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Uit het Reformatorisch Dagblad dd maart 2021 een artikel van Hans 
Achterhuis:   Waarom religieuze mensen gewelddadig kunnen zijn  

Maarten Stolk :  Cultuur & boeken  

Filosoof Hans Achterhuis voelt zich soms een archeoloog, gravend naar 
de diepliggende, vaak verborgen logica van mensen die in naam van hun 
religie geweld plegen. Zit geweld ingebakken in het DNA van 
godsdienst? 

September 2015. Een Amerikaanse wapenfabrikant brengt een 
machinegeweer op de markt waarop een Bijbeltekst prijkt. Aan de ene 
kant van deze „christelijke gun”, aldus een advertentie, staan de eerste 
regels van Psalm 144 gegraveerd: „Geprezen zij de Heere, mijn rots, Die 
mijn handen oefent voor de strijd, mijn vingers schoolt voor het gevecht.” 
Aan de andere kant van dit geweer, dat 1395 dollar kost, staat het wapen 
van de tempeliers, de ridderorde die tijdens de kruistochten ten strijde 
trok. De passende naam van het geweer is dan ook: ”De kruisvaarder”. 

Twee maanden later, op 13 november in Parijs, schieten enkele jonge 
mannen op willekeurige mensen in een theater, op terrassen en in een 
voetbalstadion hun kalasjnikovs leeg en laten hun bomvesten ontploffen. 
Ondertussen roepen ze Allah aan. 

Het Amerikaanse machinegeweer en de aanslagen in Parijs laten volgens 
Achterhuis zien dat er een relatie tussen religie en geweld bestaat. Hij 
schreef er een boek over: ”Geloof in geweld”, dat deze week verscheen. 
Islamdeskundigen spraken bij de aanslagen in Parijs vooral over ernstig 
gediscrimineerde jongeren, die wraak wilden nemen op de maatschappij 
die hen buitensloot. 

„Dat laatste was in de beleving van de daders ongetwijfeld ook het geval, 
maar ik zou toch willen stellen dat het hier zeker niet om het hele verhaal 
gaat. We zullen ook de godsdienst als specifieke bron moeten 
onderzoeken om dit soort terreurdaden te begrijpen en indien mogelijk te 
voorkomen.” 
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De Amerikaanse president Obama stelde herhaaldelijk dat deze 
aanslagen niets met de islam als een in essentie vreedzame religie te 
maken heeft. 

„Dat vind ik een politiek slimme opmerking, maar ze is natuurlijk onzin. 
Als je de Koran leest, ís de islam in essentie geen vreedzame religie. Zo 
kan hij worden geïnterpreteerd, maar islamisten kunnen met evenveel 
recht zeggen: De islam moet met geweld worden verspreid. De profeet 
Mohammed was in de zevende eeuw de eerste die daarmee begon.” 

Hoe raakte u geïnteresseerd in de verhouding tussen geloof en geweld? 

„De aanslagen in Amerika in 2001 en de moord op de Nederlandse 
politicus Pim Fortuyn in 2002 lieten zien dat er steeds meer geweld in de 
maatschappij kwam. Dat nieuwe fenomeen wilde ik begrijpen. Wat zijn 
de mechanismen achter dit geweld? Waarom doen mensen dat? Toen heb 
ik mijn boek ”Met alle geweld” geschreven.” 

U definieert geweld als het min of meer doelbewust toebrengen van 
schade aan mensen. Kun je daar als gelovige afstand van nemen of 
vormen ze een integraal onderdeel van religies? 

„Er zijn heel veel religies die grotendeels niet gewelddadig zijn. Maar 
geweld kán een onderdeel van religie worden. Ik ga dus niet mee in de 
visie van de Britse auteur Karen Armstrong, die zegt: Als een religie 
gewelddadig wordt, dan ontspoort ze. Het is namelijk onmogelijk om de 
”echte” islam aan te wijzen. In de Koran staan genoeg teksten om geweld 
te rechtvaardigen.” 

Zijn christenen medeverantwoordelijk voor geweld dat in de Naam van 
God wordt gedaan? 

„Nee, dat denk ik niet. Het is wel heel belangrijk dat je als christen 
openlijk zegt dat geweld niet jouw manier is om het geloof te beleven.” 

Waarom plegen mensen geweld en wat is de relatie met religie? 
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„Er zijn enkele mechanismen waardoor mensen geweld gebruiken. Ze 
willen bijvoorbeeld iets bereiken en als de ander daarvoor een obstakel 
vormt, moet hij opzij worden gezet. Ook als je niet gezien of geminacht 
wordt, kun je in opstand komen en geweld gebruiken. In het zogenoemde 
wij-zij-schema zetten de ”goeden” zich af tegen de ”slechten”. Dat zijn 
overigens normale dingen. Zo gaat het in groepen altijd, maar in extreme 
omstandigheden kunnen deze zaken tot geweld leiden. 

Dan heb je nog de mimetische begeerte, een begrip van de Franse filosoof 
René Girard. Daarin ligt het mogelijke geweld juist in de gelijkheid met 
de ander. Zo willen mensen ook hebben wat iemand anders –die een 
voorbeeld is– bezit. Geweld is dus als mogelijkheid in religies aanwezig. 
Het komt echter overal voor, ook in seculiere levensbeschouwingen als 
fascisme en communisme.” 

Jodendom, christendom, islam, oosterse godsdiensten, atheïstische 
ideologieën: ze zijn allemaal gewelddadig volgens u. 

„De overeenkomsten liggen in de mechanismen die tot geweld kunnen 
leiden. Kijk naar de huidige situatie in Myanmar, een land met enorm 
veel etnische verschillen. Daar staan boeddhisten tegenover moslims. Die 
tegenstelling was al verscherpt in de tijd dat de Britten de baas in het land 
waren en alle mensen moesten aangeven tot welke religie ze behoorden. 
Daarvoor was men zich daar nauwelijks van bewust.” 

Als geweld in alle godsdiensten en ideologieën voorkomt, moet je dan 
niet met de Bijbel concluderen dat de mens van zichzelf geneigd is tot alle 
kwaad? 

„Dat zijn de woorden van de Catechismus. Kijk, de gedachte dat mensen 
deugen, vind ik veel te gemakkelijk. Instituties –kerkelijke of seculiere– 
zijn heel belangrijk om mensen in hun onderlinge relaties in toom te 
houden. Ik ga een heel eind mee met de zeventiende-eeuwse Engelse 
filosoof Thomas Hobbes. Die zei dat mensen tegenover elkaar kunnen 
komen te staan omdat ze in bepaalde situaties een ander als tegenstander 
en vijand zien. Niet omdat ze van zichzelf goed of slecht zijn.” 
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Is het terecht om alle godsdiensten en levensbeschouwingen min of meer 
op één hoop te gooien? 

„Ik zie geweld in alle godsdiensten 
terug. Ook in het boeddhisme, dat 
een vredelievend imago heeft. Ik 
ben bezig met het schrijven van een 
recensie van het boek ”In de huid 
van de Boeddha” van Paul van der 
Velde. Het is onthutsend om te 
lezen over de gewelddadigheden 
die er in het verleden tussen 
boeddhistische volken onderling hebben plaatsgevonden. Of over hun 
geestelijk leider, de Dalai lama, die in eerdere reïncarnaties gewelddadig 
optrad als dat in een bepaalde situatie nodig was. Boeddhistische priesters 
zegenden in de Tweede Wereldoorlog de zelfmoordacties van de Japanse 
kamikazepiloten. Hun fanatisme kan alleen mede verklaard worden 
vanuit hun boeddhistische opvattingen. Als je het idee hebt dat het 
boeddhisme het wat geweldloosheid toch wel aardig doet, dan moet je 
concluderen dat dit niet het geval is.” 

Toch heeft u een aantal Boeddhabeelden in huis staan. 

„Het moderne, westerse idee over een intrinsiek vreedzaam boeddhisme, 
dat ik aanvankelijk ook half deelde, blijkt dus geen stand te kunnen 
houden. Misschien ligt dat hier in Nederland wat anders. Ik heb enkele 
vrienden die boeddhist zijn geworden of aan meditatie doen; dat is wel 
een vriendelijk geheel. Die Boeddhabeelden stralen vrede en compassie 
uit. Ik heb overigens ook een aantal redelijk oude Mariabeelden; die vind 
ik gewoon mooi.” 

U bent ook theoloog. Uit uw boek blijkt dat u de Bijbel op een nogal 
historisch-kritische manier leest: Jezus zou bijvoorbeeld een 
verzetsstrijder zijn geweest. Zou uw conclusie anders zijn als u uitgaat 
van de historische betrouwbaarheid van Gods Woord? 
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„Ik vind het fascinerend om met iemand als Paul Verhoeven naar 
passages in het leven van Jezus te kijken. Het is duidelijk dat Hij geen 
verzetsstrijder was zoals Mohammed, maar voor de Joodse leiders en de 
Romeinen vormde Jezus aan het einde van Zijn leven wel een bedreiging. 
Van enig geweld was er zeker sprake: Hij zei tegen Zijn discipelen dat ze 
een zwaard moesten kopen. En Petrus zwaaide ermee in de hof van 
Gethsémané. 

Je kunt de Bijbel op andere manieren lezen. Ik sta daar volstrekt 
sympathiek tegenover. Maar er is ook een interpretatie mogelijk waarin 
geweld wel degelijk aanwezig is. Neem de eerste vijf boeken van de 
Bijbel, of Jozua. Zó kun je het christendom ook analyseren. Kijk naar de 
christianisering van ons land: die ging met geweld. De Saksen en Friezen 
konden kiezen tussen de doopvont of het zwaard.” 

Wanneer ontsporen religies? 

„Het christendom ontspoort pas als keizer Constantijn de Grote in de 
vierde eeuw aan de macht komt en het later de officiële staatsgodsdienst 
wordt. G. J. Heering noemde dat „de zondeval van het christendom.” Een 
relatie met de macht maakt de kans op ontsporing heel groot, al betekent 
dat niet dat elke christen gewelddadig wordt. 

Iets vergelijkbaars zie je in het Jodendom. Dat heeft in de diaspora een 
heel vreedzame geschiedenis. Als minderheid kon men niet veel meer 
doen dan samenkomen in de synagoge en rustig de Thora lezen. Maar bij 
politieke aspiraties kan het mis gaan. Zoals in 1946, toen bij een 
bomaanslag in het Koning Davidhotel in Jeruzalem, gericht tegen het 
Britse bestuur, 91 mensen om het leven kwamen.” 

U schrijft dat u heeft geworsteld met het geweld van christenen in de 
geschiedenis. Waarom? 

„Aan de ene kant zie ik een duidelijke lijn van het christendom naar 
bijvoorbeeld de mensenrechten. Die tref ik veel minder in andere religies 
aan. Als ik in Frankrijk langs kleine romaanse kerkjes trek, ontroeren die 
me. Hier is Europa gemaakt, denk ik dan. En tegelijk weet ik ook van 
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godsdienstoorlogen die Europa hebben geteisterd en kapotgemaakt. Die 
dubbelheid doet af en toe pijn.” 

U groeide langzaam weg van uw protestantse achtergrond, schrijft u. 

„Mijn vrienden en ik hadden in de jaren zestig een sociaal-
maatschappelijke interpretatie van het christendom. Mijn proefpreek 
ging over Amos 5: „Laat het recht stromen als water. Ik haat uw feesten.” 
Dat was mijn boodschap. Een versmalling van het christendom, zie ik nu. 
Maar ik geloofde er zeker in. 

Onder leiding van Hebe Kohlbrugge werkte ik voor het Werelddiaconaat 
van de Nederlandse Hervormde Kerk. Op een diaconaatszondag moest ik 
preken en in plaats daarvan liet ik een collega over zijn werk in Afrika 
vertellen. Ik dacht dat de mensen blij zouden zijn, maar in plaats daarvan 
werd ik op de vingers getikt. Vreselijk vond ik dat; er knapte iets in mij. 
Toen ontdekte ik dat je mensen geen ideeën moet opleggen, maar dat je 
onderdeel van een gemeente moet zijn om de boodschap goed te kunnen 
brengen.” 

Misschien was er al een wissel omgezet doordat u vooral het sociale 
aspect van het christelijk geloof predikte? 

„Ja, dat is duidelijk. Ik bracht de Franse filosoof Albert Camus bij het 
christendom: Je kunt een heilige zijn zonder God.” 

Religie en geweld horen volgens u vaak bij elkaar. Kan er een les uit het 
verleden getrokken worden? 

„Ja, zodra religies zich aan de macht verbinden, lopen ze het risico dat ze 
gewelddadig worden. Ik pleit dan ook voor de scheiding tussen kerk en 
staat, zoals de vroege verlichtingsdenkers in Europa die voorstonden. Als 
de staat voor een bepaalde religie kiest, is het bijna onvermijdelijk dat 
bepaalde groepen onderdrukt worden. 
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De les van het verleden is ook dat iemand in een bepaalde godsdienst de 
absolute waarheid kan zien, maar dat die tegelijk niet aan een ander mag 
worden opgelegd. Je kunt ook vreedzaam vechten.” 

Christenen hebben een waarheidsclaim. Die hoeven ze niet achter de 
voordeur te houden? 

„Nee, dat zou flauw zijn. De fout van mij en andere progressieve 
christenen in het verleden was dat we dachten: alles is relatief. Ik begrijp 
best dat gelovigen achter absolute waarheden staan. Maar in de ruimte 
van de staat kun je die niemand opleggen. Evangeliseren mag natuurlijk, 
maar vreedzaam.” 

Geloof in geweld, Hans Achterhuis; uitg. Lemniscaat; 453 blz.; € 29,99 

Hans Achterhuis 

Hans Achterhuis (78) wordt gezien als een van de „twaalf grootste 
denkers van Nederland” (Vrij Nederland). Hij studeert theologie en 
filosofie in Utrecht en Straatsburg en promoveert op een onderzoek naar 
de Franse schrijver Albert Camus. Achterhuis doceert sociale filosofie 
aan de Universiteit van Amsterdam en wordt in 1988 bijzonder 
hoogleraar milieufilosofie aan de Universiteit van Wageningen. Van 
1990 tot zijn emeritaat in 2007 bekleedt hij de leerstoel wijsbegeerte aan 
de Universiteit Twente. 

Achterhuis ontvangt in 2002 de Pierre Bayle Prijs voor 
maatschappijkritiek. Hij wordt de eerste Denker des Vaderlands (2011-
2013). Zowel zijn ”Met alle geweld” (2008) als ”De utopie van de vrije 
markt” (2010) krijgt de Socratesbeker voor het beste filosofieboek van 
het jaar. Andere boeken van zijn hand zijn onder meer ”De markt van 
welzijn en geluk” (1979), ”De erfenis van de utopie” (1998), ”Politiek 
van goede bedoelingen” (1999) en ”Utopie” (2006). 

Het oeuvre van Achterhuis kenmerkt zich door de verbinding van 
filosofie met actuele maatschappelijke vraagstukken. 
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Onderstaand citaat is vertaald uit het Engels door middel van een 
vertaalprogramma, dus let niet op eventuele fouten: 

Octagon Magic Sigils (illuminatimatrix)  

https://illuminatimatrix.wordpress.com/2-origin-of-numbers-2/ 

In verschillende wereldgemeenschappen verschijnen de OCTAGON , of 
achtpuntige sterren of schilden . Deze symbolen zijn magische tekens 
of krachtige vormen die noties van totale controle bevatten . We zijn 
hypnotiserend verdoofd om zonder bewust na te denken op het symbool 
te reageren . We reageren gewoon gedachteloos. We moeten de 
symboliek niet weerstaan, want verzet is het hele doel van de 
luciferiaanse agenda. Echter, de weerstand is wat we worden 
gemanipuleerd om te doen . Het luciferiaanse GEDACHTEPROCES 
, en de egregore-groep van DENKENDE ENTITEITEN, manipuleren 
en controleren onze eeuwige staat, en ons scheiden van onze 
ongelooflijke kracht, zolang we weerstand bieden en reageren , en 
emotioneel gehecht blijven aan dingen van de driedimensionale ervaring. 

Het aantal systeem werd ontworpen voor dit doel. Ze willen dat we 
weerstand bieden aan de controle die aan dit illusoire lichaam van de 
mensheid wordt opgedrongen . REAGEER , wanneer de 
gemanipuleerde elite op haar beurt hun politieke manoeuvres doet om 
minder soevereiniteit en meer lijden voor de naties van de wereld 
teweeg te brengen . Maar we moeten deze controle niet weerstaan en 
erop reageren . Wat de intellectueel geïndoctrineerde elite en hun 
luciferiaanse egregore willen, is dat wij dat radicale element worden 
(nogmaals, het maakt niet uit welke kant we kiezen). We kunnen voor of 
tegen hen zijn. Als we reageren en als we ons verzetten, geven we hen 
de manipulatieve kracht om door te gaan met het intact houden van de 
sluier, die ons scheidt van onze eeuwige AL WETENDE STAAT . Door 
ons te verzetten en te reageren , laten we zien dat we de subliminale 
hypnotische suggestie geloven , waardoor het onze realiteit wordt, en 
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dat de gebeurtenissen die ze willen plaatsvinden, en dat ze echt willen 
lijken, zullen plaatsvinden en dat het onze realiteit wordt. 

The Cares of the World - The Theme of Luciferianism 

Ze willen dat we ons zorgen maken over de dingen van de wereld . Ze 
willen dat we geven om onze fysieke rijkdom, fysieke vrijheid en de 
materialistische wereld . Daarom is het nummersysteem bedacht. Het 
NUMMERSYSTEEM is op zijn beurt RELIGIE en 
INTELLECTUALISME . Het boek Numeri in het Oude Testament is 
er niet om simpelweg de verwekkers en verwekkers op te sommen. Het 
boek Numeri is er om het idee te implanteren dat KRACHT IN 
CIJFERS zit . Getallen zijn bedoeld om systemen te creëren die rijkdom, 
macht, glorie en dergelijke voortbrengen, die op hun beurt ons bewustzijn 
verleiden. Geloof in elke vorm van god, doet een beroep op de hebzucht 
die door het luciferiaanse GEDACHTEPROCES is ingeprent in dit 
illusoire lichaam van de mensheid. Religie belooft een eeuwigheid van 
vrede en rijkdom als we ons vertrouwen stellen in de luciferiaanse 
gedachte van haar HEILIGE GEOMETRIE . RELIGION en 
INTELLECTUALISM zijn beide ontworpen om de gelovigen te 
manipuleren om meer van de 3D-ervaring te verlangen . Nogmaals, 
niets in dit 3D rijk is goed of slecht, of goed of fout, en er bestaat niet 
zoiets als zonde. Wanneer de afleiding van deze driedimensionale illusie 
echter een loskoppeling van de werkelijkheid in stand houdt, verspelen 
we onze kracht en kracht. Het maakt helemaal niet uit wat we doen, of 
hoeveel we doen in deze 3D-ervaring, geloof gewoon niet dat het echt 
is, of geloof en waarde verlenen aan dit illusoire gebied . Deze rijkdom 
en deze systemen komen nu meer voor dan ooit tevoren in de 
geschiedenis. We worden met afschuw vervuld bij de gedachte onze 
driedimensionale bezittingen te verliezen en zullen ons verzetten en 
woedend reageren bij de gedachte ze te verliezen ,… precies zoals ze 
willen dat we doen . 

Deze weerstand en reactie is het manipulatieve instrument dat ze nodig 
hebben om de sluier te blijven bestendigen die ons van de 
WERKELIJKHEID loskoppelt . Zonder de angst die ze opzettelijk 
produceren door oorlogen, genocide, religie en wetenschap, enzovoort, 
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zouden ze niets hebben. Angst is de manipulatiemachine die ze nodig 
hebben. Angst is weerstand . Angst is reactie . Angst, weerstand en 
reactie is hypnose met beheersing van de geestvan de massa. We 
hoeven niet bang te zijn, te reageren of ons te verzetten. De 
wereldsystemen zouden geen vat op ons moeten hebben en het verlies 
van alles wat uit de driedimensionale wereld is gewonnen zou incidenteel 
moeten zijn. De reden dat het geen vat op ons zou moeten hebben, is 
omdat het niet echt is. Driedimensionale fysieke rijkdom in welke vorm 
dan ook, is gewoon energie, een lichtmolecuul dat ronddwarrelt, 
mascarerend als iets echts en het is er gewoon niet. ENERGIE is 
GEDACHTE , en deze GEDACHTE is ontstaan door het uitoefenen 
van het EGO in de eeuwige staat door de egregore-denkers. 

EGO DACHT DAT HET IETS WIST! 

Waarom zouden we ons dan zorgen maken over het verliezen van 
iets dat er überhaupt niet is? 

Er zijn geen cijfers in de staat van oneindig bewustzijn. Alles in het 
driedimensionale natuurlijke rijk is gebaseerd op Real Pi (3.141 ... met 
eindeloze decimale getallen) en de Gulden snede, of Phi (1.618 ... met 
eindeloze decimale getallen) die geen enkele religieuze, magische, 
geometrische, wiskundige, algebraïsche, chemische, astrologische of 
numerologische formule. Pi en Phi houden zich bezig met lichtenergie, 
wat de corrumperende kracht is in dit fysieke rijk, en dat is waar het 
fysieke rijk volledig uit is gevormd . Als de egregore-denkende 
entiteiten vervolgens de natuurlijke krachten spelen die ze creëerden 
tegen de door de mens gemaakte systemen die ze ook inspireerden 
(een proces dat DUALITYVoor degenen in de illusoire TRANCE-
STAAT lijken de hebzucht, de dood, de ziekte en de angst allemaal 
volkomen echt, maar toch blijft het een complete verzinsel en 
scheiding van de WERKELIJKHEID. 

Bekijk het cijfer 8 in het diagram direct hieronder. Merk op dat wanneer 
2 VIERKANTEN worden over elkaar gelegd en een draai van 45 
graden krijgen , een 8-PUNTSERIGE STER of OCTAGON wordt 
gevormd door de punten met elkaar te verbinden. Deze 8-PUNTIGE 
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STER wordt gevormd door 2 VIERKANTEN , die op zichzelf 2 
KRUISEN zijn , gevormd door de elkaar kruisende lijnen die het 
VIERKANT IN 4 SEIZOENEN VERDELEN . Deze 2 
VIERKANTEN, of 2 KRUISEN , vormen het DUBBELE KRUIS van 
religie en intellectualisme , het manipulatie-instrument dat wordt 
gebruikt om de illusoire wereld te bestendigen die ons van de 
WERKELIJKHEID scheidt . 

Zitten wij in de eindfase van geweldpleging? 

Het geloof in vele goden en een 
luciferaanbidding is sterk 
gekoppeld aan het sterrenbeeld 
Orion (= Uhr-an of Oude van 
Dagen).  Een eindfase of 
voltooiing wordt aangegeven 
door het getal 7 als symbool 
van het hoogst bereikbare. Wij 
spreken dan ook van een 7e 
hemel.  Het getal 7 heeft ook betrekking op de zonaanbidding, dus 
verering van het licht, de lichtstraalgod, wat in wezen het atoom is. De 
aanbidding van de vrouw en het vrouwelijke is daarbij de aanbidding van 
het electron in het atoom als negatieve vrouwelijke energie. Deze 
lichtstraalgod werd in Egypte Ra of Re genoemd. De Farao kreeg de 
stralen aangereikt van de lichtstraalgod, zie afbeelding:   

Deze stralen wijzen allen in één en dezelfde richting, dus is hier niet van 
polariteit sprake, maar van radicaliteit. Daar zit het woordje Ra in, net als 
ra-dius, linea-recta. De huidige zon geeft enerzijds wel heil door straling, 
maar ook onheil door verbranding en droogte.  Nu willen de Luciferianen 
ook alles in één richting laten verlopen, net als de stroming in rivieren.  
De Melkweg wordt gezien als een rivier met miljoenen sterren die 
symbool staan voor het water van het Watermantijdperk. Vanuit de 
Melkweg komt energie naar de huidige zon die dat weer doorgeeft aan 
de aarde.  De vijfpunt is het symbool van water, dat wijst naar wassing 
of reiniging van een wereldwijd systeem dat in de loop der eeuwen 
ontspoord is. Er dient een totale reformatie te komen om alles weer te 
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herstellen. Dat herstel vraagt om wateroffers volgens de Luciferianen, 
wat wijst naar de godin Isis of Stella Maris (mare = zee). In oud-Egypte 
vierde men de jaarlijkse overstroming van de Nijl op 4 juli. Die datum 
hebben de Founding Fathers gekozen om de republiek van de VS op te 
richten in 1776. Deze jaarlijkse Nijl-overstroming is in de Lucifer-agenda 
een heel centraal thema. Het zorgt voor slib en dus vruchtbaarheid. Men 
kan erdoor echter ook verdrinken. Die Lucifer-agenda is een door-en-
door corrupte agenda vol bloedstorting, rampen en dreigingen. 
Momenteel hanteert met de dodelijke gevaarlijke cov-vaccinspuit.  De 
top of baas van de Luciferianen zou de Pindar zijn, nl Jacob Rothschild, 
die tot de Orde van de Roos behoort. Zij gebruiken het getal 7 om de 
transitie, energie transport van de Melkweg-zon-aarde aan te duiden. Hun 
Boeing 787 werd op 07-07-2007 geintroduceerd voor transport. Deze 
kosmische energie willen zij vangen voor de transitie die zal plaatsvinden 
naar de oorspronkelijke staat van wijsheid, een paradijselijke toestand 
van Hoger Bewustzijn. Wij dienen niet op het geweld te reageren met 
geweld en destructies wat zij op de wereldbevolking hebben losgelaten 
door middel van lockdowns voor een niet-geïsoleerd vermeend virus. 
Vervolgens wil men de hele mensheid vaccineren waarbij vormen van 
geweld worden gebruikt.  Wij dienen niet te reageren op al dit geweld, 
dan stopt het het snelst. Zij hebben er als sadisten leedvermaak in 
wanneer ze ons in een angstmodus kunnen drijven en wij verzet gaan 
plegen.    NAZCA LINES: ORION LINES? ALIENS ARE EATING US! - YouTube 

De Lucifer-agenda 

David Mayer Rothschild is 42 jaar 
oud en is één van de voornaamste 
krachten achter de Lucifer-agenda. 
Hij heeft een handboek met 77 
instructies geschreven o.a. om de 
zogenaamde opwarming van de 
aarde tegen te gaan. Deze 
opwarming van de aarde is echter niet het resultaat van de door mensen 
uitgestoten CO2. De opwarming van de aarde is het resultaat van de Luci-
aanbidding en de geest die daarvan uitgaat die de mensenmassa wil 
manipuleren zodat de mensen hen gaan smeken om hen alsjeblieft in de 
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3D-illusie te laten, desnoods als dat moet via lockdowns. Het gaat om de 
11-jarige zonnecyclus van Mounder Minimum tot Mounder Maximum. 
Op 07-07-2007 bevond de aarde zich het verst verwijderd van de zon. 
Vanaf deze 7 juli 2007 begon de zon (als zoon der goden) de weg naar 
voltooiing die in 2029/2030 moet plaatsvinden. Vandaar het VN-plan 
2030, en ook het plan van het World Economic Forum van Klaus 
Schwab. Dan dient de Nieuwe Wereld Orde der illuminati voor het 
Watermantijdperk gereed te zijn. Men heeft nog een korte tijdsperiode 
om hun plan te voltooien, temeer daar de ontwaking van de mensheid 
harder gaat dan verwacht en de weerstand groter wordt. Men wil ons niet 
los laten gaan uit de 3D-illusiewereld van bedrog en manipulatie.   Deze 
3D-illusie waarin wij geplaatst zijn heeft in werkelijkheid geen basis. Zij 
weten dat het Rijk Gods als een steen die zonder handen zal ontstaan 
volgens Daniel 2 eraan komt.  Dát Rijk dat vanuit de hemel op aarde 
wordt gevestigd heeft pas een échte basis, zónder enig geweld.    

De 3D-staat is een hypnotische staat waarin wij door misleiding zijn 
geplaatst, waarin wij niet ons oorspronkelijke zelf kunnen zijn. Onze 
geest is gemuteerd en onze pijnappelklier verschrompeld. Wij gebruiken 
slechts een heel klein deel van onze hersenen, en er is over het geheugen 
van ons hart een vlies getrokken, zodat de intuitie van ons hart nauwelijks 
nog werkt. Ons denken is niet het denken van onze oorspronkelijke vrije 
keuze die wij ooit bezaten. Wij zijn verduisterd van verstand, in zekere 
zin blind, maar wij leven in de illusie dat we ziende zijn. Wij staan onder 
controle van de Luciferiaanse geest via een wereldomvattend 
electromagnetisch netwerk dat als een electromagnetische spoel rondom 
ons gewikkeld is. Er is menselijkerwijs geen ontsnappen aan. Evenwel is 
er één Geest die sterker is, namelijk de Geest van JHWH. Momenteel 
heersen nog den 3D-systemen in dit wereldtijdvak, zoals het geldsysteem 
dat een schepping van de mens is, en de politieke systemen die allen op 
geweld en onderdrukking gericht zijn, en de religieuze systemen,    
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Angst, stress en overbezorgdheid blokkeren de alfa-hersengolven binnen 
het Schumannbereik tussen de 6 – 8 Hertz.  Door electromagnetische 
vervuiling wordt de Schumannfrequentie stuk gemaakt, vooral blijkbaar 
door mobieltjes.  Dat zorgt ervoor 
dat bioritmes door elkaar geschud 
worden, wat weer zorgt voor stress 
en migraine. Deze electrosmog is 
van grote invloed op het 
aardmagnetisch veld.  Wanneer 7 
miljard mensen in de angstmodus 
zitten geeft dat een dalende spiraal 
te zien in de Schumannfrequentie. 
Dit is dus een atmosferische 
manipulatie. Op deze wijze laten 
de illuminati voor en door onszelf een gevangenis bouwen. Wij dienen 
daartegenover liefde, moed en kracht te tonen zonder angst, zodat wij in 
hogere frequenties belanden voor hoger bewustzijn. Er is door covid een 
collectieve aanval in werking gezet op onze gezondheid en ons welzijn 
doormiddel van straling, chemische toevoegingen in ons voedsel, in 
dranken en drinkwater, GMO, chemtrails, vaccins, medicijnen, fluor, etc.   

De huidige systemen in deze 3D-wereld beheersen ons. Het geldsysteem, 
het politieke en religieuze systeem, en andere systemen zijn het die ons 
beletten om ons te verbinden met onze oorspronkelijke staat van wijsheid 
en bewustzijn. Deze systemen gebruiken zoals meerdere malen 
aangetoond getallen en dwangmaatregelen, met controle om ons te 
onderwerpen. Alle wereldrijken hebben zich hieraan schuldig gemaakt 
door geweld en onderdrukking te gebruiken.  Wij wandelen volgens de 
Bijbel in een beeld, een illusie.  Psalm 39:  7 Immers wandelt de mens 
als in een beeld.     

Vandaar dat alles door Salomo als zijnde ijdelheid wordt genoemd, dus 
geen werkelijkheid. Boze geesten  die in de lucht zijn houden ons aan 
hun lijntjes. Dat wordt het rijk der duisternis genoemd waarin de illusie 
ons deel is.  Wij dienen overgezet te worden in het rijk van het Licht. Wij 
denken dat wij een vrije wil hebben, dat wij zelfstandig kunnen denken. 
David Icke legt uit in zijn dikke boek  ”Alles wat je moet weten”  p. 149, 
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dat onze gedachten helemaal niet zo vrij zijn als we denken. Gedachten 
die de hele dag door ons hoofd dwarrelen blijken niet van onszelf te zijn. 
Benjamin Libet van de universiteit van San Fransisco voerde een 
beroemd experiment uit met betrekking tot ons bewustzijn. Libet vroeg 
aan een aantal mensen om hun handen te bewegen elk naar vrije keus. 
Daarbij monitorde hij tegelijkertijd hun hersenactiviteit.  Libet wilde 
weten wat er het eerst was, het ei of de kip, in dit geval wat er eerst kwam: 
de electrische activiteit van de hersenen om de hand te bewegen, òf het 
bewuste voornemen van de mensen om de hand te bewegen.  Men zou 
verwachten dat het bewuste voornemen er het eerste is. Nee, er gaat een 
volle halve seconde aan vooraf.  Later voerde J. Haynes aan het 
MaxPlanck-instituut in Leipzig een onderzoek uit waarin werd 
vastgesteld dat een actie bij een mens 10 seconden vooraf te voorspellen 
is voordat een mens bewust deze actie uitvoert.  Er zitten 10 seconden 
tussen een hersenactiviteit en de daadwerkelijke actie. Hoe kan dat? Dat 
zit in het Luciferiaanse controleprogramma waarop onze hersenen 
momenteel zijn afgestemd. Wij lopen dus als mens een voorbestemd pad 
af in ons leven, terwijl wij veronderstellen dat het onze vrije keuze is wat 
we doen. Er is dan ook ontwaking nodig om hoger bewustzijn te 
bekomen, zodat wij ons niet langer laten misleiden door de geest van deze 
wereld, maar ons laten leiden door de Geest Gods, de Geest der 
Waarheid. Ons hart dient geopend te worden, de oude programmering 
moet overschreven worden door de Geest der waarheid. Daardoor 
verandert ons gedrag, ons denken, ons hele leven. Alles draait in ons 
leven om bewustwording. Wij zijn als Nederlanders bevoorrecht boven 
vele anderen volgens Marianne Stelling, want volgens haar is Nederland 
wereldwijd gezien het belangrijkste land op aarde wat betreft 
bewustwording. Zie brochure 1274.  

Galaten 5:  16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de 
begeerlijkheden des vleses niet. 17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en 
de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, 
hetgeen gij wildet. 18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij 
niet onder de wet. 19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn 
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overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, 20 Afgoderij, venijngeving, 
vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, 
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u 
te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het 
Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid. 

Psalm 10:17 JHWH! Gij hebt den wens der zachtmoedigen gehoord; Gij zult hun 
hart sterken, Uw oor zal opmerken; 18 Om den wees en verdrukte recht te doen; 
opdat een mens van de aarde niet meer voortvare geweld te bedrijven. 

2Samuel 22:1 En David sprak de woorden dezes lieds tot JHWH, ten dage als 
JHWH hem verlost had uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van Saul.  
Lees zelf aub het gehele lied. 

Jesaja 60: 18 Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring 
noch verbreking in uw landpale; maar uw muren zult gij Heil heten, en uw 
poorten Lof. 19 De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een 
glans zal u de maan niet lichten; maar JHWH zal u wezen tot een eeuwig Licht, 
en uw God tot uw Sierlijkheid. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan 
zal haar licht niet intrekken; want JHWH zal u tot een eeuwig licht wezen, en de 
dagen uwer treuring zullen een einde nemen. 21 En uw volk zullen allen te 
zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij 
zullen zijn een spruit Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik 
verheerlijkt worde. 22 De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een 
machtig volk; Ik, JHWH, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. 

 Zacharia 4: 6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord 
van JHWH tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar 
door Mijn Geest zal het geschieden, zegt JHWH der heirscharen. 7 Wie zijt gij, 
o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak 
veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, 

genade zij denzelven!     https://www.newstarget.com/ 

Dorothy Oosten 4 april om 13:43  Klaus Schwab draagt een symbool 
wat wijst naar de godin Isthar.   ·  
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Gnostische strijder en een gridlijn rondom zijn hoofd waardoor demonen 
de vrije wil kunnen beinvloeden of blokkeren. 

Het Boek Henoch over de Engelen 

Het boek Henoch beschrijft de engelen als goden, de Eloihim die 
straalden als de zon. Ze worden omschreven als zijnde blank van 
huidskleur en hun haren als witte wol.  Zij worden ook wel de Wachters 
genoemd, bewakers van de Troon van JHWH, de oerkracht. Een deel van 
deze engelen zou ongehoorzaam zijn geweest en verstoten uit hun 
hemelse standplaats. Zij daalden neer en kwamen op de aarde en 
vermengden zich met de aldaar aanwezige vrouwen der Adammensen. 
Genesis 6 wijst ook daarheen.  Er kwamen uit deze vermenging reuzen 
en gedrochten voort die geweld pleegden. Er komt echter een nieuwe tijd 
dat de periode van geweld, oorlog, angst en onderdrukking voorbij zal 
zijn. De patronen daarvoor staan in de sterrenbeelden volgens de oude 
natuurvolkeren. Zij konden de sterrentaal nog lezen en verstaan. Vandaar 
het gezegde dat ons lot in de sterren staat geschreven.  Toen de mensheid 
onder het sterrenbeeld Draak of Slang leefde werden Adam en Eva uit de 
Hof van Eden verdreven. Er kwamen teveel negatieve frequenties uit het 
sterrenbeeld Draak in hun brein waardoor zij de juiste weg bijster raakten. 
Nu wij het sterrenbeeld de Grote Beer ingaan zullen wij weliswaar niet 
terugkeren naar de Hof van Eden, maar wel overgaan naar het 

beloofde Paradijs op de vernieuwde aarde. Momenteel komen er vanuit 
de Melkweg positieve frequenties  die het denken van nog zuivere 
mensen vernieuwen zodat zij de oorlog afschaffen. De mensheid is 
eeuwenlang op een foutief spoor gezet, zodat de echte waarheid over ons 
bestaan en voortbestaan verdoezeld werd. Dit hangt dus samen met de 
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veranderingen in de kosmos die van invloed zijn op het bewustzijn van 
de aarde en het bewustzijn van de mensen. Deze aardeveranderingen zijn 
niet per se het gevolg van het doen en laten der mensen, zoals ons dat wel 
in de schoenen wordt geschoven door overheden. De klimaatcrisis en 
opwarming van de aarde wordt door overheden uitgebuit. Natuurrampen 
als vulkaanuitbarstingen en aardbevingen vinden reeds eeuwenlang 
plaats. Zulke rampen werden door overheden veelal ter hand genomen 
om de schuld ervan op hun burgers te projecteren om hen in een 
angstmodus te houden. Rampen hoeven niet het gevolg te zijn van 
menselijke zonden.  Het universum is electromagnetisch, ook ons 
lichaam. Wij en de aarde zijn afhankelijk van de voedingsbron van deze 
electromagnetische krachten die als ‘hemelse dauw’ op ons neerdalen. 
Zonder deze krachten zou het uurwerk van het universum stil komen te 
staan.  Er zijn echter wel tijden van opgang en neergang, van vrede en 
van geweld. De natuur is zelfherstellend net als ons lichaam. De natuur 
herschrijft haar resonatievelden zodat deze in harmonie komen met ons 
hart waardoor wij bewuster worden. Dit baart liefde, empathie en 
waarheidszin in de Adammens. In de Luciferianen die geen ziel bezitten 
baart het lucht, niets, nul.  

 

Wij leven momenteel in de 3D-wereld, driedimensionaal, die beheerst 
wordt door een groep elite die van de Elohim of engelen afstammen die 
gevallen zijn. Uitwendig is er voor de gewone man niet zoveel verschil 
te zien tussen de zogenaamde elite en Adammensen. De gewone burgers 
zullen dan ook blijven vlaggen en 
zwaaien naar de koninklijke elite-
bloedlijnen. Er is wel degelijk 
onderscheid te zien voor kenners die o.a. 
kijken naar gelaatsuitdrukking, o.a. van 
de overleden prins Philip van Engeland, 
zie afbeelding.  Inwendig zijn deze 
reptilians zonder ziel en leven als 
parasiten op ons, als wolven in 
schaapskleren. Wij mogen momenteel van deze elite niet langer met 
elkaar verbonden blijven en dienen anderhalve meter afstand van elkaar 
te houden, avondklok, zogenaamd om besmetting van corona te 
voorkomen. Zij hebben ons allerlei beperkende maatregelen opgelegd 

 



Het Geloof in Geweld                                      No.1273 

21 
 

onder het mom dat zij waken over onze gezondheid. Hun middelen 
blijken erger te zijn dan de kwaal. Zij willen ons bewustzijn laag houden 
en ook het bewustzijn van de aarde. Dat proces dient om het nationalisme 
te doden zodat wij onze volksliederen gaan vergeten. Deze elite weet 
echter ook dat de aardeveranderingen niet zijn tegen te houden en wij een 
komend nieuw gouden tijdperk ingaan. Zij willen dat komende Paradijs 
van ons stelen en zelf de vernieuwde aarde in bezit nemen. Dat kan 
gelukkig niet aangezien de nieuwe energie vanuit de kosmos niet past op 
hun energie-frequenties.  Vandaar dat zij in onze huid proberen te komen 
door onze frequenties over te nemen via artificial intelligency 
(kunstmatige intelligentie). Door vermenging is het hun niet gelukt, want 
vermengden behoren in feite nergens meer bij. De elite vist naast het net. 
Zij waren en zijn wel intelligent, wat te zien is in de oude bouwwerken 
die onder hun gezag zijn verrezen, zoals de Grote Piramide en tempels in 
Egypte. De christelijke kerk en andere religies hebben de kennis over 
deze gevallen engelen en hun bedrijvigheden grotendeels verborgen 
weten te houden voor de gewone man.  De christelijke kerk geeft Adam 
en Eva aan als eerste schepping van de mens. Eva is daarbij volgens de 
kerk de zondige oer-moeder.   

 

De Raad der Negen (Circle of Nine) 

Er is een geheime orde die de Raad van Negen wordt genoemd, en 
verschillende voorname wetenschappers en wereldleiders staan onder 
deze raad. Het zijn 9 beginselen of krachten, of 9 entiteiten die samen een 
goddelijk geheel vormen. Het zijn geen materiële wezens. In Egypte 
waren ze reeds bekend. Het Egyptische damaoo betekent onderwerpen, 
waar het getal 9 voor stond. Daarvan is ons damspel afkomstig, de ander 
onderwerpen.  Deze Raad van Negen oefent op de top van industriëlen, 
wetenschappers en mensen op hoge posities grote invloed uit.  Dit om de 
mensheid te onderwerpen aan hun gezag. De meeste koninklijke 
bloedlijnen behoren tot deze Raad, ook het Nederlandse Oranjehuis. Zie: 
Dutch Royals and the ninith circle.  De Raad van Negen zou ook  de bron 
zijn van ‘The Keys of Henoch”.  Daarin staat dat de engelen die vielen 
terug zouden komen naar de aarde om alles te herstellen naar hun 
inzichten, want wijzelf zouden daar te dom voor zijn. Zij gaan de aarde 
zuiveren en alsdan in Amerika hun Nieuwe Atlantis te herstellen, het 
nieuwe Grote Israel in Amerika. Zij willen één nieuwe wereldreligie, 
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omdat de mensen nu eenmaal graag religieus zijn. Zij gaan in het brein 
der mensen denkbeelden plaatsen waardoor de mensen deze Raad van 
Negen als goden gaan vereren. Wij zien nu reeds dat de Verenigde Naties, 
de Wereld Gezondheids Organisatie, het World Economic Forum en 
nagenoeg alle regeringen op aarde onder hun invloed staan en meewerken 
aan de vernietiging of wereldwijde genocide die aan de gang is vanwege 
een vermeend virus, waarvan de maatregelen fataler uitwerking hebben 
dan de kwaal zelf. De veel gelezen schrijfster Barbara Hand Clow noemt 
in haar boeken deze Raad van Negen en hun volgelingen een 
afschuwelijk geestelijk misbaksel. En dat is het.  

http://finalwakeupcall.info/wp-content/uploads/2021/04/Bilderberg-
group.png  

          

Zij als Raad van Negen vormen de geweldenaars als vanouds, zoals de 
reuzen op aarde geweld bedreven tegen de Adammensen.  Wij zien dat 
wij momenteel in een tijd van grove geweldpleging zijn terrecht 
gekomen. Overheden sluiten hun burgers op in lockdowns vanwege een 
gewoon verkoudheidsvirus wat elk jaar terugkeert. Overheden misleiden 
hun burgers op grote schaal met foutieve voorlichting via de media. 
Overheden zetten Romeo’s en ME in tegen vreedzame burgers tijdens 
protesten, en ga maar zo door om de geweldsspiraal te volgen.  

 

De Aap komt uit de mouw 

Homepagina » Mens en Dier » Say what? Diederik Gommers: corona is 
een VERKOUDHEIDSVIRUS Say what? Diederik Gommers: corona is 
een VERKOUDHEIDSVIRUS 

in Mens en Dier 13 april 2021 13:00 67 Reacties 

Intensivist en OMT-lid Diederik Gommers zei maandag in het NPO-
radioprogramma 1 op 1   Verkoudheidsvirus 
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“De IC zat voor de Covid in januari 2020 ongeveer rond de 1000 bedden. Ik 
denk echt dat we richting die 1350 moeten zijn als wij daadwerkelijk op de 
achtergrond nog steeds Covid zullen hebben in de wintermaanden, want het is 
een verkoudheidsvirus.  Zo hoor je het ook eens van de voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care: Covid is een verkoudheidsvirus. 
 

 
Foto: Diederik Gommers en Wybren van Haga (Tweede Kamer der Staten-Generaal CC 

BY-NC-ND 2.0) 

Ons commentaar:  dus voor een verkoudheidsvirus gaat de hele wereld 
in lockdown, dat is absurd. Er werden draconische maatregelen opgelegd 
voor een soort van verkoudheidsvirus, abnormaal! De hele wereld moet 
met mondkappen op lopen, en dat vanwege een verkoudheidsvirus! 
Gekkenwerk ! Hier komt de aap uit de mouw dat er in feite niets 
uitzonderlijks aan de hand is. Oversterfte is er ook niet! Dus dienen de 
lockdowns en maatregelen een ánder doel ! De Great Reset van Schwab!  

 

De COVID-19 P(l)andemie nader verklaard 

7 APRIL 2021 / ADMINISTRATOR  Bataafse Krant 

Na een jaar programmering en indoctrinatie is het nu wel duidelijk dat de 
COVID-19 ‘pandemie’ een nauwkeurig geplande wereldomvattende 
machtsgreep is. Het is altijd dezelfde kliek: Het Internationale Centrale 
Bankensyndicaat, het allesomvattende vehikel van oude 
bloedlijnfamilies sinds mensenheugenis. 

Paul Schreyer behandelt de laatste 30 jaar, dus na het einde van de Koude 
Oorlog, bij het vallen van de Berlijnse muur. Het Syndicaat 
hergroepeerde zich en dat culmineerde in de aanslagen van 11 september 
2001, een overhaaste poging om de allergrootste bedreiging van het 
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Syndicaat te elimineren: een goudgedekte wereldmunt. Nu, na een “War 
on Terror” als zelfgereguleerd angstmechanisme, 20 jaar later is dat weer 
aan de orde, naar het schijnt. Nu moet door middel van een aanslag op de 
gehele mensheid de positie van dat Syndicaat worden veiliggesteld. Heeft 
dit te maken met Nesara/Gesara of is het slechts afleiding om de 
mensheid in onzekerheid te houden. 

Het lijkt er op, dat we hier op aarde met twee vormen van energie hebben 
te maken. Ons eigen aardse circulair/natuurlijk evenwicht en een 
parasitair onnatuurlijke verstoring. Van nature zijn de mensen in balans 
geboren, maar levenslang worden we in een bepaalde staat van onbalans 
gehouden. Door indoctrinatie en programmering dienen we wat we zien 
anders te interpreteren, wat we zien moeten we anders bekijken en wat 
we horen anders beluisteren. Alsof we met indringers te maken hebben 
die ons manipuleren om zichzelf te beschermen. Onderdrukking door 
afleiding. De gemanipuleerde mens reageert en denkt niet. Er lijken 
draadjes doorgeknipt. Vandaar het ongekende gemak waarmee de 
meerderheid van onze soort in het gareel is te houden. Aangeleerd 
hulpeloos, smekend om oplossingen.    

Als u vandaag tijd heeft, 
beluister dan eens een 
voordracht van Paul 
Schreyer via onderstaande 
link. Een verklaring van 30 
jaar planning en uitvoering 
als opmaat naar een “nieuwe 
orde”. De wereldbevolking 
wordt niets gevraagd en dat 
lijkt ook helemaal niet nodig te zijn. COVID-19 is “the weaponised 
Influenza”, een ordinair terreurwapen. 
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Britse regering voorspelt: De “derde golf” van COVID-doden zal 
worden “gedomineerd” door degenen die zijn gevaccineerd | De 
Binnenlandsche Bataafsche Courant (wordpress.com) 
 
Eind goed, ál Goed ? of  ! 
Ja hoor mensen, het einde is in zicht volgens Mark Rutte, maar dat hij dit 
gezegd heeft kan hij zich straks niet meer herinneren en is het einde 
gewoon zoek! Er komt geen einde aan deze hoax, want het is al jaren 
terug gepland dat dit zou gaan gebeuren, en deze loopjongens vervullen 
gewoon de rol die ze moeten spelen in dit dodelijke theaterspel.  Volgens 
WillemAlex in de troonrede zit er een Externe Schok aan te komen, dus 
wacht maar lekker af. Misschien dat men buitenaardsen via BlueBeam 
aan ons gaat vertonen. Of een grote Cybercrash dat alle computers 
uitvallen, en de bevoorrading van de voedselketen stil komt te liggen. 
Zorg dus voor voorraad. Het einde van het eerste drama kan best 
overgaan en de samenleving tijdelijk open, en dan het volgende drama, 
zoals de Britse media dit reeds meldt, nl dat de 3e golf veel 
gevaccineerden zal laten sterven.   Het vaxin is mogelijk dodelijker dan 
het virus onder de 60, maar goed, de voordelen zouden niet opwegen 
tegen de nadelen, dus gewoon doorgaan ermee !   
 
Er is maar één conclusie:  je niet laten testen en de ‘pandemie’ is dan zo 
over, en je zeker niet laten vaxen als je leven je lief is.  Er is slechts één 
uitweg, want niemand gaat ons hier uit halen, Trump niet, Putin niet, 
niemand,  alleen dat de Schepper de natuur met Zijn legermachten in gaat 
zetten om ons te verlossen uit deze wereldwijde valstrik der elite om de 
mensheid te vermoorden. Zie Psalm 18.   Dat is reeds vaker gebeurd en 
gaat ook nu weer plaatsvinden, De kuil die ze voor ons gegraven hebben 
komen ze zelf in te vallen.  Het komt goed, het nieuwe gouden tijdperk 
is aanstaande en niemand kan daar iets aan veranderen. De natuur gaat 
haar eigen gang, zelfreinigend, zelfcorrigerend en 
zelfherstellend.  Verwondt wil niet zeggen altijd verwond, nee herstel 
zorgt voor genezing.  Het EINDE is inderdaad in zicht, maar ook dit 
nieuwe schitterende BEGIN een vernieuwde aarde waarop gerechtigheid 
woont, Jesaja 63,65 en 66.  
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         Bericht 13-04-2021    
 

De Nieuwe  Aarde volgens Jesaja 60:  1 Maak u op, word verlicht, want uw 

Licht komt, en de heerlijkheid van JHWH gaat over u op. 2 Want zie, de 

duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal 

JHWH opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 En de heidenen 

zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. 4 Hef uw 

ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen 

zullen van verre komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. 

5 Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd 

worden; want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen 

zal tot u komen. 6 Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van 

Midian en Hefa; zij allen uit Scheba zullen komen; goud en wierook zullen zij 

aanbrengen, en zij zullen den overvloedigen lof van JHWH boodschappen. 7 Al 

de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden; de rammen van Nebajoth 

zullen u dienen; zij zullen met welgevallen komen op Mijn altaar, en Ik zal het 
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huis Mijner heerlijkheid heerlijk maken. 8 Wie zijn deze, die daar komen 

gevlogen als een wolk, en als duiven tot haar vensters? 9 Want de eilanden zullen 

Mij verwachten, en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre 

te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot den Naam vanJHWH uws Gods, 

en tot den Heilige Israëls, dewijl Hij u heerlijk gemaakt heeft. 10 En de vreemden 

zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen; want in Mijn 

verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u 

ontfermd. 11 En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of des 

nachts niet toegesloten worden; opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen, 

en hun koningen tot u geleid worden. 12 Want het volk en het koninkrijk, welke 

u niet zullen dienen, die zullen vergaan; en die volken zullen gans verwoest 

worden. 13 De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de 

beuke boom en de busboom te gelijk, om te versieren de plaats Mijns heiligdoms, 

en Ik zal de plaats Mijner voeten heerlijk maken. 14 Ook zullen, zich buigende, 

tot u komen de kinderen dergenen, die u onderdrukt hebben, en allen, die u 

gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten; en zij 

zullen u noemen de stad van JHWH, het Sion van den Heilige Israëls. 15 In 

plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u henen ging, 

zo zal Ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot 

geslacht. 16 En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der 

koningen zuigen; en gij zult weten, dat Ik JHWH ben, uw Heiland, en uw 

Verlosser, de Machtige Jakobs. 17 Voor koper zal Ik goud brengen, en voor ijzer 

zal Ik zilver brengen, en voor hout koper, en voor stenen ijzer; en zal uw 

opzieners vreedzaam maken, en uw drijvers rechtvaardigen. 18 Er zal geen 

geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring noch verbreking in uw 

landpale; maar uw muren zult gij Heil heten, en uw poorten Lof. 19 De zon zal 

u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet 

lichten; maar JHWH zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw 

Sierlijkheid. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet 

intrekken; want JHWH zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer 
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treuring zullen een einde nemen. 21 En uw volk zullen allen te zamen 

rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen 

zijn een spruit Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt 

worde. 22 De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk; 

Ik, JHWH, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. 

Hierna een vorm van positieve geweldpleging: 

Mattheus 11:12 En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, 
wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers 
nemen hetzelve met geweld. 

                   

Psalm 37:8 He. Laat af van toorn, en verlaat de grimmigheid; ontsteek u 
niet, immers niet, om kwaad te doen. 9 Want de boosdoeners zullen 
uitgeroeid worden, maar die JHWH verwachten, die zullen de aarde 
erfelijk bezitten. 10 Vau. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet 
zijn; en gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. 11 
De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich 
verlustigen over groten vrede. 

 


