
1       De strijd tussen waarheid en leugen no.157

Het ultieme (uiterste) bedrog  -- en de ultieme (hoogste) waarheid

Er is een spreuk die het volgende zegt: De waarheid zal altijd overwinnen,

want indien de leugen zou overwinnen, zou zij in zich zelve weer ten

ondergaan.

Dat is waar. De strijd tussen de waarheid en de leugen is al heel oud. Ze

begon in de hemelse gewesten toen een hoge engel opstand pleegde en uit

zijn standplaats werd verwijderd, omdat er ongerechtigheid in hem werd

gevonden. Jes.14 en Ez.28

De strijd uit de engelenwereld is overgeslagen naar de aarde, naar de

mensenwereld, zoals in Genesis 1-3 is te lezen.

De Allerhoogste greep in en zette vijandschap tussen Zijn eigen zaad, het

zaad der vrouw, en het zaad der slang, Gen.3:15. Deze strijd heeft zich

reeds 6000 jaren voortgezet en zal in de eindtijd culmineren, dat wil

zeggen, tot een hoogtepunt geraken. Het bedrog zal ongekende hoogten

bereiken en grootse vormen aannemen. Maar ook de waarheid. Elohim zal

ervoor zorgen dat ook Zijn waarheid heerlijke hoogten en schitterende

diepten zal vertonen zoals nooit tevoren. In die tijd leven wij heden.

Waarom zal uiteindelijk de waarheid verheerlijkt worden? Om de mensen

die de leugen aanhangen en volgen des te schuldiger te stellen. Zij hebben

het geweten en hadden zich kunnen bekeren. Niemand zal zonder

kleerscheuren uit de strijd die er is tussen de leugen en de waarheid komen.

Wij kunnen niet neutraal blijven. Wij moeten een keuze bepalen en een

standpunt innemen, voor of tegen.

Het bedrog zal tenslotte in de eindtijd zulk een hoogtepunt bereiken en

vorm van schijnwaarheid aannemen, dat, indien het mogelijk ware zelfs de

uitverkorenen misleid zouden worden. Matth.24:24.

Zoals valsemunters op bijzonder knappe wijze geld kunnen namaken, zodat

het nagenoeg echt lijkt, alzo zal de boze de leugen een schijn van waarheid

weten te geven, zodat het erop lijkt alsof het echt de waarheid is. Bedenk

daarbij dat de “vader der leugenen” over zo’n 6000 jaar ervaring beschikt.

Hij heeft een superbrein in het bedenken van leugens. Hij is zo glad als een

aal. Hij kan de leugen net even een schijn geven van echtheid, zo zelfs dat

wij zouden denken dat zijn leugens de vervulling zouden zijn van de

Goddelijke profetie!

Wij dienen deswege uiterst waakzaam te zijn, zeker in onze tijd.
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Wat is over onze tijd voorzegd? Dit, dat de wijze maagden samen met de

dwaze maagden in slaap zijn gevallen. Totdat het middernachtgeroep komt.

Dan ontwaken beiden.

Leugen en waarheid liggen soms zo dicht bij elkaar. Schijn is soms heel

moeilijk van werkelijkheid te onderscheiden. Vooral wanneer het massaal

wordt.

Bezien wij de profetieën in de Schrift, dezen gaan voornamelijk over het

herstel van Israël, de wederoprichting van de 12 stammen, van de beide

huizen Israëls, de toekomstverwachting, het herstel van Davids huis, de

grote afval, de verschijning der antichrist, Armageddon, de grote

verdrukking, de wederkomst, het grote Babylon en haar val, het teken van

het beest, en de komst van de nieuwe hemel en nieuwe aarde en het nieuwe

Jeruzalem.

Wanneer wij ons willen wapenen tegen de leugengeest, moeten wij op onze

hoede zijn. De zaken die ons algemeen worden voorgesteld dienen wij,

vanwege achterdocht, precies andersom te nemen. Om achter de waarheid

te komen zullen wij de voorstelling van zaken juist op z’n kop moeten

nemen. De dingen en gebeurtenissen in de wereld zullen meestal niet gaan

en komen in de weg waarin de meerderheid deze verwacht. 

De wereld wordt misleid. Er heerst een wereldwijde verblinding. De

waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden, verzwegen,

genegeerd en niet erkend. Elohim heeft een kracht der dwaling

uitgezonden, zodat de mensen de leugen geloven zouden, 

2 Thess. 2:11  En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat

zij de leugen zouden geloven;

Men zal de leugen aanzien als de waarheid en de waarheid voor leugen

houden. Dat komt omdat de werkelijkheid op z’n kop staat. Vandaar dat

wij zo even zeiden dat indien wij de waarheid willen weten, wij de zaken

om moeten draaien zoals ze ons worden voorgezet.

De profetie zelf is de Geest der waarheid.

Deze vertelt ons wat er werkelijk in de eindtijd staat te gebeuren. Vele

natuurrampen zullen er komen, oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en

verschillende valse messiassen. In en rond het ware Israël zal de leugen

haar toppunt bereiken. Wie weet immers nog waar, wie en wat het ware
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Israël is? Met veel wonderen en tekenen zal de boze kracht bijzetten om

zijn leugens geloofwaardig te maken. De misleiding is dan ook zeer groot.

De eeuwenlange strijd neemt in de eindtijd grootse vormen aan. Het is de

strijd tussen het vrouwenzaad, het echte zaad of nageslacht van de

Schepper en het zaad van de slang, van Nachash, want dat is de eigennaam

van een wezen, zoals in Genesis 2 en 3 genoemd, die Eva verleidde. Het is

de strijd om het eerstgeboorterecht, om de waarheid, om het leven, om het

Koninkrijk van Elohim en Zijn overwinning. 

De wereld van het bedrog, de kern en het wezen ervan spitst zich toe op de

vernietiging van het vrouwenzaad, van Israël. Om dat voor elkaar te krijgen

zal het slangenzaad zich dienen te vermommen als het vrouwenzaad, en zal

het vrouwenzaad in slaap moeten worden gewiegd en onbekend gehouden

worden met haar eigen identiteit. Ezau zal zich vermommen alsof hij Jakob

is. Dat nu is precies hetgeen wij voor onze eigen ogen zien voltrekken in

het Midden-Oosten, waar de joden, die grotendeels van Ezau afstammen,

met de Khazaren die helemaal geen Israël-bloed hebben, het land Palestina

bevolken en zich dat hebben toegeëigend. Daarop maken zij aanspraak op

grond van de profetie, van de Bijbel, geheel ten onrechte. De joden worden

door zeer veel christenen gezien als zou dat het uitverkoren volk zijn, de

nazaten van Juda. De joodse messiasverwachting moet in die zin dan de

enige goede zijn.

Met een beetje fantasie en een vluchtige kijk op de gang van zaken in het

zionistische Israël, lijkt het erop dat het zionistisch streven de vervulling

zou zijn van de profetie. Het is echter in het geheel niet de vervulling van

Israëls herstel-profetie.

De werkelijkheid toont het tegendeel.

Die werkelijkheid mag echter niet onder ogen worden gezien, want dan

krijgt men direct het brandmerk een antisemiet te zijn.

Isaac Newton (1642-1727) heeft gezegd dat de Rozenkruizers en hun

ondergeschikten, de vrijmetselaars, Jezus willen terug brengen na het jaar

2000. Volgens hen is de laatste jaarweek in 1996 begonnen en duurt 7

jaren, dus tot 2003. Zij baseren hun verwachting op de joodse Kabbalah.

Het schema van hen is gegrond op Judaisme. De messias die zij

verwachten moet voor alle joden aanvaardbaar zijn, zowel voor de

Sefarden, Askenazen en Haredi.
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Vanwege hun mythologie willen de vrijmetselaars de tempelberg hebben.

In de bouw van Salomo’s tempel zou Hiram een belangrijke rol hebben

gespeeld. De legende van Hiram Abiff wijst erop dat de vrijmetselaren de

zonnegod Osiris vereren. De vrijmetselaars hebben zich nagenoeg in alle

regeringen en religies van de wereld genesteld. Zij hebben de R.K.kerk

geïnfiltreerd. Velen van hen zijn jood. De (Herodus-) tempel die zij willen

bouwen in Jeruzalem zal in wezen de hoogste vrijmetselaars loge

zijn/worden. Hun doel is zon-aanbidding. Jan Willem van der Hoeven, de

zogenaamde ambassadeur der christenen in Jeruzalem, zegt dat elke

christen van zijn model van de herbouwde tempel stil zal worden (R.D. 18-

12-1999). Hij is bezig vergunning te krijgen om een miniatuur model van

de tempel ergens in Jeruzalem te mogen bouwen, als trekpleister.

De paus is half maart 2000 naar Israël geweest, om een begin te maken met

zijn Judas-missie, om het christendom uit te leveren aan de Nieuwe

Wereldorde.

Zijn missie heet “Lumen 2000" (verlichting 2000). Texe Marrs zegt dat de

toenmalige paus zichzelf zag als de nieuwe koning David. De paus

geloofde dat Maria in het nieuwe millennium in de hemel zou verschijnen.

Dat zal de massa’s in vervoering brengen. Mogelijk zal men de Maria-

verschijning met lasertechnieken in de hemel bewerkstelligen. Dat is dan

volgens de paus het teken dat de tijd is aangebroken dat hij zal gekroond

worden als de koning van David, de koning van Jeruzalem, de religieuze

heerser van deze wereld. Eerst wilde de paus nog Irak bezoeken, om net als

Abraham uit Ur te komen, dan naar de berg Sinaï te gaan, waar Mozes de

wet ontving. Vervolgens wil hij Jeruzalem bezoeken, zijn toekomstige

hoofdstad. De reis naar Irak is waarschijnlijk afgelast vanwege te groot

gevaar. De paus hoopt op 18 mei 2000 de leeftijd van tachtig jaren te

bereiken. David is waarschijnlijk op 80 jarige leeftijd gestorven, en dan kan

de paus mooi zeggen David’s reïncarnatie te zijn. David regeerde 40 jaren,

33 te Jeruzalem en 7 jaren te Hebron. 1Kon.2:11; 1Kron.29:27.

Een paus is de “goddelijke hogepriester”, de Pontifex Maximus. Hij is de

“ziener”, de “augur” of profeet, de regulus, iemand die voorop wandelt, dus

leider is. Hij is de “stur” (van saturnus) , net als de Farao de “Phoreneus”

is, de man die de ziener is van een vurig orakel van de “arc” of vlamboog.

De Farao is de hogepriester van de slang, daar de piton symbool staat voor

de elektrische vlamboog, de arc. Hierover straks meer.
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Jeruzalem zal door de NWO in kantons worden opgedeeld. De stad in zijn

totaliteit zal de naam krijgen van Metropolitan Jeruzalem.

Daar zal de nieuwe derde tempel moeten verrijzen.

Efraïm Fuchs, de grootmeester van de Grand Loge van Israël heeft in 1995

David Rockefeller ontvangen, om samen met Teddy Kollek, de

burgemeester van Jeruzalem, de toekomstplannen van die stad door te

spreken.

Het is wel erg spannend in het Midden-Oosten. Gary Stearman meldt in

“Prophecy in the news” oct.1999 dat de Mossad heeft ontdekt dat Rusland

het geheime plan van Saddam Hussein momenteel weer steunt om Israël te

vernietigen. Iran zal van Irak toestemming krijgen  daaraan mee te werken,

en troepen via zijn grondgebied te laten gaan. Irak, Iran en Syrië willen

gezamenlijk Israël vernietigen.  Syrië zou wachten op het moment dat

Turkye geneutraliseerd is, en ook op het moment dat de USA uitgeschakeld

zal worden, en niet in staat is Israël langer te helpen.

Rusland heeft Osama bin Laden en andere groepen “terroristen” voorzien

van nucleaire wapens tegen Amerika. Volgens Joe de Courcy van

“Intelligence Digest” berust deze informatie op keiharde gegevens. Dus

kan een oorlog in het Midden-Oosten elk moment uitbreken.

Het millenniumbedrog (dit is nog geschreven vlak voor het jaar 2000)

Het geheime ritueel dat de Illuminati in de Grote Piramide op 31-12-1999

zullen uitvoeren is uitgelekt, en draagt de naam “The Rite to Open the

Passage” (het ritueel om de doorgang te openen..... naar de NWO). Er is

nog al wat commotie ontstaan rond het plaatsen van de gouden topsteen,

zie krantenbericht R.D. 22-12-1999.

Door de planeten en hun standen en de zonne-energie-uitstoot zal er een

bijzondere kracht uitgaan over en in de aarde die men de “vierde dimensie”

noemt, om de volkeren tot erkenning te brengen van de “goede

bedoelingen” der Illuminati. Tegenstanders zullen uit de weg worden

geruimd als recidivisten (iemand die steeds in het kwaad terugvalt)

In de cosmos is een opmerkelijke activiteit gaande. Met de

zonsverduistering van 11 augustus jl. begon voor de Illuminati de tijd van

de oprichting van de rite van de “Eeuw van Horus”.

Hun N.W.O. zal de wereldregering op zich nemen, met een centrale bank

en microchip, en de NATO als militaire arm.
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In de koningskamer van de Grote Piramide zal de speciale inwijdingsrite

zich voltrekken van 24 uur tot 3 uur des nachts op 31-12-1999 naar 1-1-

2000. Tijdens de millennium-rituelen zal de Grote Piramide 36 uur

gesloten zijn voor het publiek.

Tijdens het ritueel zou de gouden topsteen worden geplaatst. Onder druk

van oppositie heeft de regering van Egypte besloten de plaatsing van de

topsteen te annuleren. Men geeft als redenen op dat de Grote Piramide

misschien door de plaatsing enige schade zou oplopen, en ook dat er tijdens

de eeuwwisseling veel piramide-idioten worden verwacht. Alle redenen

zijn uiterst zwak en doorzichtig. Het ritueel inwendig in de Piramide moet

natuurlijk doorgang vinden. George Bush zal aanwezig zijn en mogelijk de

leiding hebben in het ritueel. Het is een zwarte magie die men opvoert.

Buiten de Grote Piramide zal de fransman Jay Gary met lasers een show

vertonen. Vanaf vier zijden zal hij een groot Alziend Oog op de pyramiden

met de lasers doen ontstaan. 

Men verwacht wel drie miljoen toeschouwers. Dr. Zahi Hawass heeft

onlangs een belangrijke vinding gedaan. Hij is bewaarder van het Giza-

plateau. In Abusir naast Gizeh hebben medewerkers van Hawass twee

stenen met schilderingen gevonden. Op die stenen was een koninklijke

piramide afgebeeld, waarop een gouden topsteen was geplaatst. Rond die

piramide was het volk aan het feesten en dansen. Hawass zei toen tegen

minister Farouk Hosni dat dit voorbeeld voor Egypte de ideale wijze zou

zijn om na te doen. Aanvankelijk wilden de autoriteiten slechts 250.000

mensen tot het Giza-plateau toelaten uit veiligheidsoverwegingen.  Toen

bekend werd dat er een gouden topsteen zou worden geplaatst op de Grote

Piramide begonnen de reisbureaus een ware concurrentieslag, zodat er zeer

velen geboekt hebben voor  het bijwonen van het ceremonieel rond de

Grote Piramide.  Mogelijk om de stroom toeristen in te dammen is er op

het laatste moment besloten de topsteen niet te plaatsen. Ook zouden

radicale moslims erop gewezen hebben dat de topsteen verband houdt met

zionisten en vrijmetselaars. Dit ontkennen de Egyptische autoriteiten ten

stelligste. Op 7 december is een Duits team gestart voorbereidingen te

treffen om de geheime deur in de Grote Piramide te openen, waar men

eeuwenoude geheimen van Atlantis denkt te vinden. Het gaat om de

zogenaamde “Hall of Records” (een soort geheim archief met

beschrijvingen). Die deur wil men openen tijdens de millennium-

ceremonie.
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De bloedlijnen van de huidige wereldleiders zijn terug te voeren op de

leiders van het oude Atlantis, zie David Icke, 

zie http://www.davidicke.com/icke/articles/worldrulers.html

De Rockefellers, de Du Ponts en de Windsors behoren tot deze families.

Het machtscentrum van hun kracht is in Engeland gevestigd en werkt

vanuit het Tavistock Instituut voor menselijke relaties in Londen.  De

bloedlijnen komen uit Atlantis. Enige overlevenden zijn in Egypte

gekomen en hebben daar de piramiden gebouwd, of zijn via de pyramiden

aan de dood ontsnapt. Zij trouwen nagenoeg niet buiten hun eigen

familiekring. Zij bezitten een speciaal bloed. Zij bezitten een krachtige

macht tot regeren en overheersen. Farao Rameses II (1295-1228 BC) was

een der grootste farao’s, een groot-architect. Hij was van een buitenaardse

bloedlijn, hybriden, die regeerden in Sumeria, Babylon, Griekenland, Troje

en vandaag de gehele wereld.. De bloedlijn kwam het eerst in Europa in

Frankrijk, nl. de Merovingers, via Clovis en Dagobert.  Zij beweren (ten

onrechte) de bloedlijn van Jezus te hebben. Zij vereren de godin Diana, en

Parijs was een van hun steden waar zij rituelen uitvoerden. Dat hebben zij

herhaald door de zwangere Diana daar te vermoorden (volgens David

Icke), die teveel van de Windsors afwist en dat door zou geven aan de

Moslims.

De bloedlijn gaat via de Medici, die Columbus financierden om het

Nieuwe Atlantis te ontdekken, dat is Amerika.  De dokter van de Medici

was Nostradamus. Hier zien wij de verbintenis met de sefardische joden.

De bloedlijn was verbonden met de Habsburgers en Plantagenets. Het

grootste aantal presidenten van de USA stamt van een van deze

bloedlijnen. Deze bloedlijnen gaan voort in alle Europese koningshuizen,

ook het Nederlandse. 

De Illuminati weten als geen ander dat de Grote Piramide de enige en beste

plaats ter wereld is om de kosmische energie te bundelen en de aarde in te

sturen. De zon is rond 31-12-1999 op z’n allerhoogste punt gekomen om

zeer grote hoeveelheden energie uit te stoten.

De Illuminati willen de eersten zijn die delen in de grote nieuwe energie-

uitstoot der zon op 31-12-1999. Overal op aarde waar steencirkels zijn,

hoge bergtoppen, etc.. zal door de New Agers een ritueel worden

gehouden, om in verband te treden met de atmosferische elektriciteit, het

St. Elmusvuur. (zie onze brochures Electra).

Deze kosmische energie is vrij, niet gepolariseerd. De mensen kunnen

ermee de goede kant op, maar ook de kwade. De Illuminati willen de
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mensen manipuleren naar hun wil, in de richting van een wereldwijde

eenheid, de One World religion, en NWO. Dat betekent dat men lief moet

zijn voor de ander, en iedereen vrijmoet laten wat hij zelf wil.

Er heerst kennelijk paniek en verwarring onder de Illuminati. Ze zijn bang

dat hun ware identiteit bekend zal worden, en dat hun geheime ritueel om

de Antichrist in te wijden, bekendheid zal krijgen.

In de nacht van 31-12-1999 op 1-1-2000 treden alle Illuminati en hun

handlangers naar voren om de gehele wereld onder hun controle te krijgen.

Zij zullen via de nieuwsmedia de mensheid hersenspoelen.  De mensheid is

op het punt aangekomen, via kosmische energie, om te ontwaken en de

waarheid te willen weten omtrent vele zaken die door de Illuminati in het

duister worden gehouden. Via het Vaticaan hebben in vroeger tijden de

Illuminati de Gregoriaanse kalender gemaakt, waarbij zij exact vast stelden

dat erop 31-12-1999 een zeer grote zonnepiek-cyclus zal komen. In feite

gaat het hierom een vals millennium, want het is een eigengemaakte

kalender. De grote energie die door de zon zal worden uitgestoten willen

zij aanwenden in hun voordeel. Energie kan voor goede en voor kwade

doeleinden worden aangewend. Wereldwijd hebben de Illuminatie hun

netwerken opgebouwd om de mensheid te misleiden, om de energie die

vrijkomt tot hun voordeel om te buigen.

De Illuminati rekenen buiten de Waard. Elohim zal deze energie positief

aanwenden voor Zijn volk, voor Zijn koninkrijk, voor Israël, want de sluier

zal van Israël weggenomen worden. De waarheid komt uiteindelijk naar

boven. Wij zijn eeuw in eeuw uit bezig geweest als verloren stammen van

Israël ons te heroriënteren. Stukje bij beetje is de waarheid naar boven

gekomen. Uiteindelijk zal de Sluitsteen niet ontbreken, zei George Wishart

op de brandstapel toen hij 36 jaar oud was. Hij was de eerste martelaar in

Engeland, leermeester van John Knox.

Dat klopt. De Sluitsteen of Topsteen zal niet ontbreken. De waarheid zal

geheel en al gezien en ten toon gesteld worden. Daar hebben wij, hoe

gering in onszelf, ook toe bijgedragen. Hem zij de eer.

De mensen kunnen over het algemeen genomen nog wel denken, maar dan

meestal in een bepaalde richting, de richting van het fragmentarische

denken, stukjes bij beetjes. Het analyserende constructieve en opbouwende
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denken is een zeldzaamheid onder de mensen. De verleidende geesten zijn

velen.

Hoe moeten wij hen onderscheiden? Kijk naar de boom en zie of er

vruchten aan zitten, en of welke vruchten dat zijn. Aan de vruchten kent

men de boom.

Dat nieuwe denken, de verlichting van de Kracht van Omhoog staat

opnieuw te komen. Wij leven in hoogst spannende tijden!

De inwijdingsrite in de Grote Piramide, Jozef en Daniël

De Grote Piramide is een soort “eeuwige” natuurlijke generator. De grote

steenmassa boven de kamers in de Piramide veroorzaken een gravitatie-

druk die door de granieten wanden der kamers wordt omgevormd in een

soort atmosferische elektriciteit (scheppingskracht). Sinds de bouw van de

Grote Piramide tot nu toe is er in de binnenkamers elektrische energie

geproduceerd. In de koningskamer heerst een licht inductieveld, dat onder

bepaalde omstandigheden de hersengolven beïnvloed, om het 3e oog te

openen. Dat kan tot hallucinaties leiden. Napoleon en andere groten der

aarde bracht eens een aantal uren in de Koningskamer door, geheel alleen,

en kwam er als een

ander mens uit. In de

k o n i n g s k a m e r

worden t i jd  en

ruimte min of meer

kort gesloten en

krijgt de bezoeker

ha l luc inat ies  en

vergezichten, al dan

niet berustend op

waarheid.

O n z e  h e r s e n e n

w e r k e n  o p

elektrische stromen

en dezen worden in de Grote Piramide beïnvloed.

De Grote Piramide is een inwijdingstempel in de hoogste Egyptische

mysteries, voor de hoogste graad van de Farao. De Farao is de ziener in de
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toekomst, die op de stoel van god zit. Hij is de Phoreneus, die met het

orakel kan omgaan en daaruit voorspelt.

Door de atmosferische elektriciteit in de Koningskamer wordt het centrale

zenuwsysteem, dat het cerebrospinal en zelfstandigheidscentrum regelt

sterk beïnvloed. In de hersenen komt een inwendige elektrische

biochemische interruptie tot stand, waardoor de ingewijde voor altijd los

komt van zijn vorige denkwijze en in een nieuwe conditie verkeert.

Tijdens de inwijding werden alle metalen verwijderd, plaatste men koperen

electroden in de ventilatieschachten ter verbinding van het buiten zijnde

elektro-statische veld, die verbonden waren met terminals in de

Koninginnekamer. Daarna begon in de Koningskamer iets te resoneren, een

gebrom als van een diepe basstem (het spreken van de godheid).  Een van

de priesters ging dan naar de grote granieten koffer of box in de

Koningskamer, die uit 55% quartz is samengesteld, en van binnen en

buiten met goud was overtrokken, zoals de Ark van Mozes. Zo’n ark of

box functioneert als een soort condensator, die zorgt voor elektrische

ontladingen.

Dan was het moment van de inwijding van de Farao gekomen. Een priester

mat eerst met quartz kristallen de elektrische frequentie. Daarna werden er

6 vlakke kristalplaten in de Koningskamer gebracht, die in de vorm van

twee triangels (driehoeken, gelijk ze op elkaar de Davidsster vormen, een

Merkabah) gelegd op de granieten box, in het westen van de

Koningskamer. Wanneer de atmosferische druk op de eerste drie platen

kwam veroorzaakte dat een negatieve ontlading, en daarna de andere, die

180 graden gedraaid lag, een positieve ontlading.

Tussen de twee triangels is nu een elektrische spanning ontstaan, waardoor

een piëzo-elektrische inductie ontstond vanaf de wanden van de

Koningskamer, waardoor er een lichte elektrische ontlading ontstond in de

granieten koffer, waarin de Farao lag te wachten op het moment van de

inwijding.

In de Koninginnekamer steeg intussen de temperatuur. De cellen begonnen

te vonken en te knetteren. De elektrische ontladingen veroorzaakten een

ionisatie van sodium chloride (een giftig gas), hetwelk door de

ventilatiekanalen naar buiten werd afgevoerd.

Degene die ingewijd werd, werd op de juiste plaats in de koffer gelegd.

Tussen de twee driehoeken op de koffer ontstonden vlambogen, die heen

en weer knetterden en als het ware een groot oog vormden, het Alziend

Oog van Horus. De in te wijden Farao verenigde zich met de kosmische
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energieën, en voor hem was het alsof hij zich bewoog in de tijd en ruimte,

in verleden, heden en toekomst. Hij werd gewaar dat hij nu de

scheppingskracht kende en daarmee in verband stond, dus contact had met

de goden, met de oorsprong der dingen. Dat was voor hen de hoogste

waarheid. De Farao hallucineerde kennelijk en meende met de Schepper in

contact te zijn getreden. (Aldus dr. Nelson in “Life Force in the Great

Pyramid”, zoals aangehaald door R.W. Noone in “The ultimate disaster

5/5/2000)

Er is niets nieuws onder de zon. Ten tijde van Jozef in Egypte was het onze

Elohim die de wijsheid der wijzen aan de kaak stelde. Het was immers

geen ware en wezenlijke verbinding van de Farao met de godheid. Het was

een mechanische zelfontwikkelde methode om te hallucineren. Dat blijkt

uit het feit dat Farao eens droomde, maar toch niet de droom kon uitleggen,

waardoor hij in grote verlegenheid raakte. Zie Genesis 41:7  En de dunne

aren verslonden de zeven vette en volle aren. Toen ontwaakte Farao, en

ziet, het was een droom.

Genesis 41:8  En het geschiedde in den morgenstond, dat zijn geest

verslagen was, en hij zond heen, en riep al de tovenaars van Egypte, en al

de wijzen, die daarin waren; en Farao vertelde hun zijn droom; maar er

was niemand, die ze aan Farao uitlegde.

U kent de geschiedenis. Farao laat al zijn wijzen roepen, maar niemand kon

hem adviseren en de droom uitleggen. De schenker gedacht aan Jozef en

vertelde het aan Farao. Jozef wordt geroepen. Farao zei gehoord te hebben

dat Jozef dromen kon uitleggen. Jozef antwoordde dat het niet aan hem

stond, maar aan Elohim, die Farao’s welstand zou aanzeggen, Gen.41:16.

Hieruit blijkt dat niet Farao de “ziener” is die met de godheid in contact

stond. Nee, Farao wist in feite niets meer dan anderen, ook al was hij

ingewijd. De God van Jozef beschaamde Farao.

Identiek gelijk aan deze geschiedenis is het voorval van Daniël 2:3  En de

koning zeide tot hen: Ik heb een droom gedroomd; en mijn geest is ontsteld

om dien droom te weten.

Het was een afgang voor de koning om niet de droom te weten. Mogelijk

wist de koning wel de droom, maar niet zijn betekenis. In dat geval wilde

hij zijn “waarzeggers en sterrenkijkers” eens op de proef stellen. Niemand

kon hem helpen, dan alleen Daniël. Lees het magistrale antwoord van

Daniël 2:26  De koning antwoordde en zeide tot Daniël, wiens naam
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Beltsazar was: Zijt gij machtig mij bekend te maken den droom, dien ik

gezien heb, en zijn uitlegging?

27  Daniël antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die

de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de

waarzeggers den koning niet te kennen geven;

28  Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die

heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in

het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger,

zijn deze:

 Niet de astrologen van Darius, niet de toovenaars van Farao, niet de wijzen

of Illuminati van onze tijd, nee, alleen de Elohim van Jakob geeft ons

verlichte ogen des verstand om Zijn wil en raad te kennen. Hij vangt de

arglistigen in hun wijsheid, en maakt de wijsheid der wijzen teniet, 1

Corinthe 1:20  Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de

onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas

gemaakt?

1 Corinthe 3:19  Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God;

want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;

Alleen Zijn volk zal zich in Hem beroemen, Hij is de God der waarheid. Al

het andere blijkt leugen, hoe hoog en hoe verfijnd het ook moge zijn. Jesaja

65:16  Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in den

God der waarheid; en wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij den God

der waarheid, omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn, en

omdat zij voor Mijn ogen verborgen zijn.

Wanneer zal het Koninkrijk van Elohim weder opgericht worden? Wanneer

zal de leugen aan de kaak worden gesteld en de waarheid openbaar

worden?

De timing lezen wij in Dan.2:44 Doch in de dagen van die koningen zal de

God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal

verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten

worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf

zal het in alle eeuwigheid bestaan.
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Welke koningen? Dat wijst ons heen naar de tien tenen, de tien koningen

ten tijde van de antichrist, die de 11e is van de kleine hoorn of

driehoek/piramide.

Het Rijk wat Elohim te dienen dage opricht zal alle andere aardse rijken

vernietigen, zie vers 35

 Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en

zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze

weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het

beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele

aarde vervulde.

De oprichting van het Rijk Gods, het Messiaans Vrederijk zal traumatisch

zijn voor alle ongoddelijke rijken. Zie Op.19:11-16; Zach.14:1-5,9,12-13;

Psalm..2:1-6. Het Rijk van Christus is onverslaanbaar en is hemels. 

De redenen waarom Elohim Zijn rijk vestigt zijn te lezen in Jer.33:14-18;

Rom.11:25-27; Ez. 36:22-28

Het bijbelse kernbegrip “waarheid”

De geschiedenis is niet abstract maar dynamisch, welke zich beweegt naar

een einddoel, een hoogtepunt. Zoals wij zagen is er een eeuwige strijd

tussen de leugen en de waarheid, waarbij de waarheid uiteindelijk zal

zegevieren. Elohim is de   machte “Omeen”, dat is de Vormer in dit proces,

Die aan Zijn wereld en waarheid actief werkt. Hij draagt alle dingen door

het woord van Zijn kracht en leidt dat naar het einddoel.

Alle krachten die niet meewerken aan Elohims einddoel, zullen

stukgebroken worden. Aman of Oomen betekent “vormen, iets modelleren,

fatsoeneren, iets bevorderen” zodat het einddoel bespoedigd wordt. In dat

proces is de “emeth” of waarheid een woord dat met “aman” samenhangt.

Ergo, waarheid is een vormend proces, dat ongestoord zijn gang gaat

ondanks alle hindernissen en tegenstand.  Elohim maakt in Zijn volk de

waarheid bekend en geeft dat hun werk in der waarheid zal zijn. Dan heeft

dat volk er alles voor over, desnoods het lijden, de verachting of de

martelaarsdood. De waarheid bovenal!

De waarheid is als een net, zegt dr. W. Ten Boom, in Oud Testamentische

kernbegrippen, dat over de bodem van de zee wordt gesleept en alle vissen

meevoert, totdat ze op de wal worden gesorteerd.

14       De strijd tussen waarheid en leugen no.157

Heel de wereld zal uiteindelijk meewerken aan het grote doel van Elohim,

zodat alle knie zich eens voor Hem zal buigen en Zijn naam en waarheid

zal erkennen en belijden.

Waarheid is niet zozeer een kennen of aanleren van iets, maar een

realiseren en verwerkelijken van Elohims wil.  Dat druist weliswaar tegen

het Griekse denken in. De Grieken noemen de waarheid “aletheia, dat is

iets dat niet meer voor ons bewustzijn verborgen is. Dit is echter te

subjectief genomen. De waarheid in Bijbelse zin is objectief, als een

dynamische kracht die werkt, ook al neemt geen sterveling die kracht waar.

Daarom zegt Salomo in Spr.8:1-4 dat de waarheid als de Opperste

Wijsheid op de straten haar stem verheft.

Dus is de waarheid geen abstract begrip, maar puur levend, dat Elohim

gehoorzaamt en de mensen aanspreekt en om een antwoord vraagt, en geen

ander antwoord verwacht, dan dat zij zich door de waarheid zullen laten

leiden. De waarheid bewerkt ons, heelt ons, brengt ons hogerop, hersteld in

Elohims gunst. Elohim is de grote Vormer, Werkmeester in de

geschiedenis, de “Umanu”, die de stof fatsoeneert en de mens de adem des

levens geeft, om er een voorwerp van te maken wat Hem dient en prijst.

Als oudtijds in de bijbel het volk Israël “amen” zei op een toespraak van

een koning, profeet of priester, betekende dat niet alleen dat zij instemden

met hetgeen gezegd was, maar meer nog dat zij hun eigen leven aanboden

als levend materiaal om naar hetgeen gezegd was ook te handelen. Zij

beleden ermee dat zij hun leven in de hand van de voorganger overgaven,

opdat het gevormd zou worden door diens onderwijs. Amen betekent, het

zal waar en zeker zijn, meer nog dan ik in mijn eigen hart gevoel, zo legt

het de Heidelbergse Catechismus uit. Amen is dan ook niet in de eerste

plaats het woord van de spreker of onderwijzer, maar van het volk, van het

gehoor, dat zijn instemming geeft. Daarmee hangt weer nauw het woord

“emoena” samen, dat is “geloof”. Daarmee betuigde het volk dat het

gehoorde conform de werkelijkheid is, dus geloof afdwingt, en men

daarvoor de prijs wilde betalen van de eigen persoonlijkheid. Dus kan de

waarheid ons niet neutraal laten. Vroeg of laat zal de gehele wereld ja of

nee moeten zeggen op de waarheid.

Wij maken niet de omstandigheden, maar Elohim maakt voor ons de

omstandigheden, zodat wij voor de keuze komen te staan. Elohim heeft

Zijn opvoedingsplannen met de wereld bekendgemaakt in Zijn wetten.

Vroeg of laat zal de hele wereld moeten belijden dat dat de waarheid is.
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Ook al spartelt de leugen nog zo tegen, uiteindelijk blijft er niets dan

waarheid over, daar de leugen stuk loopt op de werkelijkheid.

Romeinen 14:11  Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij

zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden.

Zacharia 8:16  Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid,

een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des

vredes in uw poorten.

Zacharia 8:19  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het vasten der

vierde, en het vasten der vijfde, en het vasten der zevende, en het vasten der

tiende maand, zal den huize van Juda tot vreugde, en tot blijdschap, en tot

vrolijke hoogtijden wezen; hebt dan de waarheid en den vrede lief.

Jeremia 5:3  O HEERE! zien Uw ogen niet naar waarheid ? 

Ezechiël 11:19  En Ik zal hun enerlei hart geven, en zal een nieuwen geest

in het binnenste van u geven; en Ik zal het stenen hart uit hun vlees

wegnemen, en zal hun een vlesen hart geven;

Ezechiël 36:26  En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest

geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees

wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.

Jeremia 33:6  Zie, Ik zal haar de gezondheid en de genezing doen rijzen, en

zal henlieden genezen, en zal hun openbaren overvloed van vrede en

waarheid.

En  Jes. 25:6 En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken

een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs,

van reine wijnen, die gezuiverd zijn.

7  En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts,

waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën

bedekt zijn.

8  Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de

tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks

van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken.

9  En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem

verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem

verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.

Laten wij besluiten met dezelfde lof- en dankzegging van Daniël: 

 Daniel antwoordde en zeide, 2:20: De Naam Gods zij geloofd van

eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijn is de wijsheid en de kracht.
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21  Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij

bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap

dengenen, die verstand hebben;

22  Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet, wat in het duister

is, want het licht woont bij Hem.

23  Ik dank en ik loof U, o God mijner vaderen! omdat Gij mij wijsheid en

kracht gegeven hebt, en mij nu bekend gemaakt hebt, wat wij van U

verzocht hebben, want Gij hebt ons des konings zaak bekend

gemaakt................

27  Daniel antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die

de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de

waarzeggers den koning niet te kennen geven;

28  Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die

heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in

het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger,

zijn deze: ..................

44  Doch in de dagen van die (tien) koningen zal de God des hemels een

Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en

dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die

koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid

bestaan.

45  Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen

afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud

vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna

geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker.

46  Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezicht, en aanbad

Daniel; en hij zeide, dat men hem met spijsoffer en liefelijk reukwerk een

drankoffer doen zou.

47  De koning antwoordde Daniel en zeide: Het is de waarheid, dat ulieder

God een God der goden is, en een Heere der koningen, en Die de

verborgenheden openbaart, dewijl gij deze verborgenheid hebt kunnen

openbaren.
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