
Over Egypte   en     Het Mooie Westen                                                      No.1239 

1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over Egypte en 

Het Mooie Westen 

      

                                        

 Door P.F.v.d.Meer sr 

Pentahof@planet.nl 

www.pentahof.nl 

Dit is uitgave no. 1239 van het 
Lage Landen Leerhuis  

Datum 07-07-2020  

Over Egypte   en     Het Mooie Westen                                                      No.1239 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Over Egypte   en     Het Mooie Westen                                                      No.1239 

3 
 

 
Inleiding 
Over Egypte is al heel wat geschreven en onderzocht.   Onlangs 
verscheen het fraai afgewerkte en rijk geïllustreerde boek van 
Corina Zuiderduin “Het Mooie Westen”. Niets dan lof over dit 
leerzame boek en het werk wat Corina heeft geleverd.  Toch een 
paar kleine opmerkingen, namelijk in het boek mis ik achterin een 
index om op namen en onderwerpen te kunnen zoeken. Dat zou een 
volgende uitgave zeer verrijken. Nu maak ik zelf aantekeningen 
achterin van belangrijke zaken zodat ik ze gemakkelijk kan 
terugvinden. 
 
Verder heb ik heel veel boeken over Egypte en vraag me steeds af 
over welke Egyptenaren de schrijvers het hebben wanneer ze hele 
interessante verhalen en afbeeldingen tonen in hun boeken. De 
Egyptenaren zijn ontstaan uit een gemengd ras, negers met 
semieten uit West Azië volgens bronnen. Deze oer-Egyptenaren 
zouden klein van gestalte zijn geweest, ongeveer 167 cm lang de 
mannen, en de vrouwen gemiddeld 152 cm.  Zij bezaten wel aardig 
wat kennis, maar beslist geen wetenschap en wijsbegeerte.   Er zijn 
verschillende tijdperken aan te wijzen nl.  Oud-Egypte, Midden 
Egypte, Nieuw Egypte. En de huidige Egyptenaren met veel 
Arabische invloeden. 
 
De vraag is nu over welke Egyptenaren wordt er geschreven, dat is 
in veel gevallen onduidelijk.  Het is moeilijk voorstelbaar dat deze 
oer-Egyptenaren de Piramides en geweldige Tempels hebben 
gebouwd. Maar wie dan wel? En welke invloeden van de oude 
Sumeriërs en de Annunaki’s zijn er geweest in Egypte en in welke 
tijd?  
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Op Wikipedia staat dit onderstaande erover te lezen:  

“Nadat de Neder-Egyptische prinses Neith-hotep huwde met de Opper-
Egyptische veldheer-koning Narmer,[2] werd hij de eerste heerser van 
het verenigde Egypte, die volgens de oud-Egyptische traditie aan het 
begin staat van de 31 faraonische dynastieën waarin de oude 
geschiedenis van Egypte verdeeld wordt: het Oude Rijk, het Middenrijk, 
het Nieuwe Rijk, en de Late Periode. De piramides van Gizeh (dicht bij 
Caïro), die in de vierde dynastie werden gebouwd, getuigen van de macht 
van de faraonische staat en ideologie. De Grote Piramide van Gizeh, het 
graf van farao Choefoe (die ook onder de Griekse naam Cheops 
bekendstaat), is het enige overgebleven monument van zeven 
wereldwonderen van de antieke wereld. 

Isistempel in Karnak 

Het Oude Rijk eindigt rond 2150 v.Chr. bij Pepi II, waarna het centrale 
gezag ondermijnd wordt door lokale machthebbers. Het plots verdwijnen 
van optekeningen en afbeeldingen van de leidinggevende vrouwen viel 
samen met een opvallende daling van het aantal gezaghebbende functies 
die voor vrouwen openstonden, waaruit volgens Tyldeslay valt af te 
leiden dat men met opzet hun inbreng in het publieke leven trachtte te 
beperken.[3]  

Rond 2040 v.Chr. verenigt Mentoehotep Nebhetepre het rijk opnieuw en 
begint een tweede bloeitijd die aangeduid wordt als het Middenrijk. In 
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deze periode is de enige koningin die nog enige inbreng in de 
geschiedenis had Neferoesobek. Het Middenrijk kende een sterke 
uitbreiding, maar bleef toch vrij geïsoleerd. Dit veranderde rond 1640 
v.Chr. toen de Hyksos in Egypte kwamen. De Hyksos stichtten een rijk in 
het noorden, maar het zuiden bleef onafhankelijk. Vanuit het zuiden werd 
een heroveringsoorlog begonnen die eindigde rond 1550 v.Chr.  

Het Nieuwe Rijk ving aan met de overwinning van Kamose op de Hyksos 
en betekende een nieuw hoogtepunt voor de Egyptische beschaving. De 
soevereine dames treden uit hun achtergrondpositie en accentueren hun 
macht als individu en als goddelijke vertegenwoordigsters. De 18e 
dynastie van Egypte onderscheidt zich door een opvallende terugkeer 
naar de oude traditie. Zij verzekerden hun invloed door prestigieuze 
titels, vaak weer geassocieerd met de godin Hathor, waaraan hun 
privileges waren verbonden en die hun positie versterkten. Zich baserend 
op de hypothese van een matriarchale origine van de Egyptische 
samenleving waren de eerste Egyptologen geneigd om de overheersende 
rol van de vrouwen van de 18e dynastie als teken van een matrilineair 
koningschap te zien.[4] De farao's breidden hun rijk verder uit in het 
zuiden, westen (Libië) en het oosten (onder Thoetmosis III tot aan de 
Eufraat) en met name de Ramsessidische koningen Ramses II en Seti I 
brachten de macht van Egypte tot op een hoogtepunt. Ramses III kreeg 
te maken met de invallende Zeevolken vanuit de Middellandse Zee. Hij 
versloeg ze, maar hierna zou het Nieuwe Rijk voorgoed zijn 
machtspositie in het Nabije Oosten verliezen.”  
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Masker en Karakter 

In haar boek “Het Mooie Westen” geeft Corina Zuiderduin op p.246 een 
uitleg over karaktervorming. Wij geven verkort enkele zaken uit het 
verslag weer. Persoonlijkheid komt van persona, dat in het Latijn zoveel 
betekent als masker, erdoor heen klinken. De echte mens spreekt door 
een masker, maar is niet het masker zelf.  In Egypte zien we veel maskers, 
zelfs gouden maskers. Het masker is het omhulsel waarbinnen zich de 
echte mens bevindt, de innerlijke mens.  We zien de mens (als Osiris)  én 
diens masker als tweedeling; het hogere zelf en het lagere zelf.  Slechte 
eigenschappen worden omgevormd tot goede, net zolang tot het masker 
god-gelijk is geworden, tot glanzend onvergankelijk goud. De hogere 
bewustzijns-aspecten noemde men Horus, het kind van Osiris en Isis.  

 

 Horus van de horizon, de opkomende nieuwe zon.  De oude ego-zon zakt 
weg in het Westen naar de onderwereld, en de herboren onthechte mens 
verschijnt aan de zijde van de opkomende zon in het Oosten.  De échte 
mens die nu verschijnt is begenadigd en verrijkt met een ontwikkeld mooi 
karakter in aanleg. Niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk ondergaat het 
lichaam van deze mens een hervorming en gedaantewisseling.  Het oude 
is voorbij, en de keus is gemaakt voor een totaal nieuw leven.  Het gaat 
hierbij om verlichting, om het hogere bewustzijn, het gereinigde hart, 
zodat deze mens straalt als de zon, met een prachtige aura rondom zich 
als lichtkleed.   
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In oud-Egypte kende men vijf delen van het menselijk bewustzijn, nl het 
lichaam, de schaduw, een Ka, een Ba en een Ach.  

  

Het lichaam is de weerspiegeling van de Ka dat het eerst zou geschapen 
zijn. Een Ka kan echter nog egoïstisch zijn, een Ach niet. Ka staat voor 
karakter. Naarmate een mens zijn karakter veredelt, veredelt hij tevens 
zijn fysieke lichaam.  Een Ach is liefdevol, empatisch innerlijk bewogen 
om anderen te helpen, vol wijsheid. Het Egyptische Ach komt van 
stralend, lichtend, weldadig.  De Ba is in de mens dat deel waar de goede 
eigenschappen wonen als licht, liefde, etc.  De Mer-Ka-Ba is het 
Goddelijke Lichtvoertuig, ook: de Troon van JHWH.  Het menselijk 
denkvermogen is veel meer dan het intellect. Het intellect kan de dingen 
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niet in een groter verband plaatsen en mist werkelijk inzicht. De Ba echter 
is de échte mens, die uiteindelijk in het dodenrijk naar het rijk der goden 
gaat, dat is Achet, het veld van de Zonnegod.  

    

MR/Mir/Moor  betekent Liefde en/of Piramide in Egypte. Het MER-
symbool lijkt op de golven van water, van een meer. Onze achternaam is 
Van der Meer. MR, Mir, Mer of Meer betekent Liefde en Piramide = 
lichtmaten.  Mer wijst naar een speciaal licht van twee in tegengestelde 
richting draaiende lichtvelden in dezelfde ruimte dat men tijdens de 18e 
dynastie in Egypte ontdekte.  De roterende velden kunnen in elke richting 
draaien, met elke snelheid. 

Piramiden 

Wanneer de koning door transformatie een Osiris is geworden, wordt hij 
met een piramide vergeleken. Het woord piramide betekent zoveel als 
licht- of vuurmaten. Dit wijst naar het moment waarop een mens zijn ego 
loslaat en alleen diens zuivere kern als een Osiris in hem overig blijft. In 
de Bijbel wordt dat als volgt genoemd: “Wie zijn leven verliest, zal het 
behouden”.  De alsnu bewustgeworden mens kan vanaf het moment van 
zelfovergave schouwen, dat is waarnemen wat niet met gewone zintuigen 
waar te nemen valt. Waarnemen geschiedt nu door het geopende derde 
oog, de pijnappelklier. Dit wordt het Christos-bewustzijn genoemd.    

Osiris betekent zoveel als “plaats van het oog”.  In het oog zit de iris 
waardoor het licht naar binnenvalt. Het gaat hierbij om ons 
bewustzijnscentrum, wat men wel ons derde oog noemt.  Alsdan kunnen 
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wij op een hoger niveua denken en handelen, ons karakter veredelen.  Isis 
is de zus én vrouw van Osiris, en Nephthys is haar zus, die met Set 
gehuwd is. Hathor is de godin der liefde en vreugde en wordt dikwijls 
met Isis verwisseld. Zij is het toonbeeld van de verlichte mens, vol 
liefdevolle gedachten, begripvol en harmonisch. Osiris maakt de mens 
nieuw, beter dan voorheen.   

 

Piramiden staan niet alleen in Egypte als toonbeelden of symbolen van 
getransformeerde mensen. Wereldwijd zijn er piramiden ontdekt. Ook in 
Bosnië staan er vijf, waaronder mogelijk de hoogste ter wereld.  De zon-
piramide in Bosnië is 362 meter hoog, en die van Gizeh is 147 meter 
hoog.  Alle piramiden in Bosnië staan met één zijde exact op het Noorden 
gericht. Uit de top van de Zonpiramide komt een energiestraal. Onder 
deze piramiden liggen tunnelstelsels –de zogenaamde Ravnatunnels-  die 
een gezondmakende functie bezitten. 

Israel in Egypte 

Van de Egyptenaren ten tijde van Jozef en Mozes is een buitengewone 
invloed op het volk Israel uitgegaan, wat vooral blijkt uit de Pentateuch, 
de eerste vijf boeken van Mozes in de Bijbel.   Welke Egyptenaren dit 
waren en welke dynastie het was, moet nader uitgezocht worden. De 
naam Egypte komt van  Aigyptos en kemet, dat betekent zwarte 
opgehoopte aarde. Kemet = zwart, donker.   

This Alchemy series is wonderful-- Truly! 
FYI, as you likely know, the term "alchemy" comes from the ancient Egyptians name for 
Egypt, "Kimi," which meant, "The Land of the Sacred Earth." (Egypt, "AEgyptos," is 
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what the Alexandrian Greeks called it.) When the Arabs began rediscovering ancient 
Egyptian science in the Middle Ages, they referred to it as the "Al-Kimi," i.e., "The 
knowledge of the people of the Sacred Earth." 

 
De Nijl bracht jaarlijks slib aan waardoor de aarde of vruchtbare grond 
langs de Nijl per 100 jaar omgeveer met 4cm werd opgehoogd (ophupen).  
Men wist toen ter tijd niet waar de oorsprong van de Nijl lag. Men aanbad 
de Nijl als levensrivier en hield er twee feesten op na. Eén feest in de 
maand Juni. Dat feest werd “De Nacht van de Traan’ genoemd. Men 
geloofde dat de godin Isis in de maand Juni tranen schreidde over de dood 
van haar man Osiris waardoor de Nijl overstroomde en slib op de oevers 
naliet.  In de maand Augustus was het tweede feest, het maan-feest, wat 
men de ”Nacht van de drup” noemde. Hapi was de Nijlgod, die als de 
grootste god naast Re werd gezien. 

  

De Nijl was voor de bevolking hun trots. Men zag met minachting neer 
op landen die geen grote rivier bezaten, en alleen van de regen afhankelijk 
waren. Zij geloofden dat de goden hen welgezind waren geweest door 
hen de Nijl te geven, die z’n oorsprong in de godenwereld had die in de 
onderwereld zouden wonen.           

De Egyptenaren hebben ondanks de vele vermengingen wel hun eigen 
type mens bewaart.  De Egyptenaren uit de tijd van Jozef en Mozes waren 
wel godsdienstig en probeerden de goden voor zich te winnen, waaraan 
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men offers bracht. Zij probeerden als mens op te klimmen tot de goden 
om deze gunstig te stemmen.  Tijdens rituelen werd er meestal geofferd. 
Er zijn in het algemeen twee offertypen:   

1. Offers waarbij het gaat om energie op te doen 
2. Offers waarbij het gaat om de kosmos te beïnvloeden. Dit type 

offer werd elke 17 jaar gebracht om de kosmische balans in stand 
te houden. Niet alleen in Egypte, maar deze traditie heeft zich tot 
vandaag de dag voortgezet bij occulte genootschappen. Men 
offert meestal in een steenkring, op een heuveltop of op een 
krachtplaats en kruispunt van energielijnen in de aarde. Deze 
energie werd uitgebeeld door een slang, electra, wat men vroeger 
zag in het St. Elmusvuur. Daardoor kreeg men verlichting en 
hogere bewustwording. Dat was ook de rede waarom men in de 
Koningskamer van de Grote Piramide ging om daar ingewijd te 
worden in de goddelijke mysteriën.   

 

 Ramses offert aan de godheid 

De beeldende kunst is in Oud-Egypte 
tot grote hoogten gekomen. Men 
leefde er voor het ideaal om als volk 
een modelvolk van hoge beschaving 
te worden. Toch hield men er slaven op na, en ook het volk Israel werd 
er wreed behandeld. Het streven om modelvolk te zijn was gebaseerd op 
de kennis van de onbegrepen wet van het verband tussen leven en dood, 
namelijk dat de dood voor hen niet het definitieve einde betekende. Men 
geloofde dat het (eeuwige) leven de tijdelijke dood zou overwinnen.  Men 
leefde in de pessimistische fatalistische gedachte dat  de goden over hun 
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lot zouden beslissen en de mens daaraan niets kon veranderen.  Het goede 
zou niet beloond worden en ook het kwade niet gestraft. Men geloofde 
wel in een oordeel na de dood, maar het hoe ervan bleef in raadselen 
gehuld.  Er was immers nog nooit iemand uit de dood echt teruggekeerd 
als levend persoon.  Men kon dus niets zeggen hoe het leven na dit leven 
er uit zou zien, en of dat wel op waarheid berustte. Alles was suggestief, 
maar wel zo dat het eventuele leven na de dood voor hen veel grotere 
betekenis had dan het huidige aardse leven. Men verwachtte een zalig 
leven, beter dan het tegenwoordige, niet boven in een hemel, maar 
beneden in een onderwereld.  In die onderwereld zouden de goden wonen 
en zou met zich bij hen mogen voegen. Mozes echter die in Egypte aan 
het hof onderwezen was in de wijsheid der toenmalige Egyptenaren, 
zwijgt geheel over een eventueel leven na dit leven. Mozes noemt wel de 
geestelijke dood als een scheiding van God en geeft tevens aan dat dit 
leven eindig is.  

 

Tijdperken in Egypte 

Er is het Oude Egyptische tijdperk, en het Midden Egyptische tijdperk, 
en het Nieuwe Rijk.   Wie het leerzame boek van dr. M.H.A. van der Valk  
bezit:  “Mozes’ boeken in Egyptisch Licht”,  kan veel leren over wat 
Mozes heeft beschreven in de eerste vijf bijbelboeken.  De schrijver legt 
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uit dat het woord bara uit Genesis 2:22 zoveel betekent als  delen, in 
tweeën splijten, snijden, voortbrengen, tot aanzijn roepen van wat er 
tevoren niet was.  Ook het ‘In den Beginne” is een uitdrukking die veel 
in Egypte voorkomt met het oog op de voortijd of oertijd.   

Osiris was de god van de oertijd en onderwereld. Ptah was de god van 
het oerbegin.  In Genesis 1:1  gaat het echter niet om een oerbegin, maar 
om hét Beginsel waardoor alles geschapen werd. Het gaat om de 
natuurwet van de Schepper waardoor alles tot stand kwam. In Genesis 
2:7  gaat het om de schepping van het leven, de levende ziel. Dat wijst 
volgens de Egyptenaren naar de toestand van de doden in de onderwereld. 
Er is een piramidetekst van een gestorven koning die luidt:  “N.N.  is de 
levende ziel”.  In het Dodenboek staat: “Gij zult ter aarde worden besteld 
in het rotsgraf van het Westen om tot een levende ziel te worden”.   De 
god Chnum (de heilige bok Mendes alias Bafomet) wordt als de levende 
ziel van de god Ra beschreven. 

   

 Chnum draagt ook de titel “Pottenbakker”,  die de mens in de 
moederschoot formeerde. Ook die uitdrukking komen wij in de Bijbel 
tegen.  Mozes echter spreekt niet over deze Egyptische droombeelden 
van levende zielen na de dood, maar heeft het over de eerste mensen 
waarin de door de Schepper ingeblazen levensadem  werd gegeven en zij 
daardoor tot een levende ziel werden.  Verder staat op Genesis 1 het 
Egyptische stempel, namelijk en God zag dat het zeer goed was. Die 
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uitspraak kom je veel tegen in Egypte. De eerste god in Egypte was 
Amon. Dat de mens naar het beeld Gods zou geschapen zijn heeft 
eveneens z’n wortels in Egypte. Daar had het weliswaar een geheel 
andere betekenis. Het formeren van de mens uit klei is ook ontleend aan 
de Egyptische aarde. In Genesis 2:7 gaat het over de rode-aarde-mens 
Adama, de aardse mens als onontgonnen land, de stof.  Het gaat in 
Genesis 1-3 niet zozeer om de mens Adam, maar om de mens Adama. 
Pas in Genesis 4:25 is Adam een eigennaam geworden.   

 

Man én vrouw zijn geschapen. Het woord tsakaar in Genesis 1:27 wijst 
naar de vrouw en betekent hol of gat. Dit wijst naar de vagina. Het woord 
adama voor man wijst naar prikken of steken, wat wijst naar de penis, de 
phallus, waarvan de obelisk een symbool is. Dat de vrouw uit de man zou 
zijn geschapen volgens de Bijbel, komt eveneens voor in Egypte waar de 
god Ptah-Atum de oerschepper acht grote goden uit zijn ledematen 
schiep. Een soort klonen? 

De mens ontving de adem des levens. In Egypte werd de neus gezien als 
de zetel van de levende mens.  Door de neus halen wij de lucht binnen 
met zuurstof. De neus functioneert hierbij als een soort filter.  Ptah gaf 
de levensadem voor elk mens. ANKH is het symbool voor leven dat wij 
in stand houden door te ademen. De vrouw kreeg de naam mannine, wat 
niet wijst naar de lichamelijke en geestelijke tegenstelling die er is tussen 
man en vrouw, maar wijst naar de innerlijke eenheid als tweelingziel.  
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Man en vrouw vormen een eenheid, waarbij tijdens het generatieproces 
de man zijn phalles steekt in de holte van de vrouw.   
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De Farao’s huwden in veel gevallen met hun zusters, waarbij men 
waarschijnlijk dacht dat hun tweelingziel uit hun eigen ouders zou 
kunnen voortkomen. Die gedachte speelt ook nog bij de Rothschilds en 
royals een grote rol, die huwen in hun familiekringen. Zij zijn obsessief 
om binnen eigen bloedlijnen te huwen om alzo de specifieke genetische 
kenmerken te willen behouden. Deze kenmerken zouden snel  verwateren 
wanneer zij met gewone andere mensen zouden huwen.   

 
tweelingzielen 

Het zogenaamde blauwe-bloed van de 
royals schijnt meer koper te bevatten, wat bij oxidatie blauw-groen kleurt. 
Maar ook dat zij veel met zilveren bestek eten en drinken, waardoor er 
zilver-oxidatie in hun bloed komt.  De beste Farao  was volgens Joost 
Vermeulen een vrouw, namelijk Hatsjepsoet. Zij regeerde 22 jaar 
onafgebroken over een welvarend Egypte. Dit is geen enkele andere 
vrouw voor of na haar gelukt.  In Egypte had de ultieme macht en alle 
symbolen daarbij een volkomen mannelijk karakter. Er bestond ook geen 
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vrouwelijke vorm van het woord ‘farao’.  Zij (Hatsjepsoet) beriep zich 
erop dat Amon haar als enige daartoe uitverkoren had. Ze verschijnt na 
haar kroning altijd als man met een ceremoniële baard.  

Het Mooie Westen    (in wording) 
https://www.youtube.com/watch?v=QRHsnLzFRZk       

Inderdaad  is het Westen mooi, zeer mooi, mede gezien vanuit Egypte. 
De piramidebouwers wisten dit reeds en bouwden de Grote Piramide met 
het oog op het Mooie Westen.  De Mercatorprojectie van de Grote 
Piramide wijst regelrecht naar dat Mooie Westen, een kustland, namelijk 
het land van de Neters, de goden en de toekomst van dat land. Namelijk 
Netherlands of Nederland.   In Nederland zijn de resten van alle 12 
stammen Israels verzameld en vertegenwoordigd.  Er zijn mooie en 
degeljik onderbouwde studies over verricht. Sommigen daarvan klinken 
ongeloofwaardig in de oren der meeste mensen, maar bij nader inzien 
liegen de feiten er niet om.  Kijk o.a. eens op internet naar de boeken van 
Eelco de Boer, met name de uitdagende titel:  Abraham was een Fries, 
Homerus een Zeeuw en Nederland was (is)  het beloofde land.  

 

Ook op onze website www.pentahof.nl  kunt u daar meer over lezen. 
 http://www.pentahof.nl/Brochures/947%20Pentahof%20symbool%202016.pdf    
http://www.pentahof.nl/Brochures/165-Isrserie5.pdf  
 http://www.pentahof.nl/Brochures/624-Ned-tripleAAA-wpd.pdf 
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Wat betreft de innerlijke beleving lijkt het dat men in oud-Egypte verder 
was dan bij ons in het Westen het geval is.  Het onbewuste is bij ons nog 
niet erg ver ontwikkeld, laat staan ons hogere bewustzijn. Wij zijn best 
ver ontwikkeld op technologisch gebied en op andere gebieden, maar niet 
wat betreft ons innerlijk. Wij hebben wel veel kerken, synagogen en zelfs 
moskeeën, scholen, universiteiten, boeken, banken, allerlei instellingen, 
maar alles met weinig of geen innerlijke beleving.  Evenwel is er hoop 
voor ons Mooie Westen.  De boom van kennis, inwendige en uitwendige,  
is verplaatst vanuit oud-Egypte naar het Westen. Aanvankelijk droeg 
deze boom nog weinig vruchten, maar de toestand wordt steeds beter.  De 
dauw des hemels (kosmische energie)  bevochtigt deze boom en zorgt 
voor groeikracht en vruchten. Dat de westerse cultuur en samenleving 
haar wortels in oud-Egypte heeft is duidelijk aantoonbaar. Neem slechts 
het leerzame boek van dr. Tjeu van de Berk:  “Het oude Egypte: bakermat 
van het jonge christendom”.    Het christendom is 
dan ook geen volslagen nieuwe religie. 
Constantijn de Grote heeft er een allegaartje van 
gemaakt om vriend en vijand in zijn rijk te 
verenigen, waarin elk-wat-wils erin kon vinden. 
Wanneer het Mooie Westen zal ontwaken zal het 
zich ontdoen van alle bedrog, misleiding, etc, om 
haar standplaats in de waarheid in te nemen. Dan 
wordt het pas wérkelijk mooi in het Westen!  
 
Het mooie Hollandse lied wat André Hazes zingt:  ‘kHeb U lief mijn Ne-ederland  
 
Het is een eer om voor te strijden,  De driekleur met oranje vaan  
In victorie en in lijden, Tot het uiterste te gaan  
Wat ter wereld is oprechter trouw, Dan tussen volk en het rood, wit, blauw?  
Ik heb U lief, mijn Nederland, Vol glorie is mijn vaderland  
Ik hou van jouw, mijn Nederland, Mijn kampioen, mijn Nederland  
Hoe prachtig is het te beleven, Oranje is saamhorigheid  
Waar wij allen veel om geven, Onze trots door alle tijd  
Waar ter wereld is oprechter trouw, Dan tussen volk en het rood, wit, blauw?  
 

Waar de blanke top der duinen, Schittert in de zonnegloed, En de Noordzee vriend'lijk 
bruisend, Neerlands smalle kust begroet, Juich ik aan het vlakke strand, Juich ik aan het 
vlakke strand, 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland  
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Waar het lachend groen der heuvels, 't Kleed der stille heide omzoomd, Waar langs rijk 
beladen velden, Rijn of Maas of Schelde stroomt, Klinkt mijn lied op oude trant: Klinkt 
mijn lied op oude trant: 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland  

Blijf gezegend, land der vaad'ren, Make u eendracht sterk en groot, Blijve 't volk der 
koninginne, Houw en trouw in nood en dood, Doe zo ieder 't woord gestand, Doe zo 
ieder 't woord gestand, 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland         
J. Kroonenberg / C.A. Mangold 

 

De Lotus als symbool van de zon 

  

Iedere morgen begroet de waterlelie Nymphaea lotus Ra wanneer deze 
opkomt in het Oosten. De bloem opent zich zodra Sol zijn eerste stralen 
laat zien. De Zonnegod wordt in het Egyptisch dodenboek afgebeeld als 
een gouden jongeling die uit een blauwe lotus oprijst waardoor deze 
bloem wordt gezien als een symbool voor wedergeboorte. De Lotus 
wordt ook in andere culturen verbonden met de zon. Zo verhaalt men dat 
de Zonnegod Boeddha met het zetten van zijn eerste stapjes er een lotus 
ontsproot wanneer hij zijn voet neerzette. 

De Black-Nobility of West-Europese vorstenhuizen stammen af van de 
Egyptische farao’s aan de hand van DNA-profielen, volgens een team 
Zwitserse genetici. Deze informatie is toevallig gelekt nadat men van 
Toetankhamon DNA had getest. Heeft de Black-Nobility daarvandaan 
die naam gekregen, doordat hun afkomst van gekleurde farao’s afkomstig 
is?  Het ging onder hen nogal sterk fout met betrekking tot de 
voortplanting en hun seksuele perversiteit, wat zich tot op vandaag de 
dag heeft voortgezet. Onder hen zijn grote pedo-netwerken en satanische 
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rituelen die er plaatsvinden. Kevin Annet is de woordvoerder van het 
ITCS (International Tribunal into Criminal Crimes and State) dat 
onthullingen doet over het sadistische en satanische kindermisbruik.  Zij 
vereren de Egyptische god Chnum of Bafomet.    Het is niet bevreemdend 
dat men juist Nederland als het ‘geestelijk Egypte’ heeft uitgekozen om 
daar hún troon te plaatsen, zie brochure 1228 over Bafomet en de Troon 
des satans.   Zij vereren de zonnegoden, en het was keizer Constantijn die 
daarvan gebruik maakte om het christendom te misleiden met betrekking 
tot het 4e gebod van de sabbat.  Op die wijze heeft men van het Mooie 
Westen een Lelijk en Sodomitisch Westen gemaakt.  Dat zal niet lang 
meer duren, dat het Westen geschoond gaat worden en opnieuw Mooi 
wordt, mooier dan men zich kan indenken of kan voorstellen.    

Er zullen twee getuigen zijn volgens het Bijbelboek Openbaring 11 vers 
8, die gedood worden op de straat van de grote stad, die geestelijk 
genoemd wordt Sodoma en Egypte. Na drie-en-halve dag komt er een 
geest des levens van God in hen en worden zij opgenomen naar de hemel. 
Dan volgt terzelder ure een zeer grote aardbeving, als tweede wee. Het 
derde wee volgt snel:     14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt 
haast. 15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den 
hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn 
Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 16 En de vier en twintig 
ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en 
aanbaden God, 17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, 
en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; 
18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, 
om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en 
den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te 
verderven degenen, die de aarde verdierven. 19 En de tempel Gods in de hemel is geopend 
geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en 
stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel. 

De zon der gerechtigheid zal opgaan over en in ons Mooie Westen en het 
hele mensdom zal naar de Weg der Gerechtigheid uitzien, volgens het 
Boek Henoch 91:14. Zie onze brochure 771 over het komende kantelpunt 
naar het Gouden Tijdperk:  http://www.pentahof.nl/Brochures/630-
nieuwe%20tijd-2.pdf   
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Inleiding 
Over Egypte is al heel wat geschreven en onderzocht.   Onlangs 
verscheen het fraai afgewerkte en rijk geïllustreerde boek van 
Corina Zuiderduin “Het Mooie Westen”. Niets dan lof over dit 
leerzame boek en het werk wat Corina heeft geleverd.  Toch een 
paar kleine opmerkingen, namelijk in het boek mis ik achterin een 
index om op namen en onderwerpen te kunnen zoeken. Dat zou een 
volgende uitgave zeer verrijken. Nu maak ik zelf aantekeningen 
achterin van belangrijke zaken zodat ik ze gemakkelijk kan 
terugvinden. 
 
Verder heb ik heel veel boeken over Egypte en vraag me steeds af 
over welke Egyptenaren de schrijvers het hebben wanneer ze hele 
interessante verhalen en afbeeldingen tonen in hun boeken. De 
Egyptenaren zijn ontstaan uit een gemengd ras, negers met 
semieten uit West Azië volgens bronnen. Deze oer-Egyptenaren 
zouden klein van gestalte zijn geweest, ongeveer 167 cm lang de 
mannen, en de vrouwen gemiddeld 152 cm.  Zij bezaten wel aardig 
wat kennis, maar beslist geen wetenschap en wijsbegeerte.   Er zijn 
verschillende tijdperken aan te wijzen nl.  Oud-Egypte, Midden 
Egypte, Nieuw Egypte. En de huidige Egyptenaren met veel 
Arabische invloeden. 
 
De vraag is nu over welke Egyptenaren wordt er geschreven, dat is 
in veel gevallen onduidelijk.  Het is moeilijk voorstelbaar dat deze 
oer-Egyptenaren de Piramides en geweldige Tempels hebben 
gebouwd. Maar wie dan wel? En welke invloeden van de oude 
Sumeriërs en de Annunaki’s zijn er geweest in Egypte en in welke 
tijd?  
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Op Wikipedia staat dit onderstaande erover te lezen:  

“Nadat de Neder-Egyptische prinses Neith-hotep huwde met de Opper-
Egyptische veldheer-koning Narmer,[2] werd hij de eerste heerser van 
het verenigde Egypte, die volgens de oud-Egyptische traditie aan het 
begin staat van de 31 faraonische dynastieën waarin de oude 
geschiedenis van Egypte verdeeld wordt: het Oude Rijk, het Middenrijk, 
het Nieuwe Rijk, en de Late Periode. De piramides van Gizeh (dicht bij 
Caïro), die in de vierde dynastie werden gebouwd, getuigen van de macht 
van de faraonische staat en ideologie. De Grote Piramide van Gizeh, het 
graf van farao Choefoe (die ook onder de Griekse naam Cheops 
bekendstaat), is het enige overgebleven monument van zeven 
wereldwonderen van de antieke wereld. 

Isistempel in Karnak 

Het Oude Rijk eindigt rond 2150 v.Chr. bij Pepi II, waarna het centrale 
gezag ondermijnd wordt door lokale machthebbers. Het plots verdwijnen 
van optekeningen en afbeeldingen van de leidinggevende vrouwen viel 
samen met een opvallende daling van het aantal gezaghebbende functies 
die voor vrouwen openstonden, waaruit volgens Tyldeslay valt af te 
leiden dat men met opzet hun inbreng in het publieke leven trachtte te 
beperken.[3]  

Rond 2040 v.Chr. verenigt Mentoehotep Nebhetepre het rijk opnieuw en 
begint een tweede bloeitijd die aangeduid wordt als het Middenrijk. In 
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deze periode is de enige koningin die nog enige inbreng in de 
geschiedenis had Neferoesobek. Het Middenrijk kende een sterke 
uitbreiding, maar bleef toch vrij geïsoleerd. Dit veranderde rond 1640 
v.Chr. toen de Hyksos in Egypte kwamen. De Hyksos stichtten een rijk in 
het noorden, maar het zuiden bleef onafhankelijk. Vanuit het zuiden werd 
een heroveringsoorlog begonnen die eindigde rond 1550 v.Chr.  

Het Nieuwe Rijk ving aan met de overwinning van Kamose op de Hyksos 
en betekende een nieuw hoogtepunt voor de Egyptische beschaving. De 
soevereine dames treden uit hun achtergrondpositie en accentueren hun 
macht als individu en als goddelijke vertegenwoordigsters. De 18e 
dynastie van Egypte onderscheidt zich door een opvallende terugkeer 
naar de oude traditie. Zij verzekerden hun invloed door prestigieuze 
titels, vaak weer geassocieerd met de godin Hathor, waaraan hun 
privileges waren verbonden en die hun positie versterkten. Zich baserend 
op de hypothese van een matriarchale origine van de Egyptische 
samenleving waren de eerste Egyptologen geneigd om de overheersende 
rol van de vrouwen van de 18e dynastie als teken van een matrilineair 
koningschap te zien.[4] De farao's breidden hun rijk verder uit in het 
zuiden, westen (Libië) en het oosten (onder Thoetmosis III tot aan de 
Eufraat) en met name de Ramsessidische koningen Ramses II en Seti I 
brachten de macht van Egypte tot op een hoogtepunt. Ramses III kreeg 
te maken met de invallende Zeevolken vanuit de Middellandse Zee. Hij 
versloeg ze, maar hierna zou het Nieuwe Rijk voorgoed zijn 
machtspositie in het Nabije Oosten verliezen.”  
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Masker en Karakter 

In haar boek “Het Mooie Westen” geeft Corina Zuiderduin op p.246 een 
uitleg over karaktervorming. Wij geven verkort enkele zaken uit het 
verslag weer. Persoonlijkheid komt van persona, dat in het Latijn zoveel 
betekent als masker, erdoor heen klinken. De echte mens spreekt door 
een masker, maar is niet het masker zelf.  In Egypte zien we veel maskers, 
zelfs gouden maskers. Het masker is het omhulsel waarbinnen zich de 
echte mens bevindt, de innerlijke mens.  We zien de mens (als Osiris)  én 
diens masker als tweedeling; het hogere zelf en het lagere zelf.  Slechte 
eigenschappen worden omgevormd tot goede, net zolang tot het masker 
god-gelijk is geworden, tot glanzend onvergankelijk goud. De hogere 
bewustzijns-aspecten noemde men Horus, het kind van Osiris en Isis.  

 

 Horus van de horizon, de opkomende nieuwe zon.  De oude ego-zon zakt 
weg in het Westen naar de onderwereld, en de herboren onthechte mens 
verschijnt aan de zijde van de opkomende zon in het Oosten.  De échte 
mens die nu verschijnt is begenadigd en verrijkt met een ontwikkeld mooi 
karakter in aanleg. Niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk ondergaat het 
lichaam van deze mens een hervorming en gedaantewisseling.  Het oude 
is voorbij, en de keus is gemaakt voor een totaal nieuw leven.  Het gaat 
hierbij om verlichting, om het hogere bewustzijn, het gereinigde hart, 
zodat deze mens straalt als de zon, met een prachtige aura rondom zich 
als lichtkleed.   
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In oud-Egypte kende men vijf delen van het menselijk bewustzijn, nl het 
lichaam, de schaduw, een Ka, een Ba en een Ach.  

  

Het lichaam is de weerspiegeling van de Ka dat het eerst zou geschapen 
zijn. Een Ka kan echter nog egoïstisch zijn, een Ach niet. Ka staat voor 
karakter. Naarmate een mens zijn karakter veredelt, veredelt hij tevens 
zijn fysieke lichaam.  Een Ach is liefdevol, empatisch innerlijk bewogen 
om anderen te helpen, vol wijsheid. Het Egyptische Ach komt van 
stralend, lichtend, weldadig.  De Ba is in de mens dat deel waar de goede 
eigenschappen wonen als licht, liefde, etc.  De Mer-Ka-Ba is het 
Goddelijke Lichtvoertuig, ook: de Troon van JHWH.  Het menselijk 
denkvermogen is veel meer dan het intellect. Het intellect kan de dingen 
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niet in een groter verband plaatsen en mist werkelijk inzicht. De Ba echter 
is de échte mens, die uiteindelijk in het dodenrijk naar het rijk der goden 
gaat, dat is Achet, het veld van de Zonnegod.  

    

MR/Mir/Moor  betekent Liefde en/of Piramide in Egypte. Het MER-
symbool lijkt op de golven van water, van een meer. Onze achternaam is 
Van der Meer. MR, Mir, Mer of Meer betekent Liefde en Piramide = 
lichtmaten.  Mer wijst naar een speciaal licht van twee in tegengestelde 
richting draaiende lichtvelden in dezelfde ruimte dat men tijdens de 18e 
dynastie in Egypte ontdekte.  De roterende velden kunnen in elke richting 
draaien, met elke snelheid. 

Piramiden 

Wanneer de koning door transformatie een Osiris is geworden, wordt hij 
met een piramide vergeleken. Het woord piramide betekent zoveel als 
licht- of vuurmaten. Dit wijst naar het moment waarop een mens zijn ego 
loslaat en alleen diens zuivere kern als een Osiris in hem overig blijft. In 
de Bijbel wordt dat als volgt genoemd: “Wie zijn leven verliest, zal het 
behouden”.  De alsnu bewustgeworden mens kan vanaf het moment van 
zelfovergave schouwen, dat is waarnemen wat niet met gewone zintuigen 
waar te nemen valt. Waarnemen geschiedt nu door het geopende derde 
oog, de pijnappelklier. Dit wordt het Christos-bewustzijn genoemd.    

Osiris betekent zoveel als “plaats van het oog”.  In het oog zit de iris 
waardoor het licht naar binnenvalt. Het gaat hierbij om ons 
bewustzijnscentrum, wat men wel ons derde oog noemt.  Alsdan kunnen 
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wij op een hoger niveua denken en handelen, ons karakter veredelen.  Isis 
is de zus én vrouw van Osiris, en Nephthys is haar zus, die met Set 
gehuwd is. Hathor is de godin der liefde en vreugde en wordt dikwijls 
met Isis verwisseld. Zij is het toonbeeld van de verlichte mens, vol 
liefdevolle gedachten, begripvol en harmonisch. Osiris maakt de mens 
nieuw, beter dan voorheen.   

 

Piramiden staan niet alleen in Egypte als toonbeelden of symbolen van 
getransformeerde mensen. Wereldwijd zijn er piramiden ontdekt. Ook in 
Bosnië staan er vijf, waaronder mogelijk de hoogste ter wereld.  De zon-
piramide in Bosnië is 362 meter hoog, en die van Gizeh is 147 meter 
hoog.  Alle piramiden in Bosnië staan met één zijde exact op het Noorden 
gericht. Uit de top van de Zonpiramide komt een energiestraal. Onder 
deze piramiden liggen tunnelstelsels –de zogenaamde Ravnatunnels-  die 
een gezondmakende functie bezitten. 

Israel in Egypte 

Van de Egyptenaren ten tijde van Jozef en Mozes is een buitengewone 
invloed op het volk Israel uitgegaan, wat vooral blijkt uit de Pentateuch, 
de eerste vijf boeken van Mozes in de Bijbel.   Welke Egyptenaren dit 
waren en welke dynastie het was, moet nader uitgezocht worden. De 
naam Egypte komt van  Aigyptos en kemet, dat betekent zwarte 
opgehoopte aarde. Kemet = zwart, donker.   

This Alchemy series is wonderful-- Truly! 
FYI, as you likely know, the term "alchemy" comes from the ancient Egyptians name for 
Egypt, "Kimi," which meant, "The Land of the Sacred Earth." (Egypt, "AEgyptos," is 
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what the Alexandrian Greeks called it.) When the Arabs began rediscovering ancient 
Egyptian science in the Middle Ages, they referred to it as the "Al-Kimi," i.e., "The 
knowledge of the people of the Sacred Earth." 

 
De Nijl bracht jaarlijks slib aan waardoor de aarde of vruchtbare grond 
langs de Nijl per 100 jaar omgeveer met 4cm werd opgehoogd (ophupen).  
Men wist toen ter tijd niet waar de oorsprong van de Nijl lag. Men aanbad 
de Nijl als levensrivier en hield er twee feesten op na. Eén feest in de 
maand Juni. Dat feest werd “De Nacht van de Traan’ genoemd. Men 
geloofde dat de godin Isis in de maand Juni tranen schreidde over de dood 
van haar man Osiris waardoor de Nijl overstroomde en slib op de oevers 
naliet.  In de maand Augustus was het tweede feest, het maan-feest, wat 
men de ”Nacht van de drup” noemde. Hapi was de Nijlgod, die als de 
grootste god naast Re werd gezien. 

  

De Nijl was voor de bevolking hun trots. Men zag met minachting neer 
op landen die geen grote rivier bezaten, en alleen van de regen afhankelijk 
waren. Zij geloofden dat de goden hen welgezind waren geweest door 
hen de Nijl te geven, die z’n oorsprong in de godenwereld had die in de 
onderwereld zouden wonen.           

De Egyptenaren hebben ondanks de vele vermengingen wel hun eigen 
type mens bewaart.  De Egyptenaren uit de tijd van Jozef en Mozes waren 
wel godsdienstig en probeerden de goden voor zich te winnen, waaraan 
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men offers bracht. Zij probeerden als mens op te klimmen tot de goden 
om deze gunstig te stemmen.  Tijdens rituelen werd er meestal geofferd. 
Er zijn in het algemeen twee offertypen:   

1. Offers waarbij het gaat om energie op te doen 
2. Offers waarbij het gaat om de kosmos te beïnvloeden. Dit type 

offer werd elke 17 jaar gebracht om de kosmische balans in stand 
te houden. Niet alleen in Egypte, maar deze traditie heeft zich tot 
vandaag de dag voortgezet bij occulte genootschappen. Men 
offert meestal in een steenkring, op een heuveltop of op een 
krachtplaats en kruispunt van energielijnen in de aarde. Deze 
energie werd uitgebeeld door een slang, electra, wat men vroeger 
zag in het St. Elmusvuur. Daardoor kreeg men verlichting en 
hogere bewustwording. Dat was ook de rede waarom men in de 
Koningskamer van de Grote Piramide ging om daar ingewijd te 
worden in de goddelijke mysteriën.   

 

 Ramses offert aan de godheid 

De beeldende kunst is in Oud-Egypte 
tot grote hoogten gekomen. Men 
leefde er voor het ideaal om als volk 
een modelvolk van hoge beschaving 
te worden. Toch hield men er slaven op na, en ook het volk Israel werd 
er wreed behandeld. Het streven om modelvolk te zijn was gebaseerd op 
de kennis van de onbegrepen wet van het verband tussen leven en dood, 
namelijk dat de dood voor hen niet het definitieve einde betekende. Men 
geloofde dat het (eeuwige) leven de tijdelijke dood zou overwinnen.  Men 
leefde in de pessimistische fatalistische gedachte dat  de goden over hun 
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lot zouden beslissen en de mens daaraan niets kon veranderen.  Het goede 
zou niet beloond worden en ook het kwade niet gestraft. Men geloofde 
wel in een oordeel na de dood, maar het hoe ervan bleef in raadselen 
gehuld.  Er was immers nog nooit iemand uit de dood echt teruggekeerd 
als levend persoon.  Men kon dus niets zeggen hoe het leven na dit leven 
er uit zou zien, en of dat wel op waarheid berustte. Alles was suggestief, 
maar wel zo dat het eventuele leven na de dood voor hen veel grotere 
betekenis had dan het huidige aardse leven. Men verwachtte een zalig 
leven, beter dan het tegenwoordige, niet boven in een hemel, maar 
beneden in een onderwereld.  In die onderwereld zouden de goden wonen 
en zou met zich bij hen mogen voegen. Mozes echter die in Egypte aan 
het hof onderwezen was in de wijsheid der toenmalige Egyptenaren, 
zwijgt geheel over een eventueel leven na dit leven. Mozes noemt wel de 
geestelijke dood als een scheiding van God en geeft tevens aan dat dit 
leven eindig is.  

 

Tijdperken in Egypte 

Er is het Oude Egyptische tijdperk, en het Midden Egyptische tijdperk, 
en het Nieuwe Rijk.   Wie het leerzame boek van dr. M.H.A. van der Valk  
bezit:  “Mozes’ boeken in Egyptisch Licht”,  kan veel leren over wat 
Mozes heeft beschreven in de eerste vijf bijbelboeken.  De schrijver legt 
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uit dat het woord bara uit Genesis 2:22 zoveel betekent als  delen, in 
tweeën splijten, snijden, voortbrengen, tot aanzijn roepen van wat er 
tevoren niet was.  Ook het ‘In den Beginne” is een uitdrukking die veel 
in Egypte voorkomt met het oog op de voortijd of oertijd.   

Osiris was de god van de oertijd en onderwereld. Ptah was de god van 
het oerbegin.  In Genesis 1:1  gaat het echter niet om een oerbegin, maar 
om hét Beginsel waardoor alles geschapen werd. Het gaat om de 
natuurwet van de Schepper waardoor alles tot stand kwam. In Genesis 
2:7  gaat het om de schepping van het leven, de levende ziel. Dat wijst 
volgens de Egyptenaren naar de toestand van de doden in de onderwereld. 
Er is een piramidetekst van een gestorven koning die luidt:  “N.N.  is de 
levende ziel”.  In het Dodenboek staat: “Gij zult ter aarde worden besteld 
in het rotsgraf van het Westen om tot een levende ziel te worden”.   De 
god Chnum (de heilige bok Mendes alias Bafomet) wordt als de levende 
ziel van de god Ra beschreven. 

   

 Chnum draagt ook de titel “Pottenbakker”,  die de mens in de 
moederschoot formeerde. Ook die uitdrukking komen wij in de Bijbel 
tegen.  Mozes echter spreekt niet over deze Egyptische droombeelden 
van levende zielen na de dood, maar heeft het over de eerste mensen 
waarin de door de Schepper ingeblazen levensadem  werd gegeven en zij 
daardoor tot een levende ziel werden.  Verder staat op Genesis 1 het 
Egyptische stempel, namelijk en God zag dat het zeer goed was. Die 
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uitspraak kom je veel tegen in Egypte. De eerste god in Egypte was 
Amon. Dat de mens naar het beeld Gods zou geschapen zijn heeft 
eveneens z’n wortels in Egypte. Daar had het weliswaar een geheel 
andere betekenis. Het formeren van de mens uit klei is ook ontleend aan 
de Egyptische aarde. In Genesis 2:7 gaat het over de rode-aarde-mens 
Adama, de aardse mens als onontgonnen land, de stof.  Het gaat in 
Genesis 1-3 niet zozeer om de mens Adam, maar om de mens Adama. 
Pas in Genesis 4:25 is Adam een eigennaam geworden.   

 

Man én vrouw zijn geschapen. Het woord tsakaar in Genesis 1:27 wijst 
naar de vrouw en betekent hol of gat. Dit wijst naar de vagina. Het woord 
adama voor man wijst naar prikken of steken, wat wijst naar de penis, de 
phallus, waarvan de obelisk een symbool is. Dat de vrouw uit de man zou 
zijn geschapen volgens de Bijbel, komt eveneens voor in Egypte waar de 
god Ptah-Atum de oerschepper acht grote goden uit zijn ledematen 
schiep. Een soort klonen? 

De mens ontving de adem des levens. In Egypte werd de neus gezien als 
de zetel van de levende mens.  Door de neus halen wij de lucht binnen 
met zuurstof. De neus functioneert hierbij als een soort filter.  Ptah gaf 
de levensadem voor elk mens. ANKH is het symbool voor leven dat wij 
in stand houden door te ademen. De vrouw kreeg de naam mannine, wat 
niet wijst naar de lichamelijke en geestelijke tegenstelling die er is tussen 
man en vrouw, maar wijst naar de innerlijke eenheid als tweelingziel.  
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Man en vrouw vormen een eenheid, waarbij tijdens het generatieproces 
de man zijn phalles steekt in de holte van de vrouw.   
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De Farao’s huwden in veel gevallen met hun zusters, waarbij men 
waarschijnlijk dacht dat hun tweelingziel uit hun eigen ouders zou 
kunnen voortkomen. Die gedachte speelt ook nog bij de Rothschilds en 
royals een grote rol, die huwen in hun familiekringen. Zij zijn obsessief 
om binnen eigen bloedlijnen te huwen om alzo de specifieke genetische 
kenmerken te willen behouden. Deze kenmerken zouden snel  verwateren 
wanneer zij met gewone andere mensen zouden huwen.   

 
tweelingzielen 

Het zogenaamde blauwe-bloed van de 
royals schijnt meer koper te bevatten, wat bij oxidatie blauw-groen kleurt. 
Maar ook dat zij veel met zilveren bestek eten en drinken, waardoor er 
zilver-oxidatie in hun bloed komt.  De beste Farao  was volgens Joost 
Vermeulen een vrouw, namelijk Hatsjepsoet. Zij regeerde 22 jaar 
onafgebroken over een welvarend Egypte. Dit is geen enkele andere 
vrouw voor of na haar gelukt.  In Egypte had de ultieme macht en alle 
symbolen daarbij een volkomen mannelijk karakter. Er bestond ook geen 
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vrouwelijke vorm van het woord ‘farao’.  Zij (Hatsjepsoet) beriep zich 
erop dat Amon haar als enige daartoe uitverkoren had. Ze verschijnt na 
haar kroning altijd als man met een ceremoniële baard.  

Het Mooie Westen    (in wording) 
https://www.youtube.com/watch?v=QRHsnLzFRZk       

Inderdaad  is het Westen mooi, zeer mooi, mede gezien vanuit Egypte. 
De piramidebouwers wisten dit reeds en bouwden de Grote Piramide met 
het oog op het Mooie Westen.  De Mercatorprojectie van de Grote 
Piramide wijst regelrecht naar dat Mooie Westen, een kustland, namelijk 
het land van de Neters, de goden en de toekomst van dat land. Namelijk 
Netherlands of Nederland.   In Nederland zijn de resten van alle 12 
stammen Israels verzameld en vertegenwoordigd.  Er zijn mooie en 
degeljik onderbouwde studies over verricht. Sommigen daarvan klinken 
ongeloofwaardig in de oren der meeste mensen, maar bij nader inzien 
liegen de feiten er niet om.  Kijk o.a. eens op internet naar de boeken van 
Eelco de Boer, met name de uitdagende titel:  Abraham was een Fries, 
Homerus een Zeeuw en Nederland was (is)  het beloofde land.  

 

Ook op onze website www.pentahof.nl  kunt u daar meer over lezen. 
 http://www.pentahof.nl/Brochures/947%20Pentahof%20symbool%202016.pdf    
http://www.pentahof.nl/Brochures/165-Isrserie5.pdf  
 http://www.pentahof.nl/Brochures/624-Ned-tripleAAA-wpd.pdf 
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Wat betreft de innerlijke beleving lijkt het dat men in oud-Egypte verder 
was dan bij ons in het Westen het geval is.  Het onbewuste is bij ons nog 
niet erg ver ontwikkeld, laat staan ons hogere bewustzijn. Wij zijn best 
ver ontwikkeld op technologisch gebied en op andere gebieden, maar niet 
wat betreft ons innerlijk. Wij hebben wel veel kerken, synagogen en zelfs 
moskeeën, scholen, universiteiten, boeken, banken, allerlei instellingen, 
maar alles met weinig of geen innerlijke beleving.  Evenwel is er hoop 
voor ons Mooie Westen.  De boom van kennis, inwendige en uitwendige,  
is verplaatst vanuit oud-Egypte naar het Westen. Aanvankelijk droeg 
deze boom nog weinig vruchten, maar de toestand wordt steeds beter.  De 
dauw des hemels (kosmische energie)  bevochtigt deze boom en zorgt 
voor groeikracht en vruchten. Dat de westerse cultuur en samenleving 
haar wortels in oud-Egypte heeft is duidelijk aantoonbaar. Neem slechts 
het leerzame boek van dr. Tjeu van de Berk:  “Het oude Egypte: bakermat 
van het jonge christendom”.    Het christendom is 
dan ook geen volslagen nieuwe religie. 
Constantijn de Grote heeft er een allegaartje van 
gemaakt om vriend en vijand in zijn rijk te 
verenigen, waarin elk-wat-wils erin kon vinden. 
Wanneer het Mooie Westen zal ontwaken zal het 
zich ontdoen van alle bedrog, misleiding, etc, om 
haar standplaats in de waarheid in te nemen. Dan 
wordt het pas wérkelijk mooi in het Westen!  
 
Het mooie Hollandse lied wat André Hazes zingt:  ‘kHeb U lief mijn Ne-ederland  
 
Het is een eer om voor te strijden,  De driekleur met oranje vaan  
In victorie en in lijden, Tot het uiterste te gaan  
Wat ter wereld is oprechter trouw, Dan tussen volk en het rood, wit, blauw?  
Ik heb U lief, mijn Nederland, Vol glorie is mijn vaderland  
Ik hou van jouw, mijn Nederland, Mijn kampioen, mijn Nederland  
Hoe prachtig is het te beleven, Oranje is saamhorigheid  
Waar wij allen veel om geven, Onze trots door alle tijd  
Waar ter wereld is oprechter trouw, Dan tussen volk en het rood, wit, blauw?  
 

Waar de blanke top der duinen, Schittert in de zonnegloed, En de Noordzee vriend'lijk 
bruisend, Neerlands smalle kust begroet, Juich ik aan het vlakke strand, Juich ik aan het 
vlakke strand, 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland  
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Waar het lachend groen der heuvels, 't Kleed der stille heide omzoomd, Waar langs rijk 
beladen velden, Rijn of Maas of Schelde stroomt, Klinkt mijn lied op oude trant: Klinkt 
mijn lied op oude trant: 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland  

Blijf gezegend, land der vaad'ren, Make u eendracht sterk en groot, Blijve 't volk der 
koninginne, Houw en trouw in nood en dood, Doe zo ieder 't woord gestand, Doe zo 
ieder 't woord gestand, 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland         
J. Kroonenberg / C.A. Mangold 

 

De Lotus als symbool van de zon 

  

Iedere morgen begroet de waterlelie Nymphaea lotus Ra wanneer deze 
opkomt in het Oosten. De bloem opent zich zodra Sol zijn eerste stralen 
laat zien. De Zonnegod wordt in het Egyptisch dodenboek afgebeeld als 
een gouden jongeling die uit een blauwe lotus oprijst waardoor deze 
bloem wordt gezien als een symbool voor wedergeboorte. De Lotus 
wordt ook in andere culturen verbonden met de zon. Zo verhaalt men dat 
de Zonnegod Boeddha met het zetten van zijn eerste stapjes er een lotus 
ontsproot wanneer hij zijn voet neerzette. 

De Black-Nobility of West-Europese vorstenhuizen stammen af van de 
Egyptische farao’s aan de hand van DNA-profielen, volgens een team 
Zwitserse genetici. Deze informatie is toevallig gelekt nadat men van 
Toetankhamon DNA had getest. Heeft de Black-Nobility daarvandaan 
die naam gekregen, doordat hun afkomst van gekleurde farao’s afkomstig 
is?  Het ging onder hen nogal sterk fout met betrekking tot de 
voortplanting en hun seksuele perversiteit, wat zich tot op vandaag de 
dag heeft voortgezet. Onder hen zijn grote pedo-netwerken en satanische 
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rituelen die er plaatsvinden. Kevin Annet is de woordvoerder van het 
ITCS (International Tribunal into Criminal Crimes and State) dat 
onthullingen doet over het sadistische en satanische kindermisbruik.  Zij 
vereren de Egyptische god Chnum of Bafomet.    Het is niet bevreemdend 
dat men juist Nederland als het ‘geestelijk Egypte’ heeft uitgekozen om 
daar hún troon te plaatsen, zie brochure 1228 over Bafomet en de Troon 
des satans.   Zij vereren de zonnegoden, en het was keizer Constantijn die 
daarvan gebruik maakte om het christendom te misleiden met betrekking 
tot het 4e gebod van de sabbat.  Op die wijze heeft men van het Mooie 
Westen een Lelijk en Sodomitisch Westen gemaakt.  Dat zal niet lang 
meer duren, dat het Westen geschoond gaat worden en opnieuw Mooi 
wordt, mooier dan men zich kan indenken of kan voorstellen.    

Er zullen twee getuigen zijn volgens het Bijbelboek Openbaring 11 vers 
8, die gedood worden op de straat van de grote stad, die geestelijk 
genoemd wordt Sodoma en Egypte. Na drie-en-halve dag komt er een 
geest des levens van God in hen en worden zij opgenomen naar de hemel. 
Dan volgt terzelder ure een zeer grote aardbeving, als tweede wee. Het 
derde wee volgt snel:     14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt 
haast. 15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den 
hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn 
Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 16 En de vier en twintig 
ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en 
aanbaden God, 17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, 
en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; 
18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, 
om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en 
den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te 
verderven degenen, die de aarde verdierven. 19 En de tempel Gods in de hemel is geopend 
geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en 
stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel. 

De zon der gerechtigheid zal opgaan over en in ons Mooie Westen en het 
hele mensdom zal naar de Weg der Gerechtigheid uitzien, volgens het 
Boek Henoch 91:14. Zie onze brochure 771 over het komende kantelpunt 
naar het Gouden Tijdperk:  http://www.pentahof.nl/Brochures/630-
nieuwe%20tijd-2.pdf   
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Inleiding 
Over Egypte is al heel wat geschreven en onderzocht.   Onlangs 
verscheen het fraai afgewerkte en rijk geïllustreerde boek van 
Corina Zuiderduin “Het Mooie Westen”. Niets dan lof over dit 
leerzame boek en het werk wat Corina heeft geleverd.  Toch een 
paar kleine opmerkingen, namelijk in het boek mis ik achterin een 
index om op namen en onderwerpen te kunnen zoeken. Dat zou een 
volgende uitgave zeer verrijken. Nu maak ik zelf aantekeningen 
achterin van belangrijke zaken zodat ik ze gemakkelijk kan 
terugvinden. 
 
Verder heb ik heel veel boeken over Egypte en vraag me steeds af 
over welke Egyptenaren de schrijvers het hebben wanneer ze hele 
interessante verhalen en afbeeldingen tonen in hun boeken. De 
Egyptenaren zijn ontstaan uit een gemengd ras, negers met 
semieten uit West Azië volgens bronnen. Deze oer-Egyptenaren 
zouden klein van gestalte zijn geweest, ongeveer 167 cm lang de 
mannen, en de vrouwen gemiddeld 152 cm.  Zij bezaten wel aardig 
wat kennis, maar beslist geen wetenschap en wijsbegeerte.   Er zijn 
verschillende tijdperken aan te wijzen nl.  Oud-Egypte, Midden 
Egypte, Nieuw Egypte. En de huidige Egyptenaren met veel 
Arabische invloeden. 
 
De vraag is nu over welke Egyptenaren wordt er geschreven, dat is 
in veel gevallen onduidelijk.  Het is moeilijk voorstelbaar dat deze 
oer-Egyptenaren de Piramides en geweldige Tempels hebben 
gebouwd. Maar wie dan wel? En welke invloeden van de oude 
Sumeriërs en de Annunaki’s zijn er geweest in Egypte en in welke 
tijd?  
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Op Wikipedia staat dit onderstaande erover te lezen:  

“Nadat de Neder-Egyptische prinses Neith-hotep huwde met de Opper-
Egyptische veldheer-koning Narmer,[2] werd hij de eerste heerser van 
het verenigde Egypte, die volgens de oud-Egyptische traditie aan het 
begin staat van de 31 faraonische dynastieën waarin de oude 
geschiedenis van Egypte verdeeld wordt: het Oude Rijk, het Middenrijk, 
het Nieuwe Rijk, en de Late Periode. De piramides van Gizeh (dicht bij 
Caïro), die in de vierde dynastie werden gebouwd, getuigen van de macht 
van de faraonische staat en ideologie. De Grote Piramide van Gizeh, het 
graf van farao Choefoe (die ook onder de Griekse naam Cheops 
bekendstaat), is het enige overgebleven monument van zeven 
wereldwonderen van de antieke wereld. 

Isistempel in Karnak 

Het Oude Rijk eindigt rond 2150 v.Chr. bij Pepi II, waarna het centrale 
gezag ondermijnd wordt door lokale machthebbers. Het plots verdwijnen 
van optekeningen en afbeeldingen van de leidinggevende vrouwen viel 
samen met een opvallende daling van het aantal gezaghebbende functies 
die voor vrouwen openstonden, waaruit volgens Tyldeslay valt af te 
leiden dat men met opzet hun inbreng in het publieke leven trachtte te 
beperken.[3]  

Rond 2040 v.Chr. verenigt Mentoehotep Nebhetepre het rijk opnieuw en 
begint een tweede bloeitijd die aangeduid wordt als het Middenrijk. In 
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deze periode is de enige koningin die nog enige inbreng in de 
geschiedenis had Neferoesobek. Het Middenrijk kende een sterke 
uitbreiding, maar bleef toch vrij geïsoleerd. Dit veranderde rond 1640 
v.Chr. toen de Hyksos in Egypte kwamen. De Hyksos stichtten een rijk in 
het noorden, maar het zuiden bleef onafhankelijk. Vanuit het zuiden werd 
een heroveringsoorlog begonnen die eindigde rond 1550 v.Chr.  

Het Nieuwe Rijk ving aan met de overwinning van Kamose op de Hyksos 
en betekende een nieuw hoogtepunt voor de Egyptische beschaving. De 
soevereine dames treden uit hun achtergrondpositie en accentueren hun 
macht als individu en als goddelijke vertegenwoordigsters. De 18e 
dynastie van Egypte onderscheidt zich door een opvallende terugkeer 
naar de oude traditie. Zij verzekerden hun invloed door prestigieuze 
titels, vaak weer geassocieerd met de godin Hathor, waaraan hun 
privileges waren verbonden en die hun positie versterkten. Zich baserend 
op de hypothese van een matriarchale origine van de Egyptische 
samenleving waren de eerste Egyptologen geneigd om de overheersende 
rol van de vrouwen van de 18e dynastie als teken van een matrilineair 
koningschap te zien.[4] De farao's breidden hun rijk verder uit in het 
zuiden, westen (Libië) en het oosten (onder Thoetmosis III tot aan de 
Eufraat) en met name de Ramsessidische koningen Ramses II en Seti I 
brachten de macht van Egypte tot op een hoogtepunt. Ramses III kreeg 
te maken met de invallende Zeevolken vanuit de Middellandse Zee. Hij 
versloeg ze, maar hierna zou het Nieuwe Rijk voorgoed zijn 
machtspositie in het Nabije Oosten verliezen.”  
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Masker en Karakter 

In haar boek “Het Mooie Westen” geeft Corina Zuiderduin op p.246 een 
uitleg over karaktervorming. Wij geven verkort enkele zaken uit het 
verslag weer. Persoonlijkheid komt van persona, dat in het Latijn zoveel 
betekent als masker, erdoor heen klinken. De echte mens spreekt door 
een masker, maar is niet het masker zelf.  In Egypte zien we veel maskers, 
zelfs gouden maskers. Het masker is het omhulsel waarbinnen zich de 
echte mens bevindt, de innerlijke mens.  We zien de mens (als Osiris)  én 
diens masker als tweedeling; het hogere zelf en het lagere zelf.  Slechte 
eigenschappen worden omgevormd tot goede, net zolang tot het masker 
god-gelijk is geworden, tot glanzend onvergankelijk goud. De hogere 
bewustzijns-aspecten noemde men Horus, het kind van Osiris en Isis.  

 

 Horus van de horizon, de opkomende nieuwe zon.  De oude ego-zon zakt 
weg in het Westen naar de onderwereld, en de herboren onthechte mens 
verschijnt aan de zijde van de opkomende zon in het Oosten.  De échte 
mens die nu verschijnt is begenadigd en verrijkt met een ontwikkeld mooi 
karakter in aanleg. Niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk ondergaat het 
lichaam van deze mens een hervorming en gedaantewisseling.  Het oude 
is voorbij, en de keus is gemaakt voor een totaal nieuw leven.  Het gaat 
hierbij om verlichting, om het hogere bewustzijn, het gereinigde hart, 
zodat deze mens straalt als de zon, met een prachtige aura rondom zich 
als lichtkleed.   
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In oud-Egypte kende men vijf delen van het menselijk bewustzijn, nl het 
lichaam, de schaduw, een Ka, een Ba en een Ach.  

  

Het lichaam is de weerspiegeling van de Ka dat het eerst zou geschapen 
zijn. Een Ka kan echter nog egoïstisch zijn, een Ach niet. Ka staat voor 
karakter. Naarmate een mens zijn karakter veredelt, veredelt hij tevens 
zijn fysieke lichaam.  Een Ach is liefdevol, empatisch innerlijk bewogen 
om anderen te helpen, vol wijsheid. Het Egyptische Ach komt van 
stralend, lichtend, weldadig.  De Ba is in de mens dat deel waar de goede 
eigenschappen wonen als licht, liefde, etc.  De Mer-Ka-Ba is het 
Goddelijke Lichtvoertuig, ook: de Troon van JHWH.  Het menselijk 
denkvermogen is veel meer dan het intellect. Het intellect kan de dingen 
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niet in een groter verband plaatsen en mist werkelijk inzicht. De Ba echter 
is de échte mens, die uiteindelijk in het dodenrijk naar het rijk der goden 
gaat, dat is Achet, het veld van de Zonnegod.  

    

MR/Mir/Moor  betekent Liefde en/of Piramide in Egypte. Het MER-
symbool lijkt op de golven van water, van een meer. Onze achternaam is 
Van der Meer. MR, Mir, Mer of Meer betekent Liefde en Piramide = 
lichtmaten.  Mer wijst naar een speciaal licht van twee in tegengestelde 
richting draaiende lichtvelden in dezelfde ruimte dat men tijdens de 18e 
dynastie in Egypte ontdekte.  De roterende velden kunnen in elke richting 
draaien, met elke snelheid. 

Piramiden 

Wanneer de koning door transformatie een Osiris is geworden, wordt hij 
met een piramide vergeleken. Het woord piramide betekent zoveel als 
licht- of vuurmaten. Dit wijst naar het moment waarop een mens zijn ego 
loslaat en alleen diens zuivere kern als een Osiris in hem overig blijft. In 
de Bijbel wordt dat als volgt genoemd: “Wie zijn leven verliest, zal het 
behouden”.  De alsnu bewustgeworden mens kan vanaf het moment van 
zelfovergave schouwen, dat is waarnemen wat niet met gewone zintuigen 
waar te nemen valt. Waarnemen geschiedt nu door het geopende derde 
oog, de pijnappelklier. Dit wordt het Christos-bewustzijn genoemd.    

Osiris betekent zoveel als “plaats van het oog”.  In het oog zit de iris 
waardoor het licht naar binnenvalt. Het gaat hierbij om ons 
bewustzijnscentrum, wat men wel ons derde oog noemt.  Alsdan kunnen 
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wij op een hoger niveua denken en handelen, ons karakter veredelen.  Isis 
is de zus én vrouw van Osiris, en Nephthys is haar zus, die met Set 
gehuwd is. Hathor is de godin der liefde en vreugde en wordt dikwijls 
met Isis verwisseld. Zij is het toonbeeld van de verlichte mens, vol 
liefdevolle gedachten, begripvol en harmonisch. Osiris maakt de mens 
nieuw, beter dan voorheen.   

 

Piramiden staan niet alleen in Egypte als toonbeelden of symbolen van 
getransformeerde mensen. Wereldwijd zijn er piramiden ontdekt. Ook in 
Bosnië staan er vijf, waaronder mogelijk de hoogste ter wereld.  De zon-
piramide in Bosnië is 362 meter hoog, en die van Gizeh is 147 meter 
hoog.  Alle piramiden in Bosnië staan met één zijde exact op het Noorden 
gericht. Uit de top van de Zonpiramide komt een energiestraal. Onder 
deze piramiden liggen tunnelstelsels –de zogenaamde Ravnatunnels-  die 
een gezondmakende functie bezitten. 

Israel in Egypte 

Van de Egyptenaren ten tijde van Jozef en Mozes is een buitengewone 
invloed op het volk Israel uitgegaan, wat vooral blijkt uit de Pentateuch, 
de eerste vijf boeken van Mozes in de Bijbel.   Welke Egyptenaren dit 
waren en welke dynastie het was, moet nader uitgezocht worden. De 
naam Egypte komt van  Aigyptos en kemet, dat betekent zwarte 
opgehoopte aarde. Kemet = zwart, donker.   

This Alchemy series is wonderful-- Truly! 
FYI, as you likely know, the term "alchemy" comes from the ancient Egyptians name for 
Egypt, "Kimi," which meant, "The Land of the Sacred Earth." (Egypt, "AEgyptos," is 

Over Egypte   en     Het Mooie Westen                                                      No.1239 

10 
 

what the Alexandrian Greeks called it.) When the Arabs began rediscovering ancient 
Egyptian science in the Middle Ages, they referred to it as the "Al-Kimi," i.e., "The 
knowledge of the people of the Sacred Earth." 

 
De Nijl bracht jaarlijks slib aan waardoor de aarde of vruchtbare grond 
langs de Nijl per 100 jaar omgeveer met 4cm werd opgehoogd (ophupen).  
Men wist toen ter tijd niet waar de oorsprong van de Nijl lag. Men aanbad 
de Nijl als levensrivier en hield er twee feesten op na. Eén feest in de 
maand Juni. Dat feest werd “De Nacht van de Traan’ genoemd. Men 
geloofde dat de godin Isis in de maand Juni tranen schreidde over de dood 
van haar man Osiris waardoor de Nijl overstroomde en slib op de oevers 
naliet.  In de maand Augustus was het tweede feest, het maan-feest, wat 
men de ”Nacht van de drup” noemde. Hapi was de Nijlgod, die als de 
grootste god naast Re werd gezien. 

  

De Nijl was voor de bevolking hun trots. Men zag met minachting neer 
op landen die geen grote rivier bezaten, en alleen van de regen afhankelijk 
waren. Zij geloofden dat de goden hen welgezind waren geweest door 
hen de Nijl te geven, die z’n oorsprong in de godenwereld had die in de 
onderwereld zouden wonen.           

De Egyptenaren hebben ondanks de vele vermengingen wel hun eigen 
type mens bewaart.  De Egyptenaren uit de tijd van Jozef en Mozes waren 
wel godsdienstig en probeerden de goden voor zich te winnen, waaraan 
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men offers bracht. Zij probeerden als mens op te klimmen tot de goden 
om deze gunstig te stemmen.  Tijdens rituelen werd er meestal geofferd. 
Er zijn in het algemeen twee offertypen:   

1. Offers waarbij het gaat om energie op te doen 
2. Offers waarbij het gaat om de kosmos te beïnvloeden. Dit type 

offer werd elke 17 jaar gebracht om de kosmische balans in stand 
te houden. Niet alleen in Egypte, maar deze traditie heeft zich tot 
vandaag de dag voortgezet bij occulte genootschappen. Men 
offert meestal in een steenkring, op een heuveltop of op een 
krachtplaats en kruispunt van energielijnen in de aarde. Deze 
energie werd uitgebeeld door een slang, electra, wat men vroeger 
zag in het St. Elmusvuur. Daardoor kreeg men verlichting en 
hogere bewustwording. Dat was ook de rede waarom men in de 
Koningskamer van de Grote Piramide ging om daar ingewijd te 
worden in de goddelijke mysteriën.   

 

 Ramses offert aan de godheid 

De beeldende kunst is in Oud-Egypte 
tot grote hoogten gekomen. Men 
leefde er voor het ideaal om als volk 
een modelvolk van hoge beschaving 
te worden. Toch hield men er slaven op na, en ook het volk Israel werd 
er wreed behandeld. Het streven om modelvolk te zijn was gebaseerd op 
de kennis van de onbegrepen wet van het verband tussen leven en dood, 
namelijk dat de dood voor hen niet het definitieve einde betekende. Men 
geloofde dat het (eeuwige) leven de tijdelijke dood zou overwinnen.  Men 
leefde in de pessimistische fatalistische gedachte dat  de goden over hun 
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lot zouden beslissen en de mens daaraan niets kon veranderen.  Het goede 
zou niet beloond worden en ook het kwade niet gestraft. Men geloofde 
wel in een oordeel na de dood, maar het hoe ervan bleef in raadselen 
gehuld.  Er was immers nog nooit iemand uit de dood echt teruggekeerd 
als levend persoon.  Men kon dus niets zeggen hoe het leven na dit leven 
er uit zou zien, en of dat wel op waarheid berustte. Alles was suggestief, 
maar wel zo dat het eventuele leven na de dood voor hen veel grotere 
betekenis had dan het huidige aardse leven. Men verwachtte een zalig 
leven, beter dan het tegenwoordige, niet boven in een hemel, maar 
beneden in een onderwereld.  In die onderwereld zouden de goden wonen 
en zou met zich bij hen mogen voegen. Mozes echter die in Egypte aan 
het hof onderwezen was in de wijsheid der toenmalige Egyptenaren, 
zwijgt geheel over een eventueel leven na dit leven. Mozes noemt wel de 
geestelijke dood als een scheiding van God en geeft tevens aan dat dit 
leven eindig is.  

 

Tijdperken in Egypte 

Er is het Oude Egyptische tijdperk, en het Midden Egyptische tijdperk, 
en het Nieuwe Rijk.   Wie het leerzame boek van dr. M.H.A. van der Valk  
bezit:  “Mozes’ boeken in Egyptisch Licht”,  kan veel leren over wat 
Mozes heeft beschreven in de eerste vijf bijbelboeken.  De schrijver legt 
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uit dat het woord bara uit Genesis 2:22 zoveel betekent als  delen, in 
tweeën splijten, snijden, voortbrengen, tot aanzijn roepen van wat er 
tevoren niet was.  Ook het ‘In den Beginne” is een uitdrukking die veel 
in Egypte voorkomt met het oog op de voortijd of oertijd.   

Osiris was de god van de oertijd en onderwereld. Ptah was de god van 
het oerbegin.  In Genesis 1:1  gaat het echter niet om een oerbegin, maar 
om hét Beginsel waardoor alles geschapen werd. Het gaat om de 
natuurwet van de Schepper waardoor alles tot stand kwam. In Genesis 
2:7  gaat het om de schepping van het leven, de levende ziel. Dat wijst 
volgens de Egyptenaren naar de toestand van de doden in de onderwereld. 
Er is een piramidetekst van een gestorven koning die luidt:  “N.N.  is de 
levende ziel”.  In het Dodenboek staat: “Gij zult ter aarde worden besteld 
in het rotsgraf van het Westen om tot een levende ziel te worden”.   De 
god Chnum (de heilige bok Mendes alias Bafomet) wordt als de levende 
ziel van de god Ra beschreven. 

   

 Chnum draagt ook de titel “Pottenbakker”,  die de mens in de 
moederschoot formeerde. Ook die uitdrukking komen wij in de Bijbel 
tegen.  Mozes echter spreekt niet over deze Egyptische droombeelden 
van levende zielen na de dood, maar heeft het over de eerste mensen 
waarin de door de Schepper ingeblazen levensadem  werd gegeven en zij 
daardoor tot een levende ziel werden.  Verder staat op Genesis 1 het 
Egyptische stempel, namelijk en God zag dat het zeer goed was. Die 
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uitspraak kom je veel tegen in Egypte. De eerste god in Egypte was 
Amon. Dat de mens naar het beeld Gods zou geschapen zijn heeft 
eveneens z’n wortels in Egypte. Daar had het weliswaar een geheel 
andere betekenis. Het formeren van de mens uit klei is ook ontleend aan 
de Egyptische aarde. In Genesis 2:7 gaat het over de rode-aarde-mens 
Adama, de aardse mens als onontgonnen land, de stof.  Het gaat in 
Genesis 1-3 niet zozeer om de mens Adam, maar om de mens Adama. 
Pas in Genesis 4:25 is Adam een eigennaam geworden.   

 

Man én vrouw zijn geschapen. Het woord tsakaar in Genesis 1:27 wijst 
naar de vrouw en betekent hol of gat. Dit wijst naar de vagina. Het woord 
adama voor man wijst naar prikken of steken, wat wijst naar de penis, de 
phallus, waarvan de obelisk een symbool is. Dat de vrouw uit de man zou 
zijn geschapen volgens de Bijbel, komt eveneens voor in Egypte waar de 
god Ptah-Atum de oerschepper acht grote goden uit zijn ledematen 
schiep. Een soort klonen? 

De mens ontving de adem des levens. In Egypte werd de neus gezien als 
de zetel van de levende mens.  Door de neus halen wij de lucht binnen 
met zuurstof. De neus functioneert hierbij als een soort filter.  Ptah gaf 
de levensadem voor elk mens. ANKH is het symbool voor leven dat wij 
in stand houden door te ademen. De vrouw kreeg de naam mannine, wat 
niet wijst naar de lichamelijke en geestelijke tegenstelling die er is tussen 
man en vrouw, maar wijst naar de innerlijke eenheid als tweelingziel.  
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Man en vrouw vormen een eenheid, waarbij tijdens het generatieproces 
de man zijn phalles steekt in de holte van de vrouw.   

  

    

 

 

Over Egypte   en     Het Mooie Westen                                                      No.1239 

16 
 

   

De Farao’s huwden in veel gevallen met hun zusters, waarbij men 
waarschijnlijk dacht dat hun tweelingziel uit hun eigen ouders zou 
kunnen voortkomen. Die gedachte speelt ook nog bij de Rothschilds en 
royals een grote rol, die huwen in hun familiekringen. Zij zijn obsessief 
om binnen eigen bloedlijnen te huwen om alzo de specifieke genetische 
kenmerken te willen behouden. Deze kenmerken zouden snel  verwateren 
wanneer zij met gewone andere mensen zouden huwen.   

 
tweelingzielen 

Het zogenaamde blauwe-bloed van de 
royals schijnt meer koper te bevatten, wat bij oxidatie blauw-groen kleurt. 
Maar ook dat zij veel met zilveren bestek eten en drinken, waardoor er 
zilver-oxidatie in hun bloed komt.  De beste Farao  was volgens Joost 
Vermeulen een vrouw, namelijk Hatsjepsoet. Zij regeerde 22 jaar 
onafgebroken over een welvarend Egypte. Dit is geen enkele andere 
vrouw voor of na haar gelukt.  In Egypte had de ultieme macht en alle 
symbolen daarbij een volkomen mannelijk karakter. Er bestond ook geen 



Over Egypte   en     Het Mooie Westen                                                      No.1239 

17 
 

vrouwelijke vorm van het woord ‘farao’.  Zij (Hatsjepsoet) beriep zich 
erop dat Amon haar als enige daartoe uitverkoren had. Ze verschijnt na 
haar kroning altijd als man met een ceremoniële baard.  

Het Mooie Westen    (in wording) 
https://www.youtube.com/watch?v=QRHsnLzFRZk       

Inderdaad  is het Westen mooi, zeer mooi, mede gezien vanuit Egypte. 
De piramidebouwers wisten dit reeds en bouwden de Grote Piramide met 
het oog op het Mooie Westen.  De Mercatorprojectie van de Grote 
Piramide wijst regelrecht naar dat Mooie Westen, een kustland, namelijk 
het land van de Neters, de goden en de toekomst van dat land. Namelijk 
Netherlands of Nederland.   In Nederland zijn de resten van alle 12 
stammen Israels verzameld en vertegenwoordigd.  Er zijn mooie en 
degeljik onderbouwde studies over verricht. Sommigen daarvan klinken 
ongeloofwaardig in de oren der meeste mensen, maar bij nader inzien 
liegen de feiten er niet om.  Kijk o.a. eens op internet naar de boeken van 
Eelco de Boer, met name de uitdagende titel:  Abraham was een Fries, 
Homerus een Zeeuw en Nederland was (is)  het beloofde land.  

 

Ook op onze website www.pentahof.nl  kunt u daar meer over lezen. 
 http://www.pentahof.nl/Brochures/947%20Pentahof%20symbool%202016.pdf    
http://www.pentahof.nl/Brochures/165-Isrserie5.pdf  
 http://www.pentahof.nl/Brochures/624-Ned-tripleAAA-wpd.pdf 
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Wat betreft de innerlijke beleving lijkt het dat men in oud-Egypte verder 
was dan bij ons in het Westen het geval is.  Het onbewuste is bij ons nog 
niet erg ver ontwikkeld, laat staan ons hogere bewustzijn. Wij zijn best 
ver ontwikkeld op technologisch gebied en op andere gebieden, maar niet 
wat betreft ons innerlijk. Wij hebben wel veel kerken, synagogen en zelfs 
moskeeën, scholen, universiteiten, boeken, banken, allerlei instellingen, 
maar alles met weinig of geen innerlijke beleving.  Evenwel is er hoop 
voor ons Mooie Westen.  De boom van kennis, inwendige en uitwendige,  
is verplaatst vanuit oud-Egypte naar het Westen. Aanvankelijk droeg 
deze boom nog weinig vruchten, maar de toestand wordt steeds beter.  De 
dauw des hemels (kosmische energie)  bevochtigt deze boom en zorgt 
voor groeikracht en vruchten. Dat de westerse cultuur en samenleving 
haar wortels in oud-Egypte heeft is duidelijk aantoonbaar. Neem slechts 
het leerzame boek van dr. Tjeu van de Berk:  “Het oude Egypte: bakermat 
van het jonge christendom”.    Het christendom is 
dan ook geen volslagen nieuwe religie. 
Constantijn de Grote heeft er een allegaartje van 
gemaakt om vriend en vijand in zijn rijk te 
verenigen, waarin elk-wat-wils erin kon vinden. 
Wanneer het Mooie Westen zal ontwaken zal het 
zich ontdoen van alle bedrog, misleiding, etc, om 
haar standplaats in de waarheid in te nemen. Dan 
wordt het pas wérkelijk mooi in het Westen!  
 
Het mooie Hollandse lied wat André Hazes zingt:  ‘kHeb U lief mijn Ne-ederland  
 
Het is een eer om voor te strijden,  De driekleur met oranje vaan  
In victorie en in lijden, Tot het uiterste te gaan  
Wat ter wereld is oprechter trouw, Dan tussen volk en het rood, wit, blauw?  
Ik heb U lief, mijn Nederland, Vol glorie is mijn vaderland  
Ik hou van jouw, mijn Nederland, Mijn kampioen, mijn Nederland  
Hoe prachtig is het te beleven, Oranje is saamhorigheid  
Waar wij allen veel om geven, Onze trots door alle tijd  
Waar ter wereld is oprechter trouw, Dan tussen volk en het rood, wit, blauw?  
 

Waar de blanke top der duinen, Schittert in de zonnegloed, En de Noordzee vriend'lijk 
bruisend, Neerlands smalle kust begroet, Juich ik aan het vlakke strand, Juich ik aan het 
vlakke strand, 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland  

 



Over Egypte   en     Het Mooie Westen                                                      No.1239 

19 
 

Waar het lachend groen der heuvels, 't Kleed der stille heide omzoomd, Waar langs rijk 
beladen velden, Rijn of Maas of Schelde stroomt, Klinkt mijn lied op oude trant: Klinkt 
mijn lied op oude trant: 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland  

Blijf gezegend, land der vaad'ren, Make u eendracht sterk en groot, Blijve 't volk der 
koninginne, Houw en trouw in nood en dood, Doe zo ieder 't woord gestand, Doe zo 
ieder 't woord gestand, 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland         
J. Kroonenberg / C.A. Mangold 

 

De Lotus als symbool van de zon 

  

Iedere morgen begroet de waterlelie Nymphaea lotus Ra wanneer deze 
opkomt in het Oosten. De bloem opent zich zodra Sol zijn eerste stralen 
laat zien. De Zonnegod wordt in het Egyptisch dodenboek afgebeeld als 
een gouden jongeling die uit een blauwe lotus oprijst waardoor deze 
bloem wordt gezien als een symbool voor wedergeboorte. De Lotus 
wordt ook in andere culturen verbonden met de zon. Zo verhaalt men dat 
de Zonnegod Boeddha met het zetten van zijn eerste stapjes er een lotus 
ontsproot wanneer hij zijn voet neerzette. 

De Black-Nobility of West-Europese vorstenhuizen stammen af van de 
Egyptische farao’s aan de hand van DNA-profielen, volgens een team 
Zwitserse genetici. Deze informatie is toevallig gelekt nadat men van 
Toetankhamon DNA had getest. Heeft de Black-Nobility daarvandaan 
die naam gekregen, doordat hun afkomst van gekleurde farao’s afkomstig 
is?  Het ging onder hen nogal sterk fout met betrekking tot de 
voortplanting en hun seksuele perversiteit, wat zich tot op vandaag de 
dag heeft voortgezet. Onder hen zijn grote pedo-netwerken en satanische 
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rituelen die er plaatsvinden. Kevin Annet is de woordvoerder van het 
ITCS (International Tribunal into Criminal Crimes and State) dat 
onthullingen doet over het sadistische en satanische kindermisbruik.  Zij 
vereren de Egyptische god Chnum of Bafomet.    Het is niet bevreemdend 
dat men juist Nederland als het ‘geestelijk Egypte’ heeft uitgekozen om 
daar hún troon te plaatsen, zie brochure 1228 over Bafomet en de Troon 
des satans.   Zij vereren de zonnegoden, en het was keizer Constantijn die 
daarvan gebruik maakte om het christendom te misleiden met betrekking 
tot het 4e gebod van de sabbat.  Op die wijze heeft men van het Mooie 
Westen een Lelijk en Sodomitisch Westen gemaakt.  Dat zal niet lang 
meer duren, dat het Westen geschoond gaat worden en opnieuw Mooi 
wordt, mooier dan men zich kan indenken of kan voorstellen.    

Er zullen twee getuigen zijn volgens het Bijbelboek Openbaring 11 vers 
8, die gedood worden op de straat van de grote stad, die geestelijk 
genoemd wordt Sodoma en Egypte. Na drie-en-halve dag komt er een 
geest des levens van God in hen en worden zij opgenomen naar de hemel. 
Dan volgt terzelder ure een zeer grote aardbeving, als tweede wee. Het 
derde wee volgt snel:     14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt 
haast. 15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den 
hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn 
Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 16 En de vier en twintig 
ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en 
aanbaden God, 17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, 
en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; 
18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, 
om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en 
den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te 
verderven degenen, die de aarde verdierven. 19 En de tempel Gods in de hemel is geopend 
geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en 
stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel. 

De zon der gerechtigheid zal opgaan over en in ons Mooie Westen en het 
hele mensdom zal naar de Weg der Gerechtigheid uitzien, volgens het 
Boek Henoch 91:14. Zie onze brochure 771 over het komende kantelpunt 
naar het Gouden Tijdperk:  http://www.pentahof.nl/Brochures/630-
nieuwe%20tijd-2.pdf   
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Inleiding 
Over Egypte is al heel wat geschreven en onderzocht.   Onlangs 
verscheen het fraai afgewerkte en rijk geïllustreerde boek van 
Corina Zuiderduin “Het Mooie Westen”. Niets dan lof over dit 
leerzame boek en het werk wat Corina heeft geleverd.  Toch een 
paar kleine opmerkingen, namelijk in het boek mis ik achterin een 
index om op namen en onderwerpen te kunnen zoeken. Dat zou een 
volgende uitgave zeer verrijken. Nu maak ik zelf aantekeningen 
achterin van belangrijke zaken zodat ik ze gemakkelijk kan 
terugvinden. 
 
Verder heb ik heel veel boeken over Egypte en vraag me steeds af 
over welke Egyptenaren de schrijvers het hebben wanneer ze hele 
interessante verhalen en afbeeldingen tonen in hun boeken. De 
Egyptenaren zijn ontstaan uit een gemengd ras, negers met 
semieten uit West Azië volgens bronnen. Deze oer-Egyptenaren 
zouden klein van gestalte zijn geweest, ongeveer 167 cm lang de 
mannen, en de vrouwen gemiddeld 152 cm.  Zij bezaten wel aardig 
wat kennis, maar beslist geen wetenschap en wijsbegeerte.   Er zijn 
verschillende tijdperken aan te wijzen nl.  Oud-Egypte, Midden 
Egypte, Nieuw Egypte. En de huidige Egyptenaren met veel 
Arabische invloeden. 
 
De vraag is nu over welke Egyptenaren wordt er geschreven, dat is 
in veel gevallen onduidelijk.  Het is moeilijk voorstelbaar dat deze 
oer-Egyptenaren de Piramides en geweldige Tempels hebben 
gebouwd. Maar wie dan wel? En welke invloeden van de oude 
Sumeriërs en de Annunaki’s zijn er geweest in Egypte en in welke 
tijd?  
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Op Wikipedia staat dit onderstaande erover te lezen:  

“Nadat de Neder-Egyptische prinses Neith-hotep huwde met de Opper-
Egyptische veldheer-koning Narmer,[2] werd hij de eerste heerser van 
het verenigde Egypte, die volgens de oud-Egyptische traditie aan het 
begin staat van de 31 faraonische dynastieën waarin de oude 
geschiedenis van Egypte verdeeld wordt: het Oude Rijk, het Middenrijk, 
het Nieuwe Rijk, en de Late Periode. De piramides van Gizeh (dicht bij 
Caïro), die in de vierde dynastie werden gebouwd, getuigen van de macht 
van de faraonische staat en ideologie. De Grote Piramide van Gizeh, het 
graf van farao Choefoe (die ook onder de Griekse naam Cheops 
bekendstaat), is het enige overgebleven monument van zeven 
wereldwonderen van de antieke wereld. 

Isistempel in Karnak 

Het Oude Rijk eindigt rond 2150 v.Chr. bij Pepi II, waarna het centrale 
gezag ondermijnd wordt door lokale machthebbers. Het plots verdwijnen 
van optekeningen en afbeeldingen van de leidinggevende vrouwen viel 
samen met een opvallende daling van het aantal gezaghebbende functies 
die voor vrouwen openstonden, waaruit volgens Tyldeslay valt af te 
leiden dat men met opzet hun inbreng in het publieke leven trachtte te 
beperken.[3]  

Rond 2040 v.Chr. verenigt Mentoehotep Nebhetepre het rijk opnieuw en 
begint een tweede bloeitijd die aangeduid wordt als het Middenrijk. In 
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deze periode is de enige koningin die nog enige inbreng in de 
geschiedenis had Neferoesobek. Het Middenrijk kende een sterke 
uitbreiding, maar bleef toch vrij geïsoleerd. Dit veranderde rond 1640 
v.Chr. toen de Hyksos in Egypte kwamen. De Hyksos stichtten een rijk in 
het noorden, maar het zuiden bleef onafhankelijk. Vanuit het zuiden werd 
een heroveringsoorlog begonnen die eindigde rond 1550 v.Chr.  

Het Nieuwe Rijk ving aan met de overwinning van Kamose op de Hyksos 
en betekende een nieuw hoogtepunt voor de Egyptische beschaving. De 
soevereine dames treden uit hun achtergrondpositie en accentueren hun 
macht als individu en als goddelijke vertegenwoordigsters. De 18e 
dynastie van Egypte onderscheidt zich door een opvallende terugkeer 
naar de oude traditie. Zij verzekerden hun invloed door prestigieuze 
titels, vaak weer geassocieerd met de godin Hathor, waaraan hun 
privileges waren verbonden en die hun positie versterkten. Zich baserend 
op de hypothese van een matriarchale origine van de Egyptische 
samenleving waren de eerste Egyptologen geneigd om de overheersende 
rol van de vrouwen van de 18e dynastie als teken van een matrilineair 
koningschap te zien.[4] De farao's breidden hun rijk verder uit in het 
zuiden, westen (Libië) en het oosten (onder Thoetmosis III tot aan de 
Eufraat) en met name de Ramsessidische koningen Ramses II en Seti I 
brachten de macht van Egypte tot op een hoogtepunt. Ramses III kreeg 
te maken met de invallende Zeevolken vanuit de Middellandse Zee. Hij 
versloeg ze, maar hierna zou het Nieuwe Rijk voorgoed zijn 
machtspositie in het Nabije Oosten verliezen.”  
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Masker en Karakter 

In haar boek “Het Mooie Westen” geeft Corina Zuiderduin op p.246 een 
uitleg over karaktervorming. Wij geven verkort enkele zaken uit het 
verslag weer. Persoonlijkheid komt van persona, dat in het Latijn zoveel 
betekent als masker, erdoor heen klinken. De echte mens spreekt door 
een masker, maar is niet het masker zelf.  In Egypte zien we veel maskers, 
zelfs gouden maskers. Het masker is het omhulsel waarbinnen zich de 
echte mens bevindt, de innerlijke mens.  We zien de mens (als Osiris)  én 
diens masker als tweedeling; het hogere zelf en het lagere zelf.  Slechte 
eigenschappen worden omgevormd tot goede, net zolang tot het masker 
god-gelijk is geworden, tot glanzend onvergankelijk goud. De hogere 
bewustzijns-aspecten noemde men Horus, het kind van Osiris en Isis.  

 

 Horus van de horizon, de opkomende nieuwe zon.  De oude ego-zon zakt 
weg in het Westen naar de onderwereld, en de herboren onthechte mens 
verschijnt aan de zijde van de opkomende zon in het Oosten.  De échte 
mens die nu verschijnt is begenadigd en verrijkt met een ontwikkeld mooi 
karakter in aanleg. Niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk ondergaat het 
lichaam van deze mens een hervorming en gedaantewisseling.  Het oude 
is voorbij, en de keus is gemaakt voor een totaal nieuw leven.  Het gaat 
hierbij om verlichting, om het hogere bewustzijn, het gereinigde hart, 
zodat deze mens straalt als de zon, met een prachtige aura rondom zich 
als lichtkleed.   
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In oud-Egypte kende men vijf delen van het menselijk bewustzijn, nl het 
lichaam, de schaduw, een Ka, een Ba en een Ach.  

  

Het lichaam is de weerspiegeling van de Ka dat het eerst zou geschapen 
zijn. Een Ka kan echter nog egoïstisch zijn, een Ach niet. Ka staat voor 
karakter. Naarmate een mens zijn karakter veredelt, veredelt hij tevens 
zijn fysieke lichaam.  Een Ach is liefdevol, empatisch innerlijk bewogen 
om anderen te helpen, vol wijsheid. Het Egyptische Ach komt van 
stralend, lichtend, weldadig.  De Ba is in de mens dat deel waar de goede 
eigenschappen wonen als licht, liefde, etc.  De Mer-Ka-Ba is het 
Goddelijke Lichtvoertuig, ook: de Troon van JHWH.  Het menselijk 
denkvermogen is veel meer dan het intellect. Het intellect kan de dingen 
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niet in een groter verband plaatsen en mist werkelijk inzicht. De Ba echter 
is de échte mens, die uiteindelijk in het dodenrijk naar het rijk der goden 
gaat, dat is Achet, het veld van de Zonnegod.  

    

MR/Mir/Moor  betekent Liefde en/of Piramide in Egypte. Het MER-
symbool lijkt op de golven van water, van een meer. Onze achternaam is 
Van der Meer. MR, Mir, Mer of Meer betekent Liefde en Piramide = 
lichtmaten.  Mer wijst naar een speciaal licht van twee in tegengestelde 
richting draaiende lichtvelden in dezelfde ruimte dat men tijdens de 18e 
dynastie in Egypte ontdekte.  De roterende velden kunnen in elke richting 
draaien, met elke snelheid. 

Piramiden 

Wanneer de koning door transformatie een Osiris is geworden, wordt hij 
met een piramide vergeleken. Het woord piramide betekent zoveel als 
licht- of vuurmaten. Dit wijst naar het moment waarop een mens zijn ego 
loslaat en alleen diens zuivere kern als een Osiris in hem overig blijft. In 
de Bijbel wordt dat als volgt genoemd: “Wie zijn leven verliest, zal het 
behouden”.  De alsnu bewustgeworden mens kan vanaf het moment van 
zelfovergave schouwen, dat is waarnemen wat niet met gewone zintuigen 
waar te nemen valt. Waarnemen geschiedt nu door het geopende derde 
oog, de pijnappelklier. Dit wordt het Christos-bewustzijn genoemd.    

Osiris betekent zoveel als “plaats van het oog”.  In het oog zit de iris 
waardoor het licht naar binnenvalt. Het gaat hierbij om ons 
bewustzijnscentrum, wat men wel ons derde oog noemt.  Alsdan kunnen 
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wij op een hoger niveua denken en handelen, ons karakter veredelen.  Isis 
is de zus én vrouw van Osiris, en Nephthys is haar zus, die met Set 
gehuwd is. Hathor is de godin der liefde en vreugde en wordt dikwijls 
met Isis verwisseld. Zij is het toonbeeld van de verlichte mens, vol 
liefdevolle gedachten, begripvol en harmonisch. Osiris maakt de mens 
nieuw, beter dan voorheen.   

 

Piramiden staan niet alleen in Egypte als toonbeelden of symbolen van 
getransformeerde mensen. Wereldwijd zijn er piramiden ontdekt. Ook in 
Bosnië staan er vijf, waaronder mogelijk de hoogste ter wereld.  De zon-
piramide in Bosnië is 362 meter hoog, en die van Gizeh is 147 meter 
hoog.  Alle piramiden in Bosnië staan met één zijde exact op het Noorden 
gericht. Uit de top van de Zonpiramide komt een energiestraal. Onder 
deze piramiden liggen tunnelstelsels –de zogenaamde Ravnatunnels-  die 
een gezondmakende functie bezitten. 

Israel in Egypte 

Van de Egyptenaren ten tijde van Jozef en Mozes is een buitengewone 
invloed op het volk Israel uitgegaan, wat vooral blijkt uit de Pentateuch, 
de eerste vijf boeken van Mozes in de Bijbel.   Welke Egyptenaren dit 
waren en welke dynastie het was, moet nader uitgezocht worden. De 
naam Egypte komt van  Aigyptos en kemet, dat betekent zwarte 
opgehoopte aarde. Kemet = zwart, donker.   

This Alchemy series is wonderful-- Truly! 
FYI, as you likely know, the term "alchemy" comes from the ancient Egyptians name for 
Egypt, "Kimi," which meant, "The Land of the Sacred Earth." (Egypt, "AEgyptos," is 
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what the Alexandrian Greeks called it.) When the Arabs began rediscovering ancient 
Egyptian science in the Middle Ages, they referred to it as the "Al-Kimi," i.e., "The 
knowledge of the people of the Sacred Earth." 

 
De Nijl bracht jaarlijks slib aan waardoor de aarde of vruchtbare grond 
langs de Nijl per 100 jaar omgeveer met 4cm werd opgehoogd (ophupen).  
Men wist toen ter tijd niet waar de oorsprong van de Nijl lag. Men aanbad 
de Nijl als levensrivier en hield er twee feesten op na. Eén feest in de 
maand Juni. Dat feest werd “De Nacht van de Traan’ genoemd. Men 
geloofde dat de godin Isis in de maand Juni tranen schreidde over de dood 
van haar man Osiris waardoor de Nijl overstroomde en slib op de oevers 
naliet.  In de maand Augustus was het tweede feest, het maan-feest, wat 
men de ”Nacht van de drup” noemde. Hapi was de Nijlgod, die als de 
grootste god naast Re werd gezien. 

  

De Nijl was voor de bevolking hun trots. Men zag met minachting neer 
op landen die geen grote rivier bezaten, en alleen van de regen afhankelijk 
waren. Zij geloofden dat de goden hen welgezind waren geweest door 
hen de Nijl te geven, die z’n oorsprong in de godenwereld had die in de 
onderwereld zouden wonen.           

De Egyptenaren hebben ondanks de vele vermengingen wel hun eigen 
type mens bewaart.  De Egyptenaren uit de tijd van Jozef en Mozes waren 
wel godsdienstig en probeerden de goden voor zich te winnen, waaraan 
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men offers bracht. Zij probeerden als mens op te klimmen tot de goden 
om deze gunstig te stemmen.  Tijdens rituelen werd er meestal geofferd. 
Er zijn in het algemeen twee offertypen:   

1. Offers waarbij het gaat om energie op te doen 
2. Offers waarbij het gaat om de kosmos te beïnvloeden. Dit type 

offer werd elke 17 jaar gebracht om de kosmische balans in stand 
te houden. Niet alleen in Egypte, maar deze traditie heeft zich tot 
vandaag de dag voortgezet bij occulte genootschappen. Men 
offert meestal in een steenkring, op een heuveltop of op een 
krachtplaats en kruispunt van energielijnen in de aarde. Deze 
energie werd uitgebeeld door een slang, electra, wat men vroeger 
zag in het St. Elmusvuur. Daardoor kreeg men verlichting en 
hogere bewustwording. Dat was ook de rede waarom men in de 
Koningskamer van de Grote Piramide ging om daar ingewijd te 
worden in de goddelijke mysteriën.   

 

 Ramses offert aan de godheid 

De beeldende kunst is in Oud-Egypte 
tot grote hoogten gekomen. Men 
leefde er voor het ideaal om als volk 
een modelvolk van hoge beschaving 
te worden. Toch hield men er slaven op na, en ook het volk Israel werd 
er wreed behandeld. Het streven om modelvolk te zijn was gebaseerd op 
de kennis van de onbegrepen wet van het verband tussen leven en dood, 
namelijk dat de dood voor hen niet het definitieve einde betekende. Men 
geloofde dat het (eeuwige) leven de tijdelijke dood zou overwinnen.  Men 
leefde in de pessimistische fatalistische gedachte dat  de goden over hun 
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lot zouden beslissen en de mens daaraan niets kon veranderen.  Het goede 
zou niet beloond worden en ook het kwade niet gestraft. Men geloofde 
wel in een oordeel na de dood, maar het hoe ervan bleef in raadselen 
gehuld.  Er was immers nog nooit iemand uit de dood echt teruggekeerd 
als levend persoon.  Men kon dus niets zeggen hoe het leven na dit leven 
er uit zou zien, en of dat wel op waarheid berustte. Alles was suggestief, 
maar wel zo dat het eventuele leven na de dood voor hen veel grotere 
betekenis had dan het huidige aardse leven. Men verwachtte een zalig 
leven, beter dan het tegenwoordige, niet boven in een hemel, maar 
beneden in een onderwereld.  In die onderwereld zouden de goden wonen 
en zou met zich bij hen mogen voegen. Mozes echter die in Egypte aan 
het hof onderwezen was in de wijsheid der toenmalige Egyptenaren, 
zwijgt geheel over een eventueel leven na dit leven. Mozes noemt wel de 
geestelijke dood als een scheiding van God en geeft tevens aan dat dit 
leven eindig is.  

 

Tijdperken in Egypte 

Er is het Oude Egyptische tijdperk, en het Midden Egyptische tijdperk, 
en het Nieuwe Rijk.   Wie het leerzame boek van dr. M.H.A. van der Valk  
bezit:  “Mozes’ boeken in Egyptisch Licht”,  kan veel leren over wat 
Mozes heeft beschreven in de eerste vijf bijbelboeken.  De schrijver legt 
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uit dat het woord bara uit Genesis 2:22 zoveel betekent als  delen, in 
tweeën splijten, snijden, voortbrengen, tot aanzijn roepen van wat er 
tevoren niet was.  Ook het ‘In den Beginne” is een uitdrukking die veel 
in Egypte voorkomt met het oog op de voortijd of oertijd.   

Osiris was de god van de oertijd en onderwereld. Ptah was de god van 
het oerbegin.  In Genesis 1:1  gaat het echter niet om een oerbegin, maar 
om hét Beginsel waardoor alles geschapen werd. Het gaat om de 
natuurwet van de Schepper waardoor alles tot stand kwam. In Genesis 
2:7  gaat het om de schepping van het leven, de levende ziel. Dat wijst 
volgens de Egyptenaren naar de toestand van de doden in de onderwereld. 
Er is een piramidetekst van een gestorven koning die luidt:  “N.N.  is de 
levende ziel”.  In het Dodenboek staat: “Gij zult ter aarde worden besteld 
in het rotsgraf van het Westen om tot een levende ziel te worden”.   De 
god Chnum (de heilige bok Mendes alias Bafomet) wordt als de levende 
ziel van de god Ra beschreven. 

   

 Chnum draagt ook de titel “Pottenbakker”,  die de mens in de 
moederschoot formeerde. Ook die uitdrukking komen wij in de Bijbel 
tegen.  Mozes echter spreekt niet over deze Egyptische droombeelden 
van levende zielen na de dood, maar heeft het over de eerste mensen 
waarin de door de Schepper ingeblazen levensadem  werd gegeven en zij 
daardoor tot een levende ziel werden.  Verder staat op Genesis 1 het 
Egyptische stempel, namelijk en God zag dat het zeer goed was. Die 
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uitspraak kom je veel tegen in Egypte. De eerste god in Egypte was 
Amon. Dat de mens naar het beeld Gods zou geschapen zijn heeft 
eveneens z’n wortels in Egypte. Daar had het weliswaar een geheel 
andere betekenis. Het formeren van de mens uit klei is ook ontleend aan 
de Egyptische aarde. In Genesis 2:7 gaat het over de rode-aarde-mens 
Adama, de aardse mens als onontgonnen land, de stof.  Het gaat in 
Genesis 1-3 niet zozeer om de mens Adam, maar om de mens Adama. 
Pas in Genesis 4:25 is Adam een eigennaam geworden.   

 

Man én vrouw zijn geschapen. Het woord tsakaar in Genesis 1:27 wijst 
naar de vrouw en betekent hol of gat. Dit wijst naar de vagina. Het woord 
adama voor man wijst naar prikken of steken, wat wijst naar de penis, de 
phallus, waarvan de obelisk een symbool is. Dat de vrouw uit de man zou 
zijn geschapen volgens de Bijbel, komt eveneens voor in Egypte waar de 
god Ptah-Atum de oerschepper acht grote goden uit zijn ledematen 
schiep. Een soort klonen? 

De mens ontving de adem des levens. In Egypte werd de neus gezien als 
de zetel van de levende mens.  Door de neus halen wij de lucht binnen 
met zuurstof. De neus functioneert hierbij als een soort filter.  Ptah gaf 
de levensadem voor elk mens. ANKH is het symbool voor leven dat wij 
in stand houden door te ademen. De vrouw kreeg de naam mannine, wat 
niet wijst naar de lichamelijke en geestelijke tegenstelling die er is tussen 
man en vrouw, maar wijst naar de innerlijke eenheid als tweelingziel.  
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Man en vrouw vormen een eenheid, waarbij tijdens het generatieproces 
de man zijn phalles steekt in de holte van de vrouw.   
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De Farao’s huwden in veel gevallen met hun zusters, waarbij men 
waarschijnlijk dacht dat hun tweelingziel uit hun eigen ouders zou 
kunnen voortkomen. Die gedachte speelt ook nog bij de Rothschilds en 
royals een grote rol, die huwen in hun familiekringen. Zij zijn obsessief 
om binnen eigen bloedlijnen te huwen om alzo de specifieke genetische 
kenmerken te willen behouden. Deze kenmerken zouden snel  verwateren 
wanneer zij met gewone andere mensen zouden huwen.   

 
tweelingzielen 

Het zogenaamde blauwe-bloed van de 
royals schijnt meer koper te bevatten, wat bij oxidatie blauw-groen kleurt. 
Maar ook dat zij veel met zilveren bestek eten en drinken, waardoor er 
zilver-oxidatie in hun bloed komt.  De beste Farao  was volgens Joost 
Vermeulen een vrouw, namelijk Hatsjepsoet. Zij regeerde 22 jaar 
onafgebroken over een welvarend Egypte. Dit is geen enkele andere 
vrouw voor of na haar gelukt.  In Egypte had de ultieme macht en alle 
symbolen daarbij een volkomen mannelijk karakter. Er bestond ook geen 
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vrouwelijke vorm van het woord ‘farao’.  Zij (Hatsjepsoet) beriep zich 
erop dat Amon haar als enige daartoe uitverkoren had. Ze verschijnt na 
haar kroning altijd als man met een ceremoniële baard.  

Het Mooie Westen    (in wording) 
https://www.youtube.com/watch?v=QRHsnLzFRZk       

Inderdaad  is het Westen mooi, zeer mooi, mede gezien vanuit Egypte. 
De piramidebouwers wisten dit reeds en bouwden de Grote Piramide met 
het oog op het Mooie Westen.  De Mercatorprojectie van de Grote 
Piramide wijst regelrecht naar dat Mooie Westen, een kustland, namelijk 
het land van de Neters, de goden en de toekomst van dat land. Namelijk 
Netherlands of Nederland.   In Nederland zijn de resten van alle 12 
stammen Israels verzameld en vertegenwoordigd.  Er zijn mooie en 
degeljik onderbouwde studies over verricht. Sommigen daarvan klinken 
ongeloofwaardig in de oren der meeste mensen, maar bij nader inzien 
liegen de feiten er niet om.  Kijk o.a. eens op internet naar de boeken van 
Eelco de Boer, met name de uitdagende titel:  Abraham was een Fries, 
Homerus een Zeeuw en Nederland was (is)  het beloofde land.  

 

Ook op onze website www.pentahof.nl  kunt u daar meer over lezen. 
 http://www.pentahof.nl/Brochures/947%20Pentahof%20symbool%202016.pdf    
http://www.pentahof.nl/Brochures/165-Isrserie5.pdf  
 http://www.pentahof.nl/Brochures/624-Ned-tripleAAA-wpd.pdf 
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Wat betreft de innerlijke beleving lijkt het dat men in oud-Egypte verder 
was dan bij ons in het Westen het geval is.  Het onbewuste is bij ons nog 
niet erg ver ontwikkeld, laat staan ons hogere bewustzijn. Wij zijn best 
ver ontwikkeld op technologisch gebied en op andere gebieden, maar niet 
wat betreft ons innerlijk. Wij hebben wel veel kerken, synagogen en zelfs 
moskeeën, scholen, universiteiten, boeken, banken, allerlei instellingen, 
maar alles met weinig of geen innerlijke beleving.  Evenwel is er hoop 
voor ons Mooie Westen.  De boom van kennis, inwendige en uitwendige,  
is verplaatst vanuit oud-Egypte naar het Westen. Aanvankelijk droeg 
deze boom nog weinig vruchten, maar de toestand wordt steeds beter.  De 
dauw des hemels (kosmische energie)  bevochtigt deze boom en zorgt 
voor groeikracht en vruchten. Dat de westerse cultuur en samenleving 
haar wortels in oud-Egypte heeft is duidelijk aantoonbaar. Neem slechts 
het leerzame boek van dr. Tjeu van de Berk:  “Het oude Egypte: bakermat 
van het jonge christendom”.    Het christendom is 
dan ook geen volslagen nieuwe religie. 
Constantijn de Grote heeft er een allegaartje van 
gemaakt om vriend en vijand in zijn rijk te 
verenigen, waarin elk-wat-wils erin kon vinden. 
Wanneer het Mooie Westen zal ontwaken zal het 
zich ontdoen van alle bedrog, misleiding, etc, om 
haar standplaats in de waarheid in te nemen. Dan 
wordt het pas wérkelijk mooi in het Westen!  
 
Het mooie Hollandse lied wat André Hazes zingt:  ‘kHeb U lief mijn Ne-ederland  
 
Het is een eer om voor te strijden,  De driekleur met oranje vaan  
In victorie en in lijden, Tot het uiterste te gaan  
Wat ter wereld is oprechter trouw, Dan tussen volk en het rood, wit, blauw?  
Ik heb U lief, mijn Nederland, Vol glorie is mijn vaderland  
Ik hou van jouw, mijn Nederland, Mijn kampioen, mijn Nederland  
Hoe prachtig is het te beleven, Oranje is saamhorigheid  
Waar wij allen veel om geven, Onze trots door alle tijd  
Waar ter wereld is oprechter trouw, Dan tussen volk en het rood, wit, blauw?  
 

Waar de blanke top der duinen, Schittert in de zonnegloed, En de Noordzee vriend'lijk 
bruisend, Neerlands smalle kust begroet, Juich ik aan het vlakke strand, Juich ik aan het 
vlakke strand, 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland  
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Waar het lachend groen der heuvels, 't Kleed der stille heide omzoomd, Waar langs rijk 
beladen velden, Rijn of Maas of Schelde stroomt, Klinkt mijn lied op oude trant: Klinkt 
mijn lied op oude trant: 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland  

Blijf gezegend, land der vaad'ren, Make u eendracht sterk en groot, Blijve 't volk der 
koninginne, Houw en trouw in nood en dood, Doe zo ieder 't woord gestand, Doe zo 
ieder 't woord gestand, 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland         
J. Kroonenberg / C.A. Mangold 

 

De Lotus als symbool van de zon 

  

Iedere morgen begroet de waterlelie Nymphaea lotus Ra wanneer deze 
opkomt in het Oosten. De bloem opent zich zodra Sol zijn eerste stralen 
laat zien. De Zonnegod wordt in het Egyptisch dodenboek afgebeeld als 
een gouden jongeling die uit een blauwe lotus oprijst waardoor deze 
bloem wordt gezien als een symbool voor wedergeboorte. De Lotus 
wordt ook in andere culturen verbonden met de zon. Zo verhaalt men dat 
de Zonnegod Boeddha met het zetten van zijn eerste stapjes er een lotus 
ontsproot wanneer hij zijn voet neerzette. 

De Black-Nobility of West-Europese vorstenhuizen stammen af van de 
Egyptische farao’s aan de hand van DNA-profielen, volgens een team 
Zwitserse genetici. Deze informatie is toevallig gelekt nadat men van 
Toetankhamon DNA had getest. Heeft de Black-Nobility daarvandaan 
die naam gekregen, doordat hun afkomst van gekleurde farao’s afkomstig 
is?  Het ging onder hen nogal sterk fout met betrekking tot de 
voortplanting en hun seksuele perversiteit, wat zich tot op vandaag de 
dag heeft voortgezet. Onder hen zijn grote pedo-netwerken en satanische 
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rituelen die er plaatsvinden. Kevin Annet is de woordvoerder van het 
ITCS (International Tribunal into Criminal Crimes and State) dat 
onthullingen doet over het sadistische en satanische kindermisbruik.  Zij 
vereren de Egyptische god Chnum of Bafomet.    Het is niet bevreemdend 
dat men juist Nederland als het ‘geestelijk Egypte’ heeft uitgekozen om 
daar hún troon te plaatsen, zie brochure 1228 over Bafomet en de Troon 
des satans.   Zij vereren de zonnegoden, en het was keizer Constantijn die 
daarvan gebruik maakte om het christendom te misleiden met betrekking 
tot het 4e gebod van de sabbat.  Op die wijze heeft men van het Mooie 
Westen een Lelijk en Sodomitisch Westen gemaakt.  Dat zal niet lang 
meer duren, dat het Westen geschoond gaat worden en opnieuw Mooi 
wordt, mooier dan men zich kan indenken of kan voorstellen.    

Er zullen twee getuigen zijn volgens het Bijbelboek Openbaring 11 vers 
8, die gedood worden op de straat van de grote stad, die geestelijk 
genoemd wordt Sodoma en Egypte. Na drie-en-halve dag komt er een 
geest des levens van God in hen en worden zij opgenomen naar de hemel. 
Dan volgt terzelder ure een zeer grote aardbeving, als tweede wee. Het 
derde wee volgt snel:     14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt 
haast. 15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den 
hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn 
Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 16 En de vier en twintig 
ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en 
aanbaden God, 17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, 
en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; 
18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, 
om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en 
den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te 
verderven degenen, die de aarde verdierven. 19 En de tempel Gods in de hemel is geopend 
geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en 
stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel. 

De zon der gerechtigheid zal opgaan over en in ons Mooie Westen en het 
hele mensdom zal naar de Weg der Gerechtigheid uitzien, volgens het 
Boek Henoch 91:14. Zie onze brochure 771 over het komende kantelpunt 
naar het Gouden Tijdperk:  http://www.pentahof.nl/Brochures/630-
nieuwe%20tijd-2.pdf   
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Inleiding 
Over Egypte is al heel wat geschreven en onderzocht.   Onlangs 
verscheen het fraai afgewerkte en rijk geïllustreerde boek van 
Corina Zuiderduin “Het Mooie Westen”. Niets dan lof over dit 
leerzame boek en het werk wat Corina heeft geleverd.  Toch een 
paar kleine opmerkingen, namelijk in het boek mis ik achterin een 
index om op namen en onderwerpen te kunnen zoeken. Dat zou een 
volgende uitgave zeer verrijken. Nu maak ik zelf aantekeningen 
achterin van belangrijke zaken zodat ik ze gemakkelijk kan 
terugvinden. 
 
Verder heb ik heel veel boeken over Egypte en vraag me steeds af 
over welke Egyptenaren de schrijvers het hebben wanneer ze hele 
interessante verhalen en afbeeldingen tonen in hun boeken. De 
Egyptenaren zijn ontstaan uit een gemengd ras, negers met 
semieten uit West Azië volgens bronnen. Deze oer-Egyptenaren 
zouden klein van gestalte zijn geweest, ongeveer 167 cm lang de 
mannen, en de vrouwen gemiddeld 152 cm.  Zij bezaten wel aardig 
wat kennis, maar beslist geen wetenschap en wijsbegeerte.   Er zijn 
verschillende tijdperken aan te wijzen nl.  Oud-Egypte, Midden 
Egypte, Nieuw Egypte. En de huidige Egyptenaren met veel 
Arabische invloeden. 
 
De vraag is nu over welke Egyptenaren wordt er geschreven, dat is 
in veel gevallen onduidelijk.  Het is moeilijk voorstelbaar dat deze 
oer-Egyptenaren de Piramides en geweldige Tempels hebben 
gebouwd. Maar wie dan wel? En welke invloeden van de oude 
Sumeriërs en de Annunaki’s zijn er geweest in Egypte en in welke 
tijd?  
 
 

Over Egypte   en     Het Mooie Westen                                                      No.1239 

4 
 

     
 
Op Wikipedia staat dit onderstaande erover te lezen:  

“Nadat de Neder-Egyptische prinses Neith-hotep huwde met de Opper-
Egyptische veldheer-koning Narmer,[2] werd hij de eerste heerser van 
het verenigde Egypte, die volgens de oud-Egyptische traditie aan het 
begin staat van de 31 faraonische dynastieën waarin de oude 
geschiedenis van Egypte verdeeld wordt: het Oude Rijk, het Middenrijk, 
het Nieuwe Rijk, en de Late Periode. De piramides van Gizeh (dicht bij 
Caïro), die in de vierde dynastie werden gebouwd, getuigen van de macht 
van de faraonische staat en ideologie. De Grote Piramide van Gizeh, het 
graf van farao Choefoe (die ook onder de Griekse naam Cheops 
bekendstaat), is het enige overgebleven monument van zeven 
wereldwonderen van de antieke wereld. 

Isistempel in Karnak 

Het Oude Rijk eindigt rond 2150 v.Chr. bij Pepi II, waarna het centrale 
gezag ondermijnd wordt door lokale machthebbers. Het plots verdwijnen 
van optekeningen en afbeeldingen van de leidinggevende vrouwen viel 
samen met een opvallende daling van het aantal gezaghebbende functies 
die voor vrouwen openstonden, waaruit volgens Tyldeslay valt af te 
leiden dat men met opzet hun inbreng in het publieke leven trachtte te 
beperken.[3]  

Rond 2040 v.Chr. verenigt Mentoehotep Nebhetepre het rijk opnieuw en 
begint een tweede bloeitijd die aangeduid wordt als het Middenrijk. In 
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deze periode is de enige koningin die nog enige inbreng in de 
geschiedenis had Neferoesobek. Het Middenrijk kende een sterke 
uitbreiding, maar bleef toch vrij geïsoleerd. Dit veranderde rond 1640 
v.Chr. toen de Hyksos in Egypte kwamen. De Hyksos stichtten een rijk in 
het noorden, maar het zuiden bleef onafhankelijk. Vanuit het zuiden werd 
een heroveringsoorlog begonnen die eindigde rond 1550 v.Chr.  

Het Nieuwe Rijk ving aan met de overwinning van Kamose op de Hyksos 
en betekende een nieuw hoogtepunt voor de Egyptische beschaving. De 
soevereine dames treden uit hun achtergrondpositie en accentueren hun 
macht als individu en als goddelijke vertegenwoordigsters. De 18e 
dynastie van Egypte onderscheidt zich door een opvallende terugkeer 
naar de oude traditie. Zij verzekerden hun invloed door prestigieuze 
titels, vaak weer geassocieerd met de godin Hathor, waaraan hun 
privileges waren verbonden en die hun positie versterkten. Zich baserend 
op de hypothese van een matriarchale origine van de Egyptische 
samenleving waren de eerste Egyptologen geneigd om de overheersende 
rol van de vrouwen van de 18e dynastie als teken van een matrilineair 
koningschap te zien.[4] De farao's breidden hun rijk verder uit in het 
zuiden, westen (Libië) en het oosten (onder Thoetmosis III tot aan de 
Eufraat) en met name de Ramsessidische koningen Ramses II en Seti I 
brachten de macht van Egypte tot op een hoogtepunt. Ramses III kreeg 
te maken met de invallende Zeevolken vanuit de Middellandse Zee. Hij 
versloeg ze, maar hierna zou het Nieuwe Rijk voorgoed zijn 
machtspositie in het Nabije Oosten verliezen.”  
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Masker en Karakter 

In haar boek “Het Mooie Westen” geeft Corina Zuiderduin op p.246 een 
uitleg over karaktervorming. Wij geven verkort enkele zaken uit het 
verslag weer. Persoonlijkheid komt van persona, dat in het Latijn zoveel 
betekent als masker, erdoor heen klinken. De echte mens spreekt door 
een masker, maar is niet het masker zelf.  In Egypte zien we veel maskers, 
zelfs gouden maskers. Het masker is het omhulsel waarbinnen zich de 
echte mens bevindt, de innerlijke mens.  We zien de mens (als Osiris)  én 
diens masker als tweedeling; het hogere zelf en het lagere zelf.  Slechte 
eigenschappen worden omgevormd tot goede, net zolang tot het masker 
god-gelijk is geworden, tot glanzend onvergankelijk goud. De hogere 
bewustzijns-aspecten noemde men Horus, het kind van Osiris en Isis.  

 

 Horus van de horizon, de opkomende nieuwe zon.  De oude ego-zon zakt 
weg in het Westen naar de onderwereld, en de herboren onthechte mens 
verschijnt aan de zijde van de opkomende zon in het Oosten.  De échte 
mens die nu verschijnt is begenadigd en verrijkt met een ontwikkeld mooi 
karakter in aanleg. Niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk ondergaat het 
lichaam van deze mens een hervorming en gedaantewisseling.  Het oude 
is voorbij, en de keus is gemaakt voor een totaal nieuw leven.  Het gaat 
hierbij om verlichting, om het hogere bewustzijn, het gereinigde hart, 
zodat deze mens straalt als de zon, met een prachtige aura rondom zich 
als lichtkleed.   
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In oud-Egypte kende men vijf delen van het menselijk bewustzijn, nl het 
lichaam, de schaduw, een Ka, een Ba en een Ach.  

  

Het lichaam is de weerspiegeling van de Ka dat het eerst zou geschapen 
zijn. Een Ka kan echter nog egoïstisch zijn, een Ach niet. Ka staat voor 
karakter. Naarmate een mens zijn karakter veredelt, veredelt hij tevens 
zijn fysieke lichaam.  Een Ach is liefdevol, empatisch innerlijk bewogen 
om anderen te helpen, vol wijsheid. Het Egyptische Ach komt van 
stralend, lichtend, weldadig.  De Ba is in de mens dat deel waar de goede 
eigenschappen wonen als licht, liefde, etc.  De Mer-Ka-Ba is het 
Goddelijke Lichtvoertuig, ook: de Troon van JHWH.  Het menselijk 
denkvermogen is veel meer dan het intellect. Het intellect kan de dingen 
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niet in een groter verband plaatsen en mist werkelijk inzicht. De Ba echter 
is de échte mens, die uiteindelijk in het dodenrijk naar het rijk der goden 
gaat, dat is Achet, het veld van de Zonnegod.  

    

MR/Mir/Moor  betekent Liefde en/of Piramide in Egypte. Het MER-
symbool lijkt op de golven van water, van een meer. Onze achternaam is 
Van der Meer. MR, Mir, Mer of Meer betekent Liefde en Piramide = 
lichtmaten.  Mer wijst naar een speciaal licht van twee in tegengestelde 
richting draaiende lichtvelden in dezelfde ruimte dat men tijdens de 18e 
dynastie in Egypte ontdekte.  De roterende velden kunnen in elke richting 
draaien, met elke snelheid. 

Piramiden 

Wanneer de koning door transformatie een Osiris is geworden, wordt hij 
met een piramide vergeleken. Het woord piramide betekent zoveel als 
licht- of vuurmaten. Dit wijst naar het moment waarop een mens zijn ego 
loslaat en alleen diens zuivere kern als een Osiris in hem overig blijft. In 
de Bijbel wordt dat als volgt genoemd: “Wie zijn leven verliest, zal het 
behouden”.  De alsnu bewustgeworden mens kan vanaf het moment van 
zelfovergave schouwen, dat is waarnemen wat niet met gewone zintuigen 
waar te nemen valt. Waarnemen geschiedt nu door het geopende derde 
oog, de pijnappelklier. Dit wordt het Christos-bewustzijn genoemd.    

Osiris betekent zoveel als “plaats van het oog”.  In het oog zit de iris 
waardoor het licht naar binnenvalt. Het gaat hierbij om ons 
bewustzijnscentrum, wat men wel ons derde oog noemt.  Alsdan kunnen 
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wij op een hoger niveua denken en handelen, ons karakter veredelen.  Isis 
is de zus én vrouw van Osiris, en Nephthys is haar zus, die met Set 
gehuwd is. Hathor is de godin der liefde en vreugde en wordt dikwijls 
met Isis verwisseld. Zij is het toonbeeld van de verlichte mens, vol 
liefdevolle gedachten, begripvol en harmonisch. Osiris maakt de mens 
nieuw, beter dan voorheen.   

 

Piramiden staan niet alleen in Egypte als toonbeelden of symbolen van 
getransformeerde mensen. Wereldwijd zijn er piramiden ontdekt. Ook in 
Bosnië staan er vijf, waaronder mogelijk de hoogste ter wereld.  De zon-
piramide in Bosnië is 362 meter hoog, en die van Gizeh is 147 meter 
hoog.  Alle piramiden in Bosnië staan met één zijde exact op het Noorden 
gericht. Uit de top van de Zonpiramide komt een energiestraal. Onder 
deze piramiden liggen tunnelstelsels –de zogenaamde Ravnatunnels-  die 
een gezondmakende functie bezitten. 

Israel in Egypte 

Van de Egyptenaren ten tijde van Jozef en Mozes is een buitengewone 
invloed op het volk Israel uitgegaan, wat vooral blijkt uit de Pentateuch, 
de eerste vijf boeken van Mozes in de Bijbel.   Welke Egyptenaren dit 
waren en welke dynastie het was, moet nader uitgezocht worden. De 
naam Egypte komt van  Aigyptos en kemet, dat betekent zwarte 
opgehoopte aarde. Kemet = zwart, donker.   

This Alchemy series is wonderful-- Truly! 
FYI, as you likely know, the term "alchemy" comes from the ancient Egyptians name for 
Egypt, "Kimi," which meant, "The Land of the Sacred Earth." (Egypt, "AEgyptos," is 

Over Egypte   en     Het Mooie Westen                                                      No.1239 

10 
 

what the Alexandrian Greeks called it.) When the Arabs began rediscovering ancient 
Egyptian science in the Middle Ages, they referred to it as the "Al-Kimi," i.e., "The 
knowledge of the people of the Sacred Earth." 

 
De Nijl bracht jaarlijks slib aan waardoor de aarde of vruchtbare grond 
langs de Nijl per 100 jaar omgeveer met 4cm werd opgehoogd (ophupen).  
Men wist toen ter tijd niet waar de oorsprong van de Nijl lag. Men aanbad 
de Nijl als levensrivier en hield er twee feesten op na. Eén feest in de 
maand Juni. Dat feest werd “De Nacht van de Traan’ genoemd. Men 
geloofde dat de godin Isis in de maand Juni tranen schreidde over de dood 
van haar man Osiris waardoor de Nijl overstroomde en slib op de oevers 
naliet.  In de maand Augustus was het tweede feest, het maan-feest, wat 
men de ”Nacht van de drup” noemde. Hapi was de Nijlgod, die als de 
grootste god naast Re werd gezien. 

  

De Nijl was voor de bevolking hun trots. Men zag met minachting neer 
op landen die geen grote rivier bezaten, en alleen van de regen afhankelijk 
waren. Zij geloofden dat de goden hen welgezind waren geweest door 
hen de Nijl te geven, die z’n oorsprong in de godenwereld had die in de 
onderwereld zouden wonen.           

De Egyptenaren hebben ondanks de vele vermengingen wel hun eigen 
type mens bewaart.  De Egyptenaren uit de tijd van Jozef en Mozes waren 
wel godsdienstig en probeerden de goden voor zich te winnen, waaraan 
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men offers bracht. Zij probeerden als mens op te klimmen tot de goden 
om deze gunstig te stemmen.  Tijdens rituelen werd er meestal geofferd. 
Er zijn in het algemeen twee offertypen:   

1. Offers waarbij het gaat om energie op te doen 
2. Offers waarbij het gaat om de kosmos te beïnvloeden. Dit type 

offer werd elke 17 jaar gebracht om de kosmische balans in stand 
te houden. Niet alleen in Egypte, maar deze traditie heeft zich tot 
vandaag de dag voortgezet bij occulte genootschappen. Men 
offert meestal in een steenkring, op een heuveltop of op een 
krachtplaats en kruispunt van energielijnen in de aarde. Deze 
energie werd uitgebeeld door een slang, electra, wat men vroeger 
zag in het St. Elmusvuur. Daardoor kreeg men verlichting en 
hogere bewustwording. Dat was ook de rede waarom men in de 
Koningskamer van de Grote Piramide ging om daar ingewijd te 
worden in de goddelijke mysteriën.   

 

 Ramses offert aan de godheid 

De beeldende kunst is in Oud-Egypte 
tot grote hoogten gekomen. Men 
leefde er voor het ideaal om als volk 
een modelvolk van hoge beschaving 
te worden. Toch hield men er slaven op na, en ook het volk Israel werd 
er wreed behandeld. Het streven om modelvolk te zijn was gebaseerd op 
de kennis van de onbegrepen wet van het verband tussen leven en dood, 
namelijk dat de dood voor hen niet het definitieve einde betekende. Men 
geloofde dat het (eeuwige) leven de tijdelijke dood zou overwinnen.  Men 
leefde in de pessimistische fatalistische gedachte dat  de goden over hun 
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lot zouden beslissen en de mens daaraan niets kon veranderen.  Het goede 
zou niet beloond worden en ook het kwade niet gestraft. Men geloofde 
wel in een oordeel na de dood, maar het hoe ervan bleef in raadselen 
gehuld.  Er was immers nog nooit iemand uit de dood echt teruggekeerd 
als levend persoon.  Men kon dus niets zeggen hoe het leven na dit leven 
er uit zou zien, en of dat wel op waarheid berustte. Alles was suggestief, 
maar wel zo dat het eventuele leven na de dood voor hen veel grotere 
betekenis had dan het huidige aardse leven. Men verwachtte een zalig 
leven, beter dan het tegenwoordige, niet boven in een hemel, maar 
beneden in een onderwereld.  In die onderwereld zouden de goden wonen 
en zou met zich bij hen mogen voegen. Mozes echter die in Egypte aan 
het hof onderwezen was in de wijsheid der toenmalige Egyptenaren, 
zwijgt geheel over een eventueel leven na dit leven. Mozes noemt wel de 
geestelijke dood als een scheiding van God en geeft tevens aan dat dit 
leven eindig is.  

 

Tijdperken in Egypte 

Er is het Oude Egyptische tijdperk, en het Midden Egyptische tijdperk, 
en het Nieuwe Rijk.   Wie het leerzame boek van dr. M.H.A. van der Valk  
bezit:  “Mozes’ boeken in Egyptisch Licht”,  kan veel leren over wat 
Mozes heeft beschreven in de eerste vijf bijbelboeken.  De schrijver legt 
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uit dat het woord bara uit Genesis 2:22 zoveel betekent als  delen, in 
tweeën splijten, snijden, voortbrengen, tot aanzijn roepen van wat er 
tevoren niet was.  Ook het ‘In den Beginne” is een uitdrukking die veel 
in Egypte voorkomt met het oog op de voortijd of oertijd.   

Osiris was de god van de oertijd en onderwereld. Ptah was de god van 
het oerbegin.  In Genesis 1:1  gaat het echter niet om een oerbegin, maar 
om hét Beginsel waardoor alles geschapen werd. Het gaat om de 
natuurwet van de Schepper waardoor alles tot stand kwam. In Genesis 
2:7  gaat het om de schepping van het leven, de levende ziel. Dat wijst 
volgens de Egyptenaren naar de toestand van de doden in de onderwereld. 
Er is een piramidetekst van een gestorven koning die luidt:  “N.N.  is de 
levende ziel”.  In het Dodenboek staat: “Gij zult ter aarde worden besteld 
in het rotsgraf van het Westen om tot een levende ziel te worden”.   De 
god Chnum (de heilige bok Mendes alias Bafomet) wordt als de levende 
ziel van de god Ra beschreven. 

   

 Chnum draagt ook de titel “Pottenbakker”,  die de mens in de 
moederschoot formeerde. Ook die uitdrukking komen wij in de Bijbel 
tegen.  Mozes echter spreekt niet over deze Egyptische droombeelden 
van levende zielen na de dood, maar heeft het over de eerste mensen 
waarin de door de Schepper ingeblazen levensadem  werd gegeven en zij 
daardoor tot een levende ziel werden.  Verder staat op Genesis 1 het 
Egyptische stempel, namelijk en God zag dat het zeer goed was. Die 
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uitspraak kom je veel tegen in Egypte. De eerste god in Egypte was 
Amon. Dat de mens naar het beeld Gods zou geschapen zijn heeft 
eveneens z’n wortels in Egypte. Daar had het weliswaar een geheel 
andere betekenis. Het formeren van de mens uit klei is ook ontleend aan 
de Egyptische aarde. In Genesis 2:7 gaat het over de rode-aarde-mens 
Adama, de aardse mens als onontgonnen land, de stof.  Het gaat in 
Genesis 1-3 niet zozeer om de mens Adam, maar om de mens Adama. 
Pas in Genesis 4:25 is Adam een eigennaam geworden.   

 

Man én vrouw zijn geschapen. Het woord tsakaar in Genesis 1:27 wijst 
naar de vrouw en betekent hol of gat. Dit wijst naar de vagina. Het woord 
adama voor man wijst naar prikken of steken, wat wijst naar de penis, de 
phallus, waarvan de obelisk een symbool is. Dat de vrouw uit de man zou 
zijn geschapen volgens de Bijbel, komt eveneens voor in Egypte waar de 
god Ptah-Atum de oerschepper acht grote goden uit zijn ledematen 
schiep. Een soort klonen? 

De mens ontving de adem des levens. In Egypte werd de neus gezien als 
de zetel van de levende mens.  Door de neus halen wij de lucht binnen 
met zuurstof. De neus functioneert hierbij als een soort filter.  Ptah gaf 
de levensadem voor elk mens. ANKH is het symbool voor leven dat wij 
in stand houden door te ademen. De vrouw kreeg de naam mannine, wat 
niet wijst naar de lichamelijke en geestelijke tegenstelling die er is tussen 
man en vrouw, maar wijst naar de innerlijke eenheid als tweelingziel.  
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Man en vrouw vormen een eenheid, waarbij tijdens het generatieproces 
de man zijn phalles steekt in de holte van de vrouw.   
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De Farao’s huwden in veel gevallen met hun zusters, waarbij men 
waarschijnlijk dacht dat hun tweelingziel uit hun eigen ouders zou 
kunnen voortkomen. Die gedachte speelt ook nog bij de Rothschilds en 
royals een grote rol, die huwen in hun familiekringen. Zij zijn obsessief 
om binnen eigen bloedlijnen te huwen om alzo de specifieke genetische 
kenmerken te willen behouden. Deze kenmerken zouden snel  verwateren 
wanneer zij met gewone andere mensen zouden huwen.   

 
tweelingzielen 

Het zogenaamde blauwe-bloed van de 
royals schijnt meer koper te bevatten, wat bij oxidatie blauw-groen kleurt. 
Maar ook dat zij veel met zilveren bestek eten en drinken, waardoor er 
zilver-oxidatie in hun bloed komt.  De beste Farao  was volgens Joost 
Vermeulen een vrouw, namelijk Hatsjepsoet. Zij regeerde 22 jaar 
onafgebroken over een welvarend Egypte. Dit is geen enkele andere 
vrouw voor of na haar gelukt.  In Egypte had de ultieme macht en alle 
symbolen daarbij een volkomen mannelijk karakter. Er bestond ook geen 
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vrouwelijke vorm van het woord ‘farao’.  Zij (Hatsjepsoet) beriep zich 
erop dat Amon haar als enige daartoe uitverkoren had. Ze verschijnt na 
haar kroning altijd als man met een ceremoniële baard.  

Het Mooie Westen    (in wording) 
https://www.youtube.com/watch?v=QRHsnLzFRZk       

Inderdaad  is het Westen mooi, zeer mooi, mede gezien vanuit Egypte. 
De piramidebouwers wisten dit reeds en bouwden de Grote Piramide met 
het oog op het Mooie Westen.  De Mercatorprojectie van de Grote 
Piramide wijst regelrecht naar dat Mooie Westen, een kustland, namelijk 
het land van de Neters, de goden en de toekomst van dat land. Namelijk 
Netherlands of Nederland.   In Nederland zijn de resten van alle 12 
stammen Israels verzameld en vertegenwoordigd.  Er zijn mooie en 
degeljik onderbouwde studies over verricht. Sommigen daarvan klinken 
ongeloofwaardig in de oren der meeste mensen, maar bij nader inzien 
liegen de feiten er niet om.  Kijk o.a. eens op internet naar de boeken van 
Eelco de Boer, met name de uitdagende titel:  Abraham was een Fries, 
Homerus een Zeeuw en Nederland was (is)  het beloofde land.  

 

Ook op onze website www.pentahof.nl  kunt u daar meer over lezen. 
 http://www.pentahof.nl/Brochures/947%20Pentahof%20symbool%202016.pdf    
http://www.pentahof.nl/Brochures/165-Isrserie5.pdf  
 http://www.pentahof.nl/Brochures/624-Ned-tripleAAA-wpd.pdf 
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Wat betreft de innerlijke beleving lijkt het dat men in oud-Egypte verder 
was dan bij ons in het Westen het geval is.  Het onbewuste is bij ons nog 
niet erg ver ontwikkeld, laat staan ons hogere bewustzijn. Wij zijn best 
ver ontwikkeld op technologisch gebied en op andere gebieden, maar niet 
wat betreft ons innerlijk. Wij hebben wel veel kerken, synagogen en zelfs 
moskeeën, scholen, universiteiten, boeken, banken, allerlei instellingen, 
maar alles met weinig of geen innerlijke beleving.  Evenwel is er hoop 
voor ons Mooie Westen.  De boom van kennis, inwendige en uitwendige,  
is verplaatst vanuit oud-Egypte naar het Westen. Aanvankelijk droeg 
deze boom nog weinig vruchten, maar de toestand wordt steeds beter.  De 
dauw des hemels (kosmische energie)  bevochtigt deze boom en zorgt 
voor groeikracht en vruchten. Dat de westerse cultuur en samenleving 
haar wortels in oud-Egypte heeft is duidelijk aantoonbaar. Neem slechts 
het leerzame boek van dr. Tjeu van de Berk:  “Het oude Egypte: bakermat 
van het jonge christendom”.    Het christendom is 
dan ook geen volslagen nieuwe religie. 
Constantijn de Grote heeft er een allegaartje van 
gemaakt om vriend en vijand in zijn rijk te 
verenigen, waarin elk-wat-wils erin kon vinden. 
Wanneer het Mooie Westen zal ontwaken zal het 
zich ontdoen van alle bedrog, misleiding, etc, om 
haar standplaats in de waarheid in te nemen. Dan 
wordt het pas wérkelijk mooi in het Westen!  
 
Het mooie Hollandse lied wat André Hazes zingt:  ‘kHeb U lief mijn Ne-ederland  
 
Het is een eer om voor te strijden,  De driekleur met oranje vaan  
In victorie en in lijden, Tot het uiterste te gaan  
Wat ter wereld is oprechter trouw, Dan tussen volk en het rood, wit, blauw?  
Ik heb U lief, mijn Nederland, Vol glorie is mijn vaderland  
Ik hou van jouw, mijn Nederland, Mijn kampioen, mijn Nederland  
Hoe prachtig is het te beleven, Oranje is saamhorigheid  
Waar wij allen veel om geven, Onze trots door alle tijd  
Waar ter wereld is oprechter trouw, Dan tussen volk en het rood, wit, blauw?  
 

Waar de blanke top der duinen, Schittert in de zonnegloed, En de Noordzee vriend'lijk 
bruisend, Neerlands smalle kust begroet, Juich ik aan het vlakke strand, Juich ik aan het 
vlakke strand, 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland  
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Waar het lachend groen der heuvels, 't Kleed der stille heide omzoomd, Waar langs rijk 
beladen velden, Rijn of Maas of Schelde stroomt, Klinkt mijn lied op oude trant: Klinkt 
mijn lied op oude trant: 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland  

Blijf gezegend, land der vaad'ren, Make u eendracht sterk en groot, Blijve 't volk der 
koninginne, Houw en trouw in nood en dood, Doe zo ieder 't woord gestand, Doe zo 
ieder 't woord gestand, 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland         
J. Kroonenberg / C.A. Mangold 

 

De Lotus als symbool van de zon 

  

Iedere morgen begroet de waterlelie Nymphaea lotus Ra wanneer deze 
opkomt in het Oosten. De bloem opent zich zodra Sol zijn eerste stralen 
laat zien. De Zonnegod wordt in het Egyptisch dodenboek afgebeeld als 
een gouden jongeling die uit een blauwe lotus oprijst waardoor deze 
bloem wordt gezien als een symbool voor wedergeboorte. De Lotus 
wordt ook in andere culturen verbonden met de zon. Zo verhaalt men dat 
de Zonnegod Boeddha met het zetten van zijn eerste stapjes er een lotus 
ontsproot wanneer hij zijn voet neerzette. 

De Black-Nobility of West-Europese vorstenhuizen stammen af van de 
Egyptische farao’s aan de hand van DNA-profielen, volgens een team 
Zwitserse genetici. Deze informatie is toevallig gelekt nadat men van 
Toetankhamon DNA had getest. Heeft de Black-Nobility daarvandaan 
die naam gekregen, doordat hun afkomst van gekleurde farao’s afkomstig 
is?  Het ging onder hen nogal sterk fout met betrekking tot de 
voortplanting en hun seksuele perversiteit, wat zich tot op vandaag de 
dag heeft voortgezet. Onder hen zijn grote pedo-netwerken en satanische 
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rituelen die er plaatsvinden. Kevin Annet is de woordvoerder van het 
ITCS (International Tribunal into Criminal Crimes and State) dat 
onthullingen doet over het sadistische en satanische kindermisbruik.  Zij 
vereren de Egyptische god Chnum of Bafomet.    Het is niet bevreemdend 
dat men juist Nederland als het ‘geestelijk Egypte’ heeft uitgekozen om 
daar hún troon te plaatsen, zie brochure 1228 over Bafomet en de Troon 
des satans.   Zij vereren de zonnegoden, en het was keizer Constantijn die 
daarvan gebruik maakte om het christendom te misleiden met betrekking 
tot het 4e gebod van de sabbat.  Op die wijze heeft men van het Mooie 
Westen een Lelijk en Sodomitisch Westen gemaakt.  Dat zal niet lang 
meer duren, dat het Westen geschoond gaat worden en opnieuw Mooi 
wordt, mooier dan men zich kan indenken of kan voorstellen.    

Er zullen twee getuigen zijn volgens het Bijbelboek Openbaring 11 vers 
8, die gedood worden op de straat van de grote stad, die geestelijk 
genoemd wordt Sodoma en Egypte. Na drie-en-halve dag komt er een 
geest des levens van God in hen en worden zij opgenomen naar de hemel. 
Dan volgt terzelder ure een zeer grote aardbeving, als tweede wee. Het 
derde wee volgt snel:     14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt 
haast. 15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den 
hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn 
Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 16 En de vier en twintig 
ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en 
aanbaden God, 17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, 
en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; 
18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, 
om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en 
den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te 
verderven degenen, die de aarde verdierven. 19 En de tempel Gods in de hemel is geopend 
geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en 
stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel. 

De zon der gerechtigheid zal opgaan over en in ons Mooie Westen en het 
hele mensdom zal naar de Weg der Gerechtigheid uitzien, volgens het 
Boek Henoch 91:14. Zie onze brochure 771 over het komende kantelpunt 
naar het Gouden Tijdperk:  http://www.pentahof.nl/Brochures/630-
nieuwe%20tijd-2.pdf   
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Inleiding 
Over Egypte is al heel wat geschreven en onderzocht.   Onlangs 
verscheen het fraai afgewerkte en rijk geïllustreerde boek van 
Corina Zuiderduin “Het Mooie Westen”. Niets dan lof over dit 
leerzame boek en het werk wat Corina heeft geleverd.  Toch een 
paar kleine opmerkingen, namelijk in het boek mis ik achterin een 
index om op namen en onderwerpen te kunnen zoeken. Dat zou een 
volgende uitgave zeer verrijken. Nu maak ik zelf aantekeningen 
achterin van belangrijke zaken zodat ik ze gemakkelijk kan 
terugvinden. 
 
Verder heb ik heel veel boeken over Egypte en vraag me steeds af 
over welke Egyptenaren de schrijvers het hebben wanneer ze hele 
interessante verhalen en afbeeldingen tonen in hun boeken. De 
Egyptenaren zijn ontstaan uit een gemengd ras, negers met 
semieten uit West Azië volgens bronnen. Deze oer-Egyptenaren 
zouden klein van gestalte zijn geweest, ongeveer 167 cm lang de 
mannen, en de vrouwen gemiddeld 152 cm.  Zij bezaten wel aardig 
wat kennis, maar beslist geen wetenschap en wijsbegeerte.   Er zijn 
verschillende tijdperken aan te wijzen nl.  Oud-Egypte, Midden 
Egypte, Nieuw Egypte. En de huidige Egyptenaren met veel 
Arabische invloeden. 
 
De vraag is nu over welke Egyptenaren wordt er geschreven, dat is 
in veel gevallen onduidelijk.  Het is moeilijk voorstelbaar dat deze 
oer-Egyptenaren de Piramides en geweldige Tempels hebben 
gebouwd. Maar wie dan wel? En welke invloeden van de oude 
Sumeriërs en de Annunaki’s zijn er geweest in Egypte en in welke 
tijd?  
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Op Wikipedia staat dit onderstaande erover te lezen:  

“Nadat de Neder-Egyptische prinses Neith-hotep huwde met de Opper-
Egyptische veldheer-koning Narmer,[2] werd hij de eerste heerser van 
het verenigde Egypte, die volgens de oud-Egyptische traditie aan het 
begin staat van de 31 faraonische dynastieën waarin de oude 
geschiedenis van Egypte verdeeld wordt: het Oude Rijk, het Middenrijk, 
het Nieuwe Rijk, en de Late Periode. De piramides van Gizeh (dicht bij 
Caïro), die in de vierde dynastie werden gebouwd, getuigen van de macht 
van de faraonische staat en ideologie. De Grote Piramide van Gizeh, het 
graf van farao Choefoe (die ook onder de Griekse naam Cheops 
bekendstaat), is het enige overgebleven monument van zeven 
wereldwonderen van de antieke wereld. 

Isistempel in Karnak 

Het Oude Rijk eindigt rond 2150 v.Chr. bij Pepi II, waarna het centrale 
gezag ondermijnd wordt door lokale machthebbers. Het plots verdwijnen 
van optekeningen en afbeeldingen van de leidinggevende vrouwen viel 
samen met een opvallende daling van het aantal gezaghebbende functies 
die voor vrouwen openstonden, waaruit volgens Tyldeslay valt af te 
leiden dat men met opzet hun inbreng in het publieke leven trachtte te 
beperken.[3]  

Rond 2040 v.Chr. verenigt Mentoehotep Nebhetepre het rijk opnieuw en 
begint een tweede bloeitijd die aangeduid wordt als het Middenrijk. In 
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deze periode is de enige koningin die nog enige inbreng in de 
geschiedenis had Neferoesobek. Het Middenrijk kende een sterke 
uitbreiding, maar bleef toch vrij geïsoleerd. Dit veranderde rond 1640 
v.Chr. toen de Hyksos in Egypte kwamen. De Hyksos stichtten een rijk in 
het noorden, maar het zuiden bleef onafhankelijk. Vanuit het zuiden werd 
een heroveringsoorlog begonnen die eindigde rond 1550 v.Chr.  

Het Nieuwe Rijk ving aan met de overwinning van Kamose op de Hyksos 
en betekende een nieuw hoogtepunt voor de Egyptische beschaving. De 
soevereine dames treden uit hun achtergrondpositie en accentueren hun 
macht als individu en als goddelijke vertegenwoordigsters. De 18e 
dynastie van Egypte onderscheidt zich door een opvallende terugkeer 
naar de oude traditie. Zij verzekerden hun invloed door prestigieuze 
titels, vaak weer geassocieerd met de godin Hathor, waaraan hun 
privileges waren verbonden en die hun positie versterkten. Zich baserend 
op de hypothese van een matriarchale origine van de Egyptische 
samenleving waren de eerste Egyptologen geneigd om de overheersende 
rol van de vrouwen van de 18e dynastie als teken van een matrilineair 
koningschap te zien.[4] De farao's breidden hun rijk verder uit in het 
zuiden, westen (Libië) en het oosten (onder Thoetmosis III tot aan de 
Eufraat) en met name de Ramsessidische koningen Ramses II en Seti I 
brachten de macht van Egypte tot op een hoogtepunt. Ramses III kreeg 
te maken met de invallende Zeevolken vanuit de Middellandse Zee. Hij 
versloeg ze, maar hierna zou het Nieuwe Rijk voorgoed zijn 
machtspositie in het Nabije Oosten verliezen.”  
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Masker en Karakter 

In haar boek “Het Mooie Westen” geeft Corina Zuiderduin op p.246 een 
uitleg over karaktervorming. Wij geven verkort enkele zaken uit het 
verslag weer. Persoonlijkheid komt van persona, dat in het Latijn zoveel 
betekent als masker, erdoor heen klinken. De echte mens spreekt door 
een masker, maar is niet het masker zelf.  In Egypte zien we veel maskers, 
zelfs gouden maskers. Het masker is het omhulsel waarbinnen zich de 
echte mens bevindt, de innerlijke mens.  We zien de mens (als Osiris)  én 
diens masker als tweedeling; het hogere zelf en het lagere zelf.  Slechte 
eigenschappen worden omgevormd tot goede, net zolang tot het masker 
god-gelijk is geworden, tot glanzend onvergankelijk goud. De hogere 
bewustzijns-aspecten noemde men Horus, het kind van Osiris en Isis.  

 

 Horus van de horizon, de opkomende nieuwe zon.  De oude ego-zon zakt 
weg in het Westen naar de onderwereld, en de herboren onthechte mens 
verschijnt aan de zijde van de opkomende zon in het Oosten.  De échte 
mens die nu verschijnt is begenadigd en verrijkt met een ontwikkeld mooi 
karakter in aanleg. Niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk ondergaat het 
lichaam van deze mens een hervorming en gedaantewisseling.  Het oude 
is voorbij, en de keus is gemaakt voor een totaal nieuw leven.  Het gaat 
hierbij om verlichting, om het hogere bewustzijn, het gereinigde hart, 
zodat deze mens straalt als de zon, met een prachtige aura rondom zich 
als lichtkleed.   
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In oud-Egypte kende men vijf delen van het menselijk bewustzijn, nl het 
lichaam, de schaduw, een Ka, een Ba en een Ach.  

  

Het lichaam is de weerspiegeling van de Ka dat het eerst zou geschapen 
zijn. Een Ka kan echter nog egoïstisch zijn, een Ach niet. Ka staat voor 
karakter. Naarmate een mens zijn karakter veredelt, veredelt hij tevens 
zijn fysieke lichaam.  Een Ach is liefdevol, empatisch innerlijk bewogen 
om anderen te helpen, vol wijsheid. Het Egyptische Ach komt van 
stralend, lichtend, weldadig.  De Ba is in de mens dat deel waar de goede 
eigenschappen wonen als licht, liefde, etc.  De Mer-Ka-Ba is het 
Goddelijke Lichtvoertuig, ook: de Troon van JHWH.  Het menselijk 
denkvermogen is veel meer dan het intellect. Het intellect kan de dingen 
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niet in een groter verband plaatsen en mist werkelijk inzicht. De Ba echter 
is de échte mens, die uiteindelijk in het dodenrijk naar het rijk der goden 
gaat, dat is Achet, het veld van de Zonnegod.  

    

MR/Mir/Moor  betekent Liefde en/of Piramide in Egypte. Het MER-
symbool lijkt op de golven van water, van een meer. Onze achternaam is 
Van der Meer. MR, Mir, Mer of Meer betekent Liefde en Piramide = 
lichtmaten.  Mer wijst naar een speciaal licht van twee in tegengestelde 
richting draaiende lichtvelden in dezelfde ruimte dat men tijdens de 18e 
dynastie in Egypte ontdekte.  De roterende velden kunnen in elke richting 
draaien, met elke snelheid. 

Piramiden 

Wanneer de koning door transformatie een Osiris is geworden, wordt hij 
met een piramide vergeleken. Het woord piramide betekent zoveel als 
licht- of vuurmaten. Dit wijst naar het moment waarop een mens zijn ego 
loslaat en alleen diens zuivere kern als een Osiris in hem overig blijft. In 
de Bijbel wordt dat als volgt genoemd: “Wie zijn leven verliest, zal het 
behouden”.  De alsnu bewustgeworden mens kan vanaf het moment van 
zelfovergave schouwen, dat is waarnemen wat niet met gewone zintuigen 
waar te nemen valt. Waarnemen geschiedt nu door het geopende derde 
oog, de pijnappelklier. Dit wordt het Christos-bewustzijn genoemd.    

Osiris betekent zoveel als “plaats van het oog”.  In het oog zit de iris 
waardoor het licht naar binnenvalt. Het gaat hierbij om ons 
bewustzijnscentrum, wat men wel ons derde oog noemt.  Alsdan kunnen 
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wij op een hoger niveua denken en handelen, ons karakter veredelen.  Isis 
is de zus én vrouw van Osiris, en Nephthys is haar zus, die met Set 
gehuwd is. Hathor is de godin der liefde en vreugde en wordt dikwijls 
met Isis verwisseld. Zij is het toonbeeld van de verlichte mens, vol 
liefdevolle gedachten, begripvol en harmonisch. Osiris maakt de mens 
nieuw, beter dan voorheen.   

 

Piramiden staan niet alleen in Egypte als toonbeelden of symbolen van 
getransformeerde mensen. Wereldwijd zijn er piramiden ontdekt. Ook in 
Bosnië staan er vijf, waaronder mogelijk de hoogste ter wereld.  De zon-
piramide in Bosnië is 362 meter hoog, en die van Gizeh is 147 meter 
hoog.  Alle piramiden in Bosnië staan met één zijde exact op het Noorden 
gericht. Uit de top van de Zonpiramide komt een energiestraal. Onder 
deze piramiden liggen tunnelstelsels –de zogenaamde Ravnatunnels-  die 
een gezondmakende functie bezitten. 

Israel in Egypte 

Van de Egyptenaren ten tijde van Jozef en Mozes is een buitengewone 
invloed op het volk Israel uitgegaan, wat vooral blijkt uit de Pentateuch, 
de eerste vijf boeken van Mozes in de Bijbel.   Welke Egyptenaren dit 
waren en welke dynastie het was, moet nader uitgezocht worden. De 
naam Egypte komt van  Aigyptos en kemet, dat betekent zwarte 
opgehoopte aarde. Kemet = zwart, donker.   

This Alchemy series is wonderful-- Truly! 
FYI, as you likely know, the term "alchemy" comes from the ancient Egyptians name for 
Egypt, "Kimi," which meant, "The Land of the Sacred Earth." (Egypt, "AEgyptos," is 

Over Egypte   en     Het Mooie Westen                                                      No.1239 

10 
 

what the Alexandrian Greeks called it.) When the Arabs began rediscovering ancient 
Egyptian science in the Middle Ages, they referred to it as the "Al-Kimi," i.e., "The 
knowledge of the people of the Sacred Earth." 

 
De Nijl bracht jaarlijks slib aan waardoor de aarde of vruchtbare grond 
langs de Nijl per 100 jaar omgeveer met 4cm werd opgehoogd (ophupen).  
Men wist toen ter tijd niet waar de oorsprong van de Nijl lag. Men aanbad 
de Nijl als levensrivier en hield er twee feesten op na. Eén feest in de 
maand Juni. Dat feest werd “De Nacht van de Traan’ genoemd. Men 
geloofde dat de godin Isis in de maand Juni tranen schreidde over de dood 
van haar man Osiris waardoor de Nijl overstroomde en slib op de oevers 
naliet.  In de maand Augustus was het tweede feest, het maan-feest, wat 
men de ”Nacht van de drup” noemde. Hapi was de Nijlgod, die als de 
grootste god naast Re werd gezien. 

  

De Nijl was voor de bevolking hun trots. Men zag met minachting neer 
op landen die geen grote rivier bezaten, en alleen van de regen afhankelijk 
waren. Zij geloofden dat de goden hen welgezind waren geweest door 
hen de Nijl te geven, die z’n oorsprong in de godenwereld had die in de 
onderwereld zouden wonen.           

De Egyptenaren hebben ondanks de vele vermengingen wel hun eigen 
type mens bewaart.  De Egyptenaren uit de tijd van Jozef en Mozes waren 
wel godsdienstig en probeerden de goden voor zich te winnen, waaraan 
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men offers bracht. Zij probeerden als mens op te klimmen tot de goden 
om deze gunstig te stemmen.  Tijdens rituelen werd er meestal geofferd. 
Er zijn in het algemeen twee offertypen:   

1. Offers waarbij het gaat om energie op te doen 
2. Offers waarbij het gaat om de kosmos te beïnvloeden. Dit type 

offer werd elke 17 jaar gebracht om de kosmische balans in stand 
te houden. Niet alleen in Egypte, maar deze traditie heeft zich tot 
vandaag de dag voortgezet bij occulte genootschappen. Men 
offert meestal in een steenkring, op een heuveltop of op een 
krachtplaats en kruispunt van energielijnen in de aarde. Deze 
energie werd uitgebeeld door een slang, electra, wat men vroeger 
zag in het St. Elmusvuur. Daardoor kreeg men verlichting en 
hogere bewustwording. Dat was ook de rede waarom men in de 
Koningskamer van de Grote Piramide ging om daar ingewijd te 
worden in de goddelijke mysteriën.   

 

 Ramses offert aan de godheid 

De beeldende kunst is in Oud-Egypte 
tot grote hoogten gekomen. Men 
leefde er voor het ideaal om als volk 
een modelvolk van hoge beschaving 
te worden. Toch hield men er slaven op na, en ook het volk Israel werd 
er wreed behandeld. Het streven om modelvolk te zijn was gebaseerd op 
de kennis van de onbegrepen wet van het verband tussen leven en dood, 
namelijk dat de dood voor hen niet het definitieve einde betekende. Men 
geloofde dat het (eeuwige) leven de tijdelijke dood zou overwinnen.  Men 
leefde in de pessimistische fatalistische gedachte dat  de goden over hun 
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lot zouden beslissen en de mens daaraan niets kon veranderen.  Het goede 
zou niet beloond worden en ook het kwade niet gestraft. Men geloofde 
wel in een oordeel na de dood, maar het hoe ervan bleef in raadselen 
gehuld.  Er was immers nog nooit iemand uit de dood echt teruggekeerd 
als levend persoon.  Men kon dus niets zeggen hoe het leven na dit leven 
er uit zou zien, en of dat wel op waarheid berustte. Alles was suggestief, 
maar wel zo dat het eventuele leven na de dood voor hen veel grotere 
betekenis had dan het huidige aardse leven. Men verwachtte een zalig 
leven, beter dan het tegenwoordige, niet boven in een hemel, maar 
beneden in een onderwereld.  In die onderwereld zouden de goden wonen 
en zou met zich bij hen mogen voegen. Mozes echter die in Egypte aan 
het hof onderwezen was in de wijsheid der toenmalige Egyptenaren, 
zwijgt geheel over een eventueel leven na dit leven. Mozes noemt wel de 
geestelijke dood als een scheiding van God en geeft tevens aan dat dit 
leven eindig is.  

 

Tijdperken in Egypte 

Er is het Oude Egyptische tijdperk, en het Midden Egyptische tijdperk, 
en het Nieuwe Rijk.   Wie het leerzame boek van dr. M.H.A. van der Valk  
bezit:  “Mozes’ boeken in Egyptisch Licht”,  kan veel leren over wat 
Mozes heeft beschreven in de eerste vijf bijbelboeken.  De schrijver legt 
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uit dat het woord bara uit Genesis 2:22 zoveel betekent als  delen, in 
tweeën splijten, snijden, voortbrengen, tot aanzijn roepen van wat er 
tevoren niet was.  Ook het ‘In den Beginne” is een uitdrukking die veel 
in Egypte voorkomt met het oog op de voortijd of oertijd.   

Osiris was de god van de oertijd en onderwereld. Ptah was de god van 
het oerbegin.  In Genesis 1:1  gaat het echter niet om een oerbegin, maar 
om hét Beginsel waardoor alles geschapen werd. Het gaat om de 
natuurwet van de Schepper waardoor alles tot stand kwam. In Genesis 
2:7  gaat het om de schepping van het leven, de levende ziel. Dat wijst 
volgens de Egyptenaren naar de toestand van de doden in de onderwereld. 
Er is een piramidetekst van een gestorven koning die luidt:  “N.N.  is de 
levende ziel”.  In het Dodenboek staat: “Gij zult ter aarde worden besteld 
in het rotsgraf van het Westen om tot een levende ziel te worden”.   De 
god Chnum (de heilige bok Mendes alias Bafomet) wordt als de levende 
ziel van de god Ra beschreven. 

   

 Chnum draagt ook de titel “Pottenbakker”,  die de mens in de 
moederschoot formeerde. Ook die uitdrukking komen wij in de Bijbel 
tegen.  Mozes echter spreekt niet over deze Egyptische droombeelden 
van levende zielen na de dood, maar heeft het over de eerste mensen 
waarin de door de Schepper ingeblazen levensadem  werd gegeven en zij 
daardoor tot een levende ziel werden.  Verder staat op Genesis 1 het 
Egyptische stempel, namelijk en God zag dat het zeer goed was. Die 
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uitspraak kom je veel tegen in Egypte. De eerste god in Egypte was 
Amon. Dat de mens naar het beeld Gods zou geschapen zijn heeft 
eveneens z’n wortels in Egypte. Daar had het weliswaar een geheel 
andere betekenis. Het formeren van de mens uit klei is ook ontleend aan 
de Egyptische aarde. In Genesis 2:7 gaat het over de rode-aarde-mens 
Adama, de aardse mens als onontgonnen land, de stof.  Het gaat in 
Genesis 1-3 niet zozeer om de mens Adam, maar om de mens Adama. 
Pas in Genesis 4:25 is Adam een eigennaam geworden.   

 

Man én vrouw zijn geschapen. Het woord tsakaar in Genesis 1:27 wijst 
naar de vrouw en betekent hol of gat. Dit wijst naar de vagina. Het woord 
adama voor man wijst naar prikken of steken, wat wijst naar de penis, de 
phallus, waarvan de obelisk een symbool is. Dat de vrouw uit de man zou 
zijn geschapen volgens de Bijbel, komt eveneens voor in Egypte waar de 
god Ptah-Atum de oerschepper acht grote goden uit zijn ledematen 
schiep. Een soort klonen? 

De mens ontving de adem des levens. In Egypte werd de neus gezien als 
de zetel van de levende mens.  Door de neus halen wij de lucht binnen 
met zuurstof. De neus functioneert hierbij als een soort filter.  Ptah gaf 
de levensadem voor elk mens. ANKH is het symbool voor leven dat wij 
in stand houden door te ademen. De vrouw kreeg de naam mannine, wat 
niet wijst naar de lichamelijke en geestelijke tegenstelling die er is tussen 
man en vrouw, maar wijst naar de innerlijke eenheid als tweelingziel.  
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Man en vrouw vormen een eenheid, waarbij tijdens het generatieproces 
de man zijn phalles steekt in de holte van de vrouw.   
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De Farao’s huwden in veel gevallen met hun zusters, waarbij men 
waarschijnlijk dacht dat hun tweelingziel uit hun eigen ouders zou 
kunnen voortkomen. Die gedachte speelt ook nog bij de Rothschilds en 
royals een grote rol, die huwen in hun familiekringen. Zij zijn obsessief 
om binnen eigen bloedlijnen te huwen om alzo de specifieke genetische 
kenmerken te willen behouden. Deze kenmerken zouden snel  verwateren 
wanneer zij met gewone andere mensen zouden huwen.   

 
tweelingzielen 

Het zogenaamde blauwe-bloed van de 
royals schijnt meer koper te bevatten, wat bij oxidatie blauw-groen kleurt. 
Maar ook dat zij veel met zilveren bestek eten en drinken, waardoor er 
zilver-oxidatie in hun bloed komt.  De beste Farao  was volgens Joost 
Vermeulen een vrouw, namelijk Hatsjepsoet. Zij regeerde 22 jaar 
onafgebroken over een welvarend Egypte. Dit is geen enkele andere 
vrouw voor of na haar gelukt.  In Egypte had de ultieme macht en alle 
symbolen daarbij een volkomen mannelijk karakter. Er bestond ook geen 
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vrouwelijke vorm van het woord ‘farao’.  Zij (Hatsjepsoet) beriep zich 
erop dat Amon haar als enige daartoe uitverkoren had. Ze verschijnt na 
haar kroning altijd als man met een ceremoniële baard.  

Het Mooie Westen    (in wording) 
https://www.youtube.com/watch?v=QRHsnLzFRZk       

Inderdaad  is het Westen mooi, zeer mooi, mede gezien vanuit Egypte. 
De piramidebouwers wisten dit reeds en bouwden de Grote Piramide met 
het oog op het Mooie Westen.  De Mercatorprojectie van de Grote 
Piramide wijst regelrecht naar dat Mooie Westen, een kustland, namelijk 
het land van de Neters, de goden en de toekomst van dat land. Namelijk 
Netherlands of Nederland.   In Nederland zijn de resten van alle 12 
stammen Israels verzameld en vertegenwoordigd.  Er zijn mooie en 
degeljik onderbouwde studies over verricht. Sommigen daarvan klinken 
ongeloofwaardig in de oren der meeste mensen, maar bij nader inzien 
liegen de feiten er niet om.  Kijk o.a. eens op internet naar de boeken van 
Eelco de Boer, met name de uitdagende titel:  Abraham was een Fries, 
Homerus een Zeeuw en Nederland was (is)  het beloofde land.  

 

Ook op onze website www.pentahof.nl  kunt u daar meer over lezen. 
 http://www.pentahof.nl/Brochures/947%20Pentahof%20symbool%202016.pdf    
http://www.pentahof.nl/Brochures/165-Isrserie5.pdf  
 http://www.pentahof.nl/Brochures/624-Ned-tripleAAA-wpd.pdf 
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Wat betreft de innerlijke beleving lijkt het dat men in oud-Egypte verder 
was dan bij ons in het Westen het geval is.  Het onbewuste is bij ons nog 
niet erg ver ontwikkeld, laat staan ons hogere bewustzijn. Wij zijn best 
ver ontwikkeld op technologisch gebied en op andere gebieden, maar niet 
wat betreft ons innerlijk. Wij hebben wel veel kerken, synagogen en zelfs 
moskeeën, scholen, universiteiten, boeken, banken, allerlei instellingen, 
maar alles met weinig of geen innerlijke beleving.  Evenwel is er hoop 
voor ons Mooie Westen.  De boom van kennis, inwendige en uitwendige,  
is verplaatst vanuit oud-Egypte naar het Westen. Aanvankelijk droeg 
deze boom nog weinig vruchten, maar de toestand wordt steeds beter.  De 
dauw des hemels (kosmische energie)  bevochtigt deze boom en zorgt 
voor groeikracht en vruchten. Dat de westerse cultuur en samenleving 
haar wortels in oud-Egypte heeft is duidelijk aantoonbaar. Neem slechts 
het leerzame boek van dr. Tjeu van de Berk:  “Het oude Egypte: bakermat 
van het jonge christendom”.    Het christendom is 
dan ook geen volslagen nieuwe religie. 
Constantijn de Grote heeft er een allegaartje van 
gemaakt om vriend en vijand in zijn rijk te 
verenigen, waarin elk-wat-wils erin kon vinden. 
Wanneer het Mooie Westen zal ontwaken zal het 
zich ontdoen van alle bedrog, misleiding, etc, om 
haar standplaats in de waarheid in te nemen. Dan 
wordt het pas wérkelijk mooi in het Westen!  
 
Het mooie Hollandse lied wat André Hazes zingt:  ‘kHeb U lief mijn Ne-ederland  
 
Het is een eer om voor te strijden,  De driekleur met oranje vaan  
In victorie en in lijden, Tot het uiterste te gaan  
Wat ter wereld is oprechter trouw, Dan tussen volk en het rood, wit, blauw?  
Ik heb U lief, mijn Nederland, Vol glorie is mijn vaderland  
Ik hou van jouw, mijn Nederland, Mijn kampioen, mijn Nederland  
Hoe prachtig is het te beleven, Oranje is saamhorigheid  
Waar wij allen veel om geven, Onze trots door alle tijd  
Waar ter wereld is oprechter trouw, Dan tussen volk en het rood, wit, blauw?  
 

Waar de blanke top der duinen, Schittert in de zonnegloed, En de Noordzee vriend'lijk 
bruisend, Neerlands smalle kust begroet, Juich ik aan het vlakke strand, Juich ik aan het 
vlakke strand, 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland  
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Waar het lachend groen der heuvels, 't Kleed der stille heide omzoomd, Waar langs rijk 
beladen velden, Rijn of Maas of Schelde stroomt, Klinkt mijn lied op oude trant: Klinkt 
mijn lied op oude trant: 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland  

Blijf gezegend, land der vaad'ren, Make u eendracht sterk en groot, Blijve 't volk der 
koninginne, Houw en trouw in nood en dood, Doe zo ieder 't woord gestand, Doe zo 
ieder 't woord gestand, 'k Heb u lief mijn Nederland, 'k Heb u lief mijn Nederland         
J. Kroonenberg / C.A. Mangold 

 

De Lotus als symbool van de zon 

  

Iedere morgen begroet de waterlelie Nymphaea lotus Ra wanneer deze 
opkomt in het Oosten. De bloem opent zich zodra Sol zijn eerste stralen 
laat zien. De Zonnegod wordt in het Egyptisch dodenboek afgebeeld als 
een gouden jongeling die uit een blauwe lotus oprijst waardoor deze 
bloem wordt gezien als een symbool voor wedergeboorte. De Lotus 
wordt ook in andere culturen verbonden met de zon. Zo verhaalt men dat 
de Zonnegod Boeddha met het zetten van zijn eerste stapjes er een lotus 
ontsproot wanneer hij zijn voet neerzette. 

De Black-Nobility of West-Europese vorstenhuizen stammen af van de 
Egyptische farao’s aan de hand van DNA-profielen, volgens een team 
Zwitserse genetici. Deze informatie is toevallig gelekt nadat men van 
Toetankhamon DNA had getest. Heeft de Black-Nobility daarvandaan 
die naam gekregen, doordat hun afkomst van gekleurde farao’s afkomstig 
is?  Het ging onder hen nogal sterk fout met betrekking tot de 
voortplanting en hun seksuele perversiteit, wat zich tot op vandaag de 
dag heeft voortgezet. Onder hen zijn grote pedo-netwerken en satanische 
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rituelen die er plaatsvinden. Kevin Annet is de woordvoerder van het 
ITCS (International Tribunal into Criminal Crimes and State) dat 
onthullingen doet over het sadistische en satanische kindermisbruik.  Zij 
vereren de Egyptische god Chnum of Bafomet.    Het is niet bevreemdend 
dat men juist Nederland als het ‘geestelijk Egypte’ heeft uitgekozen om 
daar hún troon te plaatsen, zie brochure 1228 over Bafomet en de Troon 
des satans.   Zij vereren de zonnegoden, en het was keizer Constantijn die 
daarvan gebruik maakte om het christendom te misleiden met betrekking 
tot het 4e gebod van de sabbat.  Op die wijze heeft men van het Mooie 
Westen een Lelijk en Sodomitisch Westen gemaakt.  Dat zal niet lang 
meer duren, dat het Westen geschoond gaat worden en opnieuw Mooi 
wordt, mooier dan men zich kan indenken of kan voorstellen.    

Er zullen twee getuigen zijn volgens het Bijbelboek Openbaring 11 vers 
8, die gedood worden op de straat van de grote stad, die geestelijk 
genoemd wordt Sodoma en Egypte. Na drie-en-halve dag komt er een 
geest des levens van God in hen en worden zij opgenomen naar de hemel. 
Dan volgt terzelder ure een zeer grote aardbeving, als tweede wee. Het 
derde wee volgt snel:     14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt 
haast. 15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den 
hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn 
Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 16 En de vier en twintig 
ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en 
aanbaden God, 17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, 
en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; 
18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, 
om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en 
den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te 
verderven degenen, die de aarde verdierven. 19 En de tempel Gods in de hemel is geopend 
geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en 
stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel. 

De zon der gerechtigheid zal opgaan over en in ons Mooie Westen en het 
hele mensdom zal naar de Weg der Gerechtigheid uitzien, volgens het 
Boek Henoch 91:14. Zie onze brochure 771 over het komende kantelpunt 
naar het Gouden Tijdperk:  http://www.pentahof.nl/Brochures/630-
nieuwe%20tijd-2.pdf   

 


