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Waarheid staat lijnrecht tegenover bedrog. 

Waarheid kan men kopen en verkopen, net als of het handelswaar betreft, 
zie: 

Spreuken 23: 23 Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders 
wijsheid, en tucht, en verstand. 

Aan de Waarheid hangt kennelijk een prijskaartje. U krijgt de waarheid 
niet voor niets. Het moet gekocht worden, en wanneer u het gekocht hebt, 
is het advies het niet te verkopen. Niet alleen de waarheid, maar ook 
wijsheid, tucht en verstand dienen wij te kopen en niet te verhandelen. 

Wat is waarheid?  Dat geeft Deuteronomium 32 ons te kennen: 

3 Want ik zal den Naam van JHWH uitroepen; geeft onzen God grootheid! 

4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is 

waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij. 

5 Hij heeft het tegen Hem verdorven; het zijn Zijn kinderen niet; de schandvlek is hun; 

het is een verkeerd en verdraaid geslacht. 

6 Zult gij dit JHWH vergelden, gij, dwaas en onwijs volk! Is Hij niet uw Vader, Die u 

verkregen, Die u gemaakt en u bevestigd heeft? 

7 Gedenk aan de dagen van ouds; merk op de jaren van elk geslacht; vraag uw vader, 

die zal het u bekend maken, uw ouden, en zij zullen het u zeggen. 

8 Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen 

vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen 

Israëls. 

9 Want JHWH’s deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve. 

10 Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij 

voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. 

11 Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, 

ze neemt en ze draagt op zijn vlerken; 

12 Zo leidde hem JHWH alleen, en er was geen vreemd god met hem. 
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13 Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds; en 

Hij deed hem honig zuigen uit de steenrots, en olie uit den kei der rots; 

14 Boter van koeien, en melk van klein vee, met het vet der lammeren en der rammen, 

die in Bazan weiden, en der bokken, met het vette der nieren van tarwe; en het 

druivenbloed, reinen wijn, hebt gij gedronken. 

15 Als nu Jeschurun vet werd, zo sloeg hij achteruit (gij zijt vet, gij zijt dik, ja, met vet 

overdekt geworden!); en hij liet God varen, Die hem gemaakt heeft, en versmaadde den 

Rotssteen zijns heils. 

16 Zij hebben Hem tot ijver verwekt door vreemde goden; door gruwelen hebben zij 

Hem tot toorn verwekt. 

17 Zij hebben aan de duivelen geofferd, niet aan God; aan de goden, die zij niet kenden; 

nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor dewelke uw vaders niet geschrikt hebben. 

18 Den Rotssteen, Die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten; en gij hebt in vergetenis 

gesteld den God, Die u gebaard heeft. 

 

De waarheid is altijd aangevallen door de leugen. Er is een verkeerd en 

verdraaid geslacht, volgens vers 5, die het verdorven hebben en Zijn 

kinderen niet zijn. Zij vormen een schandvlek, en het is een onwijs 

volk. JHWH is niet hun echte Vader die hen gemaakt heeft. Zij komen 

uit een andere bron voort. Zie Johannes 8:44. Het gaat hier om een 

geslacht en zaadlijn van de ‘slang’,   Nachash.  Zie de strijd die ontstaan 

is in de Hof van Eden, Genesis 3:14-15     

14 Toen zeide JHWH God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al 

het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de 

dagen uws levens. 

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar 

zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 

Het slangenzaad waaruit Kain, Ezau en hun nageslacht zijn 
voortgekomen hebben een ándere vader dan het vrouwenzaad, het blanke 
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Adamsras.  Het slangenzaad is er wel op uit om via leugens, bedrog, 
vermomming en allerlei misleidingen het vrouwenzaad en hun hemelse 
Vader om de tuin te leiden en hen van de hemelse en aardse zegeningen 
te beroven.  Hun bedrog is soms heel moeilijk te ontdekken, daar het lijkt 
op waarheid.   

 

Het bedrog rond de Schepper en Zijn naam(en) 

Het slangenzaad beweert o.a. dat JHWH een bloeddorstige God zou zijn.  
Zij hebben van JHWH een bloeddorstige god gemaakt, een god die 
dieren- en mensenoffers zou  eisen om zijn toorn te stillen vanwege de 
zonden die de mensen begaan.  Zij hebben veel zaken in de Bijbel  
verdraaid om de wáre Scheppergod in een verdacht daglicht te zetten.  De 
Bijbel zou een heilige schrift zijn, die van kaft tot kaft geïnspireerd zou 
zijn, en geen letter mag daarin veranderd worden op straffe van het 
verliezen van de zaligheid.  De nazaten van het slangenzaad, met name 
de Edomieten, hebben echter veel van de oorspronkelijke geschriften 
gewijzigd, met name door Calpurnius Piso, zie brochure 368.   

Het is een oude barbaarse gewoonte van de volkeren rondom Israel om 
bij de bouw van een nieuwe stad een kinderoffer te brengen. Daar zou in 
1 Koningen 16:34 sprake van zijn,  waar JHWH de oorzaak zou zijn van 
de straf over de herbouw van Jericho.  In 1Koningen 13 zou JHWH 
bevolen hebben om alle priesters der hoogten te offeren op een altaar te 
Bethel.   Het offeren van dieren en mensen  vond alom plaats, en ook de 
Israelieten hadden dat overgenomen van de Kanaänieten.  De 
Kanaänieten hadden hun hoofdgod ook El genoemd, en EL had een zoon 
die Baäl (=Heer) heette. Dat waren bloeddorstige goden. El werd 
afgebeeld als een gevleugelde zonneschijf met een ster in het midden, zie 
Amos 5:26.   
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Figuur 1 waanzin van dierenoffers 

 The Canaanites where a polytheistic society who had Baal and 
Asherah (among many others) as their gods. Baal was like the top 
god and Asherah was his queen. Some skeptics say that this is 
evidence that YHWH is really just a copy of Baal, and that they are 
the same. They say that this proves that ancient Israelites were 
polytheistic, and that they even believed that YHWH had a wife. Is 
this a valid conclusion or can this simply be a case of ancient Hebrews 
being bad in the eyes of God? 

      
Figuur 2 Moloch kinderoffers 



Koop de Waarheid               no 1159 

7 

 

    

 

 
Figuur 3 Onschuldige dieren worden geofferd 

De Sumeriérs, Phoeniciërs, Akkadiërs en Babyloniërs hebben allen een 
gemeenschappelijke voorvader en hun goden verschillen onderling niet 
veel van elkaar. Anu was de god van de hemel. Men kende Enlil, Enki, 
Ianna, Isthar, Nergal, Baäl, etc.  Hun El en Anu zijn dezelfde, en zij 
noemden hun El ook wel Jahweh, als zijnde de hemelgod met heel veel 
hemelse strijdmachten of legerscharen. Deze El is bij de Hellenen 
Kronos, de god van de tijd, en is Saturnus. Zij noemden hun El ook wel 
de “Oude van dagen”.   De misleiding is dus compleet, want wie is nu de 
wáre El en JHWH, en wie is de valse of pseudo-El en Jahweh?  Het volk 
Israel was dan ook steeds in verwarring en diende de verkeerde godheid.  
Zij aanbaden in wezen Saturnus, de Romeinse god, Kronos der Grieken, 
die zeer gesteld zou zijn op kinderoffers, de Molochdienst. De dag van 
Saturnus was de Diës Saturnï, de zaterdag of saturndag, de 7e dag.   Dat 
verschilt dus niet veel van de Sjabbath, de 7e dag volgens het 4e gebod, 
de dag der rust van JHWH of Jehoewa, de God van Abraham, Izaak en 
Jakob.  Saturnus is de rechter van alle planeten, de slechte hemelse 
koning, zie onze brochures over Saturnus  no. 479, 646, 939.  
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De joodse elite –bestaande uit Kain- en Ezau-nazaten- aanbidden 
Saturnus. De Edomitische priesterkaste van het Hasmonitische 
priestergeslacht was Edomitisch, met o.a. Annas en Kajafas als 
hogepriesters.  Zij hebben altijd getracht om het Saturnus-aspect van hun 
religie verborgen te houden, en hebben voorgedaan alsof het de ware 
JHWH-dienst betrof. Hieruit is het Judaïsme ontstaan, wat het huidige 
Zionisme is, waarmee zij als pseudo-judaieten de volkeren infiltreren. Zij 
vereren de god Chiun en Moloch, de ster-god, Amos 5:26. Kewan of 
Chiun is de Mesopotamische naam voor Saturnus, ook wel Remphan 
genoemd. Hiervandaan komt de zespuntster van het Salomonszegel, 
abusievelijk Davidster genoemd.  Zij hebben de zwarte kubus als 
symbool, de Tefilim, zoals de Kaäba te Mekka en het kubusje  op hun 
gebedsriemen, 

     

Zie Ancient Gnostic Symbols: 

 https://bedroomfurniture.club/search/ancient-gnostic-symbols.html 
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https://steemit.com/life/@tdm1111/i-am-the-black-cube-of-saturn 

 Het christendom heeft veel van de Saturnuscult overgenomen. Het kruis 
waaraan een dode man hangt als crucifix is een afschuwwekkend 
symbool, en is een opengeklapte kubus. De Noordpool van Saturnus heeft 
een zeshoek of kubusvorm waar een deel van de gevallen engelen 
gevangen worden gehouden.  Het zogenaamde ‘Heilige Avondmaal’ der 
christenen is een simulatie van het offeren van de eerstgeboren zonen. De 
mythe van Jezus  hieraan ontleend, is om de Vadergod tevreden te stellen 
door voor de zonden der mensen te betalen met de prijs van zijn bloed. 
Het Heilige Avondmaal is op die wijze een ritueel kannibalisme, het eten 
van het vlees van Jezus en het drinken van zijn bloed. 

  

Judaïsme, Christendom en Islam zijn de drie wereldreligies die te 
herleiden zijn tot de ene Saturnusreligie, waarbij het Zionisme wordt 
gebruikt om de wereldheerschappij te verkrijgen. Het slangenzaad wil het 
vrouwenzaad vernietigen.  Jahweh-El-Saturn is de demonische god van 
de illuminati, die bezig zijn hun Nieuwe Wereld Orde te vestigen. Zij 
hebben zich de rol toegemeten het uitverkoren volk van God te zijn en 
hebben het land Kanaän reeds bezet, ingepalmd, want dat zou het 
wereldcentrum zijn op de navel der aarde.  Zij hebben de Bijbel 
misvormd en vooral het Nieuwe Testament naar hun hand gezet, door 
Piso alias Flavius Josephus.  Zij noemen hun god El-Saturn-Jahweh de 
Grote Architect van het Universum, met als symbool de passer en 
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winkelhaak, de Vrijmetselaren of Illuminati, ook wel Deep State 
genoemd.  De gnostici noemden deze Jahweh “Yaldabaoth”, de valse god 
van deze wereld. De Ophiten noemden deze pseudo-Jahweh de echte 
duivel of tegenstander.  De gnostici wisten dat de Bijbel vol staat met 
gruweldaden, gruwelijke dieren- en mensenoffers, barbaarse daden en 
tirannieke eigenschappen die aan de Godheid worden toegeschreven. 
Veel bloeddorstige en sadistische streken  worden er aan Jahweh 
toegekend, die evenwel een liefdevolle Vader zou zijn, die Zijn eigen 
Zoon zou hebben laten vermoorden om enkele uitverkorenen te redden 
van het verderf der hel.  Er zijn door deze edomitische schriftgeleerden 
afschuwelijke en onzedelijke verhalen in de Bijbel geplaatst, zoals het 
verhaal van Lot met zijn dochters, en het verhaal van Micha en zijn afgod, 
de leviet en zijn bijwijf dat verkracht werd, etc. zie Richteren 18 en 19. 

Hoe de Bijbel ook samengesteld werd is een wonderlijk magisch verhaal, 
waaraan wij ons heil zouden dienen te verbinden. Het betreft de Sortes 
Sanctorum (loterij der heiligen), zie Internet.  Zie  onze brochures 188, 
368 en 646. 

 
Figuur 4 Het concilie van Nicea 325, centraal rond het boek de Bijbel 

Dr. G. Wildeboer heeft een boek geschreven over het ontstaan van de 
Kanon des Oude Verbonds. Hij schrijft erin dat tijdens de hervorming de 
Protestanten zich lieten leiden door Joodse geleerden van hun tijd.  De 
christelijke kerk  heeft de traditie van de Joden min of meer in haar geheel 
overgenomen. De beschrijving der Joodse godgeleerden wijkt echter af 
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van de Wet en strookt niet met wat de christelijke kerk in het Oude 
Verbond heeft leren zien, aldus Wildeboer. 

Thomas Paine –één van de Founding Fathers van de USA-  verwierp de 
God van de Bijbel en zei dat het geloof in deze slechte God slechte 
mensen maakte. Hij had meer op met de Scheppergod die de natuur in 
het aanzijn had geroepen.  En terecht, wanneer men afgaat op de valse 
inbreng van de Edomieten in de Bijbel, hoe zij van de God van Abraham 
een tiran hebben gemaakt, dan is de kennis van God uit het Boek der 
Natuur veel voortreffelijker.  God zou onschuldige dieren en kinderen 
hebben gevraagd om ze te offeren 
omdat Hij bloed zou hebben willen 
zien vloeien ter bevrediging van Zijn 
woede, om Zijn wraakgevoelens te 
stillen.  Ps 78 gaat over de wraak, en 
ook Ps 2:1-12, 135:8, 137:9, Exodus 
12:29, 13:3,  Deut. 7:23-24, 32:27-28, 
Ezechiel 20:25-26, 2Koningen 2:23-
24, 1Samuel 15:2-3.   JHWH zou een 
groot welgevallen hebben in dit soort 
dieren- en mensenoffers, Genesis 
8:20-21, Leviticus 1:5-9, Numeri 
18:17, 1Koningen 8:62-64.    

Het concept van de christelijke kerk 
dat Jezus zijn bloed zou storten om de 
zonden van de mensen weg te nemen, bestond aanvankelijk niet in de 
Hebreeuwse religie. JHWH zou ook alle eerstgeborenen opeisen, Exodus 
13:2-12-15.  Dat Jezus een historisch figuur zou zijn geweest, is door het 
concilie van Nicea in 325 na Christus onder leiding van keizer 
Constantijn de Grote tot stand gekomen.  Het concilie heeft de 
bovennatuurlijke aspecten van Mithras, Horus en Osiris in Jezus vaste 
vorm gegeven. Er moest immers een nieuwe voor elk aanvaardbare god 
geschapen worden, daar de mensen in die tijd niet in een wraakgierige 

 

Figuur 5 afschuwelijk mensenoffer 
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god wensten te geloven. Het werd dus Jezus als een astronomische god, 
die geboren zou zijn tijdens de precessie van de equinoxen van 21- tot 25 
december.   Mozes symboliseerde dat tijdvak van Aries (ram), terwijl het 
volk Israel een gouden kalf maakte, ter ere van de eeuw van Taurus 
(stier).  En Jezus zou gekomen zijn voor het Watermantijdperk, waarin 
de Anunnaki als scheppergoden zouden terugkeren. In Genesis 1:26 
wordt in meervoud over de scheppergoden gesproken.   

http://www.eoht.info/page/Mert+goddesses 

 
A Cathar watermark for the MR vase and the 

Cross of Crucifixion,  
a cross mounted to an ox head ascended by a 

serpent spitting the three Seeds of Life.  
  
The Cathars of Southern France, who 
swapped secrets with the Templars and 
the Irish, called E.A's pillar of light 
AMOR or love, from the root MR, 
meaning 'bright light'.  
 Fascinatingly, Meru (the root of Moriah 
and Mero-vingian) is the name for the 
central pillar of Atlantis. The Greeks 
called the Atlanteans Meropes in honor 
of this pillar. MR is the name of the 
oil/substance secreted by the Ark-Pillar. 
The Mer-Opes are the Ophites, the 'Serpent Born' children of E.A, who 
was alternately portrayed as half-human, half-fish or half-human, half-
serpent. The Church of Rome teaches that M R = Maria Redemptrix, 
and Mary is the "Gate of Heaven" or the "Ark". 
 

De naam Jezus bestond nog niet ten tijde van zijn veronderstelde 
geboorte. De letter J is pas in zwang gekomen in de jaren 1500. Er waren 
dan ook geen officiële namen als Johannes, Jakob, Job, Juda, Jeremia, 
Jozef, Jesaja, etc. .  De Anunnaki gebruikten de mensen als hun energie-
verschaffers. Zij weten dat geluid de grootste energieverschaffer is. 
Geluid is trilling, frequentie. Geluid werd dan ook gebruikt om zeer 
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zware voorwerpen op te kunnen tillen. Steencirkels werden als 
monumenten opgericht om vortexen te scheppen, waardoor de 
luchtschepen van de Anunnakis van energie konden worden voorzien. 

 

 

 

 

God de goden en de natuurkrachten 

In Psalm 18 en andere psalmen worden de natuurkrachten aan JHWH 
toegeschreven. El komt van Electra, de Lichtgod. De ouden kenden reeds 
het fenomeen elektriciteit en konden dat toepassen als lichtbron. Men zag 
daarin de goddelijke manifestatie, zoals bij de Vuur- en Wolkkolom in 
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de woestijn. Ook de Ark des Verbonds was een electrisch instrument, zie 
onze brochure  429, 519, 744,  

http://www.pentahof.nl/Brochures/429-wolk-vuurkolom.pdf 

In Egypte had Mozes aan het hof veel geleerd van de magische 
natuurkrachten en hoe deze aan te kunnen wenden. Vandaag de dag is het 
voor ons heel gewoon om elektriciteit te gebruiken, maar dat kenden 
oudtijds de gewone mensen niet. De priesters kenden dat wel. Mozes 
leerde het volk dat de Electra-lichtgod het volk had uitverkoren boven 
andere volkeren. Hij vertelde hen te communiceren met deze Lichtgod 
tussen de cherubims op de Ark. Deze Cherubs waren koolstofstaven 
waartussen een vlamboog kon worden getrokken. Een vlamboog knettert 
en dat licht is verblindend vanwege de UV-straling, net als bij electrisch 
lassen. De huid verbrandt er zelfs door, en de ogen gaan pijn doen, 
(lasogen).  De Ark was gevaarlijk om aan te raken, denk aan Uzza die 
ervan stierf.  Het gewone volk begreep niets van electra, en was er zeer 
benauwd voor. Men zag er de Hand van JHWH in.  In Denderah in 
Egypte kenden de priesters reeds diverse Arcen en Electra, ook batterijen 
en electrische lampen kende men er. Een Arc of ANKH is een symbool 
van Licht, het licht van de rijzende zon, de god Harmakhis.    

Zie Ark of the Christos  van William Henry.  

http://www.nazareneremnant.org/the-key-to-all-the-sacred-mysteries-
lies-in-ancient-egypt-us.pdf 

https://www.about666.com/the-electric-light-god.html 

De god van Augustinus, Calvijn en de Dordtse Synode 1618/1619 is een 
god die de mensheid zou belast hebben met erfzonde en uit de mensheid 
een aantal uitverkorenen zou hebben verkozen om ooit in de hemel aan 
te mogen komen, en de rest der mensen zou voor eeuwig naar de hel 
worden gezonden om daar te tongkauwen en te branden. Deze god is een 
god van willekeur en een barbaar.  Zonde is niet overerfbaar, en de 
verkiezing slaat op iets heel anders, zie onze brochures: 
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http://www.pentahof.nl/Brochures/696-vrouw-erfzonde.pdf 

http://www.pentahof.nl/Brochures/132-mis-verk-no1.pdf 

http://www.pentahof.nl/Brochures/374-verwerp-2.pdf 

De regerende politieke of religeuze machten kunnen hun heerschappij 
voortzetten door de appeleren op onze eigenliefde. De clerus zegt o.a. het 
volgende: “Kom trouw naar de kerk en betaal je contributie, anders komt 
u niet in de hemel. Buiten de kerk is er geen zaligheid”.  Om van 
eigenliefde tot naastenliefde over te gaan vereist een diepgaande 
verandering in een mens. De economie is sterk gericht op eigenliefde, 
groei en uitbreiding tot in het onwaarschijnlijke.  Welk bedrijf produceert 
er nu net genoeg om te overleven?  De keuterboeren maakten zich niet zo 
druk. Zij hadden betrekkelijke rust en geen stress, geen hoge 
investeringen met risico’s.  De zelfzuchtige concurrentiemaatschappij 
dient ingeleverd te worden voor een coöperatief samenwerkingsverband, 
waarbij een ieder voldoende middelen krijgt om te bestaan en te 
overleven. De geschiedenis toont echter dat het eerst slechter moet gaan 
o.a. door middel van een crisis, voordat de mensen ontwaken en het beter 
gaan doen.   
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The Djed Column, frequently encountered in Egyptian 
hieroglyphics, may symbolize such electrical equipment. The 
Djed Column may serve as a generator for light to be provided 
in this way.  

 

    

 

Het Voedsel der Goden    

Terence McKenna schreef een boek: Het Voedsel der Goden.  
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In het  Westerse denken en belijden over 
de Godheid staat deze nergens in verband 
met de vrouw. Dat is puur patriarchaal. 
De oude goden vormden altijd een paar, 
man en vrouw.  De mono-god van de 
Westerse beschaving kent geen moeder, 
vrouw, dochter of zuster. De Westerse 
religie bestaat vervolgens uit een reeks 
opgelegde angsten en plichten en is 
zonder verbinding met het onbewuste. De 
Westerse religie kent geloofsvervolging, onderdrukking, 
godsdienstwaan, oorlogen en materialisme.  Het christendom dankt zijn 
voortbestaan aan de angst voor de dood en het hiernamaals. De 
mannelijke overheersing is in de Westerse religie oorzaak dat het ego 
overeind blijft, waaronder de natuur en de mensen zelf sterk heeft 
geleden. De natuur levert ons zoveel goeds, met name aan de planten ter 
heling, o.a. de Hennepplant cannabis, wat één van de planten is die door 
de mensen het langst werd gekweekt en gebruikt. Het is een oersterkte 
plant met sterk genezende stoffen. In alle delen van de wereld kan deze 
plant groeien. De plant produceert een kleverige hars dat hallucinerende 
stoffen bevat. Vooral de toppen van deze plant bevat deze stof. Men 
noemt het wel hasjiesj.  Hasj is duizendenjaren oud.  Het roken ervan 
geeft het vlugst effect. Het roken kwam pas in zwang nadat Columbus 
van zijn 2e reis naar Amerika tabak had meegebracht.  De Scythen zouden 
cannabis reeds 700 voor Chritus naar Europa hebben gebracht, maar zij 
waren nog niet zo vindingrijk om het met een pijp te roken. Als 
geneesmiddel is cannabis reeds vanouds gebruikt, met succes.  Cannabis 
heeft een mannelijke en vrouwelijke vorm. Kwekers die zich richten op 
de bedwelmende kracht van de planten doen dat via de vrouwelijke plant.  
Alleen deze vrouwelijke plant produceert de hars.  Cannabis is overigens 
het meest onschuldige bedwelmingsmiddel. Plaats daar tegenover 
alcohol en paddestoelen die veel schuldiger zijn, zeker als verslavend.  
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Wat het verschil is tussen opium en hasj. Opium kent een veel langere 
geschiedenis dan hasj. Oud Egyptische artsen gebruikten reeds opium.  In 
de dertiger jaren van de 20e eeuw begon in Amerika de hysterie tegen 
cannabis, geleid door Harry Anslinger, hoofd van de narcoticabrigade.  
Hij handelde weer in opdracht van de Amerikaanse  chemische en 
petrochemische industrie. Hennep was een concurrent voor 
smeermiddelen, voedsel, vezels en plastic dat uit afvalproducten van 
aardolie werd gemaakt. Cannabis werd gebrandmerkt als zijnde het 
‘kruid des doods’.  Wetenschappers konden echter niet aangeven wat nu 
precies de bezwaren tegen cannabis waren.  

               

 

http://www.eoht.info/page/How+Osiris+became+Jesus 

http://apikoris.blogspot.com/2016/01/gods-of-bible.html#!/2016/01/gods-of-bible.html 

Er passeren in de Bijbel wanneer wij deze lezen heel wat goden en 
afgoden. Klik op bovenstaande link en men kan er vele zien op 
afbeeldingen met een beschrijving. 

http0://apikoris.blogspot.com/2015/08/from-god-to-only-god.html#!/2015/08/from-god-
to-only-god.html 
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https://www.pinterest.com/paranga12/christianity-false-
name/?lp=true 

https://khemeticcenteredliving.com/khemetic-spiritual-
system-basis-christianity/ 
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    De naam Israel zou verwijzen naar Is – Ra –El, of tewel Isis, Ra en El. Dit klopt 
niet aangezien  Isis een Griekse naam is, en Ra een Egyptische, en El semitisch. 
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https://4elements-ewaf.com/Black-Inventors.php 

Geniale uitvindingen of niet?  
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https://www.google.nl/search?biw=1024&bih=684&tbm=isch&sa=1&ei=rrftW9-
nBYngkgWXp7vgBw&q=egypt+neter++netherlands&oq=egypt+neter++netherlands&
gs_l=img.12...1989008.1993894.0.1995799.13.13.0.0.0.0.135.1358.1j11.12.0....0...1c.1.
64.img..1.0.0....0.9bMBIOJzvcQ#imgrc=c16ycxmeMrHrAM:&spf=1542307704908 

 

Het Prijskaartje van de Waarheid 

Wie de waarheid koopt, koopt geen kat in de zak, maar krijgt er veel voor. 
Men moet er soms echter heel veel voor betalen. Betalen niet met geld 
dat lucht is, maar met uitsluiting en excommunicatie. Wanneer men uit 
vaste overtuiging niet langer mee kan lopen met het geloof der massa’s, 
wordt men al gauw met rug aangekeken.  In voorbije tijden was het 
weliswaar nog veel slimmer dan nu. Wie oudtijds een andere mening erop 
nahield, werd voor een ketter gehouden. De prijs die men alsdan moest 
betalen was soms heel hoog, namelijk de brandstapel of de gevangenis, 
pijniging, verbanning en dergelijke.  Kijk maar eens in het oude Boek der 
Martelaren.  Wat men ervoor terugkrijgt wanneer men de waarheid 
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gekocht heeft, is o.a.  rust en vrede in het gemoed, nieuwe medegenoten, 
Gods-bemoeienissen, etc. Wie de waarheid durft zoeken en de prijs 
ervoor betaalt wanneer deze gevonden is, kan op tegenstand rekenen, 
zelfs op een breuk met je eigen familie en kennissen. Men kan zelfs voor 
het gerecht worden gesleept wanneer men de waarheid over bepaalde 
heikele onderwerpen aan het licht brengt. Klokkenluiders worden 
meestal niet door de massa’s en overheden gedoogd of serieus genomen, 
maar gezien als een bedreiging. Evenwel zal de waarheid zegevieren over 
alle bedrog, want indien het bedrog zou overwinnen, zal het inzichzelf 
eens ten ondergaan wegens het ontbreken van een stevig fundament. Pas 
op dat u niet de waarheid koopt uit Edomitische- en verdachte bronnen 
der illuminaten, wat een miskoop zal blijken te zijn. De vele kerken, 
financiele instellingen en politieke partijen bieden hun waren zo 
aantrekkelijk mogelijk aan, maar pas op voor de adders onder het gras. 
Wij dienen in de waarheid onze standplaats in te nemen. Het is een keus. 
De pseudo-joden kozen de weg van hun ‘vader’,  die een mensenmoorder 
was vanaf het begin.  Was dat een gevallen engel die de ‘vader der 
leugens’ wordt genoemd?  Wij dienen te kiezen voor de God der 
Waarheid, zoals David in de Psalmen vele malen getuigt dat JHWH lust 
tot waarheid in het binnenste van ons begeert. 

  Johannes 8:44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders 
doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet 
staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, 
zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve 
leugen. 

 


