
ZENDING >>>>>> .......... door WIE? ....... en tót WIE?

Het ZENDINGSBEVEL is te lezen in vijfvoud, n.l. in Matth.10:5,6: Gij zult niet

heengaan op den weg der Heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der

Samaritanen; maar gaat veel meer tot de VERLOREN SCHAPEN van het HUIS

ISRAELS.

Matth.15:24: Ik ben niet gezonden dan tot de VERLOREN SCHAPEN van het

HUIS ISRAELS.

Matth.28:19: Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de

naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.

Mark.16:15: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle

creaturen.

Luk.24:47: En in Zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden,

onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.

Algemeen is de ZENDINGSOPDRACHT opgevat als zijnde een opdracht om de
blijde boodschap van het evangelie aan álle rassen, volkeren, naties en talen te
verkondigen.
Heeft Jezus Zich dan schromelijk vergist toen Hij Zijn discipelen uitzond met de
nadrukkelijke opdracht om slechts te gaan tot de VERLOREN SCHAPEN van het
HUIS ISRAELS?
Men zou deze opdracht zelfs niet eens voltooid hebben, of de wederkomst zou er
dan reeds zijn!
Zending in het wilde weg is NIET naar de opdracht. Zending moet
DOELGERICHT zijn, n.l. op de  steden Israëls!

In Matth.28:19 en Luk.24:47 is sprake van een opdracht om uit te gaan naar de
VOLKEREN, de naties. WELKE?
Aan Abraham wordt gezegd dat uit hem vele naties en volken zullen voortkomen.
Gen.17:6; Ez.2:3.  Dat is Israël, gesplitst in opstandige naties, die aan de heidenen
gelijk waren geworden..
Naties komt voort van het Griekse  Etnos. Dit woord betekent volkeren, naties, en
is ook vertaald door 'heiden'.

Hebben de discipelen de zendingsopdracht wel goed begrepen?
Paulus schrijft dat zijn evangelie reeds de  hele wereld heeft bereikt,          1
Col.1:3-6,23. Paulus is echter nooit over de hele wereld geweest. Het begrip
'wereld' is dan ook iets geheel anders dan wat men er nú onder verstaat.
Wereld, kosmos, Strongs conc. 2889=  orderly arrangement.

Dat ziet op de geordende samenleving.
Paulus stichtte gemeenten in klein Azië, n.l. daar waar de verloren schapen van het
Huis Israëls waren.

In 1 Cor.10:1-4 zegt hij tot de Corinthiërs dat .....  onze vaders állen door de zee

zijn gegaan, en állen onder de wolk waren.

Paulus duidt hiermee aan dat de voorvaderen der Corinthiërs échte ISRAELIETEN
waren!
Aan de Galaten schrijft hij dat .......  wij állen onder de WET waren, 3:23.

Alleen Israël was onder de wet. Dus waren de Galaten Israëlieten!

Aan Efeze schrijft hij dat zij .... vervreemd waren van hun burgerschap, van de

verbonden en beloften. 2:12.

Alléén een echte Israëliet kan vervreemden van datgene dat hij tevoren bezat.

Paulus bad gedurig voor de TWAALF geslachten, Hand.26:7.
Ook Jakobus 1:1 richt zijn brief tot de verstrooiden van de TWAALF stammen
Israëls.
Jeremia 31:1 spreekt over het herstel van ALLE TWAALF stammen.
Petrus noemt hen een  uitverkoren geslacht, 1 Petr.2:9, en zie daarbij Deut.7:6.
In de harten van de leden der blanke naties in het Westen is het EVANGELIE
aanvaard. Die schapen herkenden de stem van de Herder!
In de Schrift zijn de rasverschillen NIMMER opgeheven. Het evangelie moest
uitsluitend gericht zijn tot de VERLOREN SCHAPEN VAN HET HUIS

ISRAELS!

Jes.18. Morenland zal zich bekeren, hetwelk NIET ziet op de kleurlingen, maar op
het land met de zéér vele rivieren!
Welk land op aarde wordt doorsneden door talloze rivieren, wateren en stromen?    
 NEDERLAND!

Waar is het licht op de kandelaar gezet, en waar is er nog een overblijfsel? In

Noord West EUROPA, en daar waar de blanken zijn heengegaan.

HEIDENEN, GRIEKEN en HELLENEN.

De Apostelen zijn immers ook niet de gehele wereld overgetrokken, maar zij

hebben zich beperkt tot de VERLOREN SCHAPEN, die vooral onder de

Grieken zaten, en aan de heidenen gelijk waren geworden.

In Joh.7:35 staat niet in de Griekse tekst: 'verstrooide Grieken', maar er staat

letterlijk: 'verstrooiden onder de Grieken', d.w.z. de verstrooide schapen van

het Huis Israëls ónder de Grieken!

Helleen, volgens Strongs Conc.1672 = Griekssprekende Israliet, die niet meer als
Israëliet herkenbaar was, dus aan de heidenen gelijk was geworden
(geassimileerd).
Er is dus géén verschil tussen GRIEK/HELLEEN én een VERLOREN SCHAAP,
én een JUDAHIET van het HUIS JUDA. Het huis Juda was grotendeels met het
Noorderijk weggevoerd.
Rom.1:14; 2:9; 3:9; 10:12,13; 1 Cor.1:22-25; 1 Cor.10:31-33.



Paulus spreekt van DRIE groepen mensen, waarvan er velen (niet állen) gered
zullen worden, n.l.:

1e. de rasechte Israëlieten onder Juda en de Grieken.
2e. de rasechte Israëlieten die niet meer als Israël en Juda konden worden herkent.
3. de gemeente die buiten Juda en de Grieken vertoefde, n.l. de rest van de twaalf
stammen in de verstrooiing.

Personen uit de 1e en 2e groep zijn volgens Rom.11:16-23 de TAMME

OLIJFBOOM, en de 3e groep is de  WILDE OLIJFBOOM (wild geworden).

Wat zijn nu Barbaren en Scythen?
Barbaros, zie Strongs 915 = buitenlander, geen Judahiet, geen Helleen, en geen
Scyth, maar een Israëliet uit nóg een ander deel der aarde.
Scyth, zie Strongs 685 = Israëliet in de verstrooiing, uit Zuid Rusland.

De apostelen zijn NOOIT naar de negers en andere rassen gegaan!
Pas latere zendingswerkers zijn naar alle andere rassen gegaan, en vooral ROME
wilde hierdoor de macht uitbreiden.

Prof.dr.J.du Toit en dr.S.Los zeggen in een commentaar op Paulus en de heidenen,
dat wij daarbij nooit aan kaffers en hottentotten moeten denken. Die 'heidenen'
waren blanken.

CHRISTENEN, ISRAELIETEN   &  HEIDENEN.

In  Hand.11:26 lezen wij dat de discipelen te Antiochië voor het eerst

CHRISTENEN werden genoemd.

Wie gaf hen die naam?

In het Grieks is het woord  Chrematizo  gebruikt, hetwelk 8x in de Schrift

voorkomt, en ziet op een regelrechte openbaring van Elohim, zie Math.2:12,

2:22, 5:32; Luk.2:26; Rom.7:3, 11:4; Hebr. 11:7, 12:25.

Dus werden de discipelen bij monde van Elohim voor het eerst

CHRISTENEN genoemd.

Israël als volk zou een NIEUWE naam krijgen, Jes.62:2, 65:15, en Hos.1:10,

n.l. "zonen van de levende Elohim", of te wel:                           C H R I S T E N
E N.
Hieruit volgt dat WIJ als CHRISTENEN het NIEUWE (en oude) ISRAEL zijn.
Iedereen weet dat de echte kern van het christendom in Noord West Europa zit, het
Anglo Saxische ras, wonende in de kustlanden rond de Noordzee. De naam
christenen wordt te pas en te onpas toegepast op allerlei rassen en volken, hoewel
dat  NIET de oorspronkelijke betekenis was.
De Bijbel is voor Israël geschreven, en Elohim is de god van Abraham, Izaak

en Jakob, de god der VADEREN, en de god de kleurlingen of andersoortigen

is meestal een afgod.

De opdracht om andere rassen tot discipelen of christenen te maken is er niet.

De Apostelen werden naar de vertrooide schapen van het Huis Israëls

gezonden.

De Israëlieten in de verstrooiing waren aan de "heidenen" gelijk geworden,

vervreemd van de verbonden en beloften.

Iemand kan pas vervreemden van het verbond als hij er eerst in deelde.

Tijdens Pinksteren toen de H.Geest werd uitgestort waren er niet een grote

massa pure heidenen in Jeruzalem. Nee, het waren Israëlieten van de

TWAALF stammen in de verstrooiing die naar de hoogtijdagen kwamen, en

zij hoorden elk in de landstaal waar zij woonden de apostelen spreken.

Gekleurde rassen hebben in het "Godsplan" een heel andere plaats, en zij

kunnen niet ingelijfd of geadopteerd worden.

De MOORMAN was ook geen echte Ethiopiër, maar een Israëliet; die

kamerling was, zoals Mozes ook bij Farao, en hij een Egyptisch man wordt

genoemd, hoewel hij een Hebreër was.

Wat heeft een zwarte in Jeruzalem te zoeken, en zou hij zelfs Grieks hebben

kunnen lezen in de Jesaja-rol?

DE KAMERLING of MOORMAN, Hand.8:26-40:

Vers 37 is een latere toevoeging en hoort niet in de grondtekst. Ook

Mark.16:9-20 is van later tijd achtergevoegd. In Esther 1:1 en 9:30 lezen wij

dat Israel verspreid was over 127 gewesten, van India tot Ethiopië, waar dus

de twaalf stammen zaten. De moorman was naar Jeruzalem gegaan om te

aanbidden. Hij was de vertrouweling van de koningin, want zwarten ver-

trouwen elkaar nimmer, en nemen daarvoor een blanke. In de grondtaal staat

dat hij een EUNUCH was, dat is een ontmande. Hij mocht daardoor nooit

meer zitting nemen in de vergadering der gemeente in Israel. Hij moest

opletten dat er in de kamers van de vrouwen bij de koningin geen vreemde

dingen zouden gebeuren, en moest zelf natuurlijk resitent zijn tegen al die

vrouwen, en vandaar de castratie. Zo'n kamerbewaarder noemde men

'kamerling'. Hij las de septuagint, dat is de Griekse vertaling van het O.T.  

Grieks was de communicatietaal der verstrooiden.

Ten tijde van Israëls verdrukking in Egypte zijn er hele stamdelen tussen uit

geknepen. Sommigen naar Spanje, andere langs de Nijl naar o.a. Ethiopië.

Mozes had een Kushitische vrouw getrouwd. Kush is de oudste zoon van

Cham. Cham is niet vervloekt, maar diens 4e zoon Kanaän. Gen.9:25.

Zippora was in elk geval een Semiet, van Kush/Cham. De negers en zwarten

stammen niet van Cham, dat is een fabel, want uit een blanke kán nimmer

een zwarte voortkomen.

Ruth was ook geen heiden of Moabiet. Zij woonde in de velden van Moab.

Deut.23:3 zegt dat geen Ammonniet en Moabiet in de vergadering van JHWH

mag komen, zelfs het 10e geslacht niet. Dus NOOIT!  Zou Boaz met zulk een

vervloekte getrouwd zijn?

Ruth zei: Uw Elohim Mijn Elohim, dát kan alleen een Israëliet zeggen.           

Uw volk is Mijn volk !!!



Rome is er reeds vroeg mee begonnen van het christendom een rassenhutspot

te maken, en uit de kleurlingen "christenen" te fabriceren.

Zending in de zin van "discipeltjes maken" is uit den Boze.

De gekleurde rassen zullen elk een eigen taak krijgen in het Koninkrijk van

Elohim, naast en onder ISRAEL.

Het Griekse woord voor heidenen =  ETNON.
Amelek was de eersteling der heidenen, Num.24:20.
De gekleurde rassen vallen niet eens onder de aanduiding "heidenen", want zij zijn
de "wezens des velds".
Heidenen zijn de VOLKEREN. Amelek is het eerste dat zich als volk presenteerde.
De Statenvertalers hebben 'etnon' praktisch altijd door "heidenen" vertaald,

wat verwarrend is.

Het heeft in de eerste plaats de betekenis van  VOLKEREN, en dan nog wel

allermeest de ISRAEL-VOLKEREN.

Heidenen draagt meestal de betekenis van veelgodendom, en de twaalf

stammen in de vertrooiing waren aan de heidenen gelijk geworden,

veelgodendom.

In Hand.10:34 staat dat elk volk Hem welgevallig is, en dat wordt ook in

Ex.12:48; Jes.56:8; Zach.2:11 gezegd, en dat zijn dan "vreemdelingen" wat

NIET ziet op kleurlingen, maar ziet op Semieten, en of Israëlieten in de

verstrooiing.

Israel blijft apart, Openb.7:4-10.

Het Hernieuwde Verbond is voor ISRAEL, Hebr.8:7, 10:16 en Jer.31:33.

De afstamming van de Messias is niet "gekleurd" met vreemd bloed, zoals

men wil doen voorkomen.

Etnos ziet op een ras of stam  buiten Juda/Israël.

In diverse Bijbelvertalingen is dit woord ETNOS door elkaar vertaald. De ene

keer  heeft men het door VOLK  vertaald, de andere keer door  HEIDENEN,

en dan weer door NATIE,  en ook wel door VREEMDELING.
In Hand.13:15 is etnos vertaald door VOLK, en Paulus noemt dit VOLK in

vers 16 "Gij Israëlitische mannen", en in vers 27 noemt hij hen "kinderen

van Abraham", maar .....>>> en nu komt het ....>>> in vers 42 heeft men

etnos ineens vertaald door HEIDENEN (de St.Vert.) terwijl andere vertalingen

er VOLK van hebben gemaakt.

Paulus sprak hier NIET tegen wilde heidenen, maar tegen Israëlieten die

BUITEN de stam JUDA verkeerden! Dit blijkt uit het feit dat zij de sabbat

hielden, vers 44,45. De joden die tot het kwade zaad behoorden, konden dit

niet verdragen, waarom Paulus hen het leven in de toekomende eeuw

ontzegde, vers 46.

De foutieve vertalingen hebben er mede voor gezorgd dat de twaalf stammen

verborgen zijn gehouden.

Zo heeft men ook algemeen het Hebreeuwse woord GOYIM vertaald door

HEIDENEN, terwijl dat eveneens VOLKEREN betekent.

Die volkeren zijn Israël-volkeren die met andere namen werden genoemd,

zoals in Jes.65:13-15 staat.

ETNIKOS =  waar ons etnisch, dat is 'ras', vandaan komt.

ZULLEN  ALLE  RASSEN  DELEN  IN  HET HEIL?

Onze voorvaderen hadden weinig of geen moeite  met de andere rassen, want die
leefden in de binnenlanden, en, de christelijke religie was die van het BLANKE
RAS.
In de tijd van de REFORMATIE kwamen de ontdekkingsreizen, en ontdekte men
allerlei rassen, die als slaven werden geímporteerd.
Men hield die andere rassen wél buiten de "kerk".
In onze eeuw is men daar anders over gaan denken. Men is de andere rassen gaan
beschouwen als "mensen met een ziel" die óók gered moesten worden van de
zondeval in Adam.
Er is een MULTI-RACIALE SAMENLEVING en KLEUREN-BLINDE

KERK ontstaan.
Rome was de voorste in de gelederen die zending ging bedrijven onder de zwarten,
en de Protestanten zijn hen hierin gevolgd.
Men meende stellig dat men vanwege het geloof "ALLE VOLKEN TOT ZIJN

DISCIPELEN"  moest gaan maken.
De grote invasie kleurlingen die wij kennen uit onze tijd, is o.a. het resultaat van
deze zendingsijver.
Maar .... staat de Bijbel een multi-raciale samenleving en kleurenblinde kerk voor?
Is het christelijk geloof een religie voor álle rassen?

Hebben álle rassen in Adam gezondigd ? Nee, dat is onmogelijk. Hos.6:7  Alleen
het Adamsras zondigde, Rom.5:12.
De Bijbel leert absoluut géén "verlossing" van kleurlingen.
De BRUID wordt gevormd uit 144.000 Israelieten. 
Andere rassen stonden NIET onder de WET, Gal.4:4,5. De WET was alleen voor
Israel, Ps.147:19-20

Kan een zwarte dan niet geadopteerd worden in Israel?
Nee, alleen van Israel vervreemde Israelieten kunnen geadopteerd worden,
Rom.9:4; Gal.4:4-7;  Ef.1:4-5. En Jafeth die in Sems tenten mag wonen.

Een BIOLOGISCHE  vereniging van alle rassen in een ONMOGELIJKHEID,
maar ook een GEESTELIJKE  vereniging van alle rassen   behoort tot de
onmogelijkheden.

De Messias komt alléén voor ZIJN eigen VOLK. Een BASTAARD mag  NOOIT

in de vergadering van JHWH komen, zie Deut.23:2



De Bijbel is een expliciet ISRAEL-boek, dit staat o.a. in een voorwoord van de
KORAN, en zij zien het  beter dan menige blanke !! Rom.9:4-5.

Wanneer men zogenaamde  "bekeerlingen" uit de zwarten een paar jaar alleen laat,
keren zij gewis en zeker terug tot het heidendom! Zij hebben geen inwendige
wortel!
Als de verzoening ongelimiteerd zou zijn, waarom stierven er dan miljoenen
kleurlingen in voorgaande eeuwen, zonder ooit iets gehoord te hebben van Adam
of de Messias?
Let U maar eens goed op dat álle   "bekeringen" van kleurlingen de zogenoemde
"evangelische " inslag hebben, en zij komen NIET voort uit de algehele afsterving
aan de WET. Zij behoren tot het "Hallelujah Christendom".
De Schrift toont dat de VERLOSSING uitsluitend voor ISRAEL  is,
zie o.a. Lev.25:47-49; Ruth.3:8-18, 4:1-12; 1Petr.1:19-20.

Wanneer álle rassen in de verlossing delen, moet óók  het Her-nieuwde

VERBOND ......>>>  MULTI-RACIAAL  zijn !!!
Maar ...... wat lezen wij in Jer.31 en Jes.51:7  dat het hernieuwde VERBOND
UITSLUITEND  gemaakt is   met ISRAEL!

Wanneer er in de Bijbel sprake is van "heidenen" staat er in de grondtaal "goy" of
"etnon", dat zijn  VOLKEN, en géén gekleurde rassen!  Die volken zijn de
Israel-volken, die vervreemd waren van hun burgerschap, van de verbonden en
beloften. Math..28:19; Gen.17:6,  35:11; Jer.31:1.
Als JHWH aan Abraham belooft dat Hij met zijn ZAAD een "eeuwig" verbond
opricht, Gen.17:7, omvat dit NIET de andere rassen, Amos 3:2; Ps.135:4;
Luk.1:68-73 ; Jes.45:17.

De gekleurde rassen stammen   NIET   van Adam, noch van  CHAM, en delen
NIET in de VLOEK, noch in de BELOFTEN!
Wat is dan hun plaats en toekomst ?
Welnu, dat openbaart de Bijbel  NIET!

De Bijbel is het boek voor ISRAEL, en niet voor de RASSEN !

Wij weten wel dat alles wat Elohim maakte zéér goed was, en dat ál Zijn
voortbrengselen een zekere plaats zullen krijgen in Zijn KONINKRIJK.
Gemengde rassen zullen NIMMER in Zijn Rijk komen als koningen en priesters,
maar wel zullen ze onder Gods heerschappij staan.
Rassen die ontstaan zijn via LUCIFER vallen eveneens buiten.
Zet dit aan tot rascisme en haat? Nee.
Indien de gekleurde rassen door Elohim zijn geschapen, en dat is aannemelijk,
mogen en behoeven wij  hen niet te haten.

Bezwaar: er staat toch in Hand.17:26 dat het  GANSE MENSENGESLACHT
UIT één BLOEDE is geschapen ?

Het woordje "bloed" staat niet in de grondtekst, en is er door de vertalers
bijgevoegd. Het ganse mensengeslacht omvat slechts  het BLANKE ADAMSRAS.
In Hosea 5:7 staat: "want zij hebben vreemde kinderen gewonnen", dat zijn
bastaarden, wat verboden is. In Hosea 7:8 staat dat Efraim zich "VERWARD"
heeft met de volkeren, dat is ZONDE van HOERERIJ, 6:10.
Israel  is een APART VOLK, dat   ALLEEN   zal wonen !!!!!

BLOED, RAS en GENEN

Volgens vele theologen zouden alle mensen gelijk zijn. Men verstaat daaronder dat
negers, aziaten en allerlei andere rassen wel uiterlijke verschillen hebben, maar
inwendig identiek aan elkaar zijn. Men haalt de tekst van Hand.17:26 er bij, dat
Elohim "uit één bloede het hele mensengeslacht heeft gemaakt".
Men vergeet echter wat  er daarna volgt n.l. dat Elohim hun grenzen en
woongebieden heeft vastgesteld d.w.z. dat de diverse mensensoorten APART
zouden wonen, NIET door elkaar, zoals in de USA ''e pluribus unum'' (een
gemengde menigte). Dit wil men in de E.U. ook.
Het woord "bloed" staat  NIET in de grondtekst, dat hebben de vertalers er zelf
bijgezet.
De bloedlijn van het mensengeslacht loopt via de VADER en niet via de
MOEDER.
Zo heeft KAIN niet het bloed van ADAM, maar van NACHASH, de SLANG,  de
Vader der Leugens, 1 Joh.3:12.
Uit Eva kwam Kain en Abel voort, dus is zij de "moeder aller levenden", maar dat
zegt nog niet dat de lijn van het "HEILIGE ZAAD"  (hagio sperm) via haar loopt.
Nee, de Heilige Zaadlijn loopt van Adam op Abel, Seth --Noach-- Abraham (in
IZAAK)--, enz-.

In de "Saturday Evening Post" 15-4-61 verklaarde Prof.J.Bonner dat de
mensenrassen NIET biologisch gelijk zijn. Het bloed van een blanke verschilt in
moleculaire samenstelling en erfelijke faktoren van het bloed van negers.
Het bewijs van deze verschillen is bekend onder de naam:
     SICKLE CELL ANEMIA.

De anemia is als substantie normaal aanwezig in het bloed van de neger, en is geen
ziekte. Wanneer deze anemia via bloedtransfusie wordt overgebracht in een blanke,
veroorzaakt dit een abnormale hemoglobine spiegel van rode bloedcellen. Bij
kinderen kan dit de dood ten gevolge hebben, en bij volwassenen kan dit
invaliditeit inhouden.
Ook HEPATITUS epidemieën blijken in verband te staan met bloedtransfusie
tussen verschillende rassen. Dit wordt door de Amerikaanse bloedbanken erkend!
Hieruit blijkt zonneklaar dat RASVERMENGING als resultaat RASSENMOORD
betekent.
Bloedtransfusie is zo wie zo  "uit den boze", en daarbij nog als men bloed van
verschillende rassen onderling gaat uitwisselen, waardoor men misdaad tegen het
mensengeslacht begaat.



BLOEDTRANSFUSIES MOETEN WORDEN GESTAAKT!

Er zijn veel goedkopere en efficientere middelen o.a. een SALINE-oplossing,
zoutoplossing, ringer-oplossing, dextran.

Er zijn verder ook duidelijk fysieke verschillen tussen rassen.
In BEHARING:  de blanke heeft fijn lang haar, terwijl de neger kort, grof en
wollerig haar heeft.
De afzonderlijke haar van een blanke is rond, cirkelvormig, terwijl de neger een
ovale, platte haar heeft.
De haarinplantatie bij de blanke is schuin in de schedel, en bij de neger staat de
haar loodrecht in de schedel.
De blanke heeft een lange nek, de neger een korte, waardoor deze zware lasten kan
dragen.
De denkwijze van de neger is totaal verschillend aan die der blanke.
De zwarte  heeft dikke lippen, de blanke dunne.
De blanke heeft bij ziekte maar de helft van de dosis medicijnen nodig in
verhouding tot negers.
De zwarte rassen  hebben één maag-enzym minder dan de blanke. Dit enzym
maakt in de maag van de blanke de melk zuur, waardoor het makkelijker
verteerbaar is.
Rassen vermengen is absoluut verboden, Lev.20:24; Deut.14:2; Joz.23:11-13.
In de vorige eeuwen gingen genetici slechts af op de uiterlijke raskenmerken. De
stichting Bio-wetenschappen zegt nu dat er geen rassen bestaan. De Unesco is ook
bezig de verklaring uit 1967 over rassen te herzien. Maar in onze eeuw heeft men
ook inwendige rassenkenmerken weten vast te stellen.
Het is maar net hoe je wetenschappelijk tegen het begrip "ras" aankijkt. Niet om te
discrimineren, want wij moeten solidariteit betonen aan alle goedwillenden......(?)
Het gaat soms om hele kleine verschillen, maar die zijn er dan ook, Het Zion-zaad
verschilt niet veel van het kwade zizanion-zaad. Straks in de oogst (de eindtijd)
zullen de Engelen het wel weten te onderscheiden.
Het gaat JHWH om  het Heilige ZAAD, Rom.4:1 aan Abraham beloofd.
Het woord voor "Nageslacht" is in de grondtekst "SPERMA".
In vers 13,16,18 staat "nageslacht" dat is: SPERMA, en dit ziet op de zaadlijn, het
blanke ras, Izaäkzonen.
Tot dit blanke ras is de boodschap uit Math.10:5-8, 15:24;
alleen tot de verloren schapen van het Huis Israels te gaan.
Het heilige zaad is als de SCHAT in de AKKER, Math.13:44.

DE GENETISCHE OORLOG, vanuit Gen.3:15.

Wanneer het Lucifer niet lukt om het ware zaad van Adam  van buiten af te
vermoorden en uit te roeien, doet  Hij via het Nachash-slangenzaad tevens
pogingen om van BINNEN UIT  de vijandschap  te openbaren, n.l. via
GENETISCHE OORLOG.

Het vrouwenzaad is dat van GENESIS = genen van ISH, (Ish=Man, IHVH als

de Man) de genialen, die de WET (het program) van JHWH in hun genen

hebben.

Via de genen is n.l. álles tevoren vastgesteld!, n.l. onze vorm, onze kleur, ons

karakter, ons IQ, enz-. Lees hierover Steve Jones, de taal der genen.

Elke Israëliet is een BOUWSTEEN van het grote aardse koninkrijkslichaam

ISRAEL, en uit dat grote Israël is een kleine aparte groep gekozen om het

regerings LICHAAM van de eindtijd Messias te zijn, n.l. de Hemelse BRUID

der 144000.

Tegen dit VROUWENZAAD voert de BOZE altoosdurende oorlog.

Elohim maakte Adam tot een "levende ziel" en blies de adem des levens in

diens neusgaten, waardoor hij de Goddelijke levensgeest verkreeg. Gen.2:7.

De   NEUS  is hierbij hét orgaan waardoor Adam tot een levende ziel werd.

JHWH blies geen gewone lucht naar binnen, maar ...

GEESTESKRACHT of te wel  INTELLECTUELE ZUURSTOF!!!

De "wezens des velds", de Kain/Edomieten ademen ook door hun neus, doch

zij missen deze éne zaak, n.l. dat de WET van JHWH in hun genen staat. Zij

missen JHWH's intellektuele zuurstof! Zij kúnnen de WET van JHWH niet

gehoorzamen, zomin een luipaard zijn vlekken kan veranderen; zij hebben

geleerd KWAAD te doen, Joh.8:43-47.

De  NEUS is het centrum van het gezicht, en juist dáár werd KAIN getekend,

Gen.4:15, met de neuskromming (?).

Het Nachash-zaad kán niet constructief denken en handelen, maar zij zijn

áltijd en overal DESTRUCTIEF  bezig.

Wij moeten zowel via Vader en Moeder zuiver zijn om goede "Genen" in ons

te hebben, om tot het zaad Abrahams te behoren.

De listen hedentendage om  van binnen uit het vrouwezaad om te brengen

zien wij in het werk, n.l. via abortus, biotech, hersenspoeling, drugs,

vaccinaties, bloedtransfusies, eutanasie, chemische medicijnen,

landbouwgiffen, chemtrails,  etc-.

Het Kain/Edom-jodengeslacht heeft met hun spermabanken, bloedbanken,

biotech, embryoos in labs, hepatites-aids-vaccin ... en vele andere zaken meer

.... de instrumenten in handen om het wáre Jakob van binnenuit te

vermoorden, én, zij schromen niet dit te verwerkelijken. De abortus-klinieken

vermoorden ongeveer 40 miljoen jonge kinderen per jaar. De moordaktie

draait reeds, doch wij hebben slechts het oog gericht op ABRAHAMS

verbonds-ELOHIM.

JAKOB is over het algemeen blind voor de vijand!



 WIE IS ER BLIND ALS MIJN KNECHT ?

Alle instrument dat tegen ons bereid wordt zál niet gelukken, Jes.54:17. Wij

zullen dit hachelijk tijdperk óverleven. Het vrouwenzaad zál overwinnen!

DE BOOM DER KENNIS DES GOEDS EN DES KWAADS

ADAM & EVA   X   NACHASH & LILITH
De Schepper kon niet anders dan vanuit Zijn EENHEID de  DUALITEITEN
voortbrengen. Zoals in de kosmos alles berust op het principe van hitte & kou, tijd
& ruimte, positief & negatief, Noord- & Zuidpool----------------------------evenzo
schiep Hij de mensen als Positief-BLANK en Negatief-ZWART, als GOED en
KWAAD, als ADAM & EVA en NACHASH & LILITH. (kwaad niet in de zin
van slecht, maar ‘minder’).

Dit is de GENETISCHE BOOM der kennis des goeds en des kwaads, tussen blank
en zwart.
Van deze vrucht mocht niet worden gegeten, dat wil zeggen:
GEEN RASVERMENGING!!!
Het één is er om het ander, en dat geeft BALANS. Wanneer men vermengt komt er
onbalans, verzwakking.

In Strongs Concordance zullen wij nagaan wat precies de betekenis is der
woorden:
BOOM = tree, no. 6086 Hebreeuws ETS
KENNIS = 1847 = DAIATH, experimentele kennis
GOED = 2896 = TOWB, goed, best, beter, fijner
KWAAD = 7451 = RAH, slecht, minder.

Een meest letterlijke vertaling is: DE (genetische) BOOM VAN HET BETERE
(blanke ras) EN VAN HET MINDERE (zwarte ras) WAARVAN GEEN
EXPERIMENTELE VRUCHT (kruising) MAG WORDEN GEGETEN.

Door RASVERMENGING kwam het SERPENTINE SPINALIS (gif) in de
bloedbanen van Adam en Eva en werd de weg naar de Boom des Levens
afgesneden. Er ontstond ONbalans, en het produkt was KAIN, de
broedermoordenaar.
Kain was een ZWARTE in een BLANKE huid, een HALFBLOED. Zijn
nageslacht is met Ezau samengegaan (Kenieten, Hethieten, etc.) en zijn later en
masse in het Jodendom geïncorporeerd tijdens keizer Hyrcanus en later de
Khazaren onder koning Bulan. Het Jodendom is het eindprodukt van de
BASISZONDE van RASMIX.

Dit wordt nergens beter door uitgebeeld dan door de zogenaamde DAVIDSTER,
één witte en één zwarte driehoek overelkaar heen, in elkaar geschoven, als een
MIX, een wit-zwarte-eenheid. God begon opnieuw met BLANK bij IZAAK! (zie
Dachsel Bijbelverkl.)

Nachash is een eigennaam, die vertaald "slang" betekent.
Nachash was geen reptiel, maar een ZWARTE.

L i l i t h  x
Adam

Eten van de 
verboden vrucht
=

RASVERMENGING
= zondigen in het Lichaam,
de " Tempel Gods" = de weg van de                   

          DOOD !

Lilith

"Kennis": het heeft verband met sex, want
in het O.T. wordt steeds gezegd: bekennen,
in verband met het paren.

Eva zegt:
I have gotten a man from the Lord.
Gotten = 7069 = QANAH

to erect, create, produce
Lord - 3068 = Baälim

Eva zegt: Ik heb een man (Kain) voortgebracht van Baälim (Heer).

Baäl = a master, owner, archer, captain, chief
Later de Phoenicische godheid Baälim.

HET KOSMISCHE O N G E L I J K H E I D S PRINCIPE

In de universiteitsuitgeverij te München is een hoog explosief boek uitgegeven van
Theodor Sousek: ONGELIJKHEID -- van OERATOOM TOT KOSMOS --- het
sneeuwvlokprincipe.



De schrijver geeft zijn ontdekking van het ongelijkheidsprincipe als een universeel
constante in de ganse wereld, voor de grondformule van het dynamische
bewegingsstelsel.
In het kleinste der microkosmos tot in de grote galaxie ligt er een fysieke grondwet
dat NIETS GELIJK is. 2600 Jaar voor onze tijdrekening wisten Heraklitus en zijn
school Leukipos dat er in de kosmos geen twee dingen gelijk zijn. Geen twee
bladeren van een boom zijn gelijk; geen twee vingerafdrukken op aarde zijn gelijk.
Geen twee cellen zijn gelijk; geen twee atomen zijn gelijk. Zelfs het eiwit DNS van
ieder mens in zijn genen is ongelijk, zelfs bij één-eiïge tweelingen.
Wij zijn gewoonweg UNIEK, één te midden van vele "gelijksoortigen". Van alle
sneeuwvlokkristallen zijn er geen twee gelijk!!

Hr. Soucek overziet in zijn boek de consequenties van de ongelijkheidskonstante
voor de natuur van de mathematica over de fysica, chemie en biochemie.
Aan alle gebeuren in het universum ligt dezelfde wet van de dynamiek van het
oeratoom ten grondslag. 
De directeur van het Max Plank instituut in Schlitz-Hessen:
Prof.dr.J. Illies zegt: "De ontdekking van het ongelijkheidsprincipe door Soucek
geeft de Copernicaanse omwending voor de biologie en evolutieleer. Hiermee
wordt voor het eerst in de geschiedenis het onopgeloste raadsel van het
Darwinisme opgelost."
Een oerknal kan niet hebben plaatsgehad, en de materie kan niet in rusttoestand
komen, en ook kan de Albeweging in de cosmos niet tot stilstand komen. Materie
kan niet energieloos/tijdloos worden. ER IS EEN GRONDWET in het
scheppingsplan die ALLES REGELT. Er is ongelijkheid, doch er zijn wel soorten
en rassen die dezelfde eigenschappen vertonen en hoofdkenmerken hebben.
Elk ras, elke soort heeft een eigen DNA/RNA-code/atoomgetal.
Mengen van rassen is alchemie, het doen beëindigen van de soort. Bloed is
UNIEK, en eenmaal bevuild/gemengd kan het in feite nooit meer zuiver worden.
Een cel eenmaal gemuteerd blijft altijd het nieuwe program volgen. Dit wist
NACHASH, en ook Bileam.
Jes. 56:7 schijnt te zeggen dat Elohims huis een mengelmoes van alle rassen gaat
bevatten. Zelfs de zonen van de NOKRIY "vreemden", met hun brandoffers (olah-
brandoffer= ongerechtigheid) waarvan David in Ps.40:6 zegt dat zij Gode niet
behagen.
De man zonder bruiloftskleed is dezelfde als in Zef.1:8 ... gekleed in vreemde
(nokriy) verschijning. Strongs: nokriy= foreign/non relative.
De gemengdbloedigen zijn NIET welkom als gast op de Grote BRUILOFT. (zie
gelijkenis van de man zonder bruiloftskleed)
Bileam wist hoe Israel kapot kon gemaakt worden ... door de vreemde vrouwen!!
Er werd overspel gepleegd met de dochters van Moab, waardoor een plaag onder
Israel kwam ... wellicht een venerische ziekte, als gevolg van hun sex-
uitspattingen.

Baäl-peor betekent "overspel bedrijven" voor het oog van IHVH, en Mozes beval
om iedereen te doden die daaraan had meegedaan. Er moest voorkomen worden
dat de venerische ziekte zich uit kon breiden, Num.31:15.
Rasvermenging = zonde, van toen én van nu.
Uit de mix komen bastaarden, die NIET in Elohims vergadering mogen komen,
Deut.23:2.
Wij worden overspoeld met vreemden, andere rassen, om ons kapot te maken. 
Er is ongelijkheid, doch een bastaard is géén soort meer, geen ras meer, hij is NIE-
MANDSLAND!!
De bijbel kent 3 groepen: Israelieten, Joden en Heidenen. "Heidenen" heeft
dezelfde wortel  als "gemengde rassen".
Gentile = gen = ras; tile = holle buis ... dus een ras dat leeg is van binnen, zonder
ziel, zonder beeld Gods. 
Christus kwam alléén voor de verloren schapen van het Huis Israels, en de Joden
verwierpen Hem,  en  (barbaros) heidenen eveneens.
Wanneer wij de schriften lezen over rasmix en het verfoeilijke er van, is het
moeilijk in te denken dat Jashua kwam om voor gemengdbloedigen/
andersbloedigen Zijn bloed te storten. In hun harten/genen kán de WET Elohims
NIET geschreven worden. Zij kunnen nimmer een Koninklijk Priesterdom vormen,
noch dienaren van het Nieuwe Verbond zijn ... want zij behoren niet tot
Abrahams/Izaak-zaad.
Vrijheid/gelijkheid en Broederschap gaat in universele zin NIET op, er is en blijft
ONGELIJKHEID/APARTHEID.
Er kunnen en zijn in de soort wel overeenkomsten, doch elk afzonderlijk is in zijn
totaal GEHEEL verschillend van zijn "gelijke".
HOE GROOT ZIJT GIJ, SCHEPPER van hemel en aarde, en miljarden cellen,
atomen, mensen, bloemen, dieren, sterren te maken zonder dat er ook maar één
GELIJK is aan de andere !!!
Psalm 19: DE HEMELEN vertellen Elohims eer ..
          de WET van JHWH is volmaakt
          de bevelen van JHWH zijn recht!!!

HET RASSENVRAAGSTUK i.v.b.m. de ZONDVLOED.

Be-Hay-Moth = vierbenig spraakloos dier (door "vee" vertaald)
Khah'ee     = dier met bewustzijn, tweebenig, met spraakvermogen, (vertaald met
"wezens des velds, en, gedierte")
Aw-Dawn     = Mens, rose bloserig, naar Gods beeld en gelijkenis.

De theologen en vele wetenschappers willen ons het sprookje doen geloven dat
Noach en zijn zonen na de zondvloed kleurlingen, negers en aziaten hebben
verwekt en voortgebracht. Uit een blanke zouden ineens zwarten zijn gekomen  (nu
ja, een kind kun je alles wijsmaken).



Hoe zit dat echter met de rassenkwestie i.v.b met de zondvloed?
Indien de zondvloed niet over de gehele aarde was (dit is het meest aannemelijke,
want de vloed bedekte de toentijds bekende ganse aarde) is het duidelijk dat de
gekleurde rassen elders hebben geleefd. Vandaar ook de vele zondvloedverhalen
bij de vreemde volkeren. 
Indien de zondvloed wél over deze gehele aardbol is geweest, dan is het duidelijk
dat tevens wezens van alle gekleurde rassen in de ark zijn geweest. Het is de
grootste onzin dat de kleurlingen uit Noach zijn voortgekomen !! De zwarten zijn
als knechten in de ark meegelift.
Noach was een groot man, net als Abraham. Deze mensen hadden een grote
hoeveelheid vee en bezittingen, met daarbij een hele huishouding, knechten en
slaven (dit waren de kleurlingen).

In Gen.9:9-10 lezen wij van het VEE (behaymoth) én van het gedierte der aarde
(khah'ee). Er wordt in Gen.7:14 twee keer gesproken van "het gedierte der aarde"  -
-- en de laatste maal zijn de "dieren" begrepen in al degenen die uit de ark gingen,
hetwelk erop wijst dat Noach personeel had dat "gedierte der aarde" werd
genoemd. Er was immers veel hulp nodig om alles in de Ark draaiende te houden,
zovele dagen lang, de grote hoeveelheden andere dieren. Het "gedierte" dat met
Noach in de Ark bleef zou dus zijn personeel zijn gebleven, en het "gedierte" dat
na de zondvloed uit de Ark ging en vertrok, kan het begin zijn voor de gekleurde
rassengroei.

Hebr.11:7 zegt dat Noach een Ark toebereidde voor ZICH én voor zijn huisgezin
(huishouding), en hoe dat huisgezin samengesteld was is niet in de Bijbel te lezen.
Het was groter dan 8 zielen waar Petrus het over heeft. En Gen.7:23 : Noach bleef
over en al wat met in de ark was.
De kleurlingen hebben de zondvloed overleefd als personeel van Noach, zij
behoorden tot diens gezin, huishouding.
Na Noach zijn de volken op de aarde verdeeld, Gen.10:32.
De zonen namen elk hun slaven mee, en velen zijn nadien op zichzelf stammen
gaan vormen en elders gaan wonen.
Deze "dieren" en de rest, het "vee", werd niet gespaard vanwege hun geloof.
Alléén Noach en de zijnen zijn door hun geloof behouden geworden, 1 Petrus 3:20.
De rest is via Noach behouden geworden.

Niet alle Kain-nazaten zijn van de aardbodem verdwenen door de zondvloed. De
Kenieten en andere volkeren stammen van Kain af en hebben zich vermengd met
Edom-volkeren n.l. Amelekieten, Kenizieten, Jaremelieten, etc. De Askenazen of
KAZAREN stammen hier van af, het is een Turks-mongools soort. Kenaz was de
zoon van Elifax, de zoon van Ezau. In het boek van Abba Eban "Mijn volk" kunt U
op pagina 126, 153, 328 over deze Kazaren lezen dat dit de Oost Europese Joden
zijn, waaruit de vermaardste Talmud academisch voortkwamen. Zij waren de

dragers van de Zionistische gedachte, en van de zionistische beweging "de Chaloetsiem".

VREEMDELING

Het woordje "vreemdeling" heeft in het Hebreeuws en Grieks verschillende
betekenissen. Door de meeste vertalers (ook de Statenvertalers) is dit woord
uitsluitend vertaald in één betekenis. Hierdoor weet niemand wat in feite wordt
bedoeld. 
In het Hebreeuws heeft "vreemdeling" de volgende namen:

Zar of Zuwr, Strongs Concordance no.2114, wat betekent:
afwijkend, buitenstaander, vijand. Dezen mochten NIET in Palestina wonen, net
als de Nokri of Nekar. Een Zuwr is een afvallige Israëliet, die zich als heiden
gedraagt b.v. door geld uit te lenen tegen rente.

Nokri, 5237, immigrant, heiden, opvallende, zoals de Kanaäniet en Amelekiet. Een
buitenlander die niet in de voorrechten van de Ger deelde.

Nekar, 5236, niet semiet, heiden , buitenlander.

Ger, 1616, is een bijwoner, Lev.16:29, maar geen volledige burger, Lev.25:35 en
Exodus 12:48. Iemand die geen grondbezit had, een ontheemde.

Gur, 1481, een gast, buitenlander.  Een magur is een pelgrim.

In het Grieks is "vreemdeling":

Allotrios, 245, dat is andersoortig, geen bloedbroeder, van een andere natie, niet
passend bij, bemoeial.
Van dit woord komt ons woordje:ALLOCHTOON. Een Allogenes is iemand van
andere oorsprong.

Parcikos, 3940, is een bijwoner.

Parepidemos, 3927 is een pelgrim.

Xenos, 3581 is een gast, buitenstaander, entertainer.

Iets wat oudtijds vreemd was werd voor vijandig gehouden. Bij de vreemde bestaat
immers een zieleleven dat men niet kan overnemen.

Epidemeo, 1927, is bijwoner, die voor zichzelf een huis maakte.

Het woord GER, 1616 komen wij tegen bij Abraham, Genesis 15:13 : "Weet voor
zeker dat Uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. 



En Genesis 23:4 Abraham tegen de zonen Heths: "Ik ben een vreemdeling".
Exodus 2:22 : Zippora baarde een zoon, en Mozes noemde hem Gersom, want ik
ben een vreemdeling in een vreemd land.
Exodus 20:10 : het 4e gebod over de sabbat ... noch Uw vreemdeling ...
Psalmen 39:13 : Want ik ben een vreemdeling bij U.

Magor, 4033 is Vreemdelingschappen, zoals in Genesis 17:8 en 28:4.

5235  De NEKAR, Genesis 17:12 De vreemde moest ook besneden worden.
Exodus 12:43 Doch geen zoon uws vreemdelingschaps zal van het Pascha eten.
Obadja vers 12; Toen zoudt gij (Ezau) gezien hebben op de dag uws broeder
Jakobs, op de dag zijner vervreemding.

Deut. 17:15: Over de rechten des konings: Gij zult geen vreemde man tot koning
over u zetten. 
2 Samuel 15:19: Ithai, keer weder, want gij zijt vreemd.
Jesaja 56:3,6: De vreemde die zich tot JHWH gevoegd heeft zegge niet  ... om de
sabbat te houden. 
Jesaja 62:8: JHWH heeft gezworen; Indien ik uw spijs aan de vreemde zal geven.

2114 Zar, Zuwr:
Exodus 29:33: Aaron zal de ram eten, maar een vreemde niet.
Lev.22:10: Ook zal geen vreemde het heilige eten.
Deut.25:5: Zo zal de vrouw des verstorvenen aan geen vreemde man geworden.
Psalmen 69:8: Ik ben mijn broeders vreemd geworden.

8435, Towledah, (= afkomst) Lev.25:6 de dagloner, die bij U als vreemdeling
verkeert.

Lukas 24:18, 3939, Kleopas zeide: "Zijt Gij alleen een vreemdeling".
Johannes 10:5, 245, Allotrios, de Goede Herder zet zijn leven ... maar een vreemde
niet.
Handelingen 7:29  3941, 1 Petrus 2:11 Patroikos, Mozes werd vreemdeling.
Hebr 13:2, 11:13  3581 Xenos, dat zij gasten en vreemdelingen waren.
Ef.2:19, Math.17:25  3581 Xenos, wie betalen schatting? de zonen of de
vreemdelingen?  
Akeldama, Math. 27:7, graf voor vreemdelingen.

In Genesis 12:3 staat: "In U zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden".
Nu staat er niet "eretz" voor aarde, maar er staat: ADAMAH, dwz voor de
geslachten van Adam alleen. 
En wie is dan onze naaste? Uw BLOEDBROEDER !! die uit Adam is, en NIET de
kleurlingen die NIET uit Adam zijn, niet de vreemde, die ver van U af staat. Uw
bloedbroeder staat U nabij, maar een kleurling staat U veraf.

Broeder = awh, Ahi, strongs 251, 2292 yabam, en in het Grieks ADELPHOS.
Delphus = womb, baarmoeder, dus iemand die uit dezelfde oorspronkelijke
baarmoeder is voortgekomen. 
Naaste = 7453, 7934 a fellow, Amiyth 5997, comrade.
Philadelphos daarentegen is een clubgenoot, en dat kan ook een kleurling zijn.
De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan toont dat de Samaritanen
Bloedbroeders waren, en dat de geestelijke stand in die dagen GEEN
bloedbroeders waren, het waren Edomieten en Kainieten die de posten ingepikt
hadden van Levi.

DE KLEURLINGEN

De neger behoort NIET tot het blanke ras, en wie nog in het sprookje gelooft dat
Cham door de vloek een zwarte werd, is wel erg naïef.

Op de prediking van Jona te NINEVE zei de koning dat MENS en BEEST met
zakken moesten gekleed gaan, en roepen tot God, Jona 3:6-8.
Deze "beesten" konden dus tot God roepen in zakken gekleed gaan, en vastten.
Deze "beesten" konden zelfs hun leven beteren !!
Jona 3:8 ... en, zij hadden handen. Negers hebben niet als Adam overtreden.
Rom.5:14

IHVH heeft geen duidelijk omschreven plan in de Bijbel onthuld met

betrekking tot de gekleurde rassen, volken en soorten. Wij weten dus niet wat

hun uiteindelijke bestemming zal zijn. De Bijbel is de gids voor Israël, dat tot

vele volkeren, onder andere namen, zou uitgroeien.

In Exodus 19:12-13 wordt gezegd dat niemand met de handen de berg Sinai mocht
aanraken, man of beest. Dit moet dan ook een beest zijn geweest met
verantwoordelijkheidsgevoel. Ook in Lev.20:15-16 wordt bedoeld dat een man of
vrouw niet met een "beest des velds" sex mag bedrijven. Een blanke kan zich
immers vermengen met de zwarten, maar niet met de echte diersoorten.
Adam was gemaakt tot regeerder over de schepping, en de negers waren zijn
dienaren. Ook in de ark van Noach zijn deze "dieren" geweest tot knechten, en
Cham moet men een negerin gemeenschap hebben gehad, waaruit Kanaän is
voortgekomen.
Kanaän komt van Khanasa, Khanoos = aapachtigen, satyrus, en HIJ werd
vervloekt, niet Cham.
De Kanaänieten waren donkerkleurige halfbloeden, en uit hen kwamen de
Sidoniers, Jebusieten, Amorieten, Girgasieten, Hevieten en Sodomieten.
WIE IS NU DE WARE Kleurling?
Wit bevat alle kleuren, en zwart is in feite geen kleur.
Waarom noemt men de zwarten: kleurlingen?
Zij worden zwart geboren, leven en sterven zwart en kunnen niet verkleuren.
Een blanke daarentegen wordt:



    rose geboren, groeit wit op, is groen bij ziekte, is rood in de zon, is blauw in de
kou, is purper bij het sterven.
Wie is nu de ware kleurling?  DE BLANKE!!!

RASINTEGRATIE & GEMENGDE HUWELIJKEN.

Wij leven in een vreemde tijd waarin alles kan en mag; men moet immers lief voor
elkaar wezen, niet racistisch zijn. Wat wil men onder "racistisch" verstaan? Is het
zo, dat als wij tegen de gemengde huwelijken zijn, men dit het stempel van racisme
geeft?
Men tracht vanuit de Bijbel ons te overtuigen dat er in het O.T. reeds sprake was
van rasvermenging door vooraanstaande personen. Gods gebod was dat Israel
APART zou wonen (APARTHEID) te midden van de andere volkeren en rassen,
Ezra 9:2; Psalmen 106:35; Lev.18:23.
In Num.12 wordt Mozes door Aäron en Mirjam weerstaan vanwege zijn vrouw,
een Kuschiet. Elohims toorn ontsteekt echter tegen Mirjam en Aäron. Waarom
deze zaak ? Men neemt aan dat alle Kuschieten zwart waren. Het was in de Bijbel
de gewoonte om iemand te noemen naar het land waar hij vandaan kwam en niet
naar zijn ras. Zo kon men Mozes in Ex.2:19 een Egyptische man noemen, dit
terwijl hij een geboren Israëliet was.
In Deut.26:5 wordt Jakob een ARAMEËR genoemd (Syriër). In Gen.25:20 wordt
Rebekka de dochter van Bethuel de Arameër genoemd. Zij waren géén Arameërs,
maar Hebreërs als familie van Abraham ... Terah ... Heber. Genesis 24:1-4 alwaar
Abraham zijn knecht zweert dat deze een vrouw voor Izaak moest halen uit zijn
familie. De strengheid om het ras zuiver te houden zien wij bij de aartsvaders, ook
Izaak beveelt Jakob geen vrouw van de Kanaänieten te nemen, Genesis 28:1,6,8.
In Ruth zien wij hetzelfde. Num.32:33, Jozua 13:24-32 geven aan dat het oosten
van de jordaan aan de stam Gad, de stam Ruben en halve stam van Manasse werd
gegeven ... dit was de VLAKTE VAN MOAB, ook wel velden van Moab geheten. 
In 1 Kron.4:22 lezen wij dat er mannen van Juda over dit deel geheerst hebben. In
deze velden van Moab is Elimeleg en Naomi gaan wonen vanwege de honger, en
daar kwamen hun zonen in aanraking met de daar wonende Israëlitische vrouwen ..
RUTH en ORPA.
Het is vandaag de dag nog zo dat iemand die emigreert naar een ander land na een
aantal jaren genationaliseerd wordt tot burger. Veel Hollanders zijn op deze wijze
Canadees, Amerikaan, etc-. Komt men dan eens over ... kan men zeggen : Ha, die
Canadees! 
Zo werd Ruth een Moabietische genoemd, hoewel haar oorsprong Israëlitisch was.
Een Moabiet was van IHVH vervloekt tot in tien geslachten, d.w.z. voor altoos.
Een echte Moabiet zou nooit kunnen of mogen zeggen: Uw Elohim mijn Elohim
.... Uw VOLK mijn volk!!!!
Boaz was een rechtgeaard Israeliet die NOOIT met een échte Moabietische zou
zijn getrouwd. Uit hun huwelijk kwam Obed, Isai en David, waaruit de KURIOS
in de eindtijd zal geboren worden. Denkt men nu werkelijk dat Elohim de
GEZALFDE zou laten geboren worden uit dit vervloekte bloed? Lees Deut. 23:3

dat géén Ammoniet of Moabiet tot in het 10e geslacht in de vergadering van IHVH
mocht komen (d.w.z. NOOIT). 
De aartsvaders hebben zich getrouw gehouden aan het Goddelijk bevel zich niet te
vermengen met andere rassen, om het heilig zaad rein te houden. Zowel
Hagar/Ketura, als Asnat van Jozef waren van origine semieten (is
wetenschappelijk te bewijzen). Jakob gaf zelfs de eerstgeboortezegen aan Efraim
en Manasse!! Israël was een apart gezet volk, Deut.7:6-8.
Mozes was volgens Elohim getrouw in álles, Num.12:6-8, en zou hij dan in het
raszuiver-houden gefaald hebben? Zippora was de dochter van Jethro/Rehuel
priester van Midian, Exodus 2:18, en Midian was een afstammeling van
Ketura/Abraham. Abraham hield ál Elohims geboden, Genesis 26:5, en zou hij dan
toch rasvermenging gepleegd hebben ? De Joden zeiden dat Yashua een Nazarener
was, toch was Hij Bethlehemiet!!

KAIN EN Z'N NAGESLACHTEN 

Eva zei : "Ik heb een man van Baälim gekregen", ziende op KAIN. De naam Kain
betekent o.a.: verkregen/gekocht. Er was inderdaad een hoge prijs voor betaald,
d.m.v. de verleiding, de val in dé zonde.
De Joodse Encyclopedie zegt heel eerlijk dat Kains échte vader niet Adam was,
maar een DEMON, 181:275.
Kain wordt ook BEL genoemd, dat betekent: vermengen.
Kain heeft een negerin ter vrouw genomen, n.l. Isthar, Isis of Kali, afgebeeld door
een vrouwelijke COBRA.
BEL was de stichter van Babylon, met de god Marduk= Nietsnut.
Kains TEKEN en neuskenmerk was verscheiden van dat van ADAM, EVA, en
ABEL. Dat kon ook niet anders vanwege de zwarte inmenging, en zo werd zijn
neus een "flate nose", stomp, in een zes-model.
Nu staat in Leviticus 21:18 dat een mens met een STOMPE NEUS ... NIET tot
Elohims altaar mag naderen. De meeste vertalers hebben dit ánders vertaald, doch
sommige Engelse vertalers hebben "flat nose" en dat is goed. Waar het om gaat is
dat wij moeten weten dat het SATAN via KAIN is gelukt om een type mens te
verwekken via Eva, die het uiterlijke  heeft van een Adamskind, doch het innerlijke
van een NEGER. Zo presenteert zich het nageslacht van Kain, ingemengd met
Amelek en Ezau, in het JODENDOM als zijnde het "uitverkoren volk" (van
NACHASH)!! IHVH waarschuwde KAIN: DE ZONDE LIGT AAN DE DEUR!!
Die deur is niets anders van de ingang der baarmoeder, want dáár lag voor KAIN
het criterium, de plaats van rasmix, 1 Johannes 3. Uit 

Kain kwam later NIMROD, de leider der 
tyrannen, hoofd der SATYRS, 

           die men wel PAN en CAPRICORN noemde.                           
                                                        

Als hoofd der satyrs (half man - half bok) 
kreeg Nimrod de naam SATURN.



Het Hebreeuwse woord voor duivel = satyr. Deze satyrs waren HALFBLOEDEN,
afgebeeld met vleugels. Die eens gebeten is door een satyr (vermengd) raakt het gif
NOOIT meer kwijt. In India is Buddha afgebeeld als NEGER, en Buddha en
Nimrod zijn één en dezelfde. Osiris was eveneens zwart. Vanaf oude tijden heeft
men de neger-god aangebeden. Augustinus leerde dat álle mensen van Adam
afstamden, ook de negers, en dat Christus gekomen was om alle negers blank te
maken. Augustinus was halfbloed, alsook Tertullianus , Athanasius, en mogelijk
Origenes, Cyprianus en Clement v. Alexandrie. Om deze reden moeten wij hun
invloed op de vroege kerk minachten. Kain en Nimrod hadden            K A N N I B
A L I S M E  als onderdeel van hun religie, gelijk de negers; de priesters van het
r.k. (= Nimrod) geloof, leren dat Christus OPNIEUW is gekruisigd in elke
communi, en dat de elementen BROOD & WIJN wezenlijk veranderen in VLEES
& BLOED (de TRANSSUBSTANTIATIELEER) = puur KANNIBALISME !!
Rome draagt dus duidelijk het teken van het BEEST (des velds). Vandaar dat men
ook zoveel zending bedrijft en negro-mongrolisatie voorstaat, waardoor reeds
geheel Z- Amerika verbasterd is. BLANKE !!! Vermeng u  NIET !!!
Ook de Joden zijn volgens o.a. de minister van Syrië  KANIBALEN, want met hun
RITUELE MOORDEN tijdens PASCHA, op heiden kinderen, neemt men hun
bloed en maakt men er de MATZOTH'S mee. De Syrische minister van Defensie,
Mustafa Tlas, schreef hierover een boek: The matzoth of Zion.
 FLAT NOSE, zie Strong concord. 2763 Khaw-ram -- have a flat nose -- to be
blunt as to the nose.

DE VREEMDE VROUWEN en de CULTUUR

De wereld draait om geld en vrouwen, en dat zien wij bij SALOMO. Toen deze
koning oud was geworden neigden de vreemde vrouwen zijn hart naar de vreemde
goden ... zodat hij niet meer onverdeeld leefde met zijn Elohim.
Zijn geestelijk verval hing eensdeels samen met zijn ouderdom: de minnaar van
zoveel vrouwen werd hun slaaf, en zij hielden hem aan hun leiband. Oud en zwak,
niet meer bestand tegen die overmacht. Salomo, de man met een open hart:  open
voor het leven, voor het licht  der zon, ja open voor al wat de vele vrouwen hem
aandroegen. En juist het hart van Salomo was zo open, recht en sterk ... dat het
slechts alléén door vrouwen kon worden omgebogen. 
De man die zelf waarschuwde tegen de vrouwen "welker harten netten waren" zat
tenslotte zelf in hun netten gevangen!!
De feiten tonen dat hij de (vreemde) vrouw  te laat leerde kennen. In de kracht van
z'n leven dacht hij de vreemde vrouwen wel de baas te blijven, doch hij werd ouder
, en z'n kracht verviel; en dat had hij nooit voorzien.
In de kracht van z'n leven stond hij open voor het INternationale, tot wat ver buiten
zijn landsgrenzen lag. En die vreemde vrouwen hadden zulk een kracht, door met
niets minder tevreden te zijn dan ... met het HART van Salomo.
Er is geen andere stelregel te maken dan: WIE een vreemde vrouw neemt, kan er
van op aan dat hij vroeg of laat zijn hart verliest !!

Vandaar dat de vrouw op de cultuur zo'n grote invloed heeft. Bileam zag dit in, en
raadde dat het volk Israel op geen andere wijze kapot was te krijgen dan ...
vreemde vrouwen er naar toezenden. Het cultuurleven kan zich immers niet
ontwikkelen zonder de vrouw. De vrouw geeft aan het cultuurleven teerheid en
schoonheid, terwijl de man er de kracht en sterkte aan geeft. 
Wanneer de man z'n innerlijk door de vreemde vrouw verliest, blijft er niets anders
over dan alleen vrouwelijke teerheid, wat een tijdelijk karakter heeft. Oude
culturen gingen ten onder doordat de vrouw de man overwon. In zeer oude talen is
het woord "VROUW" en "OVERWONNENE" hetzelfde. Emancipatie of
gelijkschakeling is de doodsoorzaak van een cultuur. 
Hierbij is vooral het internationale liefdesverkeer fnuikend. De vreemde vrouw
heeft iets in zich wat zij NOOIT prijsgeeft, n.l. haar herkomst, sociale en religieuze
erfenis ... of anders gezegd: zij raakt haar nestharen nimmer kwijt. 
Dat is Salomo's val geworden. Wanneer men een bepaald soort hond niet de baas
blijft, zal deze U ten laatste aanvallen en verslinden. Ditzelfde zei Albert
Schweitzer van de zwarten.
Vreemde vrouwen zullen de religie van hun opvoeding NOOIT prijsgeven; zij zijn
uiterst conservatief, en zullen ten laatste het hart van de man ombuigen.
Apollo stond z'n zoon Phaeton toe om op één dag de zonnewagen te besturen. Dat
ging goed, totdat hij zich door de Schorpioen liet afleiden en hij de zonnewagen
liet kantelen. De liefde van het hart gaat de rechte weg, doch als de hartstocht
(scorpio) haar afleidt, kantelt de wagen !! Dit veroorzaakte een kosmische ramp ---
doch als het hart van de man wordt omgebogen, veroorzaakt dat een individuele en
familiaire ramp.
Zodra er oorlog of crisis komt ... zal de vreemde vrouw de zijde van haar vaderland
kiezen en haar man verlaten.
Israël in het Westen is Elohims vrouw, en NOOIT zal zij haar ware afkomst
vergeten, alhoewel zij afgehoereerd is, en zij haar Elohim heeft verlaten. Nee, haar
herkomst staat in haar bloed, in haar genen. 
Zij is als Ohola, Ezechiel 23. In het diepst van haar hart zetelt het besef van haar
ware identiteit.
Eenmaal weer ontwaakt zal zij identiteitstbewust haar echte man wederom
beminnen,  de eindtijd-Messias !!
Jesaja 54: Uw Maker is Uw man, JHWH is Zijn Naam. Dan zal Zijn liefde de
BANIER zijn over haar, en de Vrouw de Man omvangen, en BEIDER harten één
zijn, gericht op het Hemelse Jerusalem, de Woonplaats des Allerhoogsten.
Dan zal er gezegd worden tot de vreemden: Henen uit, ga weg van hier! 
Dan zal de BRUIDEGOM zeggen: Mijn lust is aan HAAR; en zal de Bruid
zeggen: Gij hebt mij het hart genomen met één Uwer ogen !!
En de Geest en de Bruid zeggen: Kom spoedig !!!

ELOHIMS ZORG OVER ZIJN "VROUWENZAAD"

Op deze wijze kan ook een stuk worden opgesteld over de Khazaren, de staat
Israël, etc.



Psalm 128  Dr. F.L. Bakker.     Godsopenbaring:

De afzondering van Israel was noodzakelijk totdat het volk zo groot was
geworden, dat er geen gevaar meer bestond voor vermenging met vreemde
volkeren.
In Egypte bestond het gevaar voor algehele vermenging niet. 
De Egyptenaren vonden de schaapherders een gruwel. In Kanaän was dat gevaar er
wel, denk aan Juda/Thamar.
De vreemde elementen mochten niet in Israel komen.
IHVH waakte voor dit volk, bracht het via Jozef in Egypte, liet hen in de
verdrukking groeien en bracht het als "volwassen" terug.
Altijd heeft de Satan geprobeerd om door middel van vermenging het volk stuk te
maken, doch het is niet gelukt.
De hegenomie is sterker dan het schisma.

BILEAM'S RAAD TOT RASVERMENGING

Bileam is geïndentificeerd met de Edomitische vorst Bela, zoon van Beor te Petor,
zie Genesis 36:32.
Edom had waarzeggers van topformaat, Jeremia 49:7. (Bijbels historisch
woordenboek I p.259) Merkwaardig dat de cultus van het Alziend oog van de
Edomiet Bileam kwam, en later van Adam Weishaupt, wederom een Edom-Jood. 
Num.24:3. Bileam, de man wien de ogen verlicht zijn, zegent Jakob. IHVH, zeide
hij, ziet geen boosheid in Israël. IHVH zijn Elohim is met hem, en, let op, het
geklank des KONINGS is bij hem, de 1e pijler van het Godsrijk.
Bileam gaf de raad om tot rasvermenging over te gaan opdat Israel ten gronde zou
vallen, er uit Israel geen echte ras-Messias zou kunnen voortkomen. Het is volgens
deze zelfde raad dat Dr. B. Chrisholm (dir. van de Wereldgezondheidsdienst der
V.S.) de rasvermenging ziet als een der beste middelen tot verbetering van de
geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mensheid (het beste middel om
Israel kapot te krijgen) en alzo de weg bereid tot één wereldregering. 
De Telegraaf van 01-02-1978 zegt ons dat er in Engeland (Efraim) een ware rel
losbarstte toen de Tory-leidster Margareth Thatcher zei dat Engeland overstroomd
wordt door mensen van een andere cultuur. Zij wilde drastische beperking van
immigratie. Men maakte haar uit voor racist en onruststoker. Enoch Powell had
reeds 10 jaar geleden hiertegen gewaarschuwd en merkte tegen mevrouw Thatcher
op dat haar plannen lang niet meer voldoende zijn, want volgens hem hangt de
toename van het aantal kleurlingen in Engeland niet meer van de immigratie af,
maar veel meer van het hoge geboortecijfer van deze groep binnen het
Gemenebest. De stroom is alleen te keren door immigranten naar hun eigen landen
terug te sturen. 
Wij weten inmiddels dat de gekleurde rassen niet van Cham afstammen, en dus
niet -Noachietische volkeren zijn. Het staat wetenschappelijk vast dat
Chamietische volkeren grotendeels het thans zogeheten Joodse menstype bezaten. 

De Telegraaf van 14-02-1978 meldt ons dat de Britse kiezer van mevrouw
Thatcher in haar stelling vindt, dat ... "Zij heeft kennelijk de vinger op een heel
zere plek heeft gelegd", stond er in het verslag.
Gelukkig zijn (en gaan) de ogen van dit Efraim-Israel open voor de herhaling van
de aloude Bileamlist. Bileam die in zijn profetie en zegen zei: "Zie, dat volk zal
alleen wonen, en het zal onder de heidenen gerekend worden". 
Num.23:9 .... was ook degene die (zonder Elohims Geest) de raad gaf tot hoererij
... rasvermenging. Het Israël van toen .... en het Israël van nu kan alleen kapot
gemaakt worden door .... RASVERMENGING.
Niet dat wij als Israël in het Westen de gekleurde rassen mogen haten. Niet
vermengen houdt niet in dat we hen discrimineren. Juist wanneer we hen als
Christenen liefhebben zullen wij hen de rasvermenging willen besparen, gezien de
gevolgen ervan, denk aan de bastaarden. 
Israel zij op z'n hoede voor de satan die nog een kleine tijd heeft om Israël te
ruïneren zodat het mogelijk niet in staat zal zijn voor de toekomende eeuw
koninkrijk van Elohim te zijn. Laten wij ons bloed (ras) zuiver houden, want Israel
is een uitverkoren ras, zie 1 Petrus 2:9. Waarschijnlijk zullen de Engelen bij hun
opdracht van IHVH de maatstaf hanteren van de raszuiverheid tot in het 10e
geslacht (geen onreine zal er in het nieuw Israel komen). Geve IHVH aan ons
Israëlieten verlichtte ogen des verstands, niet naar de orde van het Alziend oog,
maar door Zijn Heilige Geest, opdat wij eenmaal voor Hem als een Heilige NATIE
zullen staan zonder vlek of rimpel. 
Onze ELOHIM zal de wijsheid der (Edom) wijzen doen vergaan, ook de laatste list
die Bileam nog wist af te vuren op Israel. In Engeland staat de Islam-religie op de
2e plaats, wat bewijst hoeveel vreemde rassen zich in dat land ophouden. In de
ogen der zwarten zijn de blanken superieur, en het is voor hen een grote eer
wanneer zij blank bloed in de aderen krijgen. Juda schijnt wel zeer gevoelig te zijn
geweest voor vreemde vrouwen. 
In Maleachi 2:11 lezen wij dat Juda de heiligheid des Heeren ontheiligde doordat
hij de dochter eens vreemden gods huwde ... en IHVH de man die zulks doet zal
uitroeien uit de hutten Jakobs.
Rasvermenging zit in Juda's bloed zodat de echte Juda onherkenbaar werd en als
Jood over de wereld is komen te zwerven .. buiten de hutten Jakobs.
Ben Goerion heeft kort na 1948 op een Zionisten Congres gezegd toen hij zich tot
het niet Israëlische Jodendom richtte, dat men toch vooral BLANKE Joden naar de
nieuw staat Israël moesten sturen, anders zou dit nieuwe Israël fataliter tot een
Levantijns schertsstaatje moeten ontaarden.

VERBETEREN WETTEN VOOR STRAFFEN DISCRIMINATIE

Er moeten nodig betere wetten komen om de weg te banen naar een multiraciale
samenleving, zulks komt uit de mond van staatssecretaris Leyenhorst.
Wat men onder "discriminatie" verstaat of verstaan wil, is niet datgene wat het
volk denkt dat men daaronder verstaat.



Discriminatie betekent voor de wegbereiders tot een multiraciale samenleving ...
omgekeerde discriminatie, ... omdat men niet ons volk op een andere wijze vals
kan beschuldigen, dan wanneer ons volk zélf bepaalde maatregelen denkt te nemen
tegen foutieve gang van zaken.
Ons volk discrimineert niet wanneer het zich terecht keert tegen de steeds groter
wordende stroom buitenlanders (meest gekleurden) die ons overbevolkte landje
binnenkomen. Nee, het zijn juist de lieden die deze vreemde rassen en culturen
bewust op ons af laten en ons land binnenhalen die écht discrimineren !!
Zij discrimineren deze personen of groepen door hen uit hun eigen land en cultuur
weg te halen (onder allerlei mooie voorwendsels) en in een vreemd land te plaatsen
waar zij nooit voor 100% zullen aarden. Zij maken deze mensen tot een prooi
waartegen onze bevolking z.g.n. discrimineert.

Natuurlijk moet ons volk door nieuwe wetten monddood verklaard worden en de
schuld krijgen, om vooral het streven van deze nieuwe wereldorde-hervormers niet
in de weg staan. Wij worden geacht ons ras en onze cultuur zónder enig
tegenspreken prijs te geven voor hun nieuwe samenleving, en mogen dan toch wel
heel erg blij zijn als wij een heel klein plaatsje daarin ontvangen (eventueel in
strafkampen).
Het zijn niet de vreemde rassen die hier binnenkomen die door deze lieden worden
gediscrimineerd, maar vooral wijzelf, ons eigen volk. Ons wordt ons rasbewustzijn
en onze eigen cultuur ontnomen, en men breekt bewust onze eeuwenoude
samenleving af om de nieuwe multi-raciale daarvoor in de plaats te stellen.

Het volk heeft het altijd gedaan, en wij ontvangen de schuld n.l. dat wij niet meer
zo gastvrij zijn als vroeger etc-.
Hier mee zijn wij bij voorbaat veroordeeld!!
Zijn deze samenzweerders dan zo gastvrij? Helemaal niet, maar het is omdat zij
munt kunnen slaan uit deze vorm van chaotisering.

Er moet dus een INSTITUUT komen tegen RASSENDISCRIMINATIE, en dat zal
dan wel weer onder leiding staan van een j... !!!

Ook in Nederland wil het blijkbaar niet zo erg met de ras-mixing. Men meent altijd
dat er in Handelingen 17:26 zou staan dat alle rassen UIT één BLOEDE ZIJN
GESCHAPEN. I.Panin vertaalt het: Hij heeft uit één, ieder volk van mensen
gemaakt. Het woord "bloede" staat niet in het Grieks. Wij zijn wel terdege ver-
schillend van de gekleurde rassen;  al vertoont het straatbeeld dat vele paartjes
gemengd zijn. Het kan niet, en leidt tot verderf.

DE NIEUWE   ANTI-DISCRIMINATIE   WET

Het artikel luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan".

In de Barneveldse krant van 19-02-1982 geeft A.de Kwant een interview met Ria
Beckers, fractievoorzitter van de PPR-tweedekamerfractie.

Er moet worden opgekomen voor de zgn "minderheden", doch, het belangrijkste
doel van deze wet is de eindconclusie van Ria Beckers om de
MENTALITEITSVERANDERING van ons volk te bevorderen !! (dat gaat dan
echter wel in de dekadente richting á la model Sodom & Gomorra).

Verder, "solidariteit" met mensen die het moeilijk hebben, met name de
homofielen (aldus Ria Beckers). Waarom vraag je je dan af, is men niet solidair
tegenover allerlei gevangenen? Moeten deze mensen jarenlang worden
gediscrimineerd in hun cellen? Kan men de criminelen niet eens solidair
behandelen? Of gaat dit te ver voor onze wetgever? Vele criminelen hebben toch
óók recht op eigen levensovertuiging, vrijheid van handelen en denken? Welnu, er
zijn veel dieven, belastingontduikers enz- die de handelswijze van het kapitalisme,
van de staat en belastingdienst corrupt vinden, doordat de staat de inflatie zelf
verhoogt door ongelimiteerd bankbiljetten erbij te drukken. Wanneer deze mensen
zich verzetten of vergrijpen, stopt men hen in de cel. Is dit gelijke behandeling ten
opzichte van de heren die de prijzen opdrijven en de concurrentie opdrijven met
schijntekorten.
De anti-discriminatiewet is NIET datgene wat men ervan zou verwachten, want
juist mét  deze wet gaat de overheid het ware discriminatie-spel op gang brengen
n.l. tegen de gewetensbezwaarden, tégen de eeuwenoude Nederlandse
veelgeroemde goede mentaliteit.
Mensen met een dergelijke (homofiele etc-.) geaardheid ontneem je het meest
elementaire recht om zichzelf te zijn, aldus Ria Beckers. Maar waarom ontneemt
men wél de criminelen hun het recht en die vrijheid? Waarom sluit men hen jaren
op ? Waarom laat men  hen niet zichzelf ?
Volgens Ria Beckers moeten wij écht gaan discussiëren. Ja, Nederland wordt een
discussieland; er wordt 27 miljoen gulden uitgetrokken voor een energie-discussie
(daar hebben wij met z'n allen een nieuwe c.v.-ketel voor!)  Wij kunnen niet einde-
loos discussiëren, wij moeten ons houden aan gezond denken, natuurwetmatig
handelen, ánders verzeilen wij in de mist. Daarom, deze wet moet gewoon als
handvat dienen voor de wetgever om te komen to t  een
MENTALITEITSVERANDERING, en wel á-religieus, á politiek, á natuur-
wetmatig, anti-God/christelijk, naar het model van de oprichter van de USA, T.H.
Jefferson 1776 samen met B. Franklin, de onafhankelijkheidsverklaring, waarvan
één passage treffend veel overeenkomt met de nieuwe wet: "Wij beschouwen deze
waarheden als vanzelfsprekend n.l. dat alle mensen gelijk zijn, dat zij door hun
Schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare rechten en dat daartoe
behoren LEVEN, VRIJHEID, en het nastreven van GELUK". Jefferson baseerde
dit op de filosofieën van Locke en Rousseau (hij was de 3e president van de V.S.)
Bezie de dollarnote en wat daarop staat n.l. NOVUS ORDO SECLORUM = het



begin van een nieuw tijdperk, en A PLURIBUS UNUM = een gemengde menigte,
een multiraciale samenleving.

Wanneer onze overheid de "geaardheid" van homofilie etc-. niet meer bestrijdt en
straft zoals weleer, zien wij dat deze overtreding tegen de natuurwetten zichzelf
straft (te lezen in een artikel van de Telegraaf van 05-01-1982 door Frits Gongrijp
over de "nieuwe ziekte" die via het geslachtsverkeer vele slachtoffers velt, voor
92% homosexuelen.

Ria Beckers wil uit de ethische "woonplaats" (de samenleving) wel de criminelen
etc-. opbergen in cellen, maar de homofielen vrij spel geven.
Er wordt met twee maten gemeten. Men wil discussiëren, maar niet radicaal
natuurwetmatig handelen. Bij dit discussiëren moeten wel de oude waarden
overboord en vele christenen hun visie wijzigen om de nieuwe wet te huldigen.
Nee, de Bijbel is niet solidair met het kwade of deze "geaardheid". Al wat in strijd
is met de natuurwetten, met de zede-en politionele wetten van de Schepper wreekt
zicht.
De Bijbel toont zich solidair met zondaars, niet als zodanig om hen in het kwade te
laten of hen te stimuleren nog meer kwaad te doen, maar om hen te bevrijden. Niet
een bevrijding zoals Ria Beckers dat ziet, maar een bevrijding van Elohim, een
verlossing van die kwade/zondige "geaardheid" die eigen is aan de Kain-Ezau-
kinderen, de kinderen des bozen, het overspelig en zondig geslacht, waarover
Yashua het had.Joh.8. Bevrijding betekent volkomen verlossing van de last
waaronder men gebukt ging, of de geneigdheid waarmee men behebt was, en NIET
om hen maar eens lekker de vrijheid te geven hun zonde-afwijkende levenspatroon
ongestraft en ongelimiteerd te laten uitleven.

Dat het christendom meer slaapt dan wakker is, heeft Ria Beckers volkomen
terecht opgemerkt, maar ... gelukkig gaan door deze uit de hand lopende
gebeurtenissen veler ogen open.
Dit artikel is wel genoemd de vlag op de nieuwe grondwet, de KROON op het
werk van de grondwetgever. Het is de wet van GELIJKE BEHANDELING!
Wanneer men de Bijbel niet meer gelooft dat alle mensen en schepselen NIET
gelijk zijn, dan mag men in gerede toch wel aannemen dat een man als Dr. Albert
Schweitzer die zijn leven in Lambarene heeft doorgebracht met allerlei rassen,
geloofwaardig is wanneer hij zegt: "Deze mensen zijn van een lager ras. Zij hebben
niet de begaafdheden etc-. als de blanke. Als de blanke poogt onder hen als huns
gelijke te leven zullen ze hem vernietigen en opeten. Verbroedert u nooit met hen!!
Gij moogt ze ook niet als Uw sociaal-gelijken erkennen, anders eten zij u op".

Door deze nieuwe wet  behoeven wij ons ook niet meer druk te maken over "anti-
semitisme" (wat daaronder dan ook al wordt verstaan) want dan mag er ook geen
sprake meer zijn van "het uitverkoren volk"! Deze wet brengt dus een "holocaust"
opgang tegen de Joden!! Deze nieuwe wet werkt het zogenaamde "anti-semitisme"

in de hand!! De Joden zeggen toch dat zij het "uitverkoren volk" van IHVH zijn,
en dat druist tegen de GELIJKHEID in !!!

APARTHEID & GEMENGDE HUWELIJKEN

Het is in de schepping gegeven dat soorten, rassen en variteiten elk met hun eigen
partners paren en dezelfde soort voortbrengen en alzo hun eigen ras instandhouden.
Blanken brengen blanken voort, chinezen brengen chinezen voort, apen brengen
apen voort, en koeien brengen koeien voort, etc-.
Wanneer een zwarte met een blanke huwt ontstaan er halfbloeden en bastaarden,
die nóch blank, nóch zwart zijn ... het ras heeft hiermee opgehouden ras te zijn.
De natuur zelf leert ons dat de"soort zoekt de soort".
Ook in onze Nederlandse volksliederen komen zinsneden voor die op
rasbewustzijn duiden o.a. :

"Ben ick van Duitschen bloede" uit het Wilhelmus,
en "Wie Nêêrlands bloed in d'aadren vloeit, van vreemde smetten vrij".

Wat zegt de Bijbel ?
Adam en Eva brachten kinderen voort, en het blanke "ras" is van hen afkomstig.
Vermengingen vonden reeds spoedig plaats, te lezen in Genesis 6:1-2 met de
producten die hier uit voortkwamen en die door de zondvloed zijn verdelgd.
De foutieve gedacht dat alle mensen één zijn en er geen verschil is tussen rassen,
stamt reeds uit de tijd van de torenbouw van Babel, Genesis 11.
Men zei toen: De mensheid is één --- deswege verstrooide Elohim hen door middel
van de spraakverwarring.
Noach was nog raszuiver, maar zijn zoon Cham niet, en diens zoon Kanaän
ontving de vloek. 
Het is echter fout te veronderstellen dat alle negers en kleurlingen van Kanaän of
Cham af zouden stammen.
Negers zijn geen blanken en stammen niet van Adam en Eva, maar zijn de "wezens
des velds", en zijn later weliswaar vermengd met blanken.
Uit Noach kwam later Abraham, met de zonen Ismaël (natuurlijk zaad) en Izaäk
(geestelijk verwekt zaad). 
Izaäk gewon Ezau en Jakob. Ezau huwde met Kanaänitische vrouwen. Jakob
trouwde in zijn ras, en bleef raszuiver, en uit hem stamt het Anglo-
Saksische/Keltische/Germaanse ras.
Abrahams eerste zoon Ismaël was niet van Sara, maar van de Egyptische slavin
Hagar, en uit hem stammen de Arabieren. Vandaar hun donkere huidskleur, doch
zij zijn beslist geen negers of kleurlingen. 
Elohim verbood Israël met heidenen te trouwen, Deut.7:4, maar het werd dikwijls
wel gedaan, o.a. Num. 25, Ezra 9. Gen.46:10.
Bileam wist ook dat het ware blanke ras (niet de Joden) op slechts één wijze kapot
was te krijgen n.l. door RASVERMENGING !!!!
Yashua zei: "En het zal zijn als in de dagen van Noach, etc-." ... en wijst dan op de
huidige RASVERMENGING als kenmerk van het einde der tijden.



In Handelingen 17:26 staat niet dat IHVH uit één BLOEDE alle rassen schiep.
St.Vert. 
I. Panin vertaalt : Hij heeft uit één, ieder volk van mensen gemaakt. 
Het woord "bloede", zie NVT, staat er in het Grieks niet, maar is er door de
vertalers bijgezet. Ook Dr. Albert Schweitzer geeft een zeer goede beschrijving
van de verschillen tussen blank en zwart.
Deut. 10 over DE VREEMDELING

Kijk, een enkele vreemdeling is geen bedreiging voor ons volk, maar hele horden
vreemdelingen zijn een levensgrote bedreiging gaan vormen, waartegen ons volk
in het harnas moet komen, wil het als volk voortblijven bestaan.
Ons volk, en het Westen, zijn altijd vriendelijk geweest jegens verdrukten en
vreemdelingen, mits er niet van een "plaag" of "invasie" sprake was. 
Zodra hiervan wel sprake is gaan de nationale gevoelens meer spreken dan de
medelijdende. De geestelijken vormen een uitzondering, want zij zijn de
papegaaien der politici, en proberen het volk met de Bijbel in de hand monddood te
maken. Zelfs vanuit SGP, GPV-zijde komen de onzinnige steunbetuigingen aan de
duivelse politiek om Nederland vol te proppen met allerlei asyllanten.

HET WESTEN OVERSPOELD MET VREEMDELINGEN

In West-Duitsland waren er 20 jaar terug 100.000 buitenlanders; 1985 4 miljoen !!
(Anno 1997 komen er 40.000 per maand binnen !!!)
De geboorteaanwas der vreemdelingen is schrikbarend:
Geboorteaanwas, aldus een Duits blad:
Jaar W-Duitsers    Buitenlanders   Gemengden       Procent

1960 1.030.000           4.000                 8.000               1%
1974    504.000         96.000    22.000              19%
1980           350.000       130.000               32.000              25%

Binnen de kortste tijd bestaan er geen Duitsers meer, want een volk sterft uit als
RASVERMENGING, GEBOORTEBEPERKING en TOEVLOED van
vreemdelingen zich ongeremd voortzet. Dit voorbeeld geeft Hawaï, alwaar in 100
jaar de Hawaïers restloos ten onder zijn gegaan. Wij in het Westen hebben eigen
mensen nodig met know-how; de gastarbeiders kunnen wel werken, maar niets
uitvinden.
De begaafden nemen af, en vele onbegaafden komen er voor in de plaats. De grond
voor deze geboorte-onderscheiding ligt in de verstedelijking. Begaafden leven
meestal in de levensvernietigende steden met een hoge geboortedaling. Kinderen-
krijgen wordt voor de begaafden te duur en te lastig. Vooral academici hebben
weinig of geen kinderen, omdat intelligentie voor 80% erfelijk is, kan dit niet
zonder gevolgen zijn. De samenstelling der bevolking kan op deze wijze in
weinige jaren geheel veranderen. Wanneer wij van een bevolking uitgaan --
begaafden en onbegaafden op een zelfde niveau, en als de begaafden gemiddeld in

33 jaar drie kinderen voortbrengen, tegen de onbegaafden in 25 jaar vier kinderen,
verandert de bevolking na 100 jaar tot 17,5% begaafden, en na 300 jaar zijn er nog
slechts 0,9% begaafden. Deze onstabiele verhouding zorgt voor een toenemend
aantal a-socialen en criminelen. Een cultuur bloeit wanneer de begaafden zich
overvloedig voorttelen. Vandaag de dag worden de onbegaafden, erfziekelijken,
etc-. door middel van de medische wetenschap in leven gehouden en telen zij zich
ongeremd voort, met alle noodlottige gevolgen van dien. Wanneer zich dit
voortzet, wordt volgens de Amerikaanse geneticus Prof. Muller, de aarde één groot
ziekenhuis. Bij erfziekelijken is voortplanting immers onverantwoord. Goede
voorlichting en maatregelen bestaan nog niet daartegen. U ziet hoe ons Westen
kapot gaat aan de satanische inwerking der CFR. Door de geruisloze
volkerenmoord via ABORTUS, STERILISATIE, GEBOORTEBEPERKING,
VERGIFTIGING, etc-, worden de kinderen Jakobs vernietigd. God zal het behoe-
den. Onderstaande uit: Tot Vrijheid Geroepen.

Met grote spandoeken stonden de gastarbeiders, 
Surinamers, Molukkers en Turken voor de N.O.S.- 
ingang op 18 mei 1981 waarop geschreven stond:

 Weg met Fascisme, en dergelijke leuzen meer. Men 
verzet zich tegen de Centrumpartij etc-.
Op deze wijze worden de Nederlanders monddood 
gemaakt. Vaderlandstrouw en rasbehoud zijn/worden 
zaken waarover men vandaag de dag niet meer 
vrijelijk mag spreken. Er zijn immers geen 
verschillen, zegt men.
Ons volkslied, het Wilhelmus spreekt echter wél van "Duytsch

bloet", en een ouder volkslied luidde:  "Wien Neerlandsch bloed in d'aadren vloeit,
van vreemde smetten vrij".

Allemaal verouderde zaken?
In het Duits is een goed boek van Helmuth Schelsky: "Die Arbeit tun die anderen".
-- Klassenkampf und Priesterherrschaft der intellektuelen.

In het Nederlands heeft drs. R. SLot, Capellestraat 7, Axel 4571 PX een studie
genaamd : "Kort overzicht van het vreemdelingenvraagstuk".

Wij zien dat Nederland een veel-rassen-land is geworden, waarin de Nederlander
zich moet aanpassen (de andere rassen blijkbaar niet). 
De Nederlander staat machteloos en ervaart het als een dwang van overheidswege
opgelegd dat de andere rassen met grote getale worden binnengehaald, onder
allerlei voorwendsels.
De Nederlander voelt zich verraden en zo langzaam aan worden wij vreemdelingen
in eigen land. Op deze wijze is ons volkskarakter nog moeilijk te bewaren en zijn
wij een veelkleurige massa.



De verschillen in ras, taal, religie en beschaving zijn te groot om een algehele
versmelting te verwachtten, dus blijven wij met enorme tegenstellingen zitten,
hetwelk onvermijdelijk wrijvingen geeft. 
De kapitalistische instelling dat de proletariër internationaal verplaatsbaar is, is
onmenselijk en onaanvaardbaar.
De enige oplossing is dat de vreemdelingen naar hun landen terugkeren, en dat
zullen zij straks moeten wanneer de Messias wederkomt.

DE KOMENDE GROOTSTE REVOLUTIE.

HEDENDAAGSE MACHTSTRIJD x MODERNE SLAVERNIJ = TOTALE

BEVRIJDING

Ons huidige wereldwijde systeem van uitbuiting legt de eieren waaruit het nieuw
systeem zal worden uitgebroed.
David werd tot een bendehoofdman, en ieder die een schuldeiser had of
uitgerangeerd was naderde tot hem. Dit werd een groepje VERZET, waaruit het
nieuwe koningschap voortkwam, 1 Samuel.
Het uitbuiten zit de mensheid in het bloed. Wij erkennen nog wel de
broederschapsband die tot vrijheid roept, maar onze begeerte drijft ons tot
exploitatie van de naaste.
Wij zien nog niet onszelf in de anderen.
Wie nu de dood niet vreest kan NIET tot slaaf worden gemaakt; wie niet bang is
voor het "bevoegd gezag" behoeft geen marionet van de staat te zijn. 
Hoe hoger men geestelijk iemand in waarde acht, des te vrijer laat men hem. De
overheid acht ons als debielen, en houdt ons als slaven. Zij is de sterkste partij
(slavenhouder, en wij als volk zijn de zwaksten, de slaven.)
Voor de slavenhouder is z'n macht het belangrijkst, en daar vecht hij voor. Voor de
slaven is hun leven te waardevol, en zodoende onderwerpt men zich.
De strijd om het meesterschap zien wij bij elke vorming van staten, de greep naar
de macht, waar men zich denkt vrij te zijn als men wapens draagt. De kip die het
eerst de andere pikt is de baas, en de aap die het eerste een ander bijt is leider.

De middeleeuwen zijn in hun ontwikkeling ook niet tot het besef gekomen dat elk
mens van nature vrij moet zijn. Theoretisch kwam de erkenning pas tijdens de
Franse Revolutie in 1789. Maar in de praktijk is de slavernij nog springlevend.
Heer en slaaf hebben één ding gemeen, n.l. het bevredigen van hun behoeften.
De Heer heeft geen rust omdat hij altijd op z'n hoede moet zijn voor opstand. De
slaaf kent geen vrede vanwege de overheersing van de Heer. DIT SYSTEEM IS
DIERLIJK.
Het is een wet dat de Heer NOOIT tot het besef zal komen dat het eigenbelang in
dienst moet worden gesteld van het algemeen belang, terwijl de slaaf WEL tot dit
besef komt.
Ook een overheid zal nooit tot nieuw inzicht komen, maar het volk.
De Overheid legt wel de kiem, de eieren, doch het nieuwe broed en zaad is het
VOLK !!!

Ergo: de Herenstaat moet gepikt en gewipt worden door het volk. 

Het volk moet leren inzien dat NIET het vrezen van de overheid de weg tot
vrijheid is, maar het DIENEN VAN ELKAAR !!!
Onderdrukking leidt de vrijheidszin.
Zolang een overheid het volk in de roes kan houden gaat het goed, door het volk
nog brood en spelen te geven.
De geschiedenis leert, dat als een volk echt vrij wil worden, dit NIET is tegen te
houden.
VRIJHEID komt NOOIT van de Heerser of Overheid, maar moet ALTIJD worden
afgedwongen! 
In z'n leven is de slaaf uiterlijk wel de mindere, en het volk de mindere van de
staat, doch innerlijk zijn zij hen voorbij gegaan.
Een Heerser of Overheid, of Bank en Instelling hangen allen af van de goede wil
van het volk of de klant.
De ware vooruitgang en vrijheid komt niet van despoten of grote leiders, maar
wordt uit de nood geboren. 
Zo zien wij dat IN HET KNECHTEN DER HEERSERS DE KIEM LIGT VOOR
DE  VRIJHEID.
Als ontwaking komt, zal het volk zich eens vrijmaken !!!
De Heerser of een Overheid zit gevangen in zelfvergenoegzaamheid, doch de slaaf
komt tot het besef van zijn eigen - en anderer behoeften. Een bank of staat ziet in
de anderen NIET zichzelf, maar ziet de ander als een object om leeg te roven.
De slaaf komt wel tot dit inzicht, en leert in zichzelf de ander te zien, en dat is juist
de ontwaking die nodig is voor een rechtvaardige nieuwe wereldorde, n.l. het RIJK
GODS. Wij moeten zorgen zoveel mogelijk het volk tot dit inzicht te brengen:
ONTWAAK !!!
De Heerser of Staat of Bank is sceptiscus; handelde men zoals men sprak, dan
moest men zichzelf laten arresteren. Men is inkonsequent. Veel beloven, niets
waarmaken.
Men leeft naar het "lustprincipe", steeds meer en meer, terwijl de slaven moeten
leven in afhankelijkheid. Juist dan wordt het ONafhankelijkheidsbesef
wakkergeschud.
Wij zien HOOPVOLLE TEKENEN:
De banken krijgen verzet tegen hun handelswijze. Dit verzet moet steeds meer
groeien en worden aangewakkerd.
De Rabo behoort tot de 5 grootste banken ter wereld, en meent nu wel de klanten te
mogen dikteren dat hun lidmaatschap 25 gulden per jaar kost, want men maakt te
veel kosten en verdient te weinig (ruim 500 miljoen winst per jaar is nog niet
genoeg).
Men woekert en neemt zelfs rente over geld dat in feite niet bestaat, het
zogenaamde BOEKGELD, het geld bestaat slechts in de boekhouding !! En maar
uitzuigen !!
In een krantenartikel over de 10 geboden van de jaren 90 zijn de eerste tekenen van
ONTWAKING waar te nemen !!



ER IS HOOP.
Gebod 1. Wapenbezit stijgt, samen gezellig naar de Golfoorlog kijken
(leedvermaak) Salooning.
Gebod 2. Surrogaat sensatie.
Gebod 3. Stijgend Egoïsme, zelfbevrediging.
Gebod 4. Bewustwording, Ik ben uniek                   = ontwaking
Gebod 5. Vlucht uit de welvaartsroes                 = ontwaking
Gebod 6. Vernieuwde jeugd bij 40
Gebod 7. Zelfmedicatie = ontwaking
Gebod 8. Kritisch worden = ontwaking
Gebod 9. Meer doen in minder tijd, erg druk
Gebod 10. SOS, zullen we overleven                 = ontwaking
Er is een groeiend collectief bewustzijn. Op 5 punten is er reeds ontwaking. Er is
hoop. Er zal nog veel meer ontwaking komen. De schellen zullen van de ogen
vallen. De geestelijk blinden zullen ziende worden. De geestelijk kreupelen zullen
lopen als een hert. Ons volk (Israël) heeft ongekende inharente krachten. Men zal
in zichzelf de ander gaan zien ... dit houdt in dat er een rechtvaardige samenleving
op komst is van ........................ WEDERZIJDS DIENEN !!

DE GROOTSTE TAAK VAN DE CHRISTEN.

JHWH heeft de ware christenen de grootste taak gegeven die ooit aan mensen is
opgedragen. 
Die taak is ... om de huidige wereldorde, die gegrond is op uitbuiting, te vervangen
door een NIEUWE wereldorde met als basis ... liefde, samenwerking,
broederschap.
Het is een gigantische taak dit in een enkele eeuw voor elkaar te krijgen. Het houdt
n.l. in dat de innerlijke gesteldheid van de geest tot in de kleinste details gewijzigd
moet worden. Er zal een totaal nieuwe levensinstelling moeten komen !!!
Een ware christen kan zich NIET in deze huidige maatschappijvormen thuisvoelen
of aanpassen. Hij leeft als een kat in een vreemd pakhuis.
De mensheid zal in gaan zien dat de kritiek van de ware christen op de huidige
gang van zaken terecht is, en dat door deze kritiek juist de verbetering zal volgen.
De mensheid zal leren dat armoe en rijkdom BIJKOMSTIGHEDEN zijn --
rijkdom brengt ons het hoofd niet meer op hol, en armoe pijnigt ons niet meer, nee,
slechts het Rijk van IHVH en DIENEN is ons leven !!!
Goedheid, liefde en leven zijn onoverwinnelijk, en niet uit te blussen door de
boosheid en haat. 
Denk niet dat GOEDHEID, LIEFDE en LEVEN symptonen zijn van slapte; nee,
het zijn tekenen van stralende vitaliteit van de nieuwe wereldorde!!!
Dan klimt onze bede op: UW KONINKRIJK KOME!!! 10-2-1989
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