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Het kennen van achtergronden is een absolute vereiste wanneer wij
speurwerk verrichten naar iets dat verloren is gegaan. Bij ons zoeken
naar de identiteit van Israël, van de twaalf stammen in de
verstrooiing, is het een onmisbare hulp om de achtergronden te weten
van de twaalf stammen. Daar hebben wij in ons verdere speurwerk
groot gemak van, om te weten hoe de stammen leefden, hoe hun
gewoonten waren en in welke omstandigheden zij verkeerden.
De Romeinen zagen met trots terug op hun stamvaders, en dat mogen
wij ook enerzijds, daar onze stamvaders, de ware Israëlieten
onuitwisbare kentekenen dragen van Elohim en Zijn eigenschappen,
hoewel zij ook stijf van nek en hard van hart konden zijn.

Van de Romeinen gaat de legende dat Rome gesticht was door de
tweelingbroers Romulus en Remus. Zij zouden door het stichten van
Rome gehoor hebben gegeven aan de opdracht die de goden aan hun
voorvader Aeneas had gegeven ná de val van Troje.
De Trojanen waren Atlantiden en Lemurianen. De huidige Europese
vorstenhuizen stammen van hen af.
(Zie de volgende boeken: D.M. Potts, Queen Victoria’s Gene; Karl Shaw, The
alarming History of European Royalty; David Icke, The biggest Secret; The Trojan
origins of European Royalty, zie internet: 
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4934
R. Buskin, The complete Idiot’s guide tot British Royalty; D. Hilliam, Kings,
Queens and bastards.)

De Atlantiden en Lemurianen waren Nefilim, die grote catastrofen als de
zondvloed overleefden in speciale door hen gemaakte schuilkelders. Zij
leefden na de zondvloed vooral in de streek tussen de Eufraat en de Tigris,
bij Babylon.
Babylons stadsmuur had acht poorten, elke poort was gewijd aan een
andere godheid. De mooiste poort was die van Isthar (de achthoek). De
poort was 15 meter hoog. Isthar was de godin van de liefde en van de
oorlog. De poorten waren versierd met draken, als symbolen van Marduk,
de oppergod. Stieren waren er ook als versiering, als symbolen van de
onweersgod Adad. Leeuwen golden als symbool van kracht en
koningschap.
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In Griekenland waren de steden Minoëis, Mycene en Knossos, het centrum
van de stier-verering, waar de stier symbool stond voor de mannelijke
potentie. Jongens en meisjes beoefenden daar de sport van het stierspringen.
Daarvan komt het woord “minotauros” af.  Door de vulkaanuitbarsting van
Santorini bij Kreta ging deze beschaving ten onder.

In Babel is het vooral Nimrod, ook wel Cush genoemd, of Bel. Van hem
stammen de kinderen Belials af. Bil = de zonnegod, of de adelaar op het
USA-grootzegel. Bel, Bil of Belus.
Cush noemde zichzelf een godheid, die als Hermes bekend staat. Cush was
een zoon van Cham. Zijn naam betekent “de gebrande”, verbonden met de
zonnediensten van de Chemariem, de zwartgeblakerden. Daarvan hebben
de rabbijnen hun zwarte kleren overgenomen, die weer overgenomen zijn
door de Roomsen en Protestanten, daar zwart hun nog al schijnt aan te
spreken.

Nimrod is de grondlegger van Babylon, samen met de Belialskinderen, de
vermengden met de Nefilim.
In de religie van Babel zijn in hoofdzaak drie grondelementen te noemen:   
1. Het VUUR, 2. De SLANGEN, 3. De ZON.    

Israël is steeds verzocht geworden met de religie van Babel en is daarin ook
regelmatig vervallen, tot op vandaag de dag. Wij dienen dus Babel in de
eindtijd goed te identificeren, want in dat Grote Babylon zit het ware Israël,
dat uit Babylon dient te vertrekken om behouden te worden en geen deel te
hebben aan haar plagen.

De Zon-aanbidding van Babylon diende niet vanwege de behaaglijke
warmte en groeikracht, maar geschiedde vanwege het feit dat de zon
energie uitstootte op bepaalde tijden. Deze energie zorgde voor
multidimensionaal bewustzijn van de mensen. Dat gaat via onzichtbare
elektrische frequentie-niveau’s. De zon stoot altijd wel elektromagnetische
energie uit, maar de ene keer meer dan de andere keer. De cycli van de zon
zijn 11 jaar opgaand en 11 jaar afgaand. Het grootste deel van deze energie
verdwijnt in de kosmos, maar een klein deel bereikt de aarde. Alle leven op
aarde is afhankelijk van energie, van een voedingsbron, van de zon. Leven
en denken is een interactie van magnetische vibraties. Wijzigt men het
magnetisme, dan wijzigt men het leven zelf.
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De zon en de zonne-energie bepaalt min of meer ons gehele leven en
denken. En vandaar de verering van de zon in de oude religies. Maar ook
vandaag staat de verering der zon hoog aangeschreven, hoewel de meeste
mensen niet meer weten waarom.
De ouden bouwden hun zonnetempels, zonnecirkels of heilige plaatsen op
bepaalde kruispunten van grids, de meridianen of denkbeeldige lijnen over
de aarde. Die heilige plaatsen noemde men een “Loo”, of een “Nul”, dat
waren meestal cirkels, zoals Stonehenge. In Nederland kende men
verschillende “Loo’s”, die wij nog terug vinden in namen als Ermelo,
Hoenderloo, Otterlo, Groenlo, Dwingeloo,  etc., en in Apeldoorn paleis Het
Loo, verder de nul in Nulde bij Putten.
De grote stenen op en bij zo’n heilige plaats noemde men megalieten,
menhirs en obelisken. Dat waren indicators en ontvangers of antennes van
de kosmische zonne-energie. Ook in de aarde lopen onzichtbare
energievelden, grids of magnetische koorden. En waar zulk soort velden
elkaar kruisen ontstonden en ontstaan elektro-magnetische pieken. Daar
maakte men een heiligdom. Het gaat dus om contact met het oneindige, om
de verruiming van het bewustzijn. 
De aarde is de enige rustplaats in het zonnestelsel voor bewustzijn. Dat
heeft de Schepper nog zo gelaten. De andere planeten zijn onbewoonbaar
geworden. De val in de engelenwereld heeft heel wat teweeg gebracht. De
gevallen engelen zijn de Nefilim, geesten die geen lichamen hebben. Zij
kunnen echter wel in lichamen intrek nemen. Zelfs in beesten kunnen zij
inwonen, zie hoe de duivelen in de wilde zwijnen mochten gaan wonen,
Matth.8:31.
De gevallen engelen hebben op de een of andere wijze kans gezien een
menselijk lichaam als woning te nemen, en zijn als Atlanten en Lemurianen
een beschaving gaan opbouwen, die verstoord is door een grote calamiteit,
waardoor de aarde “woest en ledig” werd. 
Daarna heeft de Schepper in zes dagen de verwoeste aarde herschapen en
Adam en Eva als bewaarders in de Hof van Eden geplaatst. Door Nachash,
een trawant uit de Nefilim, wiens naam wel vertaald werd door “slang”
heeft Eva van de rechte weg afgebracht door zijn verleiding.
In Adam en Eva had Elohim mensen naar Zijn beeld en gelijkenis
geschapen, waarmee Hij kon communiceren. Hun lichamen waren tempels,
waarvan een deel vlees was en een ander deel geest. Zij waren volmaakt in
delen, maar wel sterfelijk. Door gehoorzaamheid zouden zij in hun staat
worden bevestigd en vastgesteld, zodat zij onsterfelijkheid zouden aandoen.
Door de geslaagde aanval van Nachash op Eva en via haar op Adam,
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werden hun lichamen en geesten gesloten tempels voor Elohim, op slot,
verzegeld, omdat de boze er intrek in had genomen als de “sterkgewapende,
die zijn hof bewaart”, Luk.11:21.
21  Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede.
22  Maar als een daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt
zijn gehele wapenrusting, daar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit.

Voor Adam en Eva en hun nageslacht bleef redding en herstel mogelijk.
Voor de gevallen engelen niet. Zij waren geesten, geen mensen van vlees en
bloed. Voor mensen van vlees en bloed is regeneratie en herstel mogelijk,
dus bracht dit de gevallen Nefilim op het idee om te proberen bezit te
krijgen van lichamen van vlees en bloed, om daarmee zich tot de categorie
wezens te kunnen tellen die op herstel mogen rekenen. Dat streven zien wij
de gehele historie door, hoe de satanskinderen zich steeds inmengen met het
mensenzaad, om daardoor de hand te leggen op het herstel, d.w.z. dus
tevens op hetgeen aan het herstel is verbonden, n.l. de regering over de
aarde. Dat heeft voornamelijk Amalek geprobeerd, door zijn hand te willen
leggen op de Troon van Jahweh, zie 
Exodus 17:16  En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is,
zo zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!

Waar Elohim Zijn volk heeft, vestigt (of mag) de boze zijn kapel ernaast
optrekken. Van daaruit wil hij integreren. Dat lukt hem steeds een heel eind.
In de dagen van de Heiland waren de satanskinderen erin geslaagd zich te
integreren in een deel van Juda dat onder de naam “joden” bekend stond.
Zij maakten er aanspraak op kinderen Abrahams te zijn. Onze Heiland
ontnam hun die waanvoorstelling, door erop te wijzen dat, wanneer zij
kinderen Abrahams zouden zijn, Elohim wel van stenen ook kinderen
Abrahams zou kunnen maken. Dat is immers absurd. Nee, Yashua noemde
hen adderengebroed, Joh.8:44.
Voor de satanskinderen is er echter géén herstel. Zij hebben wel lichamen
van vlees en bloed, maar die zijn in feite gestolen, aangenomen lichamen,
waarin zij als geesten huisvesten. Zij dragen niet de genetische code van
Elohim, kunnen niet altoos deze lichamen in stand houden en moeten zich
bedienen van het bloed van de Adamskinderen. De satans kinderen lijden
aan allerlei vreemde bloedziekten als hemofilie, Niemand Pieck, Tay Sachs,
etc.
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Christus is gekomen als Hogepriester voor Zijn volk, voor de verloren
schapen van het Huis Israëls om hen te verlossen, en hun loslating te
verkondigen uit de gevangenis. Zij zijn gebondenen van de satan geworden,
Luk.4:19, Jes.42:7, 49:9, 61:11, Zach.9:11,12. Voor hen alleen is Hij
gestorven.
De boodschap van het Evangelie is dan ook voor de mensen, het zaad
Abrahams. Hebreeën 2:16  Want waarlijk, Hij neemt de (gevallen) engelen
niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan.

Vandaar dat de discipelen de opdracht ontvingen die als volgt luidde: 
Mattheus 10:5  Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven,
zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet
ingaan in enige stad der Samaritanen.
6  Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls.
7  En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij
gekomen.

En de Heiland zeide:
Mattheus 15:24: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het
huis Israëls.

Om erachter te komen waar de verloren schapen in die dagen en daarna
waren, is het heel simpel erop te letten wáár ter wereld mensen tot
waarachtig geloof en bekering zijn gekomen op de prediking der apostelen,
op de prediking van het Evangelie des Koninkrijks!
Waar de schapen de stem van de Herder gingen opmerken, ernaar gingen
luisteren, is het grote bewijs geleverd dat dát de verloren gewaanden waren
en zijn. 
Immers, Johannes 10:27  MIJN schapen horen MIJN stem, en Ik ken
dezelve, en zij volgen Mij.

Waar ter wereld is er een zo grote aanneming geweest van het Evangelie,
dan in Noord West Europa? Nergens. Dus is het grote bewijs geleverd dat
in Noord West Europa de verstrooide schapen wonen. Het licht van het
Evangelie is door hen aanvaard, aangenomen en uitgedragen. 
En wanneer de schapen in Noord West Europa zijn geïdentificeerd, is óók
de schapenstal aldaar, het Zion. Dan is daar de “bestelde plaats”, en dan
liggen aldaar de Elyseese of zalige velden.
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De landen Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, België,
Engeland, Schotland, Ierland, zijn voornamelijk de landen waar de
Reformatie heeft gebloeid, dat is waar de schapen de stem van de Herder
erkenden en Hem gingen volgen. Daarom is daar tevens het Grote Babylon
uit voortgekomen en opgebouwd. In Openb.18:4 wordt israël geboden uit
Babylon te vertrekken. Waar Israël is, is ook Babylon.  De schapen hebben
de opdracht de structuren van dat Grote Babylon te verlaten, opdat ze geen
deel krijgen aan haar plagen.

Het slangenzaad zit altijd op en achter de hielen van het vrouwenzaad. Zij
hebben de tronen van de Noord-West Europese landen bezet, die in
werkelijkheid tronen behoren te zijn van David.
Zij, de Nefilim, willen de wereldregering. Zij zien zichzelf als goden.
Zij doen aan oude occulte mysteriegodsdiensten van Babylon, Egypte en
Rome. In hun paleizen wemelt het dan ook van de occulte altaren en
afbeeldingen. 

Zij menen op technologische wijze de baas te kunnen spelen over het
vrouwenzaad. Zij menen ook dat zij via de astronomie en astrologie de
goede kaarten in handen hebben.
Zij rekenen echter foutief. Zij houden met bepaalde factoren geen rekening,
althans dat kunnen zij niet, omdat zij niet de Geest van Elohim bezitten.
Hun geesten kunnen niet worden vernieuwd door de Geest van Christus.
Hun bewustzijn blijft ten alle dage gericht op zichzelf, op het kwade, het
eigengerechtigde.

Jakob is geheel anders dan Ezau. Jakob leeft bij de openbaring van
Christus. Ezau leeft bij zichzelf, bij de geest van de satan.
Jakob kreeg te Bethel een hemelse openbaring. Hij zag een ladder staan op
de aarde.
Gen.28:10 ¶ Jakob dan toog uit van Ber-seba, en ging naar Haran.
11  En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte; want de zon was
ondergegaan; en hij nam van de stenen dier plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en
leide zich te slapen te dierzelver plaats.
12  En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste
aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder.
13  En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van
uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik
aan u geven, en aan uw zaad.
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14  En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte,
westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad
zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.
15  En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en
Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan
hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb.
16 ¶ Toen nu Jakob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de HEERE
aan deze plaats, en ik heb het niet geweten!
17  En hij vreesde, en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats! Dit is niet dan een huis
Gods, en dit is de poort des hemels!
18  Toen stond Jakob des morgens vroeg op, en hij nam dien steen, dien hij tot zijn
hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie
boven op.
19  En hij noemde den naam dier plaats Beth-el; daar toch de naam dier stad te
voren was Luz.
20  En Jakob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij geweest zal
zijn, en mij behoed zal hebben op dezen weg, dien ik reize, en mij gegeven zal
hebben brood om te eten, en klederen om aan te trekken;
21  En ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn; zo zal de HEERE
mij tot een God zijn!
22  En deze steen, dien ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods
wezen, en van alles, wat Gij mij geven zult, zal ik U voorzeker de tienden geven!

Die ladder ziet op de Dierenriem in de hemel. Het begin van de Dierenriem
is het sterrenbeeld Virgo of Maagd. De Maagd lag vroeger bij het
sterrenbeeld Coma Berenices, dat is broodhuis of Bethlehem. Bij “De
Maagd” ontspruit alle ware leven en keert daar weer terug, na een “Grote
Jaarcyclus” van 25.800 jaren. Althans, zo zagen het de oude Egyptenaren,
die zeer knap waren. Vandaar hun Sfinx voor de Grote Piramide, die een
Leeuw voorstelt met een vrouwenhoofd, dat wijst naar de sterrenbeelden
Leeuw en Maagd. Maagd is het begin, Leeuw is het einde. Daartussen ligt
de verbinding. De anaeus-slang symboliseert zulks, dat is de slang die in
zijn eigen staart bijt. Dat is symbool van de grote jaarcyclus. Bij die Leeuw
moet Zion zijn, en daar moeten de Elyseeuse velden liggen, volgens de
Nefilim, de oude Egyptenaren en hun nazaten. Dat hemelse Zion is het
Koninkrijk der hemelen, hetwelk alleen kan worden binnen gegaan door
wedergeboorte. De oude wijsheid wist dat de mens in het sterrenbeeld
Maagd moest zijn geboren, om als een Leeuw te eindigen en daarna het
Rijk der Hemelen te kunnen ingaan. Dat was de ladder van Jakob ten
voeten uit getekend, en wel door openbaring van Elohim zelf. Elke stam
van Israël heeft een eigen banier, een eigen symbool, dat correspondeert
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met de dierenriemtekens. Ook hun ligging in de woestijn en hun plaats in
Kanaän relateert hieraan. De steen waarop Jakob lag noemde hij Bethel. En
de Egyptenaren noemen de Hoeksteen de Ben-Ben.
Israël is in feite op deze steen geboren, op de Bethel-steen. De Bethelsteen
is een rechthoekige steen, en de Hoeksteen van de Grote Piramide is dat
eveneens, maar dan in een andere positie. Daar is de Hoeksteen tevens de
Topsteen. En de Topsteen heeft de hoek van de Grote Piramide. De hoek
van de Grote Piramide, vanuit de aarde doorgetrokken naar de Dierenriem,
wijst naar het sterrenbeeld Maagd, de moeder aller levenden (Isis) in
werkelijkheid Rachel.   
Rachel baarde Benjamin en stierf. Benjamin = zoon van de rechterhand. De
Ben-Ben is de Hoeksteen, dat is de Zoon van Elohim, zoals genoemd in
Jes.28:16, Ef.2:20, 1Petr.2:6. Dat heeft het Nefilim-ras willen nabootsen in
de Grote Piramide.
Er ontbreekt echter een klein weinig aan de Ben-Ben hoeksteen der Grote
Piramide. Dat is de afwijkingsfactor 286,1". Daardoor is de Hoeksteen niet
te plaatsen. De bouwers kwamen foutief uit. Hoewel de Grote Piramide een
groot wereldwonder is, is ze niet volmaakt, niet perfect, een werk van het
Nefilim-ras, van gevallen engelen.
Wanneer de Grote Piramide een werk van Elohim zou zijn geweest, zou ze
volmaakt zijn en had de Topsteen geen afwijking kunnen vertonen. De
kennis van de gevallen engelen is fenomenaal, verbluffend, maar reikt niet
aan de Goddelijke kennis, en vandaar de afwijkingsfactor in de Grote
Piramide.

 
De Mercator-projectie
Genoemd naar Gerardus Mercator, 1512 - 1594, de uitvinder van de
cilindrische projectie. 
De Nefilim-nageslachten zochten altijd ingespannen naar de plaats van het
nieuwe hemelse en nieuwe aardse Jeruzalem in de toekomst. Dat was te
zien in de oude Egyptenaren, maar ook later bij de Knight Templars
(Kruisridders), de Vrijmetselaren en Illuminati.
Zij zaten er met hun onderzoekingen en speurwerk verdraaid dichtbij. Zij
namen de Grote Piramide als indicator, als uitgangspunt. Wat zij als
resultaat van hun onderzoek hadden gevonden wees hen in de richting van
het Noorden, naar Frankrijk. Daar moest volgens hen het nieuwe Jeruzalem
gesitueerd worden.
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Inderdaad wijst de Bijbel in Ps.48 naar het Noorden, alwaar Zion zal
komen, maar dan wel een stuk hoger dan de Templars dat meenden.
De Templars lieten hun oog vallen op Rennes Le Château en omgeving in
beneden Frankrijk. Zij zaten wel in de goede richting, maar hadden hoger
moeten gaan. Wanneer zij hun speurwerk goed hadden gedaan, waren zij in
Nederland uitgekomen, als het land waar het toekomstige nieuwe Jeruzalem
zal komen.
De zogenaamde “Mercator-projectie” wijst naar Nederland, gezien vanuit
de basishoek van de Grote Piramide, 51°, 51', 14,3".
Door Nederland loopt eveneens de 52° meridiaan.

zie Mercator-projectie.  
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De Templars en Vrijmetselaars en hún projecties

Het ging de Knight Templars (Kruisridders) en Vrijmetselaren oudtijds om
het zoeken naar de plaats waar Elohim Zijn nieuwe Zion zou vestigen. Zij
wisten het veel beter dan de huidige “Christenen voor Israël”, die menen dat
Palestina nog steeds Elohims optie is. Nee, Israël bezat het land Kanaän
voorwaardelijk en heeft het recht verspeeld. Dat leest men o.a. in Micha 2;
10  Maakt u dan op, en gaat henen; want dit land zal de rust niet zijn; omdat het
verontreinigd is, zal het u verderven, en dat met een geweldige verderving.

Elohim heeft een geheel ánder stuk land op het oog, waar de rust wél zal
zijn, nl. in het Noord-Westen van Europa.
De Kruisridders en Vrijmetselaars deden naarstig speurwerk om erachter te
komen waar het nieuwe Zion zou komen, zo goed als Herodus onderzoek
liet doen naar de geboren Koning. 
Men situeerde het nieuwe Zion in Frankrijk. Dat is echter onjuist. Dat is
juist de plaats van het centrum van het Grote Babylon.
Met ons onderzoek hebben wij dus twee vliegen in één klap gevangen. Wij
hebben het hart van het Grote Babylon ontdekt, en tegelijk de plaats even
buiten het hart van Babylon, die als “veilige schuilplaats”, als de “bestelde
plaats uit 2 Sam.7:10" geldt, nl. Nederland, een kustland, een land dat voor
een groot deel beneden de zeespiegel ligt, een dubbele kleibodem heeft en
verzwolgen wordt door zeer vele rivieren en wateren.
In die veilige plaats heeft Elohim Zijn schapen verzameld en zal er nog veel
meer daarheen brengen, zodat het gonzen zal van de menigte, Micha 2:12 ¶
Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel
vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het
midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen.
 
Oud Babylon lag in Ur, wat nu Irak is. Van daar is de symbolische adelaar
(de geest van de wereldheerschappij) naar Egypte gevlogen, van daaruit
weer Medo-Perzië, later naar Griekenland, en weer later naar Rome.
Uiteindelijk is de adelaar in de USA geland, waar de Novus Ordo Seclorum
eraan komt.

Satan is bezeten om de heilige dingen, welke Elohim voor Zijn volk heeft
bestemd, naar zich toe te halen. De na-aperij van de satanisten is duidelijk.
Het is voor hen een soort tweede natuur geworden om te jagen op het goud
van Elohim, op het eerstgeboorterecht van Jakob. Zij willen de genetische
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code welke Elohim aan het vrouwenzaad heeft gegeven weten, kraken en
gebruiken in hun voordeel, om hun doel, de wereldheerschappij, te
verkrijgen.
In hun loges of tempels voeren zij hun sinister spel op. Hun rol is die van de
satan, vermomd tot Christus. Zij wanen zich de eerstgeborene te zijn, het
ware Israël te zijn, hoewel zij weten dat niet te zijn. Zij leven in de wereld
van de waan. 
Wat zij nog niet hebben gevonden is, het zogenaamd “verloren Woord”.
Dat is niet zozeer de geheime naam van Jahweh. Nee, het Woord, dat de wil
van Elohim bevat, op een geheime en verborgen plaats, waar de Davidstelg
zal voortspruiten uit de afgehouwen tronk, en waar het nieuwe Zion in de
eindtijd zal komen. Het is het geheime Woord der profetie, de uiteindelijke
wilsbeschikking van Elohim. En, dat houdt Hij voor Zichzelf! Men zal het
overal zoeken, maar niet vinden, Amos 8:11.
Waar in de wereld, welk land zal het zijn of worden? De vrijmetselaars
menen dat het Frankrijk in de eerste plaats zal zijn, met van daaruit de
USA. Frankrijk (de vrijmetselaars in Frankrijk) gaf aan de USA het
Vrijheidsbeeld, Miss Liberty.  Vanuit Frankrijk is de USA gebouwd.

Hoe kwamen de Kruisridders en Vrijmetselaars ertoe om Frankrijk te
kiezen als plaats voor het nieuwe Zion?
Zoals eerder gezegd verdeelden de ouden de wereld in drie delen, zie het O-
T landkaartje, waardoor een Tau ontstond. Ook Jeruzalem verdeelde men
op gelijke wijze in drie delen, zie kaartjes. En men tekende de zogenaamde
“triple tau”. Zie plaatjes, naar de vorm van de Mercuriusstaf, de caduceus.
Tau komt van tauros of stier. In het Frans werd het “tour”, en in het Engels
“tower”. De grondvorm van grote kathedralen bouwde men dikwijls in een
T-vorm. Het paleis van de aartsbisschop noemde men het “paleis van de
Tau”. De triple tau wijst naar het feit dat de aatsbisschop de maker was van
de koning, in dit geval drie koningen, daar de wereld in drieën zou zijn
verdeeld. Azië, Afrika en Europa, elk één koning.

plaatjes p.65, kaart 23, p.72, 46
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Frankrijk zag men als meest voor de hand liggende locatie voor het nieuwe
Zion. Daar zou het verloren Woord zijn. Zij gaan daarbij uit van de
kabbalistische getallenleer, de driedeling der aarde, plus de 30° lijn, is 33°,
als hoogste graad der vrijmetselarij. 33 is de leeftijd van “Jezus”. Dat zagen
zij verwerkelijkt op een gouden plaat (zie hieronder afgebeeld) die zij
hadden gevonden in de Tempel te Jeruzalem.

p67.

Op die gouden plaat staat de Alef en Beth en Lamed geschreven,
getalswaarde 33. 30° en 33° vanuit de Grote Piramide met de
Mercatorprojectie, en wij komen uit in Frankrijk, Pech Cardou, etc.
Via deze plaat is men verder gegaan met onderzoek naar de mogelijke
locatie van het nieuwe Zion.
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 Zie fig.39.p.86

  

Met de passer en de winkelhaak ging men aan het uitmeten. 
Men nam de meridiaan van Parijs als uitgangspunt, en de 36° breedtegraad
als de “Poort van Dan”, die dwars door de Middellandse Zee liep, door de
Straat van Gibraltar.

p.90
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Het koningschap zou komen via de 3 en 33, zie figuur 44 en 48. En wel bij
de Franse plaats Pech Cardou. (figuur 40, 56, 97)

                                                                           Maria Magdalena (Isis)
                                                                           (Onder) de Parijs-meridiaan,
en de straal van 9 mijl.
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Fig.56     en 58.
 

Vanuit deze constructie is tevens het Maltezer kruis ontstaan.

               P-135 vv
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In de loges der vrijmetselaren ligt de bijbel altijd open bij Joh.1:1

In Pech Cardou situeerde men het nieuwe Zion, en natuurlijk moest daarbij
een Hoofdschedelplaats (Golgotha) komen te liggen. Daarvoor koos men
een heuvel uit, die men bewerkte en waaruit men een schedelvorm houwde.
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Een oude kaart van dit nieuwe Zion wordt in de Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag bewaard. Zie hieronder:

       P.107

De cirkel was een 9-mijlen cirkel.
De Templars waren een van de eersten die het nieuwe Zion ergens anders in
de wereld situeerden, niet in het Midden-Oosten.
In hun Golgotha maakten zij een tempel, waarin de Ark des verbonds
bewaard zou zijn gebleven. Waarschijnlijk gaat het hier om een vervalsing
of duplicaat van de Ark.
De kop of schedel die men uithieuw is niet die van Jezus, maar van Jaques
De Molay, hun leider, de Grootmeester, die door Rome verbrand is
geworden. Ook de lijkwake van Turijn vertoont niet de schedel of
afbeelding van Jezus (Yashua ha Messiah), maar is een afdruk van de
schedel van Jaques De Molay. 
Zie http://www.intranet.ca/~magicworks/knights/shroud.html.
En van Chr. Knigth en Robert Lomas “The second Messiah”, en “The
Hiram Key”. 

Het “Golgotha” van de
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Templars. De kop is die 
van J. De Molay

p.156

De Templars wilden de “genadezetel” (de Ark) onderbrengen in hun
nieuwe Zion. Zij beweren van de bloedlijn van Jezus te zijn. In
werkelijkheid is die Jezus niet Yashua ha Messiah, maar hun Grootmeester
De Molay. De Merovingers en Carolingers stammen dus niet af van David,
zoals zij beweren, en maken ten onrechte aanspraak op het Messiasschap,
op het Verloren Woord. Zij stammen af van de Nefilim of gevallen engelen.
Zij maken zichzelf door hun symboliek en spreuken openbaar. 
Een spreuk van een Grootmeester luidt: “Ik ben hier (in Pech Cardou) in de
hemel” (Et in arcadia ego). Zij noemen zichzelf  “De Prieuré de Sion”. Zij
zeggen de legitieme nakomelingen te zijn van Jezus, die na Zijn opstanding
met Maria Magdalena zou zijn getrouwd en in Frankrijk zou zijn gaan
wonen. Maria Magdalena zou de nieuwe eeuw inluiden als de M.M. dat zijn
haar initialen. De M heeft een waarde in het Latijn van 1000, dus 2 x 1000
is het jaar 2000, het millennium, waar de eerste en laatste letter een m is.
Zij verraden zichzelf dikwijls. In een geheim document spreken zij over de
“solis sacerdotibus”, als de zon van het heil dat zij zouden hebben
ontvangen en de satan in hen is. Zij noemen zichzelf Katharen, Catharos
komt van het Griekse puur, zuiver. Dus zijn zij de échte zuivere
satanskinderen bij uitstek, zoals ook in Joh.8:44 beschreven, die ten
onrechte aanspraak maken op de troon van David.
Naar men zegt zou de Ark in het jaar 1313 zijn aangekomen in Pech
Cardou. Vandaar dat 13 hun geluksgetal is geworden.
Onder hun gelederen bevonden zich knappe natuurkundigen als Izaak
Newton, Giordano Bruno en Robert Boyle.  Zij kenden de kneepjes van het
vak. Zij situeerden bij Parijs de zalige velden (Champ de Elysee).
De Arc de triomph.
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p.202 208 209

Lijkwade van
Turijn    

                                                                                   De Molay

In Parijs is later het hoofdkwartier van Rothschilds Grote Babylon
gebouwd. Waarschijnlijk is Rothschild ook maar een uitvoerder van de
geheime Grootmeester, die ergens in Azië woont, een Piso (joodse
afkomst).
Rothschild heeft in Parijs, maar ook in Londen zijn hoofdzetel.

20                  Israël Identiteit    No.4

In Londen is een nieuw vrijmetselaars-bouwwerk verrezen, ter ere van het
zogenaamde M.M. Maria Magdalena- millennium, de Millennium-Dome.
Londen ligt op de Greenwich nul-meridiaan.
De grondvormen van de Millennium-Dome vertonen een Davidster en
Maltezerkruis. De Dome heeft 2 x 6 pilaren, en 6 ingangen.

p.218..

De Maria-verering is in feite de Maria Magdalena-verering, Zij is de
“vrouwe van alle volkeren”, de Madonna. Of ook Isis, de koningin des
hemels. 

In het volgende hoofdstuk zullen wij ons onderzoek meer toespitsen op de
plaats welke Elohim Zelf heeft bepaald (besteld) voor Zijn volk, en welke
sporen leiden tot die plaats, en hoe die plaats eruit ziet.

Elohim gaat Zijn volk en Rijk weder oprichten. Zijn volk wordt weer
aangenomen en zal nationaal worden “gedoopt” om de Heilige Geest te
kunnen ontvangen. Dat zal even een benauwde tijd zijn, eventjes geheel
onder “water” (in diepe doodsnood), maar ..... Elohim houdt Zijn volk vast
en zal ons niet laten verdrinken.
Zoals het in Hand.2  wordt beschreven, de vereisten voor de doop, nl.
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1e. De bekering > dat is iets wat Israël zélf moet doen (uiteraard door
Elohims kracht en werking)
2e. De doop > dat is iets wat anderen aan Israël zullen doen (uiteraard met
Elohims toestemming en goedvinden)
3e. De gave van de Heilige Geest > dat is hetgeen Elohim doet, waardoor
het leven uit de doden, de Geest in de dorre beenderen van Ezechiël.

PF VDM 28-2-2000                                           Zie hoe het Maltezerkruis
via magische vierkanten wordt gevormd.


