
1                     Apartheid

De Bijbel heeft gelijk
Het staat in de Bijbel, dus is het zo. Aan de Bijbel mag niet worden
getwijfeld. Goed. Maar wat stáát er dan in de Bijbel? En waarin heeft de
Bijbel gelijk?
Dat álle mensen en rassen gelijk zouden zijn!
O ja, staat dat in de Bijbel?
Ja zeker. Het is ons altijd door de schoolmeesters en dominees
voorgehouden dat als gevolg van de vloek van Noach over Cham en
Kanaän de blanke mensen zwart zijn geworden. En ook dat de blanke
mensen die maar lang genoeg in de warme streken rond de middellijn
wonen op den duur zwart worden.

Dus u gelooft dat de zwarte rassen afstammen van Adam, van Noach en van
Cham?  Ja zeker, zo is ons dat altijd voorgehouden. En, de geestelijken
kunnen het immers weten. Zij hebben gestudeerd.
Daarbij komt dat in Handelingen 17:26 het volgende staat:  En (Elohim)
heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den
gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren
geordineerd, en de bepalingen van hun woning;

Welnu, wat wilt u nog méér voor bewijs! Hier staat onomstotelijk dat alle
mensen en menselijke wezens uit één bloede, dat wil zeggen uit één
stamvader zijn voortgekomen, n.l. Adam!
Wanneer u dit niet gelooft, dan gelooft u de Bijbel niet en dan kunnen wij
ons gesprek wel verder stopzetten!

Meent u heus dat de Bijbel leert dat álle mensen uit één stamvader zijn
voortgekomen? Ja, zo leert het ons Hand.17:26.

Mag ik dan eens weten wat andere vertalingen weergeven van deze tekst, en
hoe het in de Griekse grondtekst staat?
Ja, dat weet ik niet. Dat moet u zelf maar uitzoeken!

Welnu, bij deze start ons onderzoek naar de oorsprong van de rassen.
Wat zeggen andere vertalingen en wat zegt de grondtekst?

De Leidse vertaling heeft:
Handelingen 17:26  Ook heeft Hij uit een stamvader alle volken der
mensheid gemaakt om hen over de gehele oppervlakte der aarde te doen
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wonen, na de wisseling der jaargetijden en de grenzen hunner
woonplaatsen vooruit vastgesteld te hebben;

De Luther-vertaling heeft:
Handelingen 17:26  En hij heeft gemaakt, dat uit éénen bloede de
geslachten aller mensen op den gehelen aardbodem wonen, en heeft den
duur der tijden en de grenzen hunner woonplaats bepaald,

De NBG vertaling heeft:
Handelingen 17:26  Hij heeft uit een enkele het gehele (elk) menselijke
geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij
heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen
bepaald,

De kanttekenaars van de Staten Vertalingen zeggen:

53) één bloede  
Namelijk van Adam en Eva. 

De Nieuwe Wereld-vertaling van de Jehovagetuigen heeft:
En Hij heeft uit één [mens] elke natie van mensen gemaakt....

De R.K. Willibrord vertaling heeft:
Heel het mensengeslacht deed Hij uit één ontstaan, om de gehele...

De RSV Holy Bible heeft:
And He made from one every nation of men to live ....

De Obbink-Bijbel heeft:
Hij heeft ook gemaakt, dat alle volkeren der mensheid uit één [mensch] zijn
voortgekomen
Welnu, dit is toch een overvloed aan bewijs dat nagenoeg alle Bijbel-
vertalingen weergeven dat het gehele mensdom uit één stamvader is
ontsproten.

Inderdaad lijkt de Bijbel dat te zeggen. 
Wij zijn echter nog niet zo heel gauw tevreden en zoeken nog even verder
naar bewijsvoering voor de stelling dat álle mensen en mensenrassen uit één
stamvader zouden zijn voortgekomen.
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De Strongs concordance heeft:
Handelingen 17:26  En <5037> heeft uit <1537> een <1520> bloede <129> het
ganse <3956> geslacht <1484> der mensen <444> gemaakt <4160> (5656), om
op <1909> den gehelen <3956> aardbodem <4383> <1093> te wonen <2730>
(5721), bescheiden hebbende <3724> (5660) de tijden <2540> te voren
geordineerd <4384> (5772), en <2532> de bepalingen <3734> van hun <846>
woning <2733>;

1520 heis, telwoord  
129 haima, AV-blood 99; 99  
1) bloed  
1a) van mensen of dieren  
1b) verwijst naar de zetel van het leven  
1c) van die dingen die op bloed lijken, druivensap  
2) bloed vergieten, door geweld, doodslag, moord

In het Grieks staat echter het woordje “haima” (hemo) er niet!
Er staat dat Hij (Elohim) uit één, het ganse mensengeslacht heeft gemaakt.
En dan dienen wij te weten wat de Bijbel onder het begrip “mens” verstaat.
In het Grieks staat er: “Eposièsen te ex enos pan ethnos anthropon”
Het woordje haima komt er niet in voor.

De juiste vertaling luidt: Hij heeft uit één ieder volk van mensen gemaakt.
Alleen Adam, en de volkeren uit hem voortgesproten, gaat het hier om.
Uit Adam heeft Hij Abraham laten voortkomen, en daaruit Izaak en Jakob
en de Israël-volkeren. Maar ook uit Ezau en Ismaël, etc. zijn volkeren
ontstaan. Elk volk had één stamvader. Daarover spreekt Hand.17:26.
En om Israël gaat het in de gehele Bijbel. Met andere volkeren wilde Hij
niet handelen. Israël is Zijn beminde, Elohims vrouw. 

Mens-begrip
In Gen.5:2 worden Adam en Eva “mens” (enkelvoud) genoemd. Elohim
noemt het echtpaar Adam en Eva (meervoud) met de enkelvoudige term
“mens”. Dus mogen wij zeggen dat Adam de mensheid is, en dat alle
Adamieten de mensen zijn, zoals de Bijbel hen ziet en noemt.
Elohim was bezig om de kroon op Zijn schepping te plaatsen, n.l. de mens,
de Adam-soort. Die soort is door Hem geschapen naar Zijn beeld en
gelijkenis, d.w.z. puur, blank, oprecht.
Het is immers een bewezen feit dat de negers en gekleurde rassen véél en
veel ouder zijn dan Adam en zijn soort.

4                     Apartheid

De Adam-soort is één-soortig, rossig, om te blozen, genetisch uit Elohim
voortgekomen. Adam was van Bóven (anthropos), en alle andere
mensachtige soorten waren van beneden, van de aarde alleen.
Elohim is een licht, en hoe kunnen dan Zijn kinderen zwart zijn? 1Joh.1:5. 
Van Adam staat geschreven in 1Petr.2:9 dat zijn nakomelingen een
“uitverkoren geslacht” is. Genos staat er in het Grieks, dus een genetische
soort. De verkiezing in Christus is eveneens enkelsoortig en niet
veelsoortig, Rom.8:29, Ef.1:4-6.
De Bijbel handelt over één soort, de mensen-soort van Adam.
Elohim is de Schepper, en iemand die schept en herschept is niet tegelijk
iemand die muteert en wijzigt, zoals men wil dat de zwarten uit Cham
zouden zijn voortgekomen, via een mutatie en vloek.
Uit een zuiver blanke soort heeft Elohim nooit een zwarte laten
voortkomen, als gevolg van een vloek.
Laten wij eens lezen wat de vloek van Noach inhield: Gen.9:24vv  
24 ¶ En Noach ontwaakte van zijn wijn; en hij merkte wat zijn kleinste zoon
hem gedaan had.
25  En hij zeide: Vervloekt zij Kanaan; een knecht der knechten zij hij zijn
broederen!

Is hier sprake van een genen-mutatie, zodat Kanaän van blank zwart zou
geworden zijn? Nee, zoiets staat er in het geheel niet. Kanaän zou een
knecht der knechten worden bij zijn broederen. Méér staat er niet! Al wat
men er méér van maakt, is er zelf bij gedacht.
Noach geloofde niet in een God die mutaties toepaste. Wanneer men aan
een zwarte toeschrijft dat hij een vervloekte uit Cham zou zijn, kent men
hem in feite dezelfde naam “mens” toe als Adam, hetwelk een
Godsmiskenning is.
Alleen een blanke kan een Israëliet zijn, geen zwarte. Niet alle blanken zijn
Israëlieten. Er zijn ook vele andere soorten blanken, hetwelk het voor ons
moeilijk maakt. De Amelekieten zijn ook blank, maar dan ánders blank.
Amelek = ameleukos, dat is verhoerd bloed.  En ook zijn er blanke
Atlanten, zoals deze te zien zijn in de Europese vorstenhuizen, als
Merovingers, Trojanen, Rothschilds, etc.
Een zwarte echter kan nóóit een Israëliet zijn of worden, zulks is
fysiologisch onmogelijk. Dat is slechts mogelijk in de theologische sfeer,
waar men fantasie-producten klaarmaakt, die men dient te geloven op
kerkelijk gezag.
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De mens is apart geschapen. Het dierenrijk is ook niet één familie, of te wel
één soort. Er zijn vele soorten, die apart dienen te blijven.
Alleen mensen van je eigen soort zijn je bloedverwanten, je naasten. De
anderen staan van ons af, zijn “verren”.

De tekst uit Hand.17:26 bedoelt dan ook niet dat Elohim uit één bloedlijn
alle mensensoorten schiep, daar er direct achteraan volgt dat Hij de grensen
van hun woningen bepaalde. Dus elke soort van de Adamieten apart zette,
hetwelk zeer zeker het geval moet zijn van de zwarte rassen. Grensen duidt
op de gescheidenheid der volkeren. En dat is niet een gevolg van de
spraakverwarring, want dat betreft slechts de verstrooiing van één soort.

Apartheid
Wij lezen in de Bijbel, hetgeen Elohim apart gezet heeft, dat voege de mens
niet samen. Dit houdt in dat wij eveneens niet mogen samenvoegen wat
Elohim gescheiden heeft!
Dan is de vraag van belang, gezien de anti-apartheid en gelijkschakeling of
integratie van alle soorten en rassen, hoe Elohim Zich heeft uitgesproken in
Zijn Woord en in de natuur over het wel of niet samensmelten van de rassen
en soorten der mensen.

Over rassen hoort men weinig of niets de werkelijkheid spreken. Ook is er
weinig moderne lectuur over. En alles wat met rassen te maken heeft krijgt
al spoedig het stempel van racisme, anti-semitisme, etc. En dat zijn in de
volksgedachte heel lelijke en kwalijke zaken.

Volgens Van Dale's woordenboek:
Ras:
1. groep van mensen of een soort van dieren of planten die gekenmerkt
wordt door bepaalde vaste erfelijke eigenschappen; ondersoort; variëteit:
er zijn vijf mensenrassen; etc.
2. groep van mensen of soort van dieren, die zich volgens  andere dan
strikt-biologische criteria gezamenlijk onderscheiden van andere
exemplaren van hun soort; --etnologisch gekenmerkte groep van mensen:
een Vlaming met de deugden en ondeugden eigen aan zijn ras; -- (niet
algemeen) familiaal gekenmerkte groep van mensen: een praktisch ras; hij
is van een goed ras, van een gezonde familie; -- geestelijk gekenmerkte
groep van mensen: een ras van vissers en matrozen; 

6                     Apartheid

3.  (in vrij, niet wetenschappelijk gebruik) elk der soorten waarin levende
wezens te verdelen zijn: het menselijk ras; het ras der mieren;
4. (zonder lidwoord) oorspronkelijkheid van optreden die iemand
onderscheidt van de massa en als kenmerk van goede afstamming wordt
gewaardeerd: dat was ras, die jongen toonde karakter;.
Opmerking. In samenstelling betekent ras vaak: van nature en in sterke
mate de kwaliteit bezittend die door het tweede lid wordt uitgedrukt, b.v.
ras-acteur, ras-schilder.

Apart: 1. op een afzonderlijke plaats, afgescheiden van iets anders; de
kinderen zaten apart aan een kleinere tafel.
2. (van omstandigheden) afzonderlijk, op zichzelf, niet in vereniging met
andere zaken

Het woord ras, etymologisch komt van  "razza", een Romeins woord dat
verschillend wordt verklaard, oa. uit het Arabische râs, dat is "hoofd" of
"oorsprong".

In het begin van de Bijbel staan wij al direct voor het feit dat er naast Adam
en Eva een wezen bestaat dat Nachash heet.
Algemeen is aanvaard dat dit een reptiel was. Men heeft de eigennaam
"Nachash" vertaald door slang.
Hierdoor is men de mist in gegaan en heeft men gedacht dat er een reptiel
was waarin de duivel schuilging. De duivel zou via de slang gesproken
hebben en Eva hebben verleid tot het eten van de verboden vrucht (appel,
zoals men meent).
Dat het hier echter ook om een ras en soort (zaadlijn) gaat van wezens die
veel op de mens gelijken, is blijkbaar de vertalers van de Bijbel ontgaan.

Gen 3:15  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en
tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen
vermorzelen.

 Zaad is volgens Strongs concordance 2233 zera` {zeh'-rah}
 1) seed, sowing, offspring  1a) a sowing 1b) seed 1c) semen virile

De Schrift spreekt hier over een zaad(lijn) oorsprong en herkomst van de
vrouw, en over een zaad(lijn) van Nachash. Er zal een altoosdurende
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vijandschap zijn tussen deze zaden, eindigend in de vermorzeling van de
kop van het slangenzaad.

Voortbordurend op de gedachte van de Bijbelvertalers zijn dus alle mensen
en mensachtige wezens, alle rassen en soorten van menselijke wezens
afkomstig van Adam. 
Door de zondvloed, die men zich wereldwijd indenkt zouden alle mensen
en rassen van de aardbodem verdwenen zijn, behalve Noach en zijn gezin.
Dus moeten volgens deze gedachtegang alle rassen en soorten -blank, geel
en zwart- uit Noach en zijn zonen zijn voortgesproten. Een ándere
mogelijkheid stond er voor de theologen niet open.
Het zwarte ras zou van Cham en zijn zonen afstammen, daar men meent dat
Cham vervloekt zou zijn door zijn vader Noach. Cham werd echter niet
vervloekt, maar Kanaän.

Verder meent men dat de Messias gekomen is om alle rassen en soorten aan
te nemen tot Zijn kinderen en Gemeente. Dus zou men zich mogen
vermengen. Nee, de zonde van vermenging staat echter gelijk aan hoererij,
zie Hos.5:7, 6:10, 7:8.
Israël is apart, moet alleen wonen, Num.23:9.
Gelijkheid van bloed is een fabel, een onwetenschappelijke dwaling.
Prof. J. Bonner zegt dat de mensenrassen niet biologisch gelijk zijn. Het
bloed van een blanke verschilt in samenstelling en erfelijke factoren van het
bloed van negers.
Het bewijs voor dit verschil staat bekend onder de naam sickle cell anemia.
Anemia is als substantie in het bloed van negers normaliter aanwezig.
Wordt de anemia overgebracht via bloedtransfusie in een blanke, dan
veroorzaakt dit een abnormale hemoglobinespiegel van rode bloedcellen.
Dat kan bij kinderen de dood betekenen, en bij volwassenen blijvende
invaliditeit.
Onder joden komt de sickle cell anemia veel voor, dat wijst op hun afkomst
uit Kain en Ezau. Kain had het bloed van Nachash en was uit den boze,
1Joh 3:12  Niet gelijk Kain, [die] uit den boze was, en zijn broeder
doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken
boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig.

De bloedlijn loopt altijd via de vader. Nachash die Eva eventjes zou
onderwijzen hoe kinderen verwekt moesten worden. En toen Eva het wist is
zij terstond naar Adam gegaan en heeft hém gezegd hoe het moest. Daaruit
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is de tweeling Kain en Abel voortgekomen, waarvan Kain van Nachash was
en Abel van Adam.
Nachash was geen gewone slang. 
Let erop dat een gewone slang in Gen.1:24 valt onder de "remesh", de
dieren.
Nachash betekent "sissen, influisteren, slijmen, betoveren". Eva liet toe dat
er een ander ras in de heilige bloedlijn inmengde. Naga betekent aanraken,
seksueel contact hebben. Dat heeft Nachash met Eva gedaan.
Nachash betekent ook “schitterende, glanzende, blinkende, koper dat
glanst”.  Nachash was de knapste van alle “wezens des velds”.

Elohim maakte alle dingen naar soorten. Dat staat 10x geschreven in Gen.1.
Dan is altijd weer de vraag waar de rassen vandaan zijn gekomen.
Zijn alle rassen door de Schepper geschapen, zonder toedoen van iets of
iemand? Dat is dan de natuur.
Iets dat door engelen, mensen of anderszins is gemaakt, draagt niet de naam
"natuur" en is niet oorspronkelijk. 
Wat de Schepper schiep is zeer goed, dat is de natuur.
Scheppen = barah. Wat daarvan afwijkt, degenereert en vermindert van
kwaliteit.

Wij lezen dat op de zesde dag de levende zielen geschapen zijn.
Die aanduiding ziet niet alleen op verschillende gekleurde rassen, maar op
alle mensen, dieren, planten, etc.
Alle rassen zijn zó geschapen dat zij zich kunnen voortplanten. Niet alle
rassen kunnen zich vermengen, kruisen. Dan ontstaan meestal onvruchtbare
bastaarden (muilezel, etc.)
De gekleurde rassen kunnen zich wél vermengen en inmengen, met elkaar
en met blanken, zelfs met enkele diersoorten. Dan ontstaan er naast de
geschapen rassen geteelden.
In de pre-Adamitische wereld zijn de engelen geschapen, waarvan een deel
door hoogmoed en zonde gevallen is, en het andere deel door
gehoorzaamheid is vastgesteld in hun staat.
De gevallen engelen, de nefilim, konden buiten hun soort zich voortplanten
door vermenging, zelfs met beesten, Gen.6. Dit soort vermenging is
absoluut verboden door de Schepper. De meng-producten worden
beschreven in Deut.23:2, Lev.26:6; Ps.10:8.
Dit "telen" of vermengen is een scheppen uit iets, "asah" of zélf ordenen. 
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De 23:2  Geen bastaard zal in de vergadering des HEEREN komen; zelfs zijn tiende
geslacht zal in de vergadering des HEEREN niet komen. 
Le 26:6  Ook zal Ik vrede geven in het land, dat gij zult te slapen liggen, en niemand zij,
die verschrikke; en Ik zal het boos gedierte uit het land doen ophouden, en het zwaard zal
door uw land niet doorgaan. 

De bastaarden, beginnend met Kain, zijn het fysieke gemengde nageslacht
van satan. Zij vereren de god PAN of Baphomet, de bokgod, half bok, half
mensachtig.

Daaruit zijn de bok-volkeren ontsproten, waarvan geschreven staat dat de
bokken van de schapen zullen worden gescheiden, zie Mt 25:32  En voor
Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander
scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.
Mt 25:33  En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de
bokken tot Zijn linker hand.

Zie verder Jes.14:9, en Jes. 34:6, dat de bokken meest in Edom zitten. En
Zach.10:3.

De Nefilim geleken op mensen. Zij hadden gemeenschap met de dochteren
der mensen, Gen.6:2. Daar kwamen reuzen van.
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Lucifer is de hoofdengel, multi-dimensionaal, en wilde de driedimensionale
wereld der mensen indringen door zich te materialiseren, waarna de
vermenging. Dat materialiseren gelukte waarschijnlijk door vermenging
van Nefilim met apen, en van deze bastaarden (satans) komt Nachash, die
zich vermengde met Eva, de mensen.
Satan is de diabolos, dat betekent door elkaar mengen. 
Nu bestaat er voor de Israëliet die vermengd is een zekere uitteelt,
tegenover de inteelt. Na vier geslachten is er uitteelt.
De "geteelden" zijn de volle bastaarden, waarover het gaat in Deut.32:5.
Hij heeft het tegen Hem verdorven; het zijn Zijn kinderen niet; de
schandvlek is hun; het is een verkeerd en verdraaid geslacht. 

Waartoe is de verbastering door satan als wapen ingezet?
Om het Elohim onmogelijk te maken het beloofde Zaad (Christus) voort te
brengen, om de wereld voor Zich te herwinnen.
Die vermenging  begon reeds bij Adam en zijn dochters. In Gen.6:1-4 staat
niet dat de mensen, maar dat de Adam zich ging vermenigvuldigen. De
zondvloed veegde alle bastaarden weg, alleen Noach met zijn gezin was
nog gaaf. Uit die gave Noach kunnen toch geen negers zijn voortgekomen?
Wel ging de verbastering na de zondvloed weer voort, want ook daarna
kwamen er reuzen, de Enakiem. De verbastering richtte zich vooral op de
Kanaänieten, die het land Kanaän voortijdig bezaten. De geschiedenis
herhaalt zich, en ook heden  bezit Kain/Ezau/Amelek het land Palestina,
zoals in Ez.34 en 35 staat beschreven, een bastaardnatie, die aangezien
wordt voor het “uitverkoren volk”.

Telen en vermengen gaat niet zonder ernstige gevolgen. Die gevolgen
openbaren zich vooral in vlekken en rimpels.
Elke Israëliet moest als zuigeling aan Jahweh in de Tempel worden
voorgesteld, dwz de priesters moesten keuren of er geen vlekken of
rimpelachtige huidstukken aan de zuigeling waren te vinden, voornamelijk
op de billen. Daarvandaan komt wellicht het spreekwoord "maak de billen
maar bloot".
Iemand met "spots" (vlekken) mocht niet in de vergadering van Israël
blijvend worden opgenomen. Zo'n vlek werd een moem genoemd, een
"schandvlek", als gevolg van de vermenging.
In onze brochure no.36 over de "erfzonde", is op deze vlekken dieper
ingegaan.
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Fysiologisch en biologisch kunnen de gekleurde rassen onmogelijk uit
Adam, noch uit Noach of Cham zijn voortgekomen als schepping, noch als
"teelproduct".
De apen en mogelijk de gekleurde oorspronkelijke rassen zijn als "wezens
des velds" geschapen. Eva is door Nachash verleid, Lucifer die een
teelproduct van hem uit de zwarte rassen daartoe heeft aangezet, is erin
geslaagd geteeld nefilim bloed x zwart bloed met blank bloed te mengen,
zodat Kain als bastaard ontstond, een man met een blankachtig voorkomen,
waarin zwart bloed zat.
Er zijn dus zwarte soorten als "geteelden", een vermenging van nefilim met
apen, hetwelk onmiskenbaar van hun gezichten en houding is af te lezen.

Nu ontstonden er twee zaadlijnen uit Eva:
a. de een was oorspronkelijk (geschapen), dat is Abel (natuurlijk, een
"schaap")
b. de ander was geteeld, gekruist, dat is Kain (bastaard, een "bok").
Tussen deze twee zaden is de vijandschap door Elohim gezet, zodat er een
eeuwige vijandschap is tussen het zaad van Nachash (Lucifer/Satan) en het
zaad van de vrouw (Eva). Gen.3:15
 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en
tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen
vermorzelen. 

Alleen de direct uit Elohim voortgekomen mensen, dus nakomelingen van
Adam, worden "schapen" genoemd.
Alle geteelden -dus gemengden, bastaarden- worden bokken, honden,
varkens en onkruid genoemd. 
Mt 15:13  Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant
heeft, zal uitgeroeid worden.
Ps 22:16  (22:17) Want honden hebben mij omsingeld; een vergadering van boosdoeners
heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. 
Mt 7:6  Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij
niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en [zich] omkerende, u verscheuren. 

Zie ook Matth.7:6, het heilige niet aan de honden te geven, noch paarlen
voor de zwijnen te werpen. In vers 15 gaat het over de wolven, en in vers
17 over de kwade boom.
Het gaat om het horen én doen. De schapen alleen horen én doen. De
anderen kunnen wel horen, maar niet waarachtig doen. 
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Amelek is de kwaadste, de eerste der volkeren, waarin het meest slechte
bloed zit. Ameleukos a-me-leukos (leukos = bloed) betekent vrij vertaald
“verhoerd bloed”. Vandaar dat Amelek geheel uitgeroeid moest worden
door Israël.

Men zal dan ook tevergeefs in de Bijbel zoeken naar een tekst waarin een
zendingsopdracht zou staan om het Evangelie des Koninkrijks te brengen
naar deze honden, varkens, bokken of onkruid. Het is dan ook een grote
misslag van de kerk in de zwarten onze “broeders” te willen zien.
Immers, wat niet uit de natuur is, wat niet oorspronkelijk is, keert weder
ten verderve!
De zendingsopdracht betreft alléén de schapen, de schaapvolkeren, de
natuurlijken, de oorspronkelijken, niet de geteelden! Zie, Matth.15:24;
28:19; Mark.16:15; Luk.24:47. 

En wat is het resultaat van de kleurenblinde zelotische zendingsijver der
diverse kerken en groepen?  Een multi-culti-samenleving die zo rot is als de
pest! Totaal onleefbaar en rijp voor de verdwijning.
Alleen de schapen Israëls waren verdwaald en verkocht. Daartoe kwam de
Goede Herder om het verlorene te zoeken, los te kopen.
De andere rassen en soorten zondigden immers niet in de gelijkheid van
Adam, Hos.6:7, Rom.5:12. Andere rassen stonden niet onder de Wet,
Gal.4:4-5; Ps. 147:19-20.
Ook is adoptie onmogelijk. Alleen van Israël vervreemden kunnen
terugkeren, Rom.9:4; Gal.4:4-7; Ef.1:4-5.
Het Nieuwe Verbond is met de geslachten Israëls opgericht, niet met alle
rassen. Zie Jer.30-33, Jes.51:7.

De eindtijd zal gelijken op de dagen van Noach, Matth.24:37; Luk.17:26,
toen de aarde vol vermenging was, en niemand meer recht van aard was.
Dan zal het vuuroordeel komen tot zuivering, Jes.24:6; 51:6, zodat er nog
zeer weinige mensen overig zullen zijn. In Matth.8:12 lezen wij dat de
kwaden naar de buitenste duisternis zullen worden verwezen. Daar waar de
zon niet meer schijnt, wanneer de beweeglijke dingen onbeweeglijk zijn
gemaakt.

Door satans psychologische oorlogvoering en valse voorlichting gelooft de
gehele wereld dat alle mensen gelijk zijn. De scheppingsopdracht om soort
bij soort te houden is reeds lang gebroken. Satan wist het wel goed dat de
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Schepper via Adam Zijn heilige zaadlijn had geschapen om de aarde weer
voor Hem terug te winnen. Satan moest dan ook zien dat hij zich via díe
zaadlijn zou inmengen om zichzelf als Israëliet te kunnen voordoen
(vermommen) om de wereldheerschappij op te kunnen eisen. Dat zal dan de
antichrist zijn, de wereldverlosser, die zich zal ontpoppen als een
"Israëliet", maar in feite een pseudo-Israëliet is, een nakomeling van Kain
en Ezau, een jood, Openb.2:9; 3:9. Dus iemand met een tamelijk blank
voorkomen (uiterlijk), maar met zwart bloed in zijn aderen. Satan wist als
geen ander de profetie van de Silo, van de Zemach (de Spruit) uit David.
Dus moest hij in Juda zich inmengen en zich als 'jood' voor doen komen.

Misverstanden en valse voorlichting
In de onafhankelijkheidsverklaring van de USA in 1776 staat het volgende:
"Wij achten deze waarheden vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk zijn
geschapen, dat zij door hun Schepper met bepaalde onvervreemdbare
rechten zijn begiftigd, waartoe behoren: leven, vrijheid en het nastreven
van geluk."

In 1948 werd door de Algemene vergadering der Verenigde Naties de
volgende verklaring van de rechten van de mens aangenomen:
"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren."

Dus mogen de joden als eersten aangeklaagd worden dat zij zichzelf het
"uitverkoren volk van God" noemen.

Wat wil men onder gelijkheid, gelijkwaardigheid en ongelijkheid verstaan?
Het is immers duidelijk dat er rasverschillen zijn. Een zwarte baby wordt
overal ter wereld met een hogere bloeddruk geboren dan een blanke baby.
Indianen hebben een lagere alcohol-tolerantie dan blanken. Tranquillizers
dienen bij gele patiënten lager gedoseerd te worden dan bij blanken.
Ongelijkheid wil nog niet zeggen ongelijkwaardig, en die sprong maken
racisten heel gauw. Dan gaat men aan superieure en minderwaardige rassen
denken.
Wel zeggen feiten iets over de rassen. Zo maken de negers in de USA 12%
van de bevolking uit, maar zij vertegenwoordigen wel de helft van de
bajesklanten, dus zijn zij in delinquentie (misdaad) zwaar overver-
tegenwoordigd.
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Chinezen zullen zich veel sneller dan negers opwerken uit lage posities,
maar chinezen zullen nooit zo goed jazz- en topsport kunnen beoefenen dan
de negers.
Toen bij de Olympische spelen in 1936 de Amerikaanse neger Jesse Owens
vier gouden plakken binnen haalde, kreeg Hitler er tabak van. Hij stelde dat
negers als dieren niet met mensen samen mochten dingen naar gouden
plakken. Men laat toch ook geen antilopen of hazewindhonden met mensen
wedijveren, vond hij.
Ongelijkheid is een gegeven.
Ongelijkwaardigheid is een vooroordeel.

Ongelijkheid bestaat ook tussen man en vrouw. De Engelse geneticus Anne
Moir zegt in zijn boek "Brainsex": "Een vrouw is niet gelijk aan een man en
zal dat ook nooit worden om de doodgewone reden dat hun hersens
verschillen".
Het zijn de genen die het verschil in sociale gedragscode bepalen. Die
verschillen zijn biologisch en niet cultureel bepaald. Tot deze conclusie zijn
Britse onderzoekers gekomen.

De kerk en de rassen
De kerk predikt slechts een verticaal Evangelie, voor iedereen is alles
gelijk, n.l. de persoonlijke verhouding van een mens tot de Schepper door
de verlossing en verzoening van Christus. De kerk ziet slechts de hemel en
de hel als eindstations der mensheid, waarbij het grootste deel der mensheid
helaas in de hel zal aanlanden.

De kerk heeft geen oog voor het horizontale Evangelie des Koninkrijks, het
herstel van de Theocratie, voor de verkiezing en het herstel van Israël, de
nieuwe hemelen en de nieuwe aarde en het Messiaans Vrederijk.
De kerk is kleurenblind en meent dat alle rassen gelijk zijn, uit één mens
zijn voortgekomen.
Een typerend voorbeeld van deze stelling is gemakkelijk te bewijzen, door
het rapport uit 1974 van de Algemene Synode te lezen der Nederduits
Gereformeerde kerk  uit Zuid Afrika.
Wij geven hierna in het kort de inhoud ervan weer:
"Het woord ras komt niet in de Bijbel voor. De Schrift kent geen
rassenvraagstuk. De termen volk en natie worden door elkaar gebruikt. De
Schrift leert de eenheid van het menselijk geslacht, een gemeenschappelijke
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afstamming van Noach, en dus een volkomen gelijkstelling van de
geslachten. 
Dit is de 'grootse visie op de oersamenhang van alle volken en de
principiële gelijkwaardigheid van de volken zoals deze in de Schrift wordt
gevonden'.
Differentiatie heft deze eenheid niet op. De Schrift leert etnische
verscheidenheid in het mensengeslacht. Volgens Gen.10 heeft God alle
volken uit een stamvader laten voortkomen. De bedoeling van Gen.10 is,
om aan te tonen dat alle volken uit het 'ene bloed' van Noach afstammen.
Uit Noachs zonen komen de drie hoofdrassen voort. Sem, het blanke ras.
Cham, het zwarte ras. Jafet, het gele ras.
Het heil in Christus is er voor alle mensen en volken zonder onderscheid,
Math.28:19; Joh.3:16; Hand.1:8, 2:5; Rom.3:22.
Het gebod van naastenliefde geldt dan ook voor alle volken en rassen. Het
christelijk geloof is universeel, in Christus worden alle soorten van mensen
geheiligd. De bloedvermenging in de Schrift tussen Israël en de volken is
een godsdienstig probleem. Israël als bondsvolk had een geheim, en
daarom mochten zij niet trouwen met vreemden. De Schrift verbiedt echter
geen huwelijken tussen personen van verschillend ras".

Zie zo, ga er maar aan staan! Deze gedachtewereld van de religieuze leiders
in Zuid Afrika heeft ertoe bijgedragen dat de apartheid opgeheven werd en
de chaos haar intrede kon doen.
Er zijn geen woorden genoeg voor om de zotheid en dwaasheid van de
stellingen van dit Synode-rapport te bestempelen en onder woorden te
brengen.
Het lijkt wel of theologie gelijkstaat met drugsverslaving. Wanneer men
theologie gaat studeren moet men eerst alle logica overboord werpen.
Indien het waar zou zijn dat de zwarte rassen van Cham zouden afstammen
en dat de vloek op hen rust, waarom bedrijft men dan zending onder hen?
Indien door de dood van Christus de vloek over de zwarten zou zijn
opgeheven, waarom werden alle zwarten ná Golgotha dan niet opnieuw
blank?
Niet Cham, maar Kanaan werd vervloekt. En de Kanaänieten zijn voor het
grootste deel door Israël uitgeroeid. Zij zijn nooit als zwarten afgebeeld.
Waar komen dan nochtans al die zwarten vandaan?
Zwarten zijn dus aparte schepselen.     Ez.34:25  Joel 2:22
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Waar staat geschreven dat de vloek over Kanaän inhield dat hij zwart
werd?  Een vloek in het Hebreeuws is “kelawlaw” en “attah”, dat is een
smaad of lastering. 
Kanaän werd een knecht der knechten voor zijn broederen.  De toorn van
Simeon en Levi werd door Jakob vervloekt, Gen.49:7. Werden het toen
negers? Jeremia vervloekte zijn geboortedag, Jer.20:14. Werd hij toen een
neger?
Sterker nog. In Gal.3:13 staat het volgende:
Ga 3:13  Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek
geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk,
die aan het hout hangt. 

Christus is een vloek geworden voor ons. Met eerbied gesproken, werd
Christus een neger? 
Nee, men kan een vloek niet in verband brengen met het zwart-worden van
blanken.

Opwekkingen en "bekeringen" onder zwarten zijn veelal maar tijdelijk.
Men keert al spoedig terug tot voorvader-verering en het aanbidden van
geesten. Het kan zijn dat zij uitwendig de werking des Geestes deelachtig
worden, gelijk Saul en anderen. Het inwendig bezit des Geestes kunnen zij
niet ontvangen. Zij zijn geen schapen. Leest u maar de bekeringsverslagen
van zwarten, en daarin zien wij dat er nooit die ware overtuiging van
zonden, gerechtigheid en oordeel in heeft plaatsgehad, alvorens Christus
Zichzelf openbaart. Een zwarte kan zich ook niet blozen, gelijk een blanke.
In Adam is het bloed zichtbaar in de huid. Adam kon zich schamen en kon
blozen over zijn zonde. Het schuldgevoelen wordt zichtbaar in zijn gelaat.
Adam werd naar het beeld van Elohim geschapen, de zwarten niet. Of men
moet van Elohim een zwarte maken en van Jezus een neger.

Hoe bestaat het dat men de onloochenbare verschillen tussen de rassen
meent te kunnen herleiden tot één bloede, tot Adam en Noach?
Het gelaat is de weerspiegeling van de ziel, en het ras spreekt zich uit in het
gelaat. Die taal spreekt boekdelen!
Wij zullen allereerst het bloed en de bloedverschillen bezien tussen de
verschillende rassen.
Bloed is het onmiskenbare medium voor alle stofwisseling. Alle
rasverschillen vinden in het bloed hun weerspiegeling. Het gehalte aan
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normale onmisbare bestanddelen in het bloed, zoals calcium, cholesterine
en suiker, vertonen aanzienlijke verschillen bij blanken, gelen en zwarten.
De agglutinatie-reacties (bloedstolling) verschillen eveneens.
In het bloed zijn in hoofdzaak twee soorten bloedlichaampjes. De rode
(erytrocyten) en de witte (leukocyten).
Agglutinatie is samenklontering van rode bloed-lichaampjes. Ieder mens
wordt met een bepaalde bloedgroep geboren en deze verandert nooit. Tot
een bepaalde groep te behoren is een erfelijk kenmerk.
Bloedeigenschappen zijn een kostbaar middel in de hand om vermenging
van een bepaald ras ermee aan te tonen.
Zuivere rassen bezitten bijna uitsluitend bloedgroep O.
Het sprookje dat alle rassen uit een bloede en uit Adam of Noach zijn
voortgekomen, is onhoudbaar!
De gekleurde rassen hebben aanleg voor de sickle cell anemia, Tay-Sachs
en Paget-ziekte, met name de joden, die een blank voorkomen hebben, maar
een zwarte inborst bezitten via Nachash.

Huid en warmteregulering
Van alle kenmerken die de mensenrassen van elkaar onderscheiden is de
kleur van de huid wel het meest in het oog springende. Vandaar dat wij
spreken over het blanke, zwarte, gele, rode en bruine ras.
De oorzaak van al die verschillende huidskleuren ligt niet, zoals veel wordt
verondersteld, in de aanwezigheid van verschillende gekleurde stoffen in
de huidlagen.  Nee, alle kleuren worden veroorzaakt door kleine korreltjes
van hetzelfde zwarte pigment (melanine). Alleen de dichtheid van de
korreltjes bij het ene ras verschilt van het andere. Bij negers hebben wij de
hoogste dichtheid. Die ongelijke afzetting van pigment heeft bepaalde
fysiologische gevolgen.
De huid verschilt tussen de rassen in nog meer opzichten en speelt een
voorname rol bij de regulering van de inwendige lichaamstemperatuur.
De melanine is vooral in de diep gelegen cellen aanwezig en vormt aldaar
bij de zwarte rassen een dikke laag. Daar absorbeert zij ultra-violette stralen
en wordt deze straling tegengehouden het lichaam in te dringen. Dus krijgt
een zwarte niet zo snel een zonnesteek als een blanke.
Ultra-violette straling heeft echter niet alleen nadelige gevolgen op het
lichaam, maar oefent op de groei juist een gunstige invloed uit. Juist
vitamine D wordt in onze huid gevormd onder de werking van ultra-violette
stralen.  Als gevolg hiervan  komt onder negers  de "Engelse ziekte"
(rachitis) méér voor dan onder blanken. Het is dan ook een fabel dat de
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zwarte juist geschapen is om onder de felle zon te leven, daar hij juist door
zijn zwarte huid meer warmtestralen absorbeert dan een blanke, en ook dat
hij de ultra-violette stralen niet kan benutten voor zijn lichamelijke groei.
Wanneer een blanke 55% warmtestralen absorbeert, absorbeert een zwarte
er 84%.
Wanneer  men op een thermometer in de zon een stukje huid van een
blanke legt, zal deze stijgen tot ongeveer 31 graden, terwijl de thermometer
met een stukje zwarte huid tot 38 graden zal stijgen.
Het paradoxale echter is, dat wij hieruit zouden vaststellen dat een zwarte
meer te lijden heeft onder de hitte der zon dan een blanke. Dat is echter niet
zo. Negers kunnen hogere temperaturen juist veel beter verdragen dan
blanken.
De reactie bij de negers is juist het omgekeerde van wat men zou
verwachten met het oog op hun huidskleur. De neger koelt veel sneller af
dan een blanke. De neger heeft een hoger ontwikkelde warmteregulering
dan de blanke. Dan hebben wij te maken met verdamping (zweet),
waardoor afkoeling ontstaat.
Het aantal zweetklieren bij de verschillende rassen varieert zeer sterk.
Eskimo's bezitten er zeer weinig, negers zeer veel.
Bovendien zijn de zweetklieren van de zwarte vaatrijker en worden beter
doorbloed.
Chemische analyses hebben uitgewezen dat het zweet van zwarten veel
vetrijker is dan van blanken. Daarvan zijn de verschillende geuren die het
zweet der zwarten verspreiden getuige. Elk ras heeft zijn eigen geur.
De geur van negers kennen wij allen. Slavendrijvers hadden hun honden
afgericht op de reuk om een voortvluchtige slaaf op te sporen.
De geur van de blanken schijnt voor de andere rassen onaangenaam te zijn,
zou ruiken als iets zoetachtigs   vermengd met bitter. De geur van een
blanke kan het gehele vertrek waarin hij zich bevindt vervullen, zodat de
kleurlingen een blanke reeds lang ruiken voordat men hem ziet. Wijzelf zijn
aan onze geur gewend en ruiken hem daarom niet meer. Een zwarte echter
ruikt ons op een grote afstand, en kan ons niet ”luchten”.
Verder zouden er nog veel en veel meer onderlinge verschillen op te
noemen zijn. Wij zullen het hierbij laten.
Opvallend is ook dat de meeste mannen onder de zwarten geen baard
hebben, de blanken wel.
Men moet dan toch wel een zeer "groot" geloof hebben om vast te blijven
houden aan de stelling dat uit een blanke vader en moeder een zwarte zou
kunnen voortkomen, omdat er een vloek zou rusten op Cham.
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Bij God kan alles, zo redeneert men. Ja, maar wij mogen Elohim niet voor
een toverdokter aanzien, die uit een blanke een totaal verschillend genetisch
product voortbrengt als gevolg van een vloek. 
Een zwarte is geen product van de vloek over Cham, maar is een geteelde
soort, een ander geteeld ras.
Wie het echter wil blijven geloven dat de zwarten uit Cham afstammen, die
moet dat dan maar geloven. Iets is immers geloofwaardig als het absurd
klinkt. (Credo Quia Absurdum).

Noachs vloek ligt in het geheel niet op de zwarte rassen. Dat heeft de
zwarte rassen al veel kwaads berokkend.
De rasverschillen zijn:
a. uitwendig
b. inwendig

De oorsprong van de negers ligt vooralsnog in het duister. Mede oorzaak
hiervan is de neger zelf, die niet in staat is geweest zijn eigen historie op te
schrijven. Elohim heeft élk lichaam zijn eigen vlees gegeven, zie
1Cor.15:38-39. Hij schiep Adam eerst, enkelvoud, waarin het vrouwelijke
element aanwezig was, hetwelk Hij uit Adam nam en er Eva van bouwde. 
De dieren en andere wezens schiep Hij in paartjes. De mens alleen niet.
Wetenschappelijk staat vast, zoals wij hebben gezien in deze lezing, dat de
negers een gehéél andere fysieke en geestelijke samenstelling zijn dan de
blanken. Dus zijn zij niet onze gelijken, onze broeders en naasten. De neger
heeft ook geen of weinig respect voor al wat leeft. Vandaar dat hij zo
gemakkelijk moordt en mensen opeet. 
Kerkvaders als Augustinus (een mestizo), Tertullianus, Athanasius, en
mogelijk ook Origenes, Cyprianus en Clement waren eveneens bastaarden.
Juist door hen zijn de meeste kerkelijke dogma’s opgesteld, ja zijn zelfs de
Bijbelboeken bijeen gebracht. Wat een discutabele erfenis! Zie Ph. Jones, in
“The Negro”. 

Het Adamsras was gemaakt om te regeren met Elohim, de Theocratie
De zwarten zouden gemaakt zijn om te dienen, te arbeiden.
Door vermenging heeft het blanke ras zichzelf verlaagd tot dienstknecht. En
in Zuid Afrika is de omgekeerde scheppingsorde in praktijk gezet, waar nu
de zwarte dienstknecht over de blanke heerser de scepter zwaait!

De tijd van grote scheiding is echter nabij!
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Zie Matth.25:31  En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al
de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

Wat is hierbij het criterium dat de Schrift ons aanwijst? 
Dit, dat de boom geoordeeld zal worden naar zijn vruchten.
De vruchten van de schaap(volkeren) zijn o.a. sociale voeling,
mededeelzaamheid, herbergzaamheid, hulpverlening, zoals de Barmhartige
Samaritaan.
Die edele deugd wordt nagenoeg alleen gevonden onder de blanken. Daarin
straalt nog iets uit van het beeld “Gods”.  Het zit in de genen van de
schapen ingegoten noodlijdenden te helpen. En dat is vooral te zien in onze
bevolking. Nederland is het meest gulle, vriendelijke land voor vreemden
ter wereld. Daarvan is groot misbruik gemaakt. Vandaar de grote chaos. 
Het herstel volgt. Israël is een volk om te regeren, dienende te regeren!


