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Er komt een Nieuwe Wereld Orde
Wij zijn ruim 2000 jaar geleden reeds gewaarschuwd dat het eens zou
komen, niet door Nostradamus of de één of andere helderziende. Door wie
dan? Door de profeten en apostelen. En nu is de technologie er om het uit
te voeren. Wat dan, zult u vragen? Wel, hetgeen dat beschreven staat in
Mattheüs 24:24 Want er zullen valse Christussen en valse profeten
opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien
het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
De NASA heeft het zogenaamde “Blue Beam Project” opgezet, zie Internet
de volgende adressen:
http://www.dnai.com/~zap/orion.htm
http://members.aol.com/phmikas/infos/blue_.htm
http://.www.laservideo.com/profxand.htm
www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/project144.html
http://www.oceania.org/mall/millimag.html
Het Blue Beam Project bevat in hoofdzaak twee zaken:
*Een technologie om wat men noemt ‘de wederkomst van Christus’ na te
bootsen.
*De mogelijkheid om net te doen dat er een aantal mensen van de aarde
wordt opgenomen en Christus tegemoet gaan in de lucht, en wel via een
nieuw type Montauk toepassing. Dat omvat een soort holografische
projectie, waardoor men delen van de aarde kan omvormen, zodat die delen
voor het oog op iets anders lijken dan zij in werkelijkheid zijn. Zo kan men
o.a. een soort
Paradijs creëren. Men
gebruikt ProFX en
Taurus laservideo
projectoren met licht
modulators.
De Nieuwe Wereld
Orde (de Illuminati)
wil op deze wijze
haar nieuwe messias
-in werkelijkheid de
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antichristus- presenteren en laten verschijnen, als of hij de ware
aangekondigde messias zou zijn. Dat dient dan precies zo eraan toe te gaan
als de profetie het aangeeft. Daartoe heeft men de Bijbel grondig
bestudeerd, reken daar maar wel op. In details zal álles erop lijken dat de
Antichristus de Christus zal zijn van Zijn volk Israël en de Redder der
wereld. De NASA zal gebruik maken van het luchtruim (de sodium-laag,
welke zich ongeveer op 60 mijlen afstand van de aarde bevindt). Het zal
dienst doen als een groot holografisch projectiescherm, via lasers en
satellieten. Ook zal men geluiden uit het luchtruim laten voortkomen, wat
de mensheid vrees moet inboezemen. De projectoren zullen wereldwijd
simultaan beelden vertonen en in elke taal er toelichting aan geven. Men
zal beelden van Jezus, Mohammed, Buddah, Krisnah, etc. laten
ineenvloeien, waaruit de ene ‘messias’, (de Antichristus of Maitreya)
langzaam naar voren komt. Het systeem is reeds uitgetest en voldoet aan
alle eisen. Men kan ermee van alles en nog wat projecteren, zoals engelen,
maar ook afschrikwekkende wezens.
De paus en Billy Graham hebben in het verleden ook gebruik gemaakt van
een video-systeem, via satellieten om wereldwijd de bevolkingen aan te
spreken, elk in hun eigen taal. Voor de holografie gebruikt men
driedimensionale beelden. Een enkele laserstraal wordt in twee delen
gesplitst. Eén om het object te verlichten, de tweede is om een
spiegelreflex-werking te verkrijgen.
Heel de wereld zal het te zien krijgen,
waarmee men de profetie zelf in vervulling wil
brengen, nl. Openbaring 1:
7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal
Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken
hebben; en alle geslachten der aarde zullen over
Hem rouw bedrijven; ja, amen.

Dan zal deze valse messias (Maitreya?) de
wereldbevolking via archeologische vondsten
en andere bewijsvoeringen aantonen dat alle religies tot nog toe hebben
gefaald, door de waarheid aan de werkelijkheid te toetsen. En dat alle
religies zorgden voor twist, tweedracht en oorlogen. Door aardbevingen die
gecreëerd zijn, zal men zogenaamde bewijzen vinden op bepaalde plaatsen
die de basisdoctrines van alle godsdiensten zullen omverwerpen. Daarom
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dienen al deze religies te worden
afgeschaft, om de weg naar de Gouden
Eeuw van de Nieuwe Wereld Orde te
banen.
Deze falsificatie en verleidende
voorlichting zal beginnen o.a. met een
film te vertonen over de Star Wars. De
grote en wereldwijde holografische
show zal het grootste bedrog aller
tijden worden. Mogelijk zullen
sommige bevolkingen en landen het bedrog inzien en zich daartegen
verzetten, waaruit grote oorlogen kunnen voortvloeien, waarbij de
wereldbevolking drastisch zal verminderen. Ook dat is het doel van de
NWO.
De VN heeft gepland, dat bij het begin van de oprichting van de NWOwereldreligie, van Beethoven de “Song of Joy” af te spelen. Wereldwijd
zullen hypnotiseurs de gesproken woorden omvormen door middel van
elektro-magnetische energie om de mensen te bewerken om hen hun eigen
vrije wil af te nemen. Veel mensen zullen zogenaamd boodschappen door
krijgen (channeling), die in werkelijkheid gestuurd zijn door computers,
etc. De profetie zegt dat aan het beeld een geest gegeven werd, hetwelk
hierop kan zien. Met het telepathisch en elektronisch gestuurde two-way
communicatie-systeem, waarbij ELF (extreme low frequency) golven
worden gebruikt, zullen mensen zich inbeelden dat God in hun harten tot
hen spreekt. De stralen komen via satellieten naar de aarde tot de mensen,
waar zij het natuurlijke denkvermogen vervormen en diffuus maken. De
USA heeft een communicatiesysteem ontwikkeld waarbij zelfs blinden
weer hun gezicht terug krijgen en doven gaan horen en lammen weer
kunnen lopen. Alleen past men dat nu nog niet toe, daar men dit bewaart
om als bijdrage te dienen voor de antichristus, zodat hij grote wonderen
van genezing kan gaan verrichten. Hierop zullen veel evangelische pastors
jaloers zijn! Tevens kan men met dit systeem mensen die behoren tot
extreme groepen geruisloos liquideren via de hersenen. Op gevangenen zou
dit systeem met succes reeds zijn uitgetest in de USA, Gr.B, Frankrijk,
Finland, Duitsland en Australië.
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Nagenoeg alle landen werken eraan mee om de NWO op te richten. Al
deze regeringen zullen hun burgers eraan opofferen. Ook bijna alle leiders
en vorsten doen eraan mee. U weet dat prins Bernhard de oprichter was van
de Bilderberg geheime organisatie en zijn dochter Beatrix daar eveneens
lid van is (ook van de Knight Templars en Malthezerorde). De leiders van landen zijn bang voor de massa’s
om die onder controle te houden. Zij werken altijd via
het heers-en-verdeel principe.
Door hersenbeïnvloeding is men in staat het gedrag
van de mensen drastisch te wijzigen (sensorische
deprivatie). Zie onze brochure over hersenspoeling.
Niemand mag in het NWO-tijdperk zijn eigen
persoonlijkheid behouden. Alle mensen dienen geprogrammeerde zombies
te worden. Immers, het is gebleken dat de menselijke natuur ‘rot en
ondeugdelijk’ is en er niets dan ruzie, twisten en oorlogen uit zijn
voortgekomen. Dus moet men nieuwe en wedergeboren mensen gaan
fabriceren. Men wil mensen een ‘nieuw hart’ geven, zoals de Bijbel dat
ook voorzegt in positieve zin, Jer.31.
In de USA is door de firma Loral in Pasadena een Electro-Optical-System
ontwikkeld, waarmee de USA-Airforce een wapen in handen heeft, om
daarmee in de hersenen van vijanden een boodschap te geven, zodat deze
doen wat hen wordt ingesproken. Nog een mogelijkheid van het NASA
Blue-Beam-Project wordt de Telepathic Electronic Two-Way
Communication genoemd, waarmee men mensen kan laten geloven wat
men maar wil. Dit werkt manisch.
De tweede stap zal zijn de vertoning van een scala aan holografische
beelden, waarbij elk volk in hun eigen taal zal worden aangesproken. In
Rusland zijn speciale computers ontwikkeld om dit mogelijk te maken,
waarbij men studie maakte van de anatomie, chemische samenstelling en
elektriciteit van het menselijk brein.
Daarbij maakt men gebruik van de Tesla-technieken. Dat is de derde stap
der NWO, om via ELF alle bevolkingen van de aarde in hun hersenen te
bewerken, zodat alle mensen zullen geloven dat dit de enige God is die zij
nú zien en tot hen horen spreken in hun eigen taal ( nabootsing van het
pinksterwonder).
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De vierde stap van de NWO is, bovennatuurlijke verschijnselen te
produceren. Daardoor zullen alle mensen geloven dat er een buitenaardse
invasie plaatsheeft via UFO’s. De voormalige Canadese minister van
defensie Paul Heillyer vertelde zijn gehoor in
Ottawa dat hijzelf een UFO had gezien en dat
wij de techniek van de buitenaardsen moesten
leren, om geen fossiele brandstoffen meer te
gebruiken. (zie: Frontier maart 2007).
Alle grote steden op aarde worden via
satellieten bewerkt. Daarbij simuleert men een
Goddelijke interventie tegen de invasie van
demonen, ETI’s en Drako’s. ETI’s zijn extraterrestials of buitenaardsen.
Men zal wangedrochten laten zien, alsof dat Satan en zijn handlangers zijn.
Men maakt de mensen bang, om vooral alle weerstand die er tegen de
nieuwe wereldorde kan oprijzen, op deze wijze weg te nemen. De mensen
zullen heel bang en angstig worden bij het aanschouwen van de
holografische beelden van satan en de demonen, zodat er velen zichzelf
van het leven zullen beroven. Er zullen tegelijkertijd heel veel spontane
genezingen plaatsvinden, door de inwerking van de Tesla-ELF krachten.
Binnen de vierde stap volgt men nog drie lijnen, n.l. door aan de mensheid
te tonen via holografische beelden dat er een kosmische invasie aan de
gang zou zijn. De VN geeft daarbij bevel aan alle landen op de aarde, die
over een nucleair potentieel beschikken, om al hun nucleaire wapens in te
zetten tégen deze kosmische invasie (Star Wars). Dus terug te slaan met
alles wat zij hebben. De invasie is echter vals, maar daarmee hebben de
NAVO en VN bereikt dat er alsdan geen nucleaire naties meer zijn. Hun
wapens hebben zij verspeeld. Als gevolg van de nucleaire ontploffingen zal
er daarna veel fall-out op de aarde terecht komen, met alle ellende van
dien. Indien het werkelijk zo ver komt.
Vervolgens laat men de christenen geloven
dat de zogenaamde opname der Gemeente
plaats heeft, door holografische beelden te
vertonen van een groep mensen die van de
aarde omhoog worden opgenomen naar de
Jezus-figuur toe. Ook dat is alles bedrog. En
tenslotte zal men alle elektronische krachten
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inschakelen om via tv-kabels, coax kabels, telefoonlijnen, etc. de
huiskamers binnen te dringen om aldaar angst en hysterie te
bewerkstelligen.
Na deze nacht van ‘duizend sterren’, zal de antichristus definitief de NWO
oprichten en een wereldwijde economische crisis laten komen, erger dan in
2008, of eraan vooraf te laten gaan. Alle kasgeld wordt af geschaft, om de
mensen te voorzien van een chip en registratienummer. Alle wilde dieren
op de aarde zouden reeds voorzien zijn van een chip, waarmee zij alsdan
tam en mak worden gemaakt, want op de nieuwe aarde zal er nergens meer
leed worden gedaan. Wie zich verzet en wegvlucht naar onherbergzame
oorden, wordt achtervolgd via satellieten en helikopters met infraroodcamera’s. Men zal zich nergens op aarde meer kunnen verbergen, zoals
Elia zich nog kon verbergen voor Izebel.
Magnetische storingen zal men opwekken. In ons zonnestelsel is het niet de
zon, maar Jupiter die de bron is van de magnetische stromen waardoor de
planeten draaien. Deze energieën zijn psycho-actief. Vandaar de Jupiterverering, waaraan het Vaticaan hard mee doet. En vandaar dat men Jupiter
als 2e zon wil ontsteken via
plutonium (dit schijnt mislukt te zijn).
Magnetische storingen zullen zorgen
voor emotionele verwarring. Via de
zogenaamd ‘Orion-technologie’, en
via HAARP heeft men algehele
hersencontrole binnen bereik.
Althans, dat lijkt zo. HAARP staat
voor High-Frequency Active Auroral
R e s e a r c h P r o g r a m , zi e :
www.haarp.alaska.edu
Alle nationale gevoelens dienen volgens de NWO te verdwijnen, ook
familieverband, huwelijk en gezinsverband dient te worden opgeheven. Dat
brengt niets dan scheiding, ellende en onrust teweeg volgens de NWO. Er
moet een nieuw soort mens komen met een nieuwe NWO-geest en NWOreligie. Het Christendom is voor de NWO het grootste obstakel dat met
wortel en tak uitgeroeid moet worden. Alle kasgeld dient te verdwijnen.
Alle betaling dient via de elektronische snelweg te gaan. Daartoe krijgt elk
mens een chip geïmplanteerd, waarop zijn persoonsgegevens staan.
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Met de ontwikkeling en toepassing ervan is men al veel verder dan
menigeen wel denkt. In Haarlem is reeds een hypermodern systeem
toegepast met microchips, zie bericht:
http://www.haarlem.nl/actueel/24kr1.htm
Van de huidige zes en half miljard mensen wil men er 500 miljoen
overhouden om de NWO te bevolken, volgens het monument in de staat
Georgia in de USA.
Bevolkingen van deze aarde worden reeds geconditioneerd door middel
van zogenaamde scalar biotelemetrische apparaturen. Zie internet David
Icke Homepage.
En wanneer men wil weten wélke verderfelijke wapens er al ontwikkeld
zijn en klaar staan om op ons losgelaten te worden, dan leze men de
rapporten van onderstaande homepage:
www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/project075.html
en van dezelfde site project 206, 208, 212, 142, 229, etc.
Wij zien uit alles dat de lieden
van de Nieuwe Wereldorde
instemmen met de waarheid van
de profetie der Schrift, daar zij
alles willen imiteren en er ten
zeerste voor vrezen. Zij geven
weliswaar géén getuigenis aan
de waarheid, daar zij dat niet
k u n n e n e n w i l l e n . Zi j
ondersteunen door hun doen en
laten echter wél de waarheid. De waarheid zál overwinnen, want indien de
leugen zou overwinnen, zou zij in zichzelf weer ten ondergaan.
Het ware Israël heeft iets geweldigs van Elohim als een erfenis tegoed, dat
echter bestand is tegen álle verleiding en aanslagen.
Zie Jesaja 54:17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal
niet gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult
gij verdoemen; dit is de erve der knechten van JHWH, en hun
gerechtigheid is uit Mij, spreekt JHWH.
Instrument is volgens Strongs 03627 kal ie, dat is wapen, wapentuig.
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In het beveiligde gebied zal Elohim Zijn volk verzamelen en beschermen,
door een vurige muur (schild) er rond omheen te trekken, waarin géén
enkele pijl van de boze zal kunnen komen.
Zacharia 2:5 En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur
rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.
Hieronder geven wij enkele voorbeelden weer van holografische projecties,
zie Http://www.oceania.org/mall/millimag.html

Het uur der verzoeking
Openbaring 3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt,
zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele
wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.
Hier is sprake van een wereldwijde verzoeking, een uur of korte tijd,
waarbij alle mensen voor een bepaalde ‘keus’ zullen worden gezet. Let
wel, ‘een keus’ waarbij geen vrijheid van keuze is. Het zal een gedwongen
keus zijn, slechts te kiezen voor de NWO en haar messias. De grote
massa’s hebben geen keus en zullen de NWO volgen, onder het mom dat
men de nieuwe gouden eeuw binnengaat.
Cyberwar
Neem de computer zoals deze in gebruik is bij de militaire diensten.
De CIA heeft ooit stiekem een virus-programma geplaatst in een printer die
voor Irak’s interne netwerk van de luchtverdediging bestemd was. Toen de
‘Desert Storm’ oorlog begon, wilde Irak zich verdedigen. Maar wat
gebeurde er? Alle computers begonnen te sneeuwen. Dit was veroorzaakt
door het virus. Dit was dus het digitale startschot in de Golfoorlog. Dat
noemt men dan de Cyberwar, de oorlog via de computer. En de winnaar is
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hij, die de knapste hackers in dienst heeft.
Hackers kunnen in de computer van de
vijand binnendringen en daar alles in de
war sturen. Niet alleen militaire
instellingen kunnen door hackers worden
binnengedrongen. Met een enkele muisklik
kunnen hackers de halve wereld lam leggen
en enorme schade veroorzaken, denk aan
het ‘I-love-virus’. Een beetje knappe
hacker kan bijna overal binnendringen en
zelfs kruisraketten afvuren, die op militaire doelen staan.
De chip is een wonder-dingetje. De chip wordt overal toegepast. In alle
wapensystemen zijn chips verwerkt. Dus heeft de cyberwar een gouden
toekomst. Volgens ing. E. Luiijf van TNO (Nederlandse Organisatie voor
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek), is Nederland ook heel
kwetsbaar. Electronica -als onpersoonlijke macht- neemt momenteel in
veel gevallen de menselijke verantwoordelijkheid op zich. Denk aan o.a. de
automatische piloot in vliegtuigen en op schepen. Soms kan techniek dus
bevrijdend werken, hoewel er grote risico’s aan verbonden zijn. Een enkele
kleine storing kan heel grote rampen tot gevolg hebben. Het gaat er
inderdaad over hoe wij de techniek gebruiken. Het is gebleken en het zal
steeds weer blijken dat wij zondige mensen altijd de techniek gedeeltelijk
tot ons heil en grotendeels tot ons onheil aanwenden. Technologen geven
toe dat de mensheid bezig is zijn eigen oordeel over zich af te roepen. Wij
worden steeds afhankelijker van de techniek en haar specialisten.
De komende beurscrash
Van Günter Hannich is een nieuw boek verschenen bij Buchdienst Nation
Europa, Postfach 2554, 96414 Coburg. Dld. De titel is: “Börsenkrach und
Weltwirtschaftskrise”. 320 pag. DM 39,80.
Binnenkort wordt de grootste beurscrash
aller tijden verwacht, even voordat de
antichristus zichzelf bekend zal maken.
Daardoor zal een enorme chaos ontstaan in
de wereld. Momenteel draait de
wereldeconomie nog redelijk goed, ondanks
de crisis in 2008. Hannich toont in zijn boek
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aan dat de geldhandel niet langer zo kan voortgaan. En daarmee stemmen
wij in. De geldmanipulatoren weten dat geld hun enige schepping is, dat
het geldsysteem puur op bedrog berust, lucht en getallen zijn in de
computer. Zowel het geld, als de schuldenberg zijn lucht. Zij spelen met
de markt zoals zij dat willen. Wees erop voorbereid! Houdt er geen grote
bankrekeningen op na, maar koop liever o.a. edelmetalen.
Zie de video van Willem Middelkoop:
http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid
=3a6eb4c9241c487b94063d06a4ebdeaf1d
Chemtrails en de NWO
Van de schrijver Peter Farley, die o.a. een boek heeft geschreven over de
historie van de NWO, is het volgende bericht over de zogenaamde
chemtrails, dat zijn vliegtuigstrepen in de lucht. Op
zich niets opvallends, want we zien ze dagelijks. Het is
reeds geruime tijd bekend dat diverse landen van de
NAVO hun militaire vliegtuigen voorzien van
brandstof waarin chemicaliën zijn gestopt. Op die wijze
wordt wereldwijd het hemelruim bevuild en komt de
chemische troep over ons mensen, over alle vee en
landbouwproducten.
Fanley vindt het opvallend dat er geen dag voorbijgaat
of we zien het hemelgewelf vol strepen, als gevolg van de uitlaatgassen van
vliegtuigen/straaljagers. Op die manier worden alle bevolkingen op deze
aarde ‘besproeid’ en ‘uitgegast’. Deze technieken werden al in de eerste
wereldoorlog toegepast met mosterdgas. Ook wordt in de landbouw het
besproeien van boomgaarden, etc. op die wijze gedaan. Wie over de
chemtrails meer wil weten, die dient op Internet te zoeken naar
‘Chemtrails’.
Zoals in de fruitteelt, waar álle vliegjes bewerkt en gedood dienen te
worden, daar enkele overgebleven vliegjes weer voor miljoenen nieuwe
kunnen zorgen, alzo dient volgens de NWO de ganse mensheid bewerkt te
worden via chemicaliën, om ons mak en koest te krijgen. Alleen de
elitairen, de arrogante Atlantici mogen over ons regeren. Wij zijn hun
eeuwige slaven. Zij besturen de economie, de politiek en de religie op hún
wijze, waarbij wij nooit aan echte vrijheid toekomen. De meeste mensen op
deze aarde zijn al zo gewend geraakt aan deze situatie, dat zij niet anders
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weten en willen. Wij allen zijn hun slaven, via hun banken, geldstelsel,
belastingen en politieke inspiraties. De mensheid is naïef en leeft bij ‘brood
en spelen’. Algemeen is men bang voor de autoriteiten. In Rusland is het
echter zo gelegen met de politie, dat bedrijven particuliere knokploegen
inhuren om de arrogante en corrupte politie
buiten de deur te houden. Zie Barneveldse
krant 6-1-2001. De overheden zelf lopen allen
weer aan de leiband van de NWO en
bevolkingen zijn als kuddedieren, die rustig
gehouden moeten worden. Vandaar het
besproeien via chemtrails.
De satanische wereldwijde samenzwering
tegen het menselijk ras is gaande, waarvan
helaas weinig mensen op de hoogte zijn. En zij
die het weten en er tegen protesteren, worden
dikwijls niet serieus genomen.
De NWO bestaat in haar top uit een geesteszieke groep psychopaten en
duivelaanbidders, die via een soort Nazi-regime de NWO door willen
voeren. Techniek biedt hun de helpende hand, waardoor zij de wereld
onder controle kunnen houden. De CIA heeft biljoenen dollars gestoken in
onderzoekingen naar hersencontrole. Wij en anderen mogen onze eigen
slavernij betalen via het demonische belastingstelsel, waarbij christenen
wordt voorgehouden door hun even corrupte en blinde kerkelijke leiders,
dat een christen volgens de Bijbel elke overheid dient te gehoorzamen.
Volgens de duivelaanbidders is 2011 het jaar van de verschijning van hun
grote meester! Zie artikel van Jim Cairus:
www.davidicke.net/emagazine/vol20/articles/satanicgame.html
Om bang voor te worden? Nee hoor, lees Psalm 91 maar eens!
Van drs. R.H. Matzken is een goed boekje geschreven over Neurolinguistisch programmeren in bijbels perspectief, over de beïnvloeding van
de menselijke geest. Van harte aanbevolen om te lezen.
Begint de NWO op 21-12-2012?
Volgens een artikel van S. Smith uit Zuid Afrika begint de Nieuwe Wereld
Orde definitief op 21 december 2012, wat tegelijk de datum is van de
Maya-kalender voor het nieuwe tijdperk. Volgens Smith is de NWO een
zionistisch concept, wat men uitvoert om de mensheid te overheersen. De
Nwo berust op zionisme, communisme, vrijmetselarij, dictatuur, fascisme
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en militaire overheersing. In de ogen der illuminati zijn vooral de blanke
bevolkingen op aarde de goyim, pure heidenen, die zij willen verstrooien
en zoveel mogelijk uitdunnen. De meeste blanken zijn zozeer
gehersenspoeld dat zij niet geloven aan de komende slavernij en dictatuur.
Het is wel duidelijk dat de illuminati zionisten zich in alle regeringen van
deze wereld hebben ingenesteld. Zij bedriegen ons waar we zelf bij staan.
Elke blanke overheersing in
Afrika is door hen omzeep
geholpen. Het masterplan van
de zionisten ligt opgeslagen in
de protecollen. Wereldwijd
organiseren zij oorlogen,
zogenaamd om democratién te
vestigen, zoals dat momenteel
in de Arabische moslimlanden
aan de gang is. Er moet een
NWO komen, met een éénwereldregering, met één
wereldbank, met één wereldgodsdienst en één wereldburger. Zij, de joodse
Chabad-zionisten, aanbidden de aarde en aardkrachten als moeder Gaya.
Zij willen op 21-12-2012 het vrije Internet platgooien, om daarna hun
fascistische NWO op te zetten. Alle tegenstanders zullen opgeruimd
worden. Zij zijn net als de Amelakieten, die stromannen het vuile werk
laten doen. Goud is hét grote wapen dat zij in handen hebben, zie brochure
489. Smith vindt dat alle zionisten naar de staat Israël moeten worden
gebracht, daar zij menen dat dát hun thuisland is. Alsdan kan JHWH hen
aldaar berechten!
snowysmith@fastmail.fm
JHWH zal de illuminati-‘wijzen’ vangen in hun arglistigheid, zie:
Job 5:13 Hij vangt de wijzen in hun arglistigheid;
Zij maken nog al eens fouten, waardoor hun plan vertraagd wordt. Het
opstarten van de LHC te CERN mislukte en liep ernstige vertraging op.
Maart 2011 stortte de ‘Glory-satelliet, die op een Taurus XL-raket
gemonteerd was, in de Grote Oceaan. De satelliet kostte 454 miljoen
dollar.
De illumminati hebben deze satellieten nodig om de
wereldbevolking te kunnen controleren. Zij halen de streefdatum 21-122012 wellicht nauwelijks, of helemaal niet. Tegen die tijd is JHWH er ook
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met de instrumenten van Zijn gramschap, zoals in Jesaja 13 staat
aangekondigd. Dat zal me even een confrontatie zijn!

bepalen of de redenaties en bewijzen die Pastor Riley aandraagt geloofwaardig zijn
of niet.

Wederkomst òf komst van de Messias?
Nagenoeg alle christenen verwachtten een wederkomst van Jezus. Naar het
toeschijnt is Jezus nooit ten hemel opgevaren, daar het hele Jezus-gebeuren
op een mythe zou berusten. De paus heeft nog niet zo lang geleden
toegegeven dat het Jezus-verhaal (de Jezus-mythe) veel geld heeft
opgeleverd. Lees maar eens boeken die over dit onderwerp gaan, o.a. van
dr. Tom Harpur, dr. Albert Schweizer, etc. Zij stellen dat Jezus nooit heeft
geleefd. Indien hij ooit heeft geleefd, dan is hij
in ieder geval niet de aangekondigde eindtijdMessias, aangezien hij geen aards koning was
en niet van David afstamde via zijn moeder.
De Messias waarop de profeten het oog
hebben, zal een aards vorst zijn, een
bouwmeester en priester/koning, een gezalfde
(christos) Er is dan ook geen sprake van een
wederkomst of terugkeer, maar van een komst.
Alle holografische beelden die men de mensheid zal tonen van een
zogenaamde terugkeer van Jezus, berusten op bedrog. De komende
Messias zal geen vleesgeworden God zijn, die ooit een mensenoffer bracht
om een deel der mensen met God te verzoenen. Hij zal een telg uit David
zijn, die Zerubbabel zal genoemd worden, Zacharia 1 - 7. In die tijd zal de
planeet Nibiru er zijn. Dat zal heel wat brokstukken geven op aarde, zoals
o.a. te lezen is in Jesaja 13.
Pastor Riley heeft er een mooi artikel over geschreven, wat wij hier zullen
weergeven.

Riley houdt zich sinds 2001 intensief bezig met het bestuderen van Planeet-X,
ondanks het feit dat hij hierdoor veel spot en hoon op zijn hals haalde, met name
van medechristenen. Voor zichzelf weet hij in ieder geval 100% zeker dat het
bestaan van Planeet-X al sinds 1983 doelbewust voor het grote publiek verborgen
wordt gehouden. Planeet-X werd volgens Riley in 1981 voor het eerst
gefotografeerd door de Infrarode
Electronische Telescoop van het Jet
Propulsion Laboratory. De ontdekking
haalde destijds grote kranten zoals de
New York Times en de Washington
Post.

Pastor Riley over Nibiru:
Pastor Riley overtuigd van komst Planeet-X vanaf oktober 2011
De Amerikaanse christelijke pastor F.M. Riley, die eerder opzien baarde met zijn
stelling dat president Barack Obama de antichrist zal worden en de in de Bijbel
voorzegde Grote Verdrukking reeds begonnen is, schrijft in een recent epistel dat
hij er mede op grond van diverse Bijbelteksten van overtuigd is dat 'Planeet-X' echt
is en dat dit mysterieuze hemellichaam vanaf oktober 2011 grote verwoestingen op
Aarde zal gaan aanrichten. Omdat de komst van 'Planeet-X' (of 'Nibiru') ook
volgens veel niet-christelijke groeperingen aanstaande is, kunt u bij deze voor uzelf

Nadat Planeet-X verder bestudeerd werd
kwamen wetenschappers echter tot de
schrikbarende ontdekking dat de
geschriften van de oude Sumerische
beschaving gelijk hadden en de planeet,
die vijf tot zes keer zo groot als de Aarde zou zijn en de baan van een komeet
volgt, binnen 25 tot 30 jaar vlak bij de Aarde zou komen, een gebeurtenis die
iedere 3630 jaar herhaald wordt. Door zijn krachtige magnetische veld duwt de
-letterlijk- duistere planeet allerlei rotsblokken en ander ruimtepuin voor zich uit en
laat het een 'staart' van wel een miljoen kilometer of meer achter zich.
Wetenschappers berekenden dat het naderbij komen van Planeet-X enorme rampen
op Aarde zal veroorzaken, zoals verwoestende aardbevingen en enorme tsunami's,
die over hele continenten zullen razen. Ook zullen het weer en het klimaat
naarmate Planeet-X dichterbij komt steeds erger van slag raken. Hun conclusie was
dat er vele miljoenen mensen zullen omkomen.
De elite besloot bestaan Planeet X stil te houden. Om die reden zouden astronomen
en wetenschappers in 1983 een geheime bijeenkomst hebben georganiseerd met 's
werelds belangrijkste politieke, militaire, financiële en zakelijke
vertegenwoordigers. Iedereen was het er over eens dat dit nieuws nooit aan het
grote publiek mocht worden verteld, omdat er anders massale paniek zou
uitbreken. Er werd besloten tot strenge geheimhouding en tevens tot het bouwen
van enorme ondergrondse bunkers en installaties, waar de elite zich pal voor de
komst van Planeet-X in zal terugtrekken, in afwachting van de verwoesting van het
aardoppervlak en daarmee de dood van het overgrote deel van de mensheid.

15

Komt er een Nieuwe Wereldorde

No.211 (herziene uitgave)

16

Komt er een Nieuwe Wereldorde

No.211 (herziene uitgave)

Riley schrijft dat na verloop van tijd sommige aanwezigen zich bezwaard voelden
en vonden dat het publiek het recht had om geïnformeerd te worden over
Planeet-X. Daarom zouden zij regelmatig nieuws naar de -alternatieve- media
hebben gelekt. De elite ging dit onmiddellijk tegen door tegelijkertijd valse
informatie over Planeet-X rond te strooien, zoals bijvoorbeeld de aangekondigde
komst van de planeet bij de Aarde in mei 2003. Toen dat niet gebeurde
bestempelden velen Planeet-X als een hoax en begonnen ze iedereen die er nog wel
in geloofde belachelijk te maken.

'Planeet X vanaf april zichtbaar'. Verder van belang is de bewering dat Planeet-X
vanaf april dit jaar voor het eerst met het blote oog of met een verrekijker te zien
zal zijn. Vervolgens zal het kleine stipje steeds groter worden en in oktober 2011
als een heldere ster aan de hemel schitteren, voor iedereen duidelijk zichtbaar.
Vanaf dat moment ontstaan er massale vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en
tsunami's en zal de elite zich beginnen terug te trekken in hun bunkers en de rest
van de mensheid aan hun lot overlaten, schrijft Riley. Tevens zal de Aarde
gebombardeerd worden met kleine en grote asteroïden uit de ruimte.

Volgens Pastor Riley is het niets anders dan een actie van de satanisten zelf om de
mensen onwetend te houden over de komst van Planeet-X, omdat anders veel
mensen de waarheid van de Bijbel zouden erkennen en zich zouden bekeren. De
ultra-rijke elite werkt hier volledig aan mee door in alle stilte schuilplaatsen te
bouwen in de bergen en onder de grond, en
daar hun enorme rijkdom in onder te brengen
en uiteindelijk ook zichzelf. Als Planeet-X dan
na een jaar of zeven -precies de periode van de
Bijbelse Verdrukking- weer verdwenen is, dan
denken ze uit hun bunkers te kunnen komen en
als koningen te heersen over wat er is
overgebleven van de mensheid en de
beschaving. (Mount Weather en Mount Pony)

Voor de Verenigde Staten dreigen dan vier enorme natuurrampen: (1) Een
aardbeving onder de San Andreas breuklijn in Californië (verleden week was
daar een aardbeving van 6.1 Richter, en men verwacht daar een aardbeving
van 10 Richter binnenkort. PM); (2) Een uitbarsting van de Yellowstone
supervulkaan in Wyoming; (3) Een
aardbeving onder de New Madrid
breuklijn langs de Mississippi
rivier, en (4) de door mensen
veroorzaakte olie/methaan tijdbom
onder de bodem van de Golf van
Mexico. Het
is
niet
onwaarschijnlijk dat één van deze
natuurrampen een kettingreactie
teweeg zal brengen en de andere
rampen zal veroorzaken.

Sterrenwachten speciaal voor Planeet X gebouwd. In alleen al Amerika zou het
bestaan van ruim 200 van deze ondergrondse installaties -'projecten voor de
nationale veiligheid' die ieder enkele duizenden mensen kunnen bevatten- zijn
bewezen. Daarnaast zou de Hubble ruimtetelescoop speciaal voor het bestuderen
van Planeet-X zijn ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor grote nieuwe observatoriums
in Texas en Arizona. De sterrenwacht in Arizona zou zelfs met miljoenen dollars
zijn gefinancierd door het Vaticaan, dat in Planeet-X de in het Bijbelboek
Openbaring beschreven hemellichaam 'Wormwood' (Alsem, of 'Bitter') zou zien.
Omdat Planeet-X vanaf de 'onderkant' van onze planeet op ons af komt werden er
ook op de Zuidpool twee observatoriums gebouwd. Dit zouden de meest
geavanceerde sterrenwachten ter wereld zijn. In 2007 werd er informatie naar de
alternatieve media gelekt dat Planeet-X vanaf de lente van 2010 met goede gewone
telescopen te zien zou zijn. Sinds die tijd zijn er inderdaad grote aantallen foto's en
filmpjes verschenen waarop Planeet-X te zien zou zijn. Deze werden echter stuk
voor stuk gedebunked en belachelijk gemaakt, onder andere door reguliere
wetenschappers.

'Bijbel spreekt van komst Planeet
X'. De effecten van planeet X Chaos in Japan na de aardbeving 11-03-2011
zullen volgens Riley nu heel snel
voelbaar worden en hun hoogtepunt bereiken in de tweede helft van 2012. Onze
hele planeet zal getroffen worden door ongekende verwoestingen, geen land of
continent uitgezonderd. Het zal het begin zijn van de 'vreselijke dag des HEREN',
zoals beschreven in onder andere Jesaja 2:12-22, Haggaï 2:21 en Hebreeën
12:26-29. In Jesaja 13:1-14 is te lezen dat op deze 'dag des Heeren' -de Grote
Verdrukking- de verwoesters van 'het einde des hemels' zullen komen en de
'werktuigen zijner gramschap' zijn, 'om de gehele aarde te verderven.' Volgens
Riley slaat dit op de komst van Planeet-X.
'Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende
toorn, om de aarde tot een woestijn te maken en haar zondaars van haar te
verdelgen... Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen
hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de
hoogmoed der geweldenaars vernederen. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken
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dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Daarom zal Ik de hemel
doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de
verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.'
(vs.9-13)
Ook Jezus zou volgens Riley impliciet over Planeet-X hebben gesproken toen Hij
zei: 'De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan.' (Mat.24:35). Het Griekse woord dat is vertaald met 'voorbijgaan' is
parerchomai. Dit woord komt 31 keer in het Nieuwe Testament voor en betekent
letterlijk 'passeren' of 'voorbijkomen', als bij een beweging. Riley denkt dat Jezus
bedoelde dat de 'hemel' en de 'aarde' letterlijk 'bewogen' zullen worden en dat dit
zal gebeuren bij de komst van Planeet-X. 'Schrik en kuil en strik over u, bewoners
der aarde!... De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt
vervaarlijk; de aarde waggelt en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar
overtreding drukt zwaar op haar; zij
valt en staat niet weer op.' (Jesaja
24:17+19-20)
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ratten en de vleermuizen werpen, bij zijn vlucht in de rotsholten en in de
bergspleten...' (Jesaja 2:19-21)
Veel zal het niet helpen, getuige wat er over hun lot geschreven wordt: 'Zij zullen
stof likken als een slang, als dieren (KJV: wormen) die kronkelen over de grond.
Sidderend zullen ze uit hun burchten (KJV: holen) komen, vol ontzag voor de
HEER, onze God. Ze zullen U vrezen!' (Micha 7:17, NBV)
Verlossing nabij. Of Planeet-X (of Nibiru) nu wel of niet bestaat zal -afgaande op
wat Pastor Riley en talloze anderen verkondigen- in de rest van dit jaar duidelijk
worden. Is dat iets om bang voor te worden? Dat hangt er vanaf. De oprechte
christenen kunnen zich vasthouden aan de belofte van Jezus: 'Wanneer deze dingen
beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw
verlossing genaakt.' (Mat.24:28)
Gezien de steeds groter wordende onrust in het Midden Oosten, in het weer, in de
hele maatschappij, en de almaar erger wordende christenvervolgingen in met name
de moslimwereld kan de conclusie eigenlijk niet anders zijn dat al deze dingen nu
écht 'voor de deur' staan.

Tot zover pastor Riley.
In het boek Lucas spreekt Jezus over
de gebeurtenissen pal die op Aarde
aan Zij n t e r u gkomst zullen
voorafgaan: 'Volk zal opstaan tegen
volk en koninkrijk tegen koninkrijk,
en er zullen grote aardbevingen zijn,
en nu hier, dan daar pestziekten en
hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.... En
er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst
onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen
bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de
machten der hemelen zullen wankelen.' (Lucas 21:10-11+25-26)
De apostel Petrus spreekt eveneens over deze vreselijke tijd: 'Maar de dag des
HEREN zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis
voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop
zullen gevonden worden.' (2 Petrus 3:10)
In de Bijbel staat zelfs voorzegd dat de rijken en machtigen zich zullen proberen te
verschuilen, precies zoals ze van plan zijn met hun bunkers en onderaardse
installaties: 'Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond
voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij
opstaat om de aarde te verschrikken. Te dien dage zal de mens zijn zilveren en
gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de

Bemoediging voor de gelovigen
Wij dienen in te zien dat wij leven in een tijd dat het buitengewoon goed
gaat in de wereld en met Elohims zaak en volk.
Echt, u zult het misschien niet van me geloven,
maar het is nog nooit zo best gegaan als nu! Ik zal u
uitleggen waarom.
Elia zag het op een bepaald moment ook niet meer
zitten na zijn geloofsheldendaad op de Karmel en
was zeer moedeloos gesteld. Hij dacht werkelijk dat
hij nog de enige was, met misschien hier of daar op
de wereld nog een verstrooide Griek die JHWH
diende en vreesde. Die geesteshouding is voor Elohim niet aangenaam.
Want wat was het Goddelijk antwoord tot hem, waarschijnlijk als een
milde terechtwijzing, of zoals sommigen menen, als een bemoediging? Dat
Elohim er nog 7000 over had die niet hun knie hadden gebogen voor de
Baäl!
Elia zelf wist niet waar zij woonden, kende hen persoonlijk niet en dat
hoeft blijkbaar ook niet. Elohim kent ze wel, Hij kent degenen die de
Zijnen zijn! Toch wel wat beschamend voor een groot profeet als Elia dat
hij op deze wijze terecht gewezen of bemoedigd moest worden!
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Plaats daar tegenover Abraham. Abraham was toch wel een grote optimist,
misschien wel té optimistisch, die het zelfs mogelijk achtte dat Elohim in
Sodom en Gomorra er nog 50 rechtvaardigen op na zou kunnen houden.
Hij zag wel aan het gezicht van de Engelen dat hij er naast zat en minderde
zijn aantal.
Let op dat Elohim het Abraham nooit kwalijk heeft genomen dat hij zo
ruim dacht! Terwijl het Elia waarschijnlijk wél kwalijk werd genomen dat
hij zo bekrompen dacht, na zo’n geweldige aanschouwing van Elohims
directe tegenwoordigheid en ingrijpen op de
Karmel.
Dus kunnen wij nooit te ruim denken van
Elohim en van Zijn grote daden!
En vandaar dat ik durf stellen dat het momenteel
bijzonder goed gaat in de wereld. Immers, alles
is in handen van JHWH, die Overwinnaar is
over Satan en dood. Hij laat de wereld tot haar
uiterste gaan, Hij laat de maat der
ongerechtigheid vollopen. Maar Hij houdt ook
Zijn volk in het oog, waar ter wereld ook. En dat
kleine restje -wat er altijd 7000 zijn in meer of mindere mate- is de kurk
waar de wereld nog op drijft. En met die Gideonsbende gaat Hij de wereld
overwinnen en Zijn stenen Koninkrijk oprichten. Zie Daniël 2.
Al vallen alle kerken in puin en al blijft er geen belijdenis meer overeind,
dan nog gaat het goed, zéér goed (baie goed). Alle mensenwerk moet
vallen, alle oude wijnzakken moeten op een hoop worden verbrand. De
nieuwe wijn moet in nieuwe zakken en dáár zorgt JHWH Zelf voor.
Wij mogen er zijn, ook al zijn we gering in aantal, om als helden van David
water te halen uit Bethlehems bornput. En dat zouden zij en wij nooit
hebben kunnen doen als zij en wij de houding van Elia hadden
aangenomen. Ingezonkenheid is menselijk en begrijpbaar, maar niet naar
Elohims wil. Wat David deed en zelfs wat Jehu deed als reformatie, was
Elohim als uit het hart gegrepen.
Zie 2 Koningen 10:30 JHWH dan zeide tot Jehu: Daarom dat gij
welgedaan hebt, doende wat recht is in Mijn ogen, en hebt aan het
huis van Achab gedaan, naar alles, wat in Mijn hart was, zullen u
zonen tot het vierde gelid op den troon van Israël zitten.
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Nee, dan moet je het geloof van Abraham hebben, om in JHWH meer dan
overwinnaars te zijn. Wij mógen niet bij de pakken neerzitten. Wanneer wij
het als gelovigen niet doen, door van Hem te getuigen en aan Zijn waarheid
getuigenis te geven en het zelf in praktijk te brengen, wie zullen het dán
doen? Zal Hij dán nog het geloof vinden als Hij terugkomt?
Wat hebben wij nog te verliezen indien JHWH ons deel is?
Rom.8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde Gods? Verdrukking, of
benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood;
wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons
liefgehad heeft.
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch
overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden
van de liefde Gods.

De Nieuwe Wereld Orde van JHWH komt definitief eraan, het Rijk Gods,
dat er geheel ánders zal uitzien dan de NWO der illuminati. Er zal
volkomen vrijheid heersen. Geen geweld, geen leed, geen oorlog, geen
ziekte, maar overvloed en welzijn.

Men zal nergens leed doen noch verderven op den
gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis van
JHWH zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.
Zie Jesaja 11:9

Welke?

Volgens sommige deskundigen is de aardbeving in
Japan en de tsunami door HAARP gemaakt.

