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DE VEILIGE SCHUILPLAATS

Waar is nu dat dode lichaam uit @@@@ waar de ARENDEN vergaderd

zullen worden?  En wat is de les van de vijgenboom?

Daar over is reeds het een en ander gezegd in de brochures over Israël, de

serie 1, 2, 3, en 4.

Wat wij nog willen bespreken in deze brochure is ....... waar de  VEILIGE

SCHUILPLAATS van de ALLERHOOGSTE is op deze aarde.

Kan de naam van ons land, n.l. HOLLAND verband houden met  vrouw

Holle uit Homerus? Ja, kan die naam in verband staan met vrouw  OHOLA

uit Ezechiël 23, die naar het NOORDERLAND werd verdreven, alwaar de

Geest van JHVH tot rust zou komen? Zie Zacharia.6:8.

Een HOL is een SCHUILPLAATS. Zal JHVH een hol gebruiken om Zijn

heilige zaad in te verbergen tegen het wereldwijde geweld van het

Slangenzaad, Gen.3:15? Wie zou er van Jakob anders blijven bestaan?

In Psalm 91 lezen wij dat JHVH een SCHUILPLAATS heeft, en wie daarin

is, is volkomen veilig.

De Allerhoogste heeft gezorgd dat er op deze aarde een volkomen veilige

schuilplaats zal zijn tegen alle kwaad, dus tegen eventuele atoomgevaren,

tegen grote aardbevingen, tegen vloed en regen van geweldige afmeting.

Lees in dit verband eens Jesaja 4.......

Rondom die Schuilplaats heeft Hij een VURIGE MUUR gepland,

Zach.2:5; Jes.4:5...... waardoor er niets verderfelijks binnen zal kunnen

komen! Dit is een volkomen hermetisch afgesloten veilig gebied!

Die GEEST van JHVH zit in Nibiru met het Nieuwe Jeruzalem als begeleid

planeet, die als een ZWAARD aankomt stormen, over de aarde heen

scheert en overal dood en verderf zal zaaien, maar uiteindelijk boven het

Noorderland tot rust zal komen.

In Openb.12:14 lezen wij van de Zonnevrouw van JHVH die naar de

woestijn werd gebracht op vleugels van de ooievaar. Let wel, dat toen

Johannes dit zag, hij stond op / aan het zand der zee, dus aan de kust, op het

strand.  Die ‘woestijn’ lag in zee! En in die plaats is de vrouw buiten het

gezicht van de slang,  een tijd, tijden en een halve tijd, dat is  drie en half

jaar.

De slang (Lucifer/Nachash)  wierp water achter deze vrouw aan. Men heeft

het plan (Schlessinger zei dit) om in de Noordzee een atoombom te

werpen, zodat ongeveer 100mtr hoge golven ontstaan, en heel Nederland,
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Belgje en Engeland onder water komen voor een tijd. Maar .......  wij lezen

....... dat de aarde de vrouw te hulp kwam!

Het plan van Lucifer mislukte, het water overspoelde NIET de kustlanden.

Het water kon JHVH’s veilige schuilplaats niet vernietigen. Het water

overspoelde niet de kustlanden, maar het water verdween in de grond! En

daardoor rees de veilige plaats omhoog. Door aardverschuivingen zal

NEDERLAND omhoog worden gedrukt, en zal naast ons in de Noordzee

een groot gat ontstaan waarin het water wegzakt! Ons vlakke land zal een

BERG worden, een HOOGLAND, een groot EILAND, of WOESTIJN in

zee. Woestijn is midbar in het Hebreeuws, en betekent eigenlijk ..... een

vruchtbare weideplaats, als Basan en Gilead, waar veel weiden en vette

koeien zijn. Spreekt ons Friese stamboek rundvee hierover? Toch wel grote

overeenkomsten, of niet?

Strongs concor. 2048 woestijn =  eremos (Grieks), dat ziet niet op een

dorre vlakte, maar op een geïsoleerde plaats, in dit geval geïsoleerd door

JHVH d.m.v. een vurige muur, overkoepeld door hemels VUUR, een soort

hemels elektromagnetische schild van Faraday.

Die BERG van Elohim is de Berg SION, zie Micha 4:7, 2:12,13, de

verzamelplaats voor de twaalf stammen in de verstrooiing.

Deze schuilplaats wordt ook in de Schrift wel TEMPEL genoemd, waar de

voorhof buiten geworpen is, Openb.11. In die tempel is wel het

(gedachtenis) ALTAAR in het MIDDEN des lands, voor aanbidding en

dankzegging. Die voorhof wordt PALESTINA met bedoeld, waar nu het

Kaïn-Ezau-gebroed woont en vecht om de eerste plaats, liegend dat zij

Joden zijn. Openb.2:9 en 3:9. Hun zogenaamde heilige stad zal 42 mnd

vertreden worden! Maar ........ het land van OHOLA, vrouw Holle,

HOLLAND, zal volkomen veilig zijn, zie daarvoor Jes. 4:5, 31:5, 66:15;

Zach.2:5, 9:16. Joel 2:18.

Nog eenmaal zal de aarde uit haar baan worden getrokken door de planeet

Nemesis, zie Hebr.12:26; Hag.2:7, Openb.21:22.

Ons land is, of liever wordt dus die WOESTIJN waarvan sprake is, n.l,

SINEAR! In dat land is de EFA veiliggesteld. Die EFA is een MAAT, een

goddelijke MAAT, ja, de maat aller dingen. Daar gaat in feite heel de

profetie van Zacharia over en zijn nachtgezichten.

JHVH stelt Zijn eigen MAAT, werken en zaad volkomen veilig tegen alle

list en geweld van Lucifer. En, wij hebben in deze brochure enigszins

gezien hoe ver en hoe hoog de listen van Lucifer al gaan, en nog zullen

gaan.



3      Tekenen der Tijden 2                   No.123

Doch geen nood! 

De EFA is een oude inhoudsmaat om droge spullen  te meten.

Onze huidige fysieke werkelijkheid is DRIEDIMENSIONAAL, dat zien

wij de vrijmetselaars dan ook gebruiken, de driehoek met het Alziend Oog

van Horus erin. Gauss heeft bewezen dat elk geheel getal de som is van ten

hoogste drie driehoeksgetallen. Hierbij gaf hij de typische afkorting van

EYPHKA num dat is:

          /\         +         /\             +          /\      drie driehoeken.

Drie is een deler van elke macht van TIEN, min een.

De Pythagoreeërs verbonden met het getal 5 het huwelijk, omdat de som

van 2 (=vrl) plus 3 (mnl) = 5.

Deze stelling werd soms de BRUIDSSTELLING genoemd.

De stelling van Pythagoras kennen wij, dat als van een rechthoekige

driehoek de ene zijde DRIE is, en de andere VIER, dan is de schuine zijde

VIJF.

Merkwaardig dat Gauss deze bruidsstelling typeerde als de EYPHKA, waar

dezelfde wortel van de naam EFA inzit. EFA is de heilige MAAT, zie

Zacharia.5:11.

In Zacharia.5:6 staat dat het OOG over hen was, en daarbij denken de

Illuminati aan het Alziend oog van Ra of Horus. Dit is de goddeloosheid,

zoals in Zacharia.5:7 staat, van het Kaïn-Ezau nageslacht. Hun god is

BAPHOMET, en de Plutonium-god) het kwade van de atoomfamilie

CIBITRI (zie onze brochure over het atoom) met radioactieve stralingen,

en daarover moet LOOD als enige afscherming worden gedaan.

De grote goddeloosheid komt van deze Atomaire familie CIBITRI af, en

hun nucleaire troep zal in een diepe put worden begraven waarover LOOD

als deksel wordt geworpen. Dit zal via grote aardbevingen zijn beslag

krijgen. Anno 2011 zien we het in Japan hoe de nucleaire troep de wereld

vervuild en verziekt, zie www.desireerover.nl

http://www.argusoog.org
 CIBITRI meende de EFA te hebben ontdekt en toegeëigend, maar JHVH

heeft Zelf de EFA veiliggesteld, om in het land SINEAR (de woestijn

Holland) een huis voor de EFA te bouwen.

Dit veiligstellen van JHVH geschiedt volgens een VLEUGELPRINCIPE,

zie Zacharia.5:9, de twee vrouwen met vleugels als van een ooievaar,

althans, zo is het vertaald. Het vleugelprincipe is echter bedoeld als van een

VLINDER. Er staat het Hebreeuwse woord Khaseedaw, geboorte van een
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vliegend wezen. Het heeft met geboorte te maken en met vliegkunst.

Welnu, op deze aarde is geen enkel gemeentewapen zo sprekend wat

hiermee in verband kan gebracht worden, dan het Barneveldse Wapen.

Barneveld ligt in het MIDDEN des lands.  In het wapen van Barneveld zien

wij een stukje woestijn (Sinear) waaruit een pop tot vlinder wordt en naar

de zon vliegt. Dus de geboorte van een vliegend wezen! Deze pop welke

vlinder wordt ziet op regeneratie, wedergeboorte, en heeft geen tweedelige

vleugels, zoals elke normale vlinder, maar deze heeft drie vleugels aan elke

zijde van de romp. In Zacharia.5:9 staat die ‘ooievaar’ afgebeeld tussen

hemel en aarde. Dit ziet U ook op het wapen van Barneveld.

Op die plaats, in het midden des lands wordt voor de EFA een huis

gebouwd, in SINEAR. Sinear was een vlakte in Babylon. Nederland is het

enige vlakke land in het Westen, een volkomen klei- en zandbodem die

hevige aardschokken kan absorberen, en dus een veilig gebied vormt voor

het overblijfsel van Jakob. Nederland is een deel van het Westerse

Babylon. waar als enige plaats in Europa, Kootwijk een natuurlijk stukje

woestijn heeft, n.l. het Kootwijkerzand!

Sinear: Sin = maan, schijnlicht. Juist in dit land, in Nederland heerst veel

schijn onder het christendom. Maar rond die schijn wordt eveneens het

ware wezen gebouwd, het SION (SI-O-N), de BERG van JHVH’s

heiligheid, waar de ware zelfexistentie te voorschijn treedt in het

pentagram, en pentagon, de VIJFHOEK, waarin de heilige maat, de

GULDEN SNEDE of Sectio Devina 22 maal aanwezig is.

De vlinder in het wapen van Barneveld vliegt niet naar de maan, maar naar

de ZON, en daardoor vindt de regeneratie plaats!

Dat is de wedergeboorte en vernieuwing der ganse schepping, en hier in

ons land zullen de zonen van Elohim geopenbaard worden waarnaar de

ganse schepping reikhalzend uit ziet!

Hierover is nog veel en veel meer te zeggen. Er is al het een en ander in

onze brochures over geschreven, maar er ligt nog veel meer klaar, maar

daarover een andere maal verder.

Laten deze richtlijnen, want dat zijn het slechts, een stimulans zijn tot

verder Schriftonderzoek. Gode tot eer, en velen tot heil en zegen.

Onze erfenis is ..... dat alle instrument welke tegen ons bereid zal worden,

gedoemd is tot mislukking. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde

van Elohim tot ons! Zulks is de erve der heiligen in het Licht!.

Over deze materie zijn heel wat boeken nagelezen, en wie daar belang in

stelt kan daarin inzage krijgen. Veel lectuur is in het Engels en Duits.
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P.F.v.d.M. 12-12-1996. (herzien 04-09-2011)

LUCIFER

Lucifer is de verschijning van het  MOEDERPRINCIPE in een MAN-

gedaante. Het is in feite de godin die voor God wilde spelen.

De levensenergie van het 'onverdeelde licht' is pentagonaal, het wortel 5 of

mannelijke principe. Lucy is vrouwelijk, het wortel 2 principe. Zij wilde

zich deze levenskracht toe-eigenen, om als vrouw de scepter te kunnen

zwaaien (hier zien wij de emancipatie-geest) over de man.  Daardoor werd

Lucifer de keerzijde van het pentagram, dat is SATAN. Zij wilde ZON

worden, maar werd MAAN. En vandaar dat de godinnen altijd de maan tot

symbool hebben. De vrouw heeft de maan-menstruatie-cyclus in haar (de

serpentine-power-flow) van 28 dagen.

Lucifer wil alsnog ZON worden, door Jupiter aan te steken op 31-12-1999!

Dat schijnt mislukt te zijn.  Luciferase is een ferment dat luciferine (een

eiwitstof) bij oxidatie doet oplichten. Hierop berust het lichten van moge-

lijk alle lichtgevende organismen.

Lucrum cessans= winstderving, schadevergoeding. En ook dit ligt volledig

in haar lijn als 'handelaarster', want zij eiste van de Schepper

schadevergoeding omdat zij als eerstgeboorte een vrouw was, want ....

indien zij als eerstgeboorne een man was geweest zou zij een dubbel portie

hebben gekregen!

Lucifer- fosforus is de OPLICHTENDE.

Wanneer wij deze haar schoonheid, want Lucifer was ontzettend schoon en

knap, met een dubbele L lezen, krijgen wij:

   F(L)OS F(L)ORUM = BLOEM DER BLOEMEN!

Bedoeld is de ROOS der ROZEN, en zeker de FLEUR de LIS! Dit is de

LELIE, met een toespeling op LILITH, het nachtspook.

Lucifer was ontzettend schoon, als HEN, maar ja, de HAAN is meestal

toch knapper, en dat kon zij niet verdragen!

Door opstand en eis tot schadevergoeding tegen de Schepper begon zij een

destructief leven te leiden. Door zich van de Bron van het LEVEN af te

scheiden werd zij bevangen met het virus DNA/dood, in wezen een RNA-

virus, dat een valse imitatie is van het Goddelijke DNA 144.000/24.

Het serpentine-gif DOOD, imperfecte DNA 144.000/24 kernregulatie

zorgde voor destructie van de gehele schepping, en dat verderf zette zich in

steeds versneld tempo door.
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Om dit verderf een halt toe te roepen werden er CHERUBS geboren, n.l.

MICHAEL en GABRIEL, ter vervanging van Lucifer.

De materiële schepping met twaalf aminozuren, plus acht ser-

pentinegifzuren is totaal twintig. Basis van de materiële schepping was de

mens met 24 DNA chromosomen en 144.000 micro-elementen/ 12

aminozuren, zijnde het beeld van JHVH.

Lucifer is zelf met DNA gaan experimenteren en kwam met een soort

AIDS-virus 'dood', hetwelk pas volledig zal zijn hersteld door de Zoon (is

Israël) als er vijftig restauratie-aionen van 1000 jaar zullen voorbij zijn

gegaan, waarna Hij het rijk weer aan de Vader zal teruggeven, opdat

Elohim zal zijn ALLES in ALLEN.

Lucifer heeft de integerheid van de ZOON, en die bleek perfect. In de Zoon

(Israël) wordt de nieuwe kern gevormd, 12 profeten en 12 apostelen (=24

chromosomen) en 144.000 de Gemeente (de micro-elementen) als ZIJN

regeringslichaam!

Zo is de ZOON de  HOEKSTEEN, de pentakubus  voor de nieuwe

samenleving.

Vanuit het Nieuwe Jeruzalem als Hemels centrum worden straks alle zaken

voor de aarde geregeld, een celregeling zoals in een lichaam, voor de

perfecte DNA-mensheid. Openb.19:21-22.

De Illuminati, Kaïn-Ezau-joden, stammen van Lucifer en Satan, en behoren

niet tot het VADERRAS, maar tot het MOEDERRAS, en vandaar dat zij de

bloedlijn via de vrouw laten lopen. Izaäk was uit het Vaderras, en uit hem

kwam het échte Vrouwenzaad. En zij voeren ook gedurig strijd tegen het

VROUWENZAAD, via aids, communisme, kapitalisme, valse leer,

rasvermening, etc-.

Gene Antonio zegt in 'aids cover-up' p.126. dat AIDS een RNA

(vrouwelijk) virus of retrovirus is, en géén DNA (mannelijk), maar zich

wél in DNA kan innestelen.

Een virus is een parasiet en leeft van een ánder, en neemt de taak van de cel

over waarin hij zich nestelt, om vervolgens wéér andere cellen in bezit te

nemen.

Het Lucifer-Satan-Kaïn-stadssysteem neemt het op tegen het Goddelijke-

Zoon-Zion-Gemeente-systeem als 2e Eva RNA tegenover de Grote Hoer

uit Openbaringen.
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Adam was de DNA factor, en Eva de RNA factor. Lucifer-satanisme heeft

altijd de RNA factor aangevallen, het 'zwakke geslacht', om alzo de hiel

nog te kunnen grijpen, maar ..... het VROUWENZAAD zal de kop van het

SLANGENZAAD vernietigen!

Het Slangenzaad had zich in de dagen van Jezus ingenesteld in de top-

posities en bekleedde nagenoeg alle hoge geestelijke en politieke posten, en

zo ook vandaag de dag.

In het Paradijs heeft Nachash zich weten in te nestelen in het RNA van

Eva, en via Eva in het DNA van Adam. Het was de vrouwelijke RNA r-m-t

factor die werd aangevallen, wat tot verlies leidde van één chromosoom en

6000 proteïnen.

Dit is door JHWH hersteld waardoor de perfecte biologische volgorde ons

weer wordt teruggegeven. Als dé grote Fysicus weet Hij ons te reinigen en

te maken tot Zijn Bruid, zonder vlek of rimpel.

Het Israël Gods bestaat uit mensen van vlees, en bloed uit de materie

opgebouwd, om het voertuig te zijn van de Godsopenbaring. Wij hebben de

materie daarom niet te verachten, en zeker niet te exploiteren, te klonen of

te splitsten. Elohims werkwijze is veredelen, bouwen, samenvoegen;

Lucifers werk is splitsten, klonen, scheiden.

Zo was de GEEST in Israël, en wel om het  economisch, sociaal, politieke,

materiële, lichamelijke, geestelijke en morele leven te verlossen!

Het ware leven is aan haar manifestaties te beoordelen. Het criterium is de

uitkomst zelve, en dát werkt in het nadeel van Lucifer. De kosmos staat

niet achter het zelfmoord en andermansmoord-systeem van zelfzuchtige

concurrentie. Nee, de kosmos staat achter onbaatzuchtige samenwerking en

opbouw.

De strijd tussen het slangenzaad en vrouwenzaad is een strijd tussen de

FALLUS en de UTERUS, tussen de penis en de vagina.

Lucifer wist van Jahweh's bedoeling om de kosmos via de aarde te

bevolken, d.m.v. het Adamsras.

Wie de aarde heeft (het Adamsras) heeft de sleutel tot de gehele kosmos,

en is zélf Schepper.

Lucifer is zelf gaan experimenteren met de oerkracht, en heeft de tiende

planeet (Nemesis) uit z'n baan gebracht, zodat deze een omloop kreeg van

3600 jaar.

Lucifer was de verzegelaar der som (de som is het product van cijfers) en

was bewaakster der oerkracht, de overschaduwende cherub. Gezalfd en
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volkomen geschapen, totdat er ongerechtigheid in haar werd gevonden,

Ez.28:15.

Lucifer is op de aarde geworpen en verscheen voor het aangezicht der

koningen (zie hoeveel landen er meedoen in de atomaire priesterclub, zie

onze brochure over het atoom). Toch zal Lucifer en zijn aanhangers zelf

door het atomaire vuur worden vernietigd, Ez.28:18.

Lucifer is de vrouw die man wilde zijn, en heeft geprobeerd om YAH's

vrouw na te doen, en heeft  NEPHILIM  voortgebracht.

Die NEPHILIM droegen niet het beeld van de Onzienlijke, en zijn

grotendeels door de zondvloed vergaan. Een slotcompetitie durfde Lucyfer

schijnbaar niet aan, en vandaar begon zij de strijd als 'man-vrouw' met haar

rivaal, de Man-Vrouw JHVH-Israël. Jes.14:12-14 toont zulks.

De Nephilim:  Gen.6 de bene ha Elohim zijn de 'zonen Gods', de gevallen

engelen, de Nephilim.

Die naam drukt hun wezen uit.

Nephushesim = tempeldienstknecht, expansief

Naphach = blazen, ademen, snuiven, vluchtig

Nephil = a feller, bully of tyrant, dus een wreedaard, stiermens, tiran en

reus.

Nephal = neervallen, aborteren, ontijdig geboorne

Nephets = storm, verstrooien

Nephesh = adem, geest of ziel

Nafthali ,= worsteling

Naphal = uitsmijten, neerstoten, minderwaardig.

Neftar is een NAFTA of petroleum, een vochtige vloeistof of drabbig

water, vluchtig en ontvlambaar.

In de naam NEPHILIM wordt tot uitdrukking gebracht dat deze wezens

ooit tempeldienaars waren voor de TROON van JHVH, en als

misgeboorten zijn gevlucht en neergeworpen op de aarde na een worsteling

of strijd in de hemel. Zij zijn ontaard tot tirannen (stiermensen zoals John

Bull =Engeland, en tot reuzen als Gogmagog, Goliad,etc-).

Deze godenzonen vonden op aarde een vloeistof dat zij NAFTA noemden,

waaruit zij brandstof haalden voor hen ruimtevaartuigen, waarmee zij

konden opstijgen op de terugweg naar JHVH's troon.

Het is toch wel opvallend dat onze high-tech maatschappij gebouwd is op

deze NAFTA! De strijd in het Midden-Oosten is een nafta-strijd!
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In de namen van de oliebaronnen, o.a. Rockefeller schuilt hun afkomst.

Nephil is een 'feller' of wreedaard. Een 'rock' is een steen, en een rock-e-

feller is dus een steenharde wreedaard.

Lucifer durfde JHVH uit te dagen.......

YAH is de Aleph, en JHVH is het alles Ordenend Beginsel door Welke alle

dingen zijn geschapen.

Lucifer verwierp alle ondergeschiktheid en wilde zelf Al-moeder zijn.

Deze illusie en begeerte fluisterde Lucifer via Nachash in het oor van Eva:

'Gij zult als Elohim zijn'.

In al het geschapene ligt wel een drang naar onafhankelijkheid, maar dan

als eind-ideaal, nadat gehoorzaamheid is geleerd, karakter is gekweekt. Een

kind leert in een gezin onderworpenheid, en door onderworpen te zijn kan

en is het kind functioneel, en draait het gezin harmonisch. Eigenzinnigen

hebben het moeilijk, en Lucifer wilde geen positie innemen in de waarheid,

en zo begon de hemelse strijd ....... tussen de Fallus en de Uterus, de penis

en de baarmoeder!

Lucifer kon niet direct YAH aanvallen,  via Israël wel. Lucifer kon slechts

via de uterus/vagina/baarmoeder de Zaadgever aanvallen! En,....... dit werd

een hexagonale oorlog.

Lucifer heeft het tetra, driehoek-splijtprincipe, zoals de twee driehoeken op

elkaar een zeshoek vormen, en daaruit laat zij de Y als mannelijk testikel-

chromosoom voortkomen. De hexa-moeder brengt alzo het rune-teken

'HAGAL' voort!

Dit is de genetische strijd tussen het slangenzaad en vrouwenzaad.

Wij zijn door onze Schepper in de 'tijd' geplaatst. Wij behoren structureel

tot verschillende werelden. Onze 46 chromosomen bestaan uit een aantal

genen (ongeveer 100). Genen zijn zeer klein en bestaan ongeveer uit zeven

moleculen.

Genen behoren tot de moleculaire  wereld en wetten. Zij liggen buiten de

celvormige  wereld, en dat bemoeilijkt bestudering er van, omdat onze

waarneming niet zover reikt.

Genen en chromosomen liggen op de grens van twee werelden, n.l.

gedeeltelijk stof (de moleculaire wereld), en gedeeltelijk de cellulaire

wereld, in het bevruchtte ei.

Stralingen kunnen invloed hebben op de genen waardoor deze worden

gemanipuleerd (oa. Röntgen, gamma-straling).
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De moleculaire schikkingen kunnen alléén vanuit de hogere elektronische

wereld worden gewijzigd.

Iedere psychologische karaktertrek komt overeen met een fysieke, en is als

een code gedrukt in het 'gen', welke zich aan het einde van een leven zich

ten volle heeft ontwikkeld, en waarvan de energie bij de dood ontsnapt als

de 'ziel' en levensgeest tot de Schepper terugkeert.

Vanuit de horizontale wereld der moleculen en cellen ontspringt  de

verticale lichtwereld.

Het vormt een compleetheid. De drie cirkels waaruit het vierkant, en

daarna het pentagon worden getekend.

Lucifer beweegt zich negatief, naar beneden, en kan door stralingen de

genen beïnvloeden en zo onze structuren veranderen, maar kan ons nooit

'zielloos maken. Het pentagram van Lucifer staat dan ook met de punt naar

beneden als 'satansster'.

Lucifer aapt de Schepper na, en het microproces van celdeling geeft ons

een inzicht in die strijd van Lucifer tégen het goede zaad van Elohim.

Adam bezat twee maal 24 chromosomen, doch is er twee verloren door de

zonde, en is nu incompleet. 

Celdeling gaat altijd gepaard met kerndeling, en kerndeling gaat weer

gepaard met splitsing der chromosomen, waardoor nieuwe voorraden

ontstaan, en bij generatieprocessen ontstaan nieuwe combinaties.

In elk chromosoom dat zich in de cel bevindt zit de stof waaruit de genen

bestaan, het DNA, een molecuul dat de mens tot mens maakt, en de plant

tot plant maakt, en het dier tot dier maakt, etc-.

DNA heeft vier chemische groepen, n.l. A,T,C,G. De rangschikking ervan

dient als een gecodeerd bouwschema met oneindig veel mogelijkheden.

DNA ontrolt zich en dient als mal voor het samenvoegen van nieuwe

moleculen volgens hetzelfde patroon (dat is RNA).

RNA moleculen zorgen dat er speciale eiwitmoleculen worden gevormd

die de cel gebruikt voor de opbouw van de eigen structuren. Op de

celdeling bij de mens is het getal ZEVEN gedrukt, net als een muziek-

octaaf; en steeds na acht fasen met zeven intervallen.

Gewone celdeling verloopt  als mitose in zes fasen met vijf intervallen ( =

penta-hexa).

Naast mitose komt meiose of reductiedeling voor.

Meiose vindt alleen plaats in voortplantingsorganen.

Bij de vorming van de geslachtscellen (de gameten) wordt het aantal

chromosomen tot de helft teruggebracht (bij de mens van 46 naar 23).  Dit
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is nodig om de volgende generatie niet steeds te voorzien van verdubbelde

aantallen chromosomen. Wanneer kernen van een vrouwelijk plus

mannelijk gameet elk met een chromosoom versmelten, ontstaat een

bevruchte eicel, een  zygoot met twee chromosomen, en in een zygote is de

helft erffactoren van de vader, en de helft van de moeder aanwezig.

Bij kruising versmelt één of meer der gameten van het ene individu (neem

b.v. EVA) met hetzelfde aantal van het andere individu (Nachash).

Gameten (Gamein = huwen, liefdesspel) waaruit GENESIS of nieuwe

wording ontstaat. Deze letter G gebruiken de vrijmetselaars in hun

symboliek.

Uit de elektronische lichtwereld van Lucifer vindt bij hen een alchemisch

huwelijk plaats met de aardse moleculaire en cellulaire wereld van Eva en

Adam, en het product daaruit was Kaïn.

Kaïn was de eerste van de tweeling, en Abel de tweede.

Kaïn is verwekt door Nachash, en Abel door Adam. 

Elk heeft een eigen genotype. Genare = voortbrengen, en typos = beeld.

Dus elk bracht naar zijn eigen beeld een type voort.

In de zygote is het genotype van een individu vastgelegd.

Fenotype komt van phanein = verschijnen, dat is het totaal aan

waarneembare kenmerken van een individu. Zo was Kaïn herkenbaar aan

een 'teken'.

Genotype + milieu = fenotype.

Homozygoot = zaadvast, fokzuiver (Abel, Izaäk en Jakob).

Heterozygoot = bastaarden, hybriden (Kaïn, Amelek, Ezau).

Man en vrouw hebben in elke cel 23 paar chromosomen. Eén van de 23

paar blijkt echter verschillend, en dit paar bepaalt het geslacht, en is dus het

geslachts-chromosoom. 

Bij de man is dat de XY.

De X van de man en van de vrouw zijn gelijk. Het Y van de man is echter

leeg aan erfeigenschappen. Voor alle cellen van de man geldt dat er

tweemaal 22 + X 3 Y chromosomen zijn.

Bij reductiedeling (meiose) ontstaan twee typen gameten (zaadcellen) n.l.

22+X en 22+Y chromosomen.

Als een vrouwelijk gameet samensmelt 22+X met een mannelijk gameet

van het type 22+X ontstaat een zygote die tot vrouw wordt.

Als een vrouwelijk gameet 22+X samensmelt met een mannelijk 22+Y

ontstaat een zygote die tot man wordt.

Deze wetmatigheden ontdekte Mendel.
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Mendel: 1. Bij kruising tussen twee variëteiten maakt het geen verschil wie

als vader of moeder wordt genomen, .... het resultaat van wederkerige

kruising is gelijk.

2. Alle individuen van het fenotype zijn gelijk als van zaadvaste ouders

wordt uitgegaan.

DE NIEUWE WERELDORDE en haar achtergronden

Om het nieuwe te verstaan zullen wij vooraf het oude moeten kennen. Het

nieuwe is niet zomaar iets nieuws, maar komt altijd uit het oude voort, en is

daarop gebaseerd, want er is niets nieuws onder de zon wat niet alrede

geweest is.

Wij gaan dan eens zien wat de 'oude WIJSHEID' inhield met haar ZON en

MAAN-religie. Men zag de zon als het man-principe en de maan als het

vrouw-principe.  De vrouw heeft in haar menstruele cyclus van 28 dagen

de maantijd in zich. 28 x de 13 volle manen in elk jaar geeft 364 dagen, en

dat is de lengte van één jaar, waarbij wij één dag te kort komen.

Er is een oud gezegde  waaruit blijkt dat de ouden dit probleem kenden, n.l.

....'Jaar én dag'.

De oude maanreligies hadden stenen cirkels, de hermen, die uit 13 stenen

bestonden. Men kende 12 priesters en één leider (in de Kelt-Druïdische

steenkringen).

Ook de Orde van de Kousenband, door Ed. III gesticht, bestond uit 12

ridders plus de koning. De mantel van Ed was met 168 kousenbanden

bezet, plus zijn eigen exemplaar, dus 169, dat is 13 x 13.

De steenkringen of 'labyrinten' (labor = werk, werkplaats) waren

heiligdommen, die de vorm hadden van een vagina met daarin het

mannelijk geslachtsdeel, zijnde de werkplaats voor de voortplanting, en

afschaduwing van het kosmische gebeuren. Zie tekeningen van deze

labyrinten. In dit geval is niet alleen het getal 13. maar ook het getal 7 van

belang. De oorsprong van het getal 7 ligt n.l. in het NOORDEN.

Het Latijnse woord voor 'noord' is  septentrionis (zevenploegossen). Septa

= zeven, trio = een span ploegossen. Plough is de grote schep. Het Griekse

woord voor 'noord' is arktos, en dat betekent de plaats van de BEER, n.l.

van de  GROTE BEER of STEELPAN, de grote schep, bestaande uit 7

grote sterren.

In Nederland wordt dit sterrenbeeld ook wel de 'Wagen' genoemd, en de

Chinezen noemen het de Ti Tiche, de wagen van de koning.

De Grote Beer duikt  nooit onder de horizon, en wordt daarom ook wel de
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'zeven ogen van god' genoemd, die de gehele aarde doorwandelen, zoals in

Zacharia staat, en wel in het NOORDEN en NOORDERLAND. In dat

Noorden komt de GEEST van JHVH tot rust, en dáár is de 'bestelde plaats'

voor de 12 stammen, aan de rand van het continent, in een klein vlak

kustland, dat is HOLLAND. De Nederlandse leeuw houdt ook 7 pijlen in

haar voorpoot, en boven de Rijn liggen 7 provinciën, en de Rijn mondt uit

in 7 stromen.

Die 7 is een vierde deel van 28, van de menstruele cyclus der vrouw, van

de VROUW van JHWH n.l. Israël.

De oud Egyptische legende van Isis, Osiris en Seth is een verhaal over die

13 maanden in één jaar. In de legende doodt Seth zijn broer Osiris, en hakt

diens lichaam in 14 stukken, waarvan er 13 stukken door Isis worden

teruggevonden, en zij die samenvoegt om haar man weer tot leven te

brengen. Het 14e deel kan zij niet meer vinden, en dat is het geslachtsdeel

van haar man, n.l. die ééne dag in het jaar. Dat kwam doordat de 10e

planeet Nemesis ooit langs de aarde scheurde en de aardas scheef trok en

de zon en maan cycli veranderden.

Maar toch is die kleine penis van vitaal belang voor de voortplanting. Seth

was de god van de zon, en zou dus Osiris haar man hebben gecastreerd. Die

ene dag was de missing link. Links is zoiets als het getal 13, een

ongeluksgetal, buigzaam en zwak, en kwetsbaar als het mannelijk

geslachtsdeel.

Zo zien wij dat sex het hart was in de oude zon en maan religies, ja dat álle

magie berust en voortkomt uit de sex. Men zag dat de vrouwelijke

menstruatiecyclus 28 dagen was, gelijk aan de maan omloop, 13 maal in

één jaar, dus in feite 29,53 dagen. De zwangerschap is ook 9 x 29,53

dagen!

Op deze manier werd het verband gelegd tussen de maanverering en de

menstruatie. Men zag het verschil in de sex tussen mensen en dieren, dat

het bij mensen een belangrijke faktor is die hen samenbindt, in

tegenstelling tot de dieren. De man heeft ongeveer een 13 - 15 seconden

durende bevrediging, terwijl de vrouw als 'beloning' een orgasme krijgt (zie

hierover meer in onze brochure over het huwelijk).

Tegenover de maanreligie stond in Egypte de zonreligie van RA, en in

Babel van Sjamasj, in Griekenland van Helios en Apollo, en van SOL bij

de Romeinen, en van Christus bij het latere Christendom, waaruit de

Zondagviering en Kerstviering voort is gekomen. De zon kent echter óók
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het getal 13, daar zij in één jaar een pad aflegt door 13 sterrenbeelden. De

astrologie is deswege een onmogelijk kloppende zaak, want daar gaat men

uit van de dierenriem, bestaande uit 12 sterrenbeelden.

Het grote complot van Lucifer is ..... de boel te vermengen. Bij kruisingen

onder dieren ontstaan hybriden, en deze hebben karaktereigenschappen van

beide ouders. Dit houdt voor de hybride een zekere dood in. Bij

vermenging onder mensen ontstaat de fautische mens, met twee zielen in

één lichaam. Zulk soort tegennatuurlijke botsingen komen in de natuur

nagenoeg niet voor, daar de natuur zichzelf regelt. Slechts bij gedwongen

vormen, bij zelfbewuste autonome entiteiten komen deze wel voor, en

kunnen redelijkerwijs vermeden worden.

Adam en Eva waren nog 'onnozel' geschapen. Door Nachash werd Eva

'om-de-tuin-geleid' en 'van-de-rechte-weg-afgebracht'. Lucifer en zijn

trawant Nachash zijn van het ZON- of Cro-magnon-menstype, een donker

Neanderthalertype, dat in Eva zijn 'sperma' (serpentine spinalis) uitstortte,

hetwelk in haar bloedbanen kwam en daar een tegennatuurlijk chemisch

proces op gang bracht (onterecht erfzonde genoemd, daar dit erfsmet is).

De biologische samenstelling van Eva, en zij gaf Adam hiervan mee, gelijk

AIDS, werd in hen daardoor veranderd, en nu zouden zij 'stervende sterven'

i.p.v. levende het altoosdurend leven bekomen.

De natuurbestemming van ons mensen was om een autonome of

zelfstandige organisatie op te bouwen. Maar, wij zien dat het prototype

(Adam en Eva) nog maar net uit de werkplaats was voortgekomen, of

Lucifer injecteerde er zijn gif in.

Hierdoor kwam de intuïtie (gevoel) van de maan-mens (Nachash, een

donkere of zwarte) samen met de cognitie (kenvermogen)van de zon-mens

IN de Godsmens, en dáárdoor werden hun beider ogen geopend dat zij

naakt én bedrogen waren!

Zij werden door Nachash cognitief (in hun kennis) voorgelicht om

experimentele kennis door ervaring  op te doen, n.l. d.m.v. paring.

De Boom der KENNIS van Goed en Kwaad, waaraan Eva de 'verboden

vrucht' ontdekte én er van at, opende haar ogen. Zij kreeg begrip en kennis

van de voortplanting! Op oude tekeningen ziet men Eva, met een

gekronkelde slang in de boom. Die kronkels symboliseren de navelstreng,

waarin drie strengen lopen waarvan één de centrale ader is, met twee

andere er omheen. Door de centrale ader wordt het bloed aangevoerd, en

door de andere afgevoerd, van de placenta naar het embryo.

De maanmoeder noemde men  ARTEMIS, omgedraaid staat er SIMETRA,
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of meter = maat, SY = zonmaat. Zon en maan hebben met elkaar te maken,

als man en vrouw om nieuw nageslacht voort te brengen.

De namen 'moeder, maan, maat, meter' hebben allen dezelfde taalwortel,

daar de vrouw aan haar menstruatie de tijden afmeet.

De oude Graallegende berust dan ook op de maat van de moeder, op de

maancyclus. De mensheid dient n.l. de GRAAL (de maan), en de vagina is

het maankasteel, hetwelk door water is omringd. Dit is hét hart van de oude

religies!

Hieruit kunnen wij ook beter het Bijbels verbod begrijpen dat men vlees en

melk strikt gescheiden hield (moet houden). Het bokje mocht niet in de

melk van de moeder worden gekookt. Het vlees vertegenwoordigt n.l. het

BLOED, de menstruerende vagina (bloed is immers vloeibaar vlees). De

melk vertegenwoordigt de voedende borsten. Deze twee delen vormen een

tegenstelling,  als konkave maal konvexe, noord en zuid, zwart en wit. Dit

moge vreemd klinken, maar de ouden hadden dit reeds ontdekt! Als de

vrouw menstrueert ....... produceren de borsten  nooit of te nimmer MELK!

Maar ........ als de vrouw zwanger is, gaan de borsten melk produceren en

houdt de menstruatie op, zodat borstvoeding hernieuwde menstruatie

voorkomt, en tevens een natuurlijk 'voorbehoedmiddel' bij uitstek is!

Deze twee processen werken volkomen gescheiden!

DE ZON

De zon sterft elk jaar weg, en moet door de maan weer tot nieuw leven

worden gewekt. De maan heeft alzo ongekende krachten.

Negatieve ionen der maan zijn als een wondermiddel voor de mensheid, en

de positieve ionen der zon blijken eerder ongunstig voor de mensheid te

zijn. 

De zon met haar positieve ionen geeft n.l. droge wind, woestijnen,

uitdroging, etc-. 

De maan met haar negatieve ionen montert ons op, via het 'kaarslicht', en

het water waar eb en vloed zich afwisselen door de maan. De opkomende

maan geeft een veel grotere hoeveelheid negatieve ionen af aan de

atmosfeer dan de afnemende maan. Die negatieve ionen vergemakkelijken

de productie van alfagolven in onze hersenen, en deze worden weer

geassocieerd met de meditatieve toestanden (psychometrie) en bevorderen

onze slaap.

De oude steenkringen en of heiligdommen fungeerden dan ook als een

soort natuurlijke ionen-generator met elektromagnetische eigenschappen.
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Die heiligdommen waren meestal rond (een NUL) en dicht bij water, ja

veelal in het water. Van water gaat een zekere rust uit, hoewel het altijd in

beweging is! Dat zijn dan de negatieve ionen die ons rust inpompen!

Het Nieuwe Jeruzalem heeft ook de rivier des levens (water) met bomen,

waarvan men de bladen kan eten, en niemand meer ziek wordt. Er zal

volmaakte harmonie heersen.

De Neandertaler eigenschappen vinden wij het meest bij de Aziaten, en het

minst bij de West Europeanen. De grootste bijmenging van het

Neandertalertype vinden wij bij de Joden. De Joden houden de herinnering

levend aan het aloude biologische avontuur van Adam en Eva waaruit Kaïn

en Abel voortkwamen, waarvan Kaïn door Nachash was verwekt. 

Stan Gooch, zelf een Poolse Askenaas-Jood, bevestigd dit in zijn boek: De

oude wijsheid op p.213.

De Joodse neus, het rood-rossige haar, de vooruitstekende wenkbrauwen,

de dikke lichaamsbeharing, ...... zijn allen kenmerken van de Neandertaler,

samengaand met mediamieke en paranormale eigenschappen.

De wáre Godenzonen komen van Izaäk, die regelrecht door JHVH werd

verwekt bij Sara. Ook uit Rebekka kwam NB een rossige behaarde Ezau

voort, en een blanke Jakob. Ezau is een Neandertaler, en Jakob een Semiet.

Uit Jakob komen de 12 stammen, waaruit de wáre Zonen van Elohim

komen, de 'bene ha Elohim', met een getalswaarde van 153. 153 = 9 x 17 of

3 x 51.

Nederland ligt op de 51e breedtegraad, en vanaf de Grote Pyramide een

Mercator-uitslag makend, ligt Nederland exact op 51 graden, 51 minuten

en 51 seconden!

EGYPTE

In Egypte was het dodenrijk het "Huis des Levens". De wereldorde was het

"Huis van het NET", gelijk een geweven kleed. De godin Thot regelde de

wereldorde. Sesjat was de godin van het SCHRIFT, zij is de ZEVEN-

godin. Als symbool heeft zij een ster met 7 stralen. Zij schreef "In den

Beginne", met naast haar  Zeven Wijze Bouwmeesters, de Zaisu.

Dit lijkt op Spreuken 8/9 dat de Wijsheid haar huis bouwde op 7 pilaren.

Zeven ziet op de totaliteit.

Het schrift was oudtijds geen dode letter, maar bezielde realiteit. De 7

bouwmeesters horen op het "eiland der ontvlamming"; dit eiland is een

stuk land wat uit het oerwater is ontstaan, en daar begon het leven, de ma-
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a-t, het levensritme. Pyramide  = lichtmaten. De heilige maat = Pi en Phi,

3,14 en 1,1618.

Op dit eiland hebben de 7 wijze bouwmeesters de duisternis overwonnen

en de wereld opgebouwd, en daar staat ook de heilige ASJD boom (de

Phoinix  is de heilige eik bij de Grieken).

Dit alles vinden wij merkwaardigerwijze terug in het Barneveldse wapen.

Daarin is Helios, de zon, met vijfhoekige stralen, waarin de Heilige Maat

is, de Gulden Snee,; ook zien we er het eiland, de zgn "nul", en de heilige

boom; en ook de vlinder bestaande uit 7 hoofddelen, 6 vleugels +romp.

Het dodenrijk werd daar op dit eiland tot een land des levens. De twee

vijanden : dood en leven, verzoenden zich aldaar. Dit is de plaats waar de

zon opgaat in het Oosten, door de commies poort, daar waar de wegen van

de nacht overgaan in de dag. De zonneweg is de weg der goden

(Babylon)Veren of vleugels zijn de symbolen van dit verrijzende nieuwe

leven.

Het Egyptische Huis des Levens is het dodenrijk, Apsu, de woning der

grote Goden. Daaraan is het getal 7 verbonden. Dit vinden wij terug in

Nederland. De Leeuw met 7 pijlen, de 7 provinciën, de 7 grote

riviermondingen, de 7 eilanden in de kop. En in dat land ligt de heilige

MA-A-T, de GULDEN SNEDE of de EFA, pi 22/7e, alwaar de esoterische

wijsheid is verwerkt in een hedendaags bouwprodukt, n.l. in de

PENTAHOF, midden in het land, midden op de Veluwe, op de grens van

Bos en Bouwland.

Dat is het land van de Hades, waar Cycloop woonde, de eenogige reus, en

het volk van dat land is nog steeds "eenogig", d.w.z. blind voor haar eigen

identiteit, blind voor het metafysische.

Tijd en Ruimte zijn ons gegeven als grenzen waarbinnen wij leven en

denken. Wij kunnen uit onszelf niet buitentijdelijk of bovenruimtelijk

denken. Toch is er groei, Jes.55:9, naar het "Gode gelijk zijn", wat niet in

woorden valt uitte drukken. Het heelal is aan de wet van de

THERMODYNAMICA gebonden, nl. verval, dood. Alleen de  levende

wezens kunnen zich boven dit verval verheffen, zoals wij als levende

wezens iets tegen de zwaartekracht in omhoog kunnen tillen. Wij zijn

instaat om iets negatiefs omtebuigen naar positief, om de dood te over-

winnen tot blijvend leven. Bij het eten worden dode mineralen in ons

omgezet tot levende cellen met andere eigenschappen dan voorheen. Wij

moeten groeien van natuur tot geest. Die groei en metamorfose wordt

wonderschoon afgebeeld in het Barneveldse wapen, door de pop die
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vlinder wordt.

Het getal. Het schrift was voor de ouden altijd magisch, waar een stuk van

de ziel in werd gelegd. De toverkrachtige godin Sesjat was godin van het

Schrift. Schrift en woord waren voor  hen dragers der scheppende energie.

Geschapen dingen worden dan ook wel "woorden" genoemd, joh.1. Alles is

getal, zei Pythagoras. Tellen heeft altijd iets heiligs in zich, dat was te zien

in Ex.30:12 en 2Sam.24. wat niet klakkeloos mocht geschieden, buiten God

om. Het getal is een begrip, wat echter nog vol tegenstellingen zit. De

antieke volkeren waren zich volkomen bewust van het raadsel van het

getal. Drukt een getal van een groep van b.v. VIJF nu een eenheid uit of

een veelheid , was voor hen de grote vraag.

De Egyptenaren zeiden van de Schepper dat Hij de aarde "geknoopt"  had

(een pentaknoop heeft een vijfhoek), d.w.z. tot een organisch geheel

maakte. Iets wat geteld kan worden ... leeft. 

De heilige plaats in Thebe heet : Ipt-atsu, de GETELDE, dwz de volmaakt

perfecte plaats. Thebe is de stad met 7 poorten.

Moet men bij het tellen nu op het eindproduct zien, of op de afzonderlijke

delen; ons volk bestaat uit 17 miljoen individuen, maar of er nu 1 miljoen

afvallen, de eenheid blijft. Het volk kan worden geteld, en dat

vertegenwoordigt dan een zelfstandig iets.

Wat geteld is leeft, en alles wat leeft is geteld, zelfs de haren van ons

hoofd, d.w.z. het vormt een eenheid.

Het getal dat een eenheid voorstelde ... was heilig.

De ouden zagen in het getal een raadselachtige werkelijkheid. In het getal

is de organische eenheid van een veelheid te zien. Deswege is het getal de

kosmische ZIEL. De Ziel van een levend wezen zetelt centraal, in het

midden. Vandaar dat de Pentahof ook in het Midden des Lands is gebouwd,

volgens het Heilige GETAL, vervat in de SECTIO DEVINA der Vijfhoek.

Mene Tekel Upharsim, = Rekenen of Tellen, dan Wegen, daarna Scheiden

of Verdelen, om iets in BALANS te brengen.

In het Midden is de Balans, wat niet beter kan worden uitgebeeld dan door

de vlinder in het Barneveldse wapen, waar in de romp het balanspunt zit

om in perfecte evenwicht te zijn.

Achtergronden van de NIEUWE WERELDORDE

In 1776 werd de grondsteen gelegd voor de NIEUWE WERELDORDE,

gelijktijdig in Europa door Adam Weishaupt's Orde der Illuminati, en in de



19      Tekenen der Tijden 2                   No.123

USA 4 juli de oprichting van het NOVUS ORDO SECLORUM, het

NIEUWE ATLANTIS van Francis Bacon, alias Sheakspeare, onder de

supervisie van ene Je-zeus (valse christus) of St. Germain ...... om in 1998

vaste vorm te krijgen.

1998 = 1+9+9+8 = 27, dat is 3x9, of 3x Saturnus.

1998 = 9 x 222.

Die Je-zeus zal met zijn acht topfunctionarissen (joodse superbankiers) een

negental vormen, met onder zich 99 senatoren, in de 99 + 1 = 100 meter

hoge obelisk of naald te Washington.

Het jaar 1998 loopt over in 1999 = 1 + 999= 1000 een aion of nieuw

tijdperk.

Het openbaar worden van de antichrist gaat tegelijk met het openbaar

worden van de LOGOS, van Zijn aanwezigheid en verschijning van Zijn

teken, n.l. de 10e planeet. Hij zal eveneens Zijn rijk beginnen met Israël in

het Westen, waar de twaalf stammen in de verstrooiing bijeen verzameld

zijn.

Het ware koningschap zal weer terugkeren, en een SPRUIT uit David zal

regeren, zie Ez. 34:16; Jer. 30:9-18.

David is de beloofde, Ps.132:7; Jes. 16:5; Jer. 23:5, 33:17.

David's SPRUIT zal staan tegenover de nieuwe NIMROD-Pan-Baphomet

van de Hiramisten/Illuminati onder Je-zeus.

Zij willen de wereld in 10 delen verdelen, en overal het decimale stelsel

invoeren, zoals dat was in ATLANTIS. 

 Openb.17:16.

Wanneer wordt de troon van David hersteld? Jes.16 .... als er in Moab (=

Jordanië en Saoudi Arabië) een geweldige onderdrukker is. Sinds 1990 is

daar de USA met VN-legers gevestigd om zogenaamd orde te handhaven,

met het oog op Irak. Zij zijn die verstoorders! Zij zullen een einde nemen,

als de 10e planeet over hen zal heen scheren en dood en verderf zal zaaien,

..... want er zal een TROON bevestigd worden in goedertierenheid van

David.  Na dit alles zal binnen drie jaar de eer van Moab worden veracht.

De SPRUIT of ZONE DAVIDS is reeds lang tevoren voorzegd, zie Jes.9

en Ps.132:17, 89:25-36. En Jes.11 het 'rijsje' uit de afgehouwen tronk van

Isaï, hetwelk ziet op een Davidstelg in de eindtijd. Toen Jezus op aarde

was, was het nog geen vrede en verkeerden het lam en de wolf nog niet met

elkaar.

In de eindtijd zullen de (Israël)volkeren vragen naar de WORTEL van Isaï,

die staan zal tot een BANIER der volkeren. Op HEM zal de geest van
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JHVH rusten, Jes.11:2 in vijfvoud: het is de Geest der 1e, Wijsheid, 2e,

Verstand, 3e, Raad en sterkte, 4e, Kennis, 5e, van de Vreze van JHVH.

Hij is de nieuwe Priester-Koning uit de stam van Juda, identiek aan

Melchizedek, die in twee werelden leefde en werkte. Op aarde was

Melchizedek een vorst aan wie Abraham de tienden gaf, en in het hemelse

Jeruzalem (Nemesis) was hij ook de vorst. 

Davids nieuwe Priester-Koning is de KNECHT van JHVH, Jes.42, voor de

Nieuwe Tempel.

Tempel, zie Zacharia.7:12 is in het Hebreeuws  HEYKAL, Strongs

concordance 1964 dat is een paleis, publiek gebouw.

Er staat dat ZERUBBABEL die tempel, dat paleis zelf zal bouwen, en

daarin zal zitten op de troon. Dit ziet eveneens op de eindtijd, want

Zerubbabel heeft wel de 2e Tempel gebouwd, maar zal daarin niet op een

troon, daar die tempel geen paleis was.

Dat paleis voor David in de eindtijd heet volgens Jer.30:9  ARMOWM,

Strongs 759 = citadel, elevated, paleis, verheffing, veredeling. Dus een

paleis, een tempel, een opgericht teken of een altaar, allen identiek. En dáár

ligt de sleutel Davids!

Dáár vindt de verzameling van de verloren schapen plaats. Kootwijk komt

van Côte, dat is een schaapskooi, en in Kootwijk waren er vijf-roedige

schaapskooien. In het Hebreeuws is Sukkoth een hut, kooi, tabernakel of

verzamelplaats. Suk- koth, waar de naam Kootwijk in is te lezen.

Tegen de tijd dat de Illuministen hun Novus Ordo Seclorum in gereedheid

hebben, heeft JHVH eveneens Zijn nieuwe orde gereed voor het herstelde

twaalfstammige Israël in het Westen.

De meest oorspronkelijke vertaling van Zacharia 3 zal hierop licht werpen:

vers 8..... Luister goed, Jozua, gij Hogepriester, gij en je catechisanten die

te zamen een wonderteken vormen: Sta op je wacht voor Mijn

dienaarSPRUIT (=zonsopgang).

vers 9 ..... Ziedaar de STEEN (Efa = maat, Gulden Snede, Penta) die jouw

tot grenssteen is gesteld (Jes.19:19 het altaar in het Midden des lands is

tevens grenssteen tussen BOS en LANDBOUWGROND)  en op die

STEEN ( gebouw van steen) prijken zeven ogen (torentjes).

De graveringen (symboliek) daarin zijn om MIJN geheim te ontvouwen.

4:6.... Dit is Mijn Logos (woord) tot Zorobabel: Het zit niet in geweld,

maar in Mijn Pneuma.

Ik kom met MIJN STEEN (de 10e planeet, Nw Jeruzalem) aanzetten, n.ll

om de WET, waarop liefde is samengekoppeld te openbaren. De steen is de
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KUBUS en heeft drie koppels, n.l. 1/6 en 2/5 en 3/4, elk opgeteld is zeven.

Daar gij van de kleine dagen niet hebt willen weten (het kubische 22/7e)

zal de heerschappij van Zorobabel met de penta, Pi= 22/7e als lood gaan

wegen, 5:8, n.l. als Mijn  zevenoog de ganse aarde komt te controleren!

Het Nieuwe Jeruzalem is het hemelse ZEVENOOG dat boven Nederland

zal komen te hangen als een soort satellietstad. Dit zag Jakob in zijn

droom, waar de verbinding tussen hemel en aarde was gemaakt via een

'ladder' waarop de engelen heen en weer gingen. Dat Nieuwe Jeruzalem

heeft de vorm van een Pentakubus of dodecaëder, en bestaat uit 12

vijfhoekige vlakken (poorten), waarvan men er 7 zal zien wanneer wij er

tegenaan kijken vanaf de aarde.

Vanuit deze STEEN wordt de aarde bestuurd, en zal het herstelde Israël

functioneren als de STEEN zonder handen afgehouwen om het GROTE

BABYLON te vermalen in één ure.

In SINEAR wordt voor de EFA een huis gebouwd. EFA is in het

Hebreeuws AY-FAW, = maat, Strongs 374. Een maat zoals de GULDEN

SNEDE in de vijfpunt.

Sinear = SHI-NAR, Strongs 8152, een vlakte in Babylon, een plaats waar

de zonde hoogtij viert.

Die EFA heeft een aangezicht, AYIN, Strongs 5869, een VORM, over heel

de wereld. Welnu, dat is het  PENTAGRAM, dat wij in vele vlaggen der

naties terugvinden. Ook de grote hoer Babylon gebruikt dit pentagram, zie

de sterren der EEG.

Voor deze MAAT of EFA wordt een huis gebouwd in SINEAR, op haar

eigen grondvesting of fundament.

En zo hebben wij in Kootwijkerbroek de PENTAHOF gebouwd op een

fundament van ZEVEN  aan-een-geschakelde vijfhoeken, zeven platforms.

Nederland is een deel van dat Grote Babylon, een plaats waar de zonde

hoogtij viert.

Daar, in dat land komt de GEEST van JHVH tot rust, Zacharia.6:8, en dát

is dan de 'bestelde plaats' voor het HUIS DAVIDS.

Tot-rust-komen is in het Hebreeuws NUWACH, Strongs 5117, of te wel,

geheim, rust, alleenlaten, verborgen.

Vrij vertaald kan er staan in vers 8: Zie, dezen die uitgegaan zijn naar het

Noorderland (een land van mist en donkerheid) hebben MIJN gedachten

aldaar heimelijk verborgen uitgewerkt.

22      Tekenen der Tijden 2                   No.123

Dit zijn de 'gekroonde stenen' die in Zijn land (Holland) zullen staan als

een BANIER en TEKEN. 

Gekroond = Nezer, Strongs 5145, dat is apart, geheiligd voor een speciaal

doel.

Dus een stenen bouwwerk in Zijn land, hetwelk apart is gezet voor een

heilig geheim doel, dat van veraf opvalt als een signaal.

Uit Juda zal voortkomen de HOEKSTEEN, de NAGEL en de STRIJD-

BOOG, Zacharia.10:4. En in dat geestelijk Egypte (is Nederland) zullen er

vijf steden de sprake van Kanaän spreken, zwerende tegen JHVH, en één

stad is helemaal een verwoesting, zie Jes.19:18.

In dat land waar JHVH zoveel heerlijks doet, zal tevens de Boze

tekeergaan wat hij maar kan, en de zonde van Kanaän, Chams kleinzoon,

hoogtij laten vieren. Welnu, dat zien wij toch voor onze ogen! Vijf grote

steden zijn het Sodom en Gomorra van het Westen, n.l. Amsterdam,

Rotterdam, Utrecht, Groningen en Arnhem (er zijn er nog wel meer te

noemen).

Maar er is één stad die helemaal de kroon spant, en dat is AMSTERDAM,

die trekpleister en het Mekka is van alle homo's, lesbo's en

drugsverslaafden. In Leerdam staat ook nog een duivelsaltaar, en er zijn in

ons land nog vele koninklijke paleizen waar zeer vele afgodsbeelden in

staan. Maar ondanks dat is er in dát land ook voor JHVH een MAAT of

bouwwerk in de VIJFHOEKVORM gebouwd. (Vijf is CHAMESH,

Strongs 2568).

JHVH heeft als in het verborgene Zijn werk in gereedheid gebracht, en

bekomt Zijn doel met Zijn Rijk en Priester-Koning, met de RAAD des

VREDES, Zacharia.6:13....... voor de VREDE die vertwaalfvoudigd zal

worden via de stammen Israëls!

Er zullen vijf kronen zijn voor de nieuwe komende penta-regering. Eén

voor Jozua, Zerubbabel, en voor zijn vier naaste medewerkers: Helem,

Tobia, Jedaja en Hen.

Jozua is de SPRUIT, die de tempel zou bouwen. Hij is een SPRUIT uit

Juda, voor wiens aangezicht de vijfhoekige HOOFDSTEEN ligt met zeven

platforms, waarop JHVH op één dag alle zonden des volks zal wegnemen,

zie Zacharia.3:9.

En Jozua zal de GLORY dragen. Glory = HOWD, Strongs 1935, een

imposante verschijningsvorm, majestieus. Vrij vertaald: Hij (Jozua) zal

voortbrengen de allerschoonste vorm en verschijning van het kosmische

huwelijk van de MAAT (de EFA en pentavorm). 
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En, de heerlijkheid van dit laatste huis zal groter zijn dan van het eerste,

Hag.2:10.

Dit ziet op een nieuw en ándersoortig huis dan de gewone Tempel, en wel

een huis in Sinear, wat er als een soort tempel uitziet, in de eindtijd, als de

hemel en aarde zullen beven, 2:7, en de verzamelde Israëlieten zullen

komen tot de WENS en VREDE waarnaar zij verlangden.

Wij staan gezamenlijk aan de vooravond van deze geweldige grote

gebeurtenissen waarin de Allerhoogste Zelf Zijn hand heeft. Een

wereldomvattende revolutie, en de SLUIER welke Hij gaat wegnemen, die

de identiteit van onze Westerse bevolking nog verborgen houd. Edom zal

verwoest worden, lees de profeet Obadja.


