigd, en juist dáár is de
opstanding uit die geestelijke dood noodzakelijk. Het gaat om
verlichting, waar de Menorah of zevenarmige kandelaar model stond.
De Menorah wijst naar ons hart. Door de Ark werd ook Manna gemaakt,
Ormuz of witgoudpoeder, dat met water gemengd hét ultieme levenselixer is, de gouden traan van Horus. Dit Manna gaat het
verouderingsproces in ons mensen tegen. Het is het voedsel der goden,
het hemelse brood, melk en honing.
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Orme of Ormuz staat voor Orbitally Rearranged Monoatomic Elements.
In ons DNA en derde oog zal de activering plaats dienen te vinden. Het
Gouden Altaar symboliseert Gods Troon (kisse in het Hebreeuws), dat is
om ons hart te oordelen. In 1Kronieken 28:18 worden Cherubim
genoemd, de Goddelijke wagen of Merkava. Deze troonwagen wordt van
energie voorzien door de
cherubim, 2Samuel 22:11, 6:2,
1Samuel 4:4, Psalmen 18:10.
De Skekinah als wolk was er
aanwezig, wat wijst naar onze
hersenen, die eenzelfde vorm
bezitten. In de Tempel was er
een lege kamer, 2Kronieken
3:9, de Gouden attic. Het ging
dus om het verbinden van twee
partijen, twee polen, man en
vrouw, het huwelijk van JHWH
met Israel. De 10 afspraken of
verbondswoorden werden in de
Ark gelegd. Het huwelijk van
JHWH met Israel wordt ook
afgebeeld in onze menselijke vorm. Ons lichaam is een tabernakel of
tempel. De Poort wijst naar de reproductieve organen om het
mensengeslacht in stand te houden. Het heilige is het lichaam en het hart.
Het Heilige der Heiligen is ons hoofd, de hersenen waarin o.a. ons derde
oog. Het Gouden Altaar is Israels hart Ex. 19:8, 24:7. Op dit altaar
mochten geen dieren worden geofferd.
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wezen. Die eigennaam is Nachash. Nachash is het symbool van de
Goddelijke energie die in de ontstane chaos orde schiep. In de Egyptische
en Mesopotamische mythen gaat het over de goddelijke kracht van de
serpent, electra. Nachash staat voor sissen, schrander zijn. Electra kan
inderdaad een sissend of knetterend geluid geven. De oerchaos is het
symbool voor onze onwetendheid. Kennis of bewustzijn overwint echter
de draak, de serpent.

Adam en Eva staat symbool voor de onwetendheid, de onschuld, zonder
onderscheiden kennis van goed en kwaad. JHWH veroordeelde Nachash
en richtte zich op Adam en Eva en schonk hen vruchtbaarheid om een
mensengeslacht op te bouwen. Zij zouden de levenskracht electra mogen
gebruiken waarmee zij de goede enof ook de kwade kant op zouden
kunnen gaan. Nachash was dan ook geen reptiel of vleselijke duivel zoals
die later in het christendom en Jodendom verscheen. Nachash was een
symbool van het reeds bestaande verval dat door de chaosmachten was
ontstaan, en hij is niet de bron van alle kwaad.

De Hof van Eden
De zogenaamde ‘slang’ uit Genesis 1-3 is één van de meest mythische
figuren die de mensheid kent. Een slang die kon spreken, rechtop lopen,
denken, raad kon geven, die de eerste mensen in een val lokte, en het
menselijk geslacht beladen heeft met allerlei ongerechtigheid. Het
probleem zit hem echter in de juiste vertaling van de eigennaam van dit

Nachash gaf als raad aan Eva dat ze
goddelijk zou worden en niet zou sterven.
Het gaat hier niet over de natuurlijke
dood, maar over de geestelijke dood van
onwetendheid. Dat komt door de
verschrompelde pijnappelklier, het 3e
oog. Er is verlichting nodig. Daartoe was
de Menorah of Kandelaar in de
Tabernakel en Tempel, als symbool van verlichting, ontwaking en hoger
bewustzijn. De Kandelaar wijst naar ons mitogondrial DNA. DNA is net
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een slinger met granaatjes er aan. Ons DNA dient opgewaardeerd te
worden. Mitochondria is de krachtcentrale in onze cellen om ATP aan te
maken, adenosine, triphosate. ATP-syntahide is een enzym dat de
energie-opslagmolecule (adenosine triphosate) aanmaakt. Het is de
boom waarin de kennis van goed en kwaad wordt gevonden. Mito, mitos
wijst naar mijter. Chondrian wijst naar zout. ATP wordt het geld van de
cel genoemd. Het dollarteken wijst daarop. Ons DNA is een van de meest
heilige zaken in ons lichaam.

21

In een volgende brochure zullen wij dieper ingaan op de betekenis van
sommige aspecten van de Tempel. Waar het om gaat is om de
22
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symbolische waarheid te ontdekken die achter de verhalen en
uitbeeldingen die men maakte aan de weet te komen. In de Bijbel gaat
het om JHWH als Scheppergod die een volk als modelvolk uitkiest. Ook
dat modelvolk is blind en heeft verlichting nodig om hoger bewustzijn te
verkrijgen. Dit proces is een verlichtingsweg. Een weg om energie te
ontvangen waardoor transformatie of omvorming plaatsvindt. Dat proces
loopt via zelfovergave, schuldbekentenis, zuivering, waardoor de
hartpoort geopend wordt en er ongekende vrede en vreugde kan
binnenstromen. Alsdan leert men vanuit het hart de waarheid kennen, de
symbolische werkelijkheid die achter de vele Bijbelverhalen schuilt. Dat
is een ervaring zoals van de verloren zoon, die tot zichelf kwam en
terugkeerde naar zijn vaderlijk huis. Men keert zich om en gaat opweg
terug naar JHWH. Het dierlijke gedrag en oude ego leggen wij af en gaan
een menselijk gedrag vertonen in gehoorzaamheid aan de wil van JHWH.
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In de rondbrief Verbondsgedachte 49 schrijft Mosje Wetberg het
volgende:
Het is niet ondenkbaar dat een man die een tijdelijke macht bezit, die
macht niet alleen wil houden maar ook wil vermeerderen. Gaarne
breidt hij ongebreideld zijn macht uit, en in iemand als Sjelomo
(Salomo) ontmoeten we al een gebieder die zijn troon op het
tempelplein heeft opgesteld om recht te spreken over het volk. Een
onverlichte despoot die herendiensten invoert om zich een
onvergelijkbaar paleis te bouwen. Voor de almacht, voor wie hij geen
ontzag heeft, laat hij door heidenen een weergaloze maar lege
pronktempel bouwen. Alles wat door Jehoewá was verboden, doet hij
juist wel. Hij haalt paarden uit Egypte, verzamelt duizend vrouwen
(met hun schoonmoeders), wordt duizelingwekkend rijk; is tolerant
tegen andersdenkenden, en helpt actief mee, vreemde goden tevreden
te stellen. Het hoeft geen betoog dat een dergelijke gang van zaken niet
de goedkeuring van Jehoewá weg kan dragen. Het volk was
gewaarschuwd: het aanstellen van een dergelijke vorst betekende de
verwerping van de rechtmatige leider.

24

