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Telegony 

Wat is dat nu weer voor een vreemd woord, zult u zich afvragen. Welnu, 

dat zal in deze brochure duidelijk gemaakt worden. De definitie van 

telegony luidt volgens een medisch woordenboek: “Telegony (Grieks 

telegonos = in de vreemde geboren): nawerking van een vroegere 

bevruchting op een latere, van een andere vader (onbewezen 

veronderstelling, zegt men .PM.).”  

Het heeft te maken met de zogenaamde ‘slang’ in het Paradijs die Eva 

verleidde. De naam Nachash is helaas vertaald door ‘slang’, aangezien 

men een eigennaam niet moet vertalen. Nachash betreft de naam van een 

wezen dat een spraakvermogen heeft. Een reptiel heeft geen 

spraakvermogen en geen redelijk denkvermogen. 

De slang is in het denken der volkeren het meest besproken dier. In de 

mythologie wordt geen ander dier zo dikwijls genoemd als de slang. Men 

dacht over de slang als over een godheid, een scheppend genie. Men zag 

de slang als symbool van eeuwige verjonging via de voortplanting (de 

phallusdienst). Zoals zij met de kop in haar eigen staart bijt, staat zij als 

symbool voor eindeloze eeuwigheid.  

Nachash staat in verband met naschak = woeker, bijten van een slang. 

Het woord betekent ook ‘waarnemen’, zoals in Gen.30:27, 44:15 staat, 

bij Jozefs beker der waarzegging. 

Nachash is zoiets als ‘tovenaar’, en dat vindt men ook bij de oude volken 

zo terug. Denk slechts aan de vele plaatsnamen op deze wereld waarin 

het woord ‘nachash’ verwerkt is, o.a. Nagasaki, etc-. 

 

Zie Strongs: Genesis 3:1  De slang <05175> nu was <01961> (8804) listiger 

<06175> dan <04480> al <03605> het gedierte <02416> des velds <07704>,...... 

 5175 nachash {naw-khawsh'} from 5172; TWOT - 1347a; 1) serpent, snake 

 1a) serpent  1b) image (of serpent) 1c) fleeing serpent (mythological) 

 

Nachash in het Arabisch, hetwelk veel overeenkomt met het Hebreeuws, 

is ‘Chanas en Khanasa’, dat is iemand die van je wegloopt, afdruipt. Het  

stamt af van de wortel ‘akhnas, khanoos’, dat is een aap, of satyrus, of 

een schepsel met de genen van een aap (zie “In the Image of God”, 

Destiny Publishers, Merrimac). 
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Mozes beschrijft de slang niet als een afschrikwekkend dier of reptiel. 

Vele ouden hebben de slang aangezien als de duivel in slangengedaante 

(Rivet, Comrie, Vitringa, Henry, etc-.) maar dat is in strijd met het 

paradijsverhaal, Gen.3:1. 

De slang was listiger dan alle levende dieren (wezens) des velds. Listig 

wil zeggen  “sluw”, meestal in de slechte zin des woords. 

De Egyptische god Re heeft een slang op z’n voorhoofd als teken van 

alwetendheid, verlichting van het 3e oog en almacht. Ook Osiris en Isis 

worden soms als slangen voorgesteld. Door die zekere Nachash is Eva 

verleid geworden, 1 Tim.2:14, en bedrogen, 2 Cor.11:3. Nachash is 

iemand geweest met een sluwe geest, die zijn ware aard meesterlijk wist 

te verbergen. 

Waarom verkoos Nachash niet eerst Adam? 

 

Daarop geeft men steevast het 

antwoord dat de vrouw 

gemakkelijker te verleiden was dan 

de man. De vrouw is het zwakke 

geslacht, zegt men. Maar dit is een 

valse voorstelling van zaken, waar 

zeer veel ellende uit voort is 

gekomen ten nadele van de vrouw 

(het patriarchaat, zie onze brochure 

'Antieke en moderne Inquisitie'). 

Adam heeft later de schuld van zijn val op Elohim geworpen, maar Eva 

niet. Eva had kunnen zeggen dat zij het proefgebod slechts van horen 

zeggen had, en zij er daarom niet veel van begrepen had. Nee, zij schuift 

de volle schuld juist op Nachash! Gen.3:13. 

Man en vrouw waren beiden gelijk voor Elohim. De man had geen 

bevoorrechte positie boven de vrouw. Man en vrouw zijn alleen 

verschillend in sekse en aard. De lichamelijke en geestelijke structuren 

van man en vrouw verschillen, daar elk een eigen roeping en taak heeft. 

Door haar intuïtie is de vrouw veelal gevoeliger, teerder van 

geestesleven. Ze staat als vrouw dichter bij de natuur dan de man. Eva 

stond wellicht dan ook veel dichter bij het sluwe wezen des velds 

'Nachash', dan Adam. Vandaar dat de weg van de Boze via Nachash eerst 

naar Eva, en van Eva naar Adam, en van Adam naar de mensheid loopt. 
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Nachash doet zich voor als belangstellende en vraagt Eva: “Is het ook dat 

Elohim gezegd heeft, etc.” Nachash suggereert daarmee het gebod van 

Elohim niet te kennen, dan weld at gebod betwijfelde. Juist door deze 

twijfel brengt hij Eva aan het wankelen. De vraag van Nachash kwam in 

Eva’s linkerhersenhelft binnen, waardoor er onzekerheid ontstond.  Eva 

= Chawwa = moeder aller levenden. 

 

De naïeve vraag is de grondslag voor alle rationalisme. Ratio = rekenen, 

becijferen. Uit het antwoord van Eva blijkt een wezenlijk verschil tussen 

het proefgebod en haar kennis ervan. 

 

1e. Er is verschil in woord en zin, zie Gen. 2:16:  En JHWH  God gebood 

den mens, zeggende: Van allen boom  dezes hofs  zult gij vrijelijk eten; 

17  Maar van den boom  der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij 

niet eten; want  ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. 

Vergelijk dit met Gen.3:2-3  En de vrouw zeide  tot de slang: Van de vrucht 

der bomen  dezes hofs zullen wij eten; 

3  Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs  is, heeft God 

gezegd: Gij zult van  die niet eten, noch  die aanroeren, opdat gij niet sterft. 

Eva heeft eigenmachtig aan het gebod Gods iets toegevoegd, o.a. 'vrucht 

des booms', 'in het midden des hofs', en 'aanroeren'. 

 

2e. De vrouw heeft met ernst over het proefgebod nagedacht. Nachash 

niet, althans zo doet hij voorkomen. 

 

3e. Eva verkleint het gebod, daar zij spreekt van de 'vrucht des booms, 

die in het midden des hofs is'. Er was gezegd dat zij van de boom zelf niet 

mochten eten, en niet van de vrucht des booms. 

 

4e. Zij voegt er dus aan toe dat men de vrucht of boom ook niet mocht 

aanroeren (moest alleen zijn 'eten'). 

 

5e. Zij verzwakte het oordeel bij overtreding. 

 

Nachash maakte misbruik van haar onkunde en had zijn antwoord gereed 

en stelt met zekerheid dat zij de dood niet zou sterven, maar dat haar ogen 

juist daardoor geopend zouden worden. 
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Hiermee stelt hij Elohim tot Leugenaar. 

 

Het gaat om het 'kennen', Gen.2:17; 3:5, dat is een be-kennen. Daardoor 

zullen de ogen verlicht worden. Dat is een ervarings-kennen, een kennen-

door-omgang (empirisch). Ja 

men zal als Elohim zijn, 

kennende (keurende) tussen 

goed en kwaad. Hieraan heeft 

men de gedachte van 'eeuwig 

leven' vastgekoppeld. 

Het kennen is niet slechts 

verstandszaak; nee, dit kennen 

is levens omvattend. Daarbij 

wachtte Nachash af wat Eva 

zou doen. 

 

Eva zweeg en was sprakeloos. Vol verbazing over hetgeen zij gehoord 

had over dat mysterieuze onbekende. Haar rechterhersenhelft  wist geen 

raad met de informatie die in haar linkerhersenhelft binnen was gekomen. 

Het denkbeeld van nog grotere kennis (empirisch) bekoorde haar wel. En 

toen ging het mis! 

 

Zodra de mens zich iets gaat voorstellen of gaat inbeelden  gaat het mis! 

Als voorbeeld zal ik u wijzen op iets wat u dagelijks meemaakt. Er belt u 

een onbekend iemand. Aan diens stem en spreekwijze vormt u zich een 

beeld van de persoon. Groot, dik, lang, rond gezicht, fleurig gekleed, etc. 

En dan komt die persoon na een uur bij u en ziet u hem in het echt. Altijd 

wijkt uw voorstelling af van de werkelijkheid! Het is mij nog nooit 

overkomen dat mijn voorstelling klopte met de realiteit! Of bij u soms 

wel? Dus gaat onze verbeeldingskracht de realiteit te boven. Alzo zette 

Eva het gebod opzij en zij nam en at! 

 

Iets dat wij niet kennen prikkelt de fantasie. De voorstelling die wij ons 

van iets onbekends maken is nooit compleet en goed. Toen Eva naar de 

symbolische boom keek en met haar verbeeldingsoog naar de vrucht 

keek, stemde dat niet overeen met de realiteit. Zij zag, en met haar 

verbeeldingskracht ging deze ‘boom’ bij haar alles en alles te boven, dus 
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nam zij en at. De boom was een lust voor het oog, begerig om verstandig 

te maken. Hier ging de genotzucht overheersen. 

Eva verviel in rationalisme, daarna in pantheïsme (alles is God), daarna 

in materialisme (de seksuele omgang, namelijk het bekennen en 

lichamelijk contact met Nachash, want dat is de zaak waar alles om draait 

in de geschiedenis van de val der eerste mensen. Zie onze brochures over 

de Twee Zaden en over de Erfzonde, no.16 en 375. 

  

Zien, begeren, fantaseren, nemen en eten liggen heel dicht bij elkaar en 

volgen na elkaar.  Adam is vermoedelijk niet aanwezig geweest bij het 

gesprek tussen Nachash en Eva. In Gen.3:1 staat namelijk: “En zij zeide 

tot de vrouw”. Adam wordt hier (nog) niet genoemd. Nachash zal 

overigens het tijdstip voor de verleiding van Eva ongetwijfeld met zorg 

gekozen hebben en wellicht hebben gewacht tot Eva alleen was. 

Zekerheid hieromtrent hebben wij niet. Het kan zijn dat Adam pas erbij 

is gekomen toen het gesprek bijna afgerond was. De Rabbijnen menen 

dat Adam zijn middagslaap hield toen Nachash zijn kans schoon zag Eva 

te verleiden. In het apocriefe boek Jezus Sirach staat dit opgetekend. In 

het Nederlands wordt de slang aangeduid met 'zij'. Dit in tegenstelling 

met sommige vertalingen in o.a. Frans, Duits, Engels, waar 

respectievelijk 'il, er, he' gebruikt wordt, hetgeen op een mannelijk 

wezen duidt. (Dat ligt overigens wel voor de hand als het gaat om het 

verleiden van een vrouw). 

      
Wij zien dat het eten van de verboden vrucht in direct verband staat met 

de gehele gezondheid en levenssfeer van Eva en Adam. De zondeval is 

een repeterende breuk. Van die ene boom in de hof mochten zij niet eten, 

nl. de boom der kennis des goeds en des kwaads. Die verboden vrucht op 

zichzelf was wel volgroeid en rijp, maar de mens was nog niet rijp, zodat 

het eten van die vrucht verkeerd zou uitpakken en als gif zou werken. 

Daardoor zou er een proces in de mens op gang komen waardoor hij 

'stervende zou gaan sterven', dat is een procesmatige afbreuk van het 

leven in hun DNA en fysiek gestel. 

Nachash heeft de mens verleid, Eva nam en at, en zij gaf Adam. Welnu, 

ze hebben het geweten! Hun ogen werden inderdaad geopend, maar dan 

wel in omgekeerde zin, aangezien juist hun 3e oog erdoor 

verschrompelde, zie brochures 407-409! Echter te vroeg en daardoor te 
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laat! Sindsdien gaat alles fout! Ons is altijd voorgehouden door de 

geestelijken dat wij mensen alles mogen eten. Als gevolg daarvan zijn 

zeer velen ziek en ongezond. Nachash zei: "Gij zult de dood niet sterven, 

neem maar gerust en eet ervan". Evenzo zeggen de geestelijken dat wij 

alles mogen eten, daar Christus al het onreine rein gemaakt zou hebben. 

De breuk herhaalt zich.  

 

Direct na de daad (de zondeval), wordt de eerste rechtszitting gehouden. 

Drie aangeklaagden staan voor de Rechter, namelijk Adam, Eva en 

Nachash. Eerst Nachash, daarna Eva en tenslotte Adam krijgen hun 

vonnis opgelegd. 

 

14 ¶ Toen zeide JHWH God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo 

zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op 

uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. 

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

uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij 

zult het de verzenen vermorzelen. 

16 ¶ Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, 

namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man 

zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. 

17 ¶ En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer 

vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij 

zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met 

smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. 

18  Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid 

des velds eten. 

19  In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde 

wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult 

tot stof wederkeren. 

 

De duivel (dat is tegenstander, aangezien een lijfelijke duivel niet bestaat) 

wordt in het hele verhaal niet genoemd, slechts Nachash als zijn 

uitvoerder. In Nachash wordt de Boze getroffen en zag hij dat zijn doel 

was gemist, zodat Elohim de schepping voor Zichzelf behield, Rom.8:19-

21; 2 Cor.5:19. 
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Nachash krijgt de straf 'op zijn buik gaan en stof te eten', waardoor deze 

voorgoed het vermogen verloor de mens ooit nog in diens herschapen 

toestand ten val te brengen. Gen.3:15. 

Verzenen = hielen, dus het vermorzelen van hielen. 

De vijandschap is niet individueel tussen de verleider en degene die 

verleid is geworden. Het gaat over op hun beider nageslacht. De kop 

moet vermorzeld worden van het Slangenzaad, en de hiel vermorzeld 

worden van het Vrouwenzaad, verder niet. De straf voor Eva wordt 

gekoppeld aan de belofte van het Vrouwenzaad. De vrouw die Gode 

evengelijk dacht te worden, wordt juist onderworpen gemaakt aan haar 

man. Op grond hiervan heeft men de positie van de vrouw misbruikt. De 

man krijgt ook zijn straf, een hard leven, een harde bestaansworsteling. 

 

Daarna noemde Adam zijn vrouw Eva, dat is moeder aller levenden. Dat 

is moeder van het vrouwenzaad! 

De geestelijke en eeuwige dood is in de wereld gekomen door de zonde 

en is doorgegaan tot alle mensen. De tijdelijke dood bestond reeds, daar 

Adam sterfelijk geschapen is. De Schepper alleen bezit onsterfelijkheid. 

Stervende is de mens gaan sterven, als een procesmatige afbraak. De 

dood werd de totale breuk tussen Elohim en mens.  

Vrouwenzaad, zie Strongs =  2233 zera` {zeh'-rah} 

Die kennis door omgang (empirisch = proefondervindelijk) vinden wij 

later terug in de tempelprostitutie, waar de priesters seksuele omgang 

hadden met de vrouwen, waardoor de vrouwen dachten omgang met de 

goden te verkrijgen. Men dacht via deze 'verborgen omgang' Elohim te 

dienen, beter te leren kennen. Ook binnen de R.K. en protestantse kerken 

komt dit voor. 

 

Het vrouwenzaad en de heilige bloedlijn 
Jes.43:7 Spreekt van “het volk dat naar Mijn NAAM genoemd is”. Welk 

volk is dat? Dat moet dan wel een bijzonder volk zijn. 

Jahweh heeft een unieke genetische basis gelegd in het volk dat Hij Zich 

ondertrouwd heeft. Vandaar dat Zijn volk zich niet mocht vermengen. 

Dat volk in zijn geheel wordt de Knecht van Jahweh genoemd, zie 

Jes.41:8, 42:19, 43:10, 44:1-2, 48:20. 

In dat volk ligt het allergrootste potentieel voor de toekomst.  Wanneer 

dit volk zich verontreinigt, vermengt, wordt het Goddelijk chromosoom 
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in hen gehalveerd en verdwijnt  uiteindelijk. Vandaar dat Ezra een 

zuivering hield, Ezra 9:2. Israël heeft een zeer hoge roeping, Jes.43:21, 

en is daartoe met buitengewone eigenschappen toegerust. Het heilige 

zaad is voorbestemd voor het koninkrijk Gods, de Godsregering over 

deze aarde en kosmos. 

Het slangenzaad, Matth.12:34, 

Joh.8:44, is geheel anders van 

genen. Zij zijn niet slecht 

geworden, maar zij zijn per 

definitie slecht, boos (poneros) 

vanwege hun onveranderlijke 

genetische-biologische bloedlijn 

en eigenschappen, Jer.13:23. 

De harde rotsen, harde grond, 

paden en doornen blijven altijd 

zoals ze zijn. Er is geen uitzicht 

op verandering. Israël is de goede 

grond, en voor dit volk is JHWH 

er.  Zij zijn de “geheiligden”, de apart gezetten. Hagios = apart. 

Paulus noemt hen broederen (adelphoi) en bidt nacht en dag voor hen, 

Hand.26:7; Rom.9-11. De genetische oorsprong van Israël is de spil 

waarop heel de Bijbel draait, want dat volk jaagt als een enig volk op 

aarde de gerechtigheid na. Dat volk is ontstaan uit de Goddelijke bron, 

Jes.51:1; 43:1; 44:2; 46:3. 

 

Bloed 
Doctoren kunnen het geslacht bepalen van een ongeboren kind aan de 

hand van wat bloed van de moeder. Van het kind dringen enkele cellen 

bloed door in het bloed van de moeder. Daaruit halen artsen dan 

informatie over de toestand van het kind (eventuele afwijkingen). 

Hieruit blijkt dat de moeder van al haar kinderen iets in haar bloed draagt, 

en dus ook van haar man, daar de bloedlijn via de man loopt. 

Hieruit blijkt tegelijk de bloedband, de eenheid tussen man en vrouw en 

kinderen, dus het gezin. 

 

In de Bijbel wordt indirect naar telegony verwezen. Israël had de 

opdracht alle vreemden (oa, Kanaänitische volkeren) uit te roeien. Alleen 
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vrouwen die niet de bijligging van een man kenden, mochten in leven 

blijven, Num.31:18. Zodoende konden de vreemde vrouwen de bloedlijn 

van de man niet vervuilen. 

 

Over telegony is in 1965 wetenschappelijk gepubliceerd in het hoofdstuk 

“Myths of Mating” van het boek: “Heredity and Environment” door A. 

Scheinfeld en H.L. Cooper (Van Stephen Jones “The Babylonian 

Connection”.  

Een kind dat voortgekomen is uit bijvoorbeeld de relatie van een blanke 

vrouw met een zwarte man, heeft in veel gevallen een of meer duidelijk 

zichtbare kenmerken van de vader. Op zichzelf niets bijzonders. Zeer 

opmerkelijk is echter dat wanneer die blanke vrouw nadien een relatie 

aangaat met een blanke man, het kind uit die nieuwe relatie nog 

onuitwisbare kenmerken kan vertonen van de eerste man! Dit fenomeen 

komt ook voor bij dieren. In Engeland was een paardenfokker die een 

paard door een zebra had laten dekken. Het daaruit voortgekomen veulen 

had een gevlekte huid. Toen hetzelfde paard later opnieuw gedekt werd, 

maar nu door een paardenhengst, kwam er toch weer een veulen met 

gevlekte huid, (zie Standard Process Labs, Milkauwee, Volume 8, no.3). 

 

In streken waar nog wilde zwijnen voorkomen, gebeurt het weleens dat 

een loslopende varkenszeug gedekt wordt door een wild zwijn. Daaruit 

ontstaan met zekerheid biggetjes die een gevlekte huid hebben met 

kenmerken van beide ouders, bijvoorbeeld sterker behaard dan de 

moeder, vlekken of strepen van de vader, etc. Wanneer diezelfde zeug 

later opnieuw jongen krijgt, maar nu door een gewoon varken gedekt 

werd, blijken ook hier sommige biggetjes opnieuw kenmerken te 

vertonen van het wilde zwijn, dat niet hun vader is! 

 

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat bij een bevruchting (en 

misschien bij mensen ook tijdens onbeschermde gemeenschap!) 

genetische informatie van de man op de vrouw wordt overgedragen en 

door haar wordt 'bewaard'. Op welke wijze en op welke plaats deze 

genetische informatie door de vrouw wordt opgeslagen is ons (nog) niet 

duidelijk. 
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Telegony is een synoniem van overspel. Dat is de oorzaak van het 

geestelijke verval der mensheid. Tele is iets overbrengen. Telefoneren is 

een gesprek overbrengen. Televisie is beelden overbrengen, etc. 

Telegony is genetische informatie overbrengen van de man in de vrouw. 

Deze genetische invloed van een man bij zijn vrouw zet zich voort via 

deze vrouw, ook al krijgt zij daarna nog andere mannen. Zulks wordt 

angstvallig stilgehouden door de wetenschappers, en heet zogenaamd 

niet bewezen te zijn. 

 

Overspel is volgens van Dale “schending der huwelijkstrouw”.  

  Srongs: overspel =5003 na'aph {naw-af'} 

      

Daardoor bevuilt men zichzelf en anderen en wordt men een afvallige 

van de 'gerechtigheid' of rechtgeaardheid, dit geldt voornamelijk bij 

bevuiling en overspel met een ander ras of soort. 

De 'raciale gerechtigheid' als het welzijn voor het volk is duidelijk een 

belangrijk aspect in dezen, om de volksaard zuiver te bewaren. Ten tijde 

van Noach was de aarde vervuld met wrevel en was alleen Noach nog 

rechtvaardig en recht van genetische aard.   

  

Wetenschappers beweren dat telegony slechts een veronderstelling is, 

velen van hen loochenen glashard de vaststaande feiten. Het Slangenzaad 

tracht hierdoor te verbergen wat hun werkelijke afkomst is en wat hun 

doelstellingen zijn. 

Sommige deskundigen zeggen dat de genetische eigenschappen óók in 

de vrouw worden opgenomen als er géén bevruchting plaatsvindt. Alléén 

de maagdelijkheid van de vrouw garandeerde dat er nog geen vreemd 

zaad door haar was opgenomen (via osmose) zodat de mannelijke lijn 

zich onvermengd kan voortzetten. Dit wanneer de vrouw de juiste man 

trouwde overeenkomstig de bijbelse voorschriften dien aangaande. Een 

en ander verklaart de grote waarde die de bijbel hecht aan de 

zuiverheid/reinheid/ongereptheid van de vrouw en de strenge straffen die 

op deze overtreding stonden. Andere wetenschappers spreken dit tegen, 

maar waarop men dat baseert weten wij niet. Wat de Bijbel zegt weten 

wij wel, al kunnen wij die natuurlijk ook fout interpreteren. 
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Het embryo begint met een enkele moedercel die bevrucht is door een 

vadercel. Deze samensmelting bevat de karakteristieken van de vader en 

de moeder. Wanneer deze nieuwe bevruchte cel zich begint te delen en 

te groeien, scheiden sommige deeltjes zich af in het bloed van de moeder. 

Deze cellen in het bloed van de moeder zijn een reconstructie van de 

vaderlijke genen en hebben een blijvend effect op de moeder zelf en op 

heel haar verdere nageslacht.  

Het was (en is) in Israël de grote zonde van overspel, dat een iegelijk 

zijns naasten huisvrouw verontreinigde, zie Jer.5:8, 29:23; Ez.18:6,11,15 

en 33:26. http://www.ztopics.com/Telegony/ 

 

     

Opmerking: De definitie van Telegony gaat over twee of meer 

verschillende vaders. Daarbij kan sprake zijn van overspel of van een 

tweede echtgenoot, bijvoorbeeld na overlijden van de eerste echtgenoot 

(of na scheiding). Telegony is het negatieve effect bij overspel, door 

Elohim verboden. Vandaar dat telegony negatief kan uitwerken bij een 

tweede echtgenoot als zijn zaad “conflict” geeft met dat van de eerste 

echtgenoot aanwezig in het bloed(?) van de vrouw. 

 

De algemene gedachte dat een blanke en een zwarte van binnen genetisch 

gelijk zijn, en dat wanneer een zwarte een blanke huid zou hebben, er 

geen enkel verschil zou zijn, is volgens dr. D. Lysenko uit de Sovjet een 

fabel.  Op die grond begon men met integratie en vermenging, gelijke 

behandeling. Al spoedig zag men in dat deze theorie fout was. Rassen 

zijn principieel verschillend. 

Reeds in 1821 begon men artikelen over telegony te publiceren. Het ging 

toen nog over paarden en honden. In 1959 begon in Engeland het 

fenomeen telegony op te komen. In 1964 weer in Rusland. En nu is het 

een vaststaand feit. 

 

Reeds in de oude tijd was het bekend, onder de naam 'Teletae', in de 

Eleusinian Mysteries, als de volmaking en perfectie van het leven. De 

volmaakten werden Teloumenoi en Tetelesmenoi genoemd, dat is: zij die 

gebracht zijn tot volmaking en hogere eenwording. Dus in telegony zag 

men oudtijds reeds de weg tot die hogere trap des levens. En dat is terecht. 
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De volmaking verloopt inderdaad via de telegony, en de ongerechtigheid 

is dan ook de verstoring ervan door vermenging. 

 

Telegony is een wondergeheim van de Schepper in en via het huwelijk, 

waardoor man en vrouw steeds meer een grotere geestelijke en vleselijke 

eenheid kunnen gaan vormen, en vleselijk door de gemeenschap ook 

daadwerkelijk vormen. Daarom mag een man zich niet voor langere tijd 

zonder haar toestemming onttrekken aan zijn vrouw, d.w.z. door de band 

van eenwording te onderbreken, want daarin is de vrouw het 'zwakste' 

geslacht, namelijk de ontvangende factor in het spel.  

  

 

Vandaar dat overspel zonde is, en wij zeker in de nieuwe bedeling 

monogaam moeten leven. Het gebod luidt, Deut. 5:18  “En gij zult geen 

overspel doen”. Dat wil zeggen, geen vermenging bewerkstelligen. 

Telegony is altijd negatief, terwijl de huwelijksgemeenschap positief is. 

Juist het Slangenzaad is een uit overspel voortgekomen generatie! 

Zie Isa 57:3¶  Doch nadert gijlieden hier toe, gij kinderen der 

guichelares! gij overspelig zaad, en gij, die hoererij bedrijft! 

Mt 12:39  Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig 

geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan 

het teken van Jonas, den profeet. 

Mt 16:4  Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal 

geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen 

verlatende, ging Hij weg. 

Mr 8:38  Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd 

hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des 

mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns 

Vaders, met de heilige engelen. 

 

En wie is dat 'overspelig' geslacht?  

Zie Joh 8:44  Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws 

vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de 

waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer 

hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een 

leugenaar, en de vader derzelve [leugen].  
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En de Boze is de overste der gevallen engelen waarvan geschreven staat 

in Judas: 

6  En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen 

woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met 

eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 

7  Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op 

gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, 

tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. 

8 ¶ Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, 

verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de 

heerlijkheden. 

9  Maar Michael, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en 

handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering 

tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u! 

10  Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij 

natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich. 

11  Wee hun, want zij zijn den weg van Kain ingegaan, en door de 

verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de 

tegenspreking van Korach vergaan. 

         

En 2 Petr.2: 4  Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet 

gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven 

heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te 

worden; 

5  En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der 

gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de 

wereld der goddelozen heeft gebracht; 

6  En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met 

omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die 

goddelooslijk zouden leven; 

10 ¶ Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine 

begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, 

zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren; 

11  Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk 

oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen. 
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12  Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en 

voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, 

hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden; 

13  En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de 

dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn 

weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; 

14  Hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; 

verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, 

kinderen der vervloeking; 

15  Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen 

den weg van Balaam, den zoon van Bosor, die het loon der 

ongerechtigheid liefgehad heeft; 

 

Dat nu is de zonde, de ongerechtigheid, waarvan 1 Joh.3 spreekt: 

1Jo 3:4 ¶ Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; 

want de zonde is de ongerechtigheid.  

8  Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den 

beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken 

des duivels verbreken zou. 

9  Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn 

zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 

10  Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. 

Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die 

zijn broeder niet liefheeft, 

11 ¶ Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, 

dat wij elkander zouden liefhebben. 

12  Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en 

om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en 

van zijn broeder rechtvaardig. 

13  Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. 

 

Door overspel wordt de vrouw dus vervuild, ongeacht of zij kinderen 

voortbrengt. Anticonceptie-middelen gaan deze vervuiling niet tegen. 

Telegony is het product van overspel. De genetische afwijkingen die zich 

manifesteren in en door telegony zijn de tekens van overspel, en deze 

kunnen nooit meer uit de genetische blauwdruk van de vrouw worden 

verwijderd. 
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Dat is o.a. te zien in de zogenaamde vlekken of  raciale spots die meestal 

als gevolg van telegony op de billen of onderrug zijn te zien direct na de 

geboorte. Een Israëliet moest in de tempel voorgesteld worden aan 

Jahweh, en dan moesten de billen bloot om te zien of daar geen vlekken 

op zaten! Zie onze brochure 375. Daarvan is zo goed als zeker ons 

spreekwoord afgeleid: “Maak de billen maar bloot”.  

https://murderbymedia.wordpress.com/2013/04/23/dna-teleportation-

telegony-and-ancient-rule-of-the-first-man/ 

 
 A recent “breaking news” appeared on many science and entertainment 

blogs that involved Nobel prize winning scientist, Luc Montagnier’s theory on 

DNA teleportation.  

  

De boze lieden heeft getracht het 'heilige zaad' bij de bron te vervuilen en 

te vernietigen. Dat is hen ten dele gelukt, en dat is de wrange erfenis 

waarin wij allen delen, hetwelk men ten onrechte 'erfzonde' noemt. 

Daardoor is ons vlees bedorven en onze geest verduisterd. Vernieuwing 

vindt in JHWH plaats, regeneratie. Het is een van Bovenaf verwekt 

worden om straks bij de opstanding opnieuw te worden geboren. 

De zonde van telegony is vergeefbaar, maar niet fysiek herstelbaar. Wel 

eist Elohim bekering en reiniging. Niet alle Israëlieten zullen zich 

bekeren en laten reinigen. De hoereerders en moedwillige 

afgodendienaars zullen buiten gesloten worden, zie:  

1Co 6:10  Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch 

overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, 

noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen 

het Koninkrijk Gods beerven.  

Zal slechts 1/3e deel behouden worden? Zie Zach.13:7-9. 

 

Door de zonde op seksueel gebied is de ongerechtigheid voortgekomen, 

een krom en verdraaid geslacht, de destructie, aids (is door mensen 

gemaakt), genetische afwijkingen, etc. Het vrouwenzaad heeft de 

opdracht de genetische blauwdruk rein te houden, Deut.23:1-3 en zich 

niet te verbasteren. 
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1 ¶ Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, 

zal in de vergadering van JHWH niet komen. 

2  Geen bastaard zal in de vergadering van JHWH komen; zelfs zijn 

tiende geslacht zal in de vergadering van JHWH niet komen. 

3  Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering van JHWH 

komen; zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering van JHWH niet 

komen tot in eeuwigheid. 

 

Vatten wij samen hoe het er bij Eva aan toe is gegaan in het Paradijs: 

Eerst is zij verleid geworden en door Nachash bevrucht, waaruit Kain is 

geboren. Direct na de bevruchting door Nachash heeft zij zich door Adam 

laten bevruchten, en daaruit is Abel voortgekomen. 

In alle latere kinderen van Eva is iets van het genetische materiaal van 

Nachash terecht gekomen via de telegony, en dat noemt men 'erfzonde'. 

Daardoor is de zonde doorgegaan tot alle mensen...Ro 5:12  Daarom, 

gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de 

zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken 

allen gezondigd hebben.  

 

Het Slangenzaad komt voort van de gevallen engelen, die ander vlees 

hebben, een andere genetische blauwdruk dan Adam en Eva. Door 

vermenging heeft de mens een verkeerde genetische info meegekregen, 

en heeft er een mutatie plaatsgevonden. De derde DNA-streng is erdoor 

verdwenen, zodat wij nu een tweestrengen DNA bezitten. De bloedlijn 

loopt via de man, en de vleeslijn via de vrouw. Vlees en bloed zijn besmet 

door de zonde, en kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven. De vleeslijn 

en bloedlijn moeten afsterven in het graf, als een graankorrel waaruit het 

nieuwe lichaam zal opstaan en opgewekt worden. Het vlees en bloed was 

niet meer te redden. 

        

Wat betekent de uitdrukking: 'Ener vrouwe man', Tit 1:6 

‘Ener vrouwe man' heeft betrekking op een man die met geen andere 

vrouw, terwijl zijn eigen vrouw nog leeft, het spel van het huwelijk heeft 

gepleegd. En ook de vrouw, die nog extra beveiligd is door haar 

maagdenvlies, waardoor bij ontdekking van doorbreking haar schande 

aan het licht komt. Dus heeft geen telegony plaatsgehad en is men er 
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zeker van dat de 'heilige zaadlijn' zich voorzet. Dan is het huwelijk een 

voorbeeld van de gemeenschap van JHWH met Zijn volk Israel. 

Deut. 22:14  En haar oorzaak <05949> van naspraak <01697> zal 

opleggen <07760> (8804), en een kwaden <07451> naam <08034> 

over haar uitbrengen <03318> (8689), en zeggen <0559> (8804): Deze 

vrouw <0802> heb ik genomen <03947> (8804), en ben tot haar 

genaderd <07126> (8799), maar heb den maagdom <01331> aan haar 

niet gevonden <04672> (8804);  

 Strongs 1331 =  b@thuwliym {beth-oo-leem'} 

 

Beth = huis,  en liym heeft iets te maken met bevuilen (tegengaan), leach 

= levenskracht, liba = hartstocht, en leda = geboorte. 

Het staat echter niet omstreden vast dat elke vrouw zou bloeden tijdens 

de eerste seksuele gemeenschap vanwege het maagdenvlies. Dit heeft 

soms hele vervelende gevolgen gehad voor eerbare vrouwen. 

 

De vrouw is de ontvangende en wijzigbare factor, het zwakke geslacht. 

De vrouw ontvangt het mannelijk zaad. Zij laat zich daardoor wijzigen 

om het beeld van de man gelijk te worden. Dat is de unio mystica of 

verborgen eenwording met JHWH in de geest. Joh.15Het natuurlijk Israël 

is de aardse vrouw van de Nieuwe Man  en zal aan het begin van het 

Messiaans Vrederijk weer aangenomen worden. De scheidbrief was 

gegeven. Geheel Israël is verstrooid over de aarde en aan de heidenen 

gelijk geworden. Het oude verbond voorzag niet in een herstel na zonde. 

Het hernieuwde verbond wel! Wij zien dat dit hernieuwde verbond niet 

met  andere heidenen is opgericht, maar uitsluitend met het Huis Israëls, 

Juda en Israël, zie Hebr.8:8  Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, 

de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en 

over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 

9  Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, 

als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn 

in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de 

Heere. 

10  Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die 

dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun 

harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen 

Mij tot een volk zijn.. 
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Dan zal ook de aardse vrouw Israël steeds meer en meer het beeld van 

haar Man gelijkvormig worden. Dat is de weg naar de vervolmaking. 

Hierover hebben alle profeten geschreven en begerig naar uitgezien! Zie 

daar onze toekomst! 

  

 

 

 

    

 

 

Genesis 3:15  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze 

vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop 

vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 
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