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De strijd der Belialskinderen om de eerstgeboorte

De strijd rondom de eerstgeboorte
De geschiedenis in de Bijbel toont onverhuld dat er verschillende
eerstgeborenen waren die door Elohim achteruit werden gezet en niet in
aanmerking kwamen om die zegen daadwerkelijk te ontvangen.
Aan de hand van omstandigheden en bepaalde symptomen of kenmerken
van die personen is soms vast te stellen wáárom zij niet in het bezit konden
worden gesteld van de eerstgeboortezegen. Het onderzoek naar deze zaak
is dermate interessant en leerzaam, dat wij hieraan een artikel zullen
wijden.
In het begin van de Bijbel gaat het met name over enkele eerstgeborenen
die de hun rechtmatig toekomende eerstgeboorte-zegen niet hebben of
konden ontvangen, en die daardoor boos werden op Elohim en op hun
broers die deze zegen wél verkregen. Wij staan dan stil bij Kaïn, Cham,
Ismael, Ezau en een deel van de stam Benjamin.
Benjamin:
Met de stam Benjamin is er iets wonderlijks aan de hand. In Richteren 21
wordt er ons een merkwaardige geschiedenis voorgehouden. Benjamin had
de kinderen Belials in bescherming genomen, was ermee vermengd en
samengegaan. Toen de grond onder hun voeten te heet werd is een deel
ontsnapt en heeft Palestina verlaten.
Het gaat er ons om wie die kinderen Belials waren. Dat waren o.a. de
Phoeniciërs van Tyrus en Sidon, die de god Bel of Baäl vereerden. De
Phoeniciërs waren wat wij noemen vrijmetselaars.
Het overgrote deel van Benjamin vermengde zich met hen en één stam
heette zelfs Bela, van Bel. Het deel dat gevlucht is was dus onzuiver, sterk
vermengd, en zij kwamen in Arcadia aan in Griekenland, o.a. als
Spartanen. Daarna zijn zij naar Europa vertrokken als Merovingers. Zij
hadden een speciaal geboortekenteken op hun rug, een soort rood kruis.
Dus niet een blauwe vlek op hun billen of onderrug, zoals zoveel
vermengden hebben, maar een vlek tussen hun schouderbladen.
Deze samensmelting van een deel van Benjamin met de Phoeniciërs, die
weer van de Anakim of gevallen engelen afstammen, Gen.6., wijst erop dat
zij als twee koppigen het dubbele deel van het eerstgeboorterecht wilden
opeisen, zoals dat in Deut.21:17 staat beschreven.

2

De strijd der Belialskinderen om de eerstgeboorte

Verschillende eerstgeborenen liepen hun dubbele portie mis. Daarvan zijn
Kaïn, Cham, Ismael en Ezau duidelijke voorbeelden. Maar ook Benjamin,
die jarenlang meende de eerstgeboorte zegen te zullen krijgen, vanwege het
feit dat Jozef werd doodgewaand.
Al deze eerstgeborenen vielen om de één of andere reden bij Elohim in
ongenade, waardoor het dubbele portie hun niet toeviel. Wel werd de eerste
koning in Israël uit Benjamin gekozen, Saul, maar ook hij viel later in
ongenade. Ook de stad Jeruzalem behoorde aan Benjamin toe, Joz.18:28,
maar onder David viel ze aan Juda toe. Doordat een deel van Benjamin
zich met de kinderen Belials vermengde, laadden zij juist een dubbel portie
ongenade op zich. Maar we zien dat het alle verongelijkte eerstgeborenen
dwars zit en dwars is blijven zitten dat zij de dubbele portie niet hebben
verkregen. In de geschiedenis zien wij de verongelijkten dikwijls
samenwerken om alsnog gezamenlijk de eerstgeboortezegen naar zich toe
te halen.
Merkwaardig is, dat uit de literatuur van de Prieuré de Sion blijkt dat
Benjamin deel van hen uitmaakt. En de Prieuré streven met andere groepen
Vrijmetselaars naar de Nieuwe Wereldorde. In deze gaat het vooral om de
families en koningsgeslachten die van de Merovingers afstammen. Zij
beweren Goddelijke rechten te hebben. Godfried van Bouillon is de
oprichter van de Orde van Sion en werd koning van Jeruzalem genoemd.
De Merovingers worden door de Prieure de Sion gepromoot, en als bewijs
voor hun Goddelijke afkomst wijzen zij naar het teken op hun rug, een rood
kruis tussen hun schouderbladen.
Reeds de oude Egyptenaren, Akhenaton, claimden van Goddelijke afkomst
te zijn, en ook zij bezaten een rood kruis geboorte-teken. Akhenaton
claimde de zoon van de zonnegod te zijn.
De legende zegt dat de Merovingers zijn voortgekomen uit een quinotaur,
een zeemonster, als aqua Merovee, woorden die uit het Zoroasterisme en
Mithraïsme voortspruiten.
Mithras had 12 apostelen (planeten). Zoroasters volledige naam is
Zoroaster Spitama. De zonaanbidders zoals de Rozenkruisers en
Vrijmetselaren dragen dikwijls purperen kleding, als kleur van de
opkomende zon, het morgenrood. Om de 22 jaar houden zij een zwarte
mis, en dat viel de laatste maal op 27-11-1999. Twee en twintig jaar is de
tijd van de opgaande en neergaande zonne-activiteit-cyclus.
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Jakob heeft in zijn zegen de stam Benjamin vergeleken bij een wolf,
Gen.49:27. De zoon van Merovech is koning Childeric, die in een visioen
zag dat zijn nakomelingen als leeuw, eenhoorns, luipaarden, honden en
wolven zullen gekenmerkt worden.
Maar wat zegt juist Jezus van de honden en wolven? Matth.7:15, 10:16.
Die wolven zijn voornamelijk de Prieure de Sion, de zogenaamde
Benjaminitische Merovingers.
15 ¶ Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen,
maar van binnen zijn zij grijpende wolven. 16 ¶ Ziet, Ik zende u als schapen in het
midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de
duiven.

Fatima
Fatima is de Islamitische Sjiitische godin van de zon. Mohammed noemde
zijn dochter Fatima, en de eerste Sjiieten noemden zich Fatimids. De plaats
van de Al-Aske moskee in Jeruzalem is gewijd aan Fatima. Zij zou voor
het eerst verschenen zijn aan iemand in Portugal op 13 mei in het jaar
1310. Zij zou een zonnewonder tot stand hebben gebracht. Ook de
Templars aanbidden de zon, net als Rome, dat het
weer heeft van de oude Egyptenaren.
Het rijk van de Fatimids behoorde tot de sekte die
“Seveners” werd genoemd. Zeven wijst op de
laatste jaarweek van 7 jaren verdrukking. Verder
wordt lady Fatima ook wel genoemd “Our lady of
the great return” (Onze vrouw van de grote
terugkeer). Fatima is niemand anders dan de godin
Isthar, Astarte, Isis, Ianne.
Koning Dagobert II heeft een beeld van haar in
Bologne laten plaatsen, van drie en halve voet
hoog. Familie van Dagobert zijn de Wuffingas
(wolf-mensen). De 4e vrouw van hem was een
Wufegunde. De wolven waren dus ingemengd met de Merovingers, de
Benjaminiet-wolven. In Engeland bestaat ook de Silver Wolf Brotherhood.
In Duitsland zijn veel namen waar wolf in voorkomt. Denk aan de stad
Wolfsburg, waar de Volkswagen autofabrieken staan.
Rome en Islam gaan wat betreft Fatima samen. Het zogenaamde 3e
geheim van Fatima zou door de paus op 13 mei 2000 zijn geopenbaard.
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Rome is nogal terughoudend de volle waarheid bekend te maken. Het zou
hier gaan om een bovennatuurlijke gebeurtenis. De paus houdt het erop dat
het 3e geheim ging over de aanslag die op hem werd gepleegd in het
verleden. Maar dat is afleiding. Het 3e geheim van Fatima zou een
bovennatuurlijk fenomeen betreffen, een ster of asteroïde die de aarde
verlicht voor ongeveer 20 minuten. De ster zou in vuur en vlam staan en op
de aarde afstormen. Vele bewoners van de aarde zullen de schrik van hun
leven krijgen en zelfmoord plegen, indien dit werkelijk zal gebeuren. Het
lijkt er alsdan op dat de vallende ster de aarde zal gaan verwoesten.
Sommigen uit de kring van het Vaticaan verwachten dit voorval omstreeks
april 2001. Stan Deyo heeft dit bericht doorgegeven van de website:
http://www.earthchangesty.com/breaking/january2000/0125fatima.htm
Het kan ook een gepland voorval zijn, zoiets als het vallen van het MIR
ruimtestation der Russen. Of dat men erin geslaagd is Jupiter met
plutonium te ontsteken. Er vinden wel meer van zulk soort geheime
voorbereidingen plaats om de mensheid een rad voor
de ogen te draaien. De USA maakt in haar
supergeheime centra “area 51" een groot luchtschip,
wat zal moeten gelijken op de vuur- en wolkkolom
waarin Jahweh boven de Sinaï en tabernakel
vertoefde.
En tenslotte kan het ook een complot zijn dat Rome
in samenwerking met de NASA onderneemt om ons
bang te maken, via Holo-projecties in het hemelruim,
zie onze brochure no.211, waar men een op handen
zijnde kosmische ramp kan nabootsen.
Fatima komt van fate = ongeluk, noodlot, fataal.
Fatima zou ook verschenen zijn in zonnestralen in
Guadalupe (Mexico). Later hebben USA-technici
daar hun eerste atoombom beproefd. De zonnestralen
van Fatima vertegenwoordigen de kracht der zon, in
andere woorden, de nucleaire kracht, 16 juli 1945. De test van de A-bom
droeg de naam trinity.
De Europese Unie telt 12 sterren in een cirkel, zoals deze rond het hoofd
van Fatima (wat Maria zou zijn) staan afgebeeld, naar Openb.,12:1, de
zonnevrouw. Dat is natuurlijk een misleiding van Rome. Mogelijk dat de
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kernmogendheden met een beperkte kernoorlog de mensheid onder hun
controle willen brengen ter oprichting van de Nieuwe Wereldorde.
Daartoe is de nieuwe wereldoorlog reeds begonnen in de Balkan, waar ook
de eerste en tweede wereldoorlog zijn begonnen. Kosovo en Albanië zijn
een voornaam deel en doel der Vrijmetselaren en Prieure de Sion. De stad
Belgrado wijst naar de god Bel, van de kinderen Belials.
De Meroieten/Merovingers
Het meest overtuigende bewijs dat de Meroieten Trojanen werden tijdens
hun exodus over het Middellandse-zeegebied is in het boek “The Holy
Blood” (Baigent) te lezen. Dagobert behoorde tot de Prieure de Sion. Het
gaat hun vooral om de Heilige Graal, de zilveren beker van Jozef, die
Benjamin nog zou bezitten als geschenk en herinnering aan zijn broer Jozef
en zijn bekendmaking aan de broers.
De Meroieten kwamen oorspronkelijk van de blauwe Nijl in Ethiopië. De
eerste drie graden van de Vrijmetselaren zijn blauwe graden. Bij de hogere
graden worden de meesters der vrijmetselaren “Blauwe Meester” genoemd.
Bij Dagobert II gaat het weer om blauwe appels. De heilige graal zou in
Glastonbury (Avalon) zijn terecht gekomen. Avalon betekent: plaats van de
appels. De legende zegt dat Jozef van Arimathea de graal daar gebracht zou
hebben, maar meer waarschijnlijk is dat de Merovingerse Josefieten dit
hebben gedaan. En waarom gaat het hun om de appels? Het gaat hen om
het klokhuis, want dáárin zou het grote geheim van de vrijmetselaren
worden bewaard. Wanneer men een appel overdwars doorsnijdt, ziet men
een prachtig pentagram als klokhuis. De Merovingers beweren dat zij de
uitverkorenen van Elohim zijn. Merkwaardig dat de eerste computer Apple
heette. Was de uitvinding van de computer een goede of een rotte appel?
Ook zijn er velen die beweren dat Eva en Adam van de appel zou hebben
gegeten, waardoor zij Gode gelijk zouden zijn geworden. De appels zijn
later ook bij de vrijmetselaren de sinasappels geworden, de oranges, zodat
er appelmannen en oranjemannen waren onder hen.
De Rozenkruisers en Alchemisten waren er op uit om een boom te kweken
waaraan men appels én sinasappels zag hangen. En dat zou dan wijzen naar
de Boom der kennis van goed en kwaad in het Paradijs.
De Benjaminieten hadden gerekend op de troon van Israël, wat in Saul
tijdelijk werkelijkheid werd. Zij hebben hun latere families namen gegeven
als Blanchefleur, Blanchefort, Blanchard dat wijst naar de witte
appelbloesem. En die namen waren een soort codewoord in hun
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samenzwering naar en om te troon. Ook de Plantards en Plantagenets
stammen van de Merovingers.
Rome (Fatima) houdt er zelfs een orde of leger op na, dat zich het “Blue
Army” noemt. Fatima zou verschenen zijn met het doel de mensheid te
waarschuwen voor de zogenaamde brandende hel, waar de arme zondaars
zullen terechtkomen volgens Rome, wanneer zij zich niet zullen bekeren.
Op 13-10-1917 zou lady Fatima een spectaculair wonder van de
zonnekracht hebben laten zien aan 70.000 mensen. In 1947 startte in New
Jersey een groep mensen met het vormen van het “Blue Army”. Dat
groeide spoedig uit tot een wereldwijd apostolaat. Zij geven de boodschap
van Fatima door, “dat God de wereld zal oordelen wanneer de mensen zich
niet bekeren van oorlog, communisme, abortus, kerkverlating, etc.”.
En waarom kiest men de kleur blauw? Waarschijnlijk vanwege de afkomst
van de Merovingers uit het water, dat de kleur blauw heeft.
We zien dat de verongelijkte eerstgeborenen zich verenigd hebben en zich
met elkaar hebben gemengd, om via inmenging in de stam van Jakob hun
slag te slaan en hun greep naar de troon te verwerkelijken. Zij zijn
samengegaan in hun verbittering tegen Jahweh.
Het woord verbittering is wormwood, Deut.29:18, Amos 5:7, Openb.8:1011, wat wijst naar een soort giftige plant die in de woestijn groeit. Vandaar
hun naam Plantagenets, etc.
De eerste Plantagenet-koning van Engeland was Henry II, die koning van
Jeruzalem werd in 1311, als gevolg van de kruistochten.
De eerste Semitische koningen van Egypte in 731 BC kwamen van Cush,
die door de Grieken Mero werd genoemd, uit het land van Cham. Mero lag
in Soedan, waar nog diverse piramiden zonder topsteen staan.
Deze oude koningen beweren dat zij hun troonrechten hebben van hun
moeder, koningin Aminatore. Dat komt heel veel overeen met de
Merovingers, die beweren zonen te zijn van het zeemonster Aquaminotaure. Zij voeren de heilige slang als symbool, de cobra, en droegen
dubbele kronen, half wit, half rood. Cush was de eerstgeborene van Cham,
de vader van Nimrod, de eerste potentaat, met Accad als zijn thuisbasis in
Mesopotamië en Nineveh in Assyrië. In Nineve verenigde zich de
toenmalige vrijmetselarij, met Nimrod als grootmeester.
Nineve komt van Nine Way, de negen-splitsing. Hun vader was de gevallen
hoofdengel, die wandelde tussen de negen vurige stenen, zie Ezechiel 28.
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Van Nimrod stammen sommige reuzen af, de vijanden van Israël, de
Enakim of gevallen engelen. En met dit soort wezens hebben sommigen
van de stam Benjamin zich verenigd en vermengd. De Assyriërs verdreven
de Mero’s uit Egypte. De Assyriërs waren de meest oorlogvoerende natie
uit de geschiedenis, wat wijst naar de huidige Engelsen. Zij beweren zonen
van Sem te zijn, Assur, 1Kron.1:17.
Nine Way was een dubbelkoppig spel dat reeds door Farao Akhenaton
werd gespeeld, ter verering van het 9e jaar-jubileum van zijn regering. In
dat jaar schafte hij alle andere goden van het Egyptische pantheon af. De
eerste Templars waren er 9, die na 9 jaar weer andere leden werfden. In
1998 was het voor hen een speciaal jaar, want achterstevoren staat er 8991,
dat is 9x999. Een oud Egyptisch damspel werkt met 2 x 9 stenen. Het
woord oud Egyptische woord damaoo betekent onderwerpen.
Vrijmetselarij is eigenlijk zo oud als Nachash (slang), want het is het
georganiseerde kwaad dat zich tegen de vrouw en haar zaad keert. Het is
het kwaad dat van de satan en zijn medegevallen engelen afkomt.
Kaïn was de eerste die zich verongelijkt gevoelde en sloeg zijn broer Abel
dood. Daarna ontving hij een merkteken. Wat dat precies geweest is blijft
raadselachtig. Zijn nakomelingen zijn o.a.. Jubal, Jabal en Tubal-Kaïn, zij
waren tentenmakers en smeden.
Sommigen stellen dat het merk een knie-blessure was, waardoor Kaïn
mank liep. Vrijmetselaars rollen tijdens een bepaalde inwijdingsrite hun
ene broekspijp op tot hun knie. David zegt in 2Sam.5:8 dat de lammen en
blinden van hem gehaat waren, want dat waren de zogenaamde smeden.
Dus nazaten van Kaïn. Smeden waren in Israël verboden, 1Sam.13:19. Van
de smeden werd oudtijds gezegd dat zij het “kwade oog” hadden. Wij
zouden zeggen dat zij las-ogen hadden vanwege het felle licht van het withete ijzer. En als iemand in de zon kijkt, krijgt hij ook een las-oog. Het oog
wat de vrijmetselaren in hun triangel plaatsen, is het oog van Horus, het
kwade oog, door de zon verblindt. Dat staat tevens in verband met het merk
van het beest, 666. Kaïn was de eerste verongelijkte, en het beest behoort
tot Kaïns laatste nageslacht dat de Nieuwe Wereldorde heeft opgericht en
op het punt staat door te voeren, via het kwade oog, 666. (meest
waarschijnlijk door de computertechnologie, via de monitor als kwaad
oog).
Kaïn was landbouwer. Het Hebreeuwse woord qayin = smid. Een smid
kende de bewerking van metalen. De nakomelingen van de nomaad en
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zwerver Kaïn waren de Kenieten, materialisten, daar de stof hun
toegewezen was. Tegenover hen stonden de Ophieten en Valentianen van
Seth. Seth was van goed karakter, die aan zijn kinderen vele deugden
meegaf en toonde. Vóór de val in het Paradijs was Ophis de Goddelijke
Wijsheid als Nachash (slang), voor wie er geen materie nodig was om
mensen te maken. Vandaar de strijd na de val tussen de vrouw en Nachash,
tussen geest en materie, daar de slang uitsluitend op de materie was
aangewezen vanwege de vloek. Nu kon niemand van hem nog enig leven
krijgen, geest verwerven, dan alleen door de genezing en het herstel van
Christos, de verhoogde koperen slang.
De smeden zouden volgens een legende van de gevallen engel Shemhazi
hun vakopleiding hebben gehad. Azazel zou hen het messen maken hebben
bijgebracht. Shemhazi is de chef van de gevallen engelen, die vooral
instrueerde in het exorcisme (duivelsuitbanning, door de ene duivel met de
andere duivel weg te drijven). Zie L. Ginzberg, The Legend of the Jews.
De Britse vrijmetselarij is de motor achter het plan om te Jeruzalem een
nieuwe tempel te bouwen, waarmee zij de orthodoxe joden een rad voor de
ogen draaien, daar hun feitelijke doel is om de oude mysterie godsdiensten
weer in te voeren. De oude graftuin (men veronderstelt dat dit de plaats is
van het graf van Jezus) hebben zij reeds aan laten kopen door hun generaal
Gordon, die in 1994 in Khartoum in Sudan werd vermoord.
In die graftuin ligt tevens de spelonk van Zedekia, waarin de vrijmetselaars
in Israël hun loge hebben. Golgotha was verkocht aan de Arabieren, die er
nu gedeeltelijk een moskee hebben en een bushaltestation.
Sinds de zondvloed zette het kwaad zich weer onverdroten voort via Cham,
Kanaän en Nimrod. De mysteries van Babylon zijn door Chams
nakomelingen verspreid en de Kanaänieten namen het land in dat aan Sem
was beloofd. Rabbijnen gaan ervan uit dat Sem de Melchizedek van Salem
was en er samen met Henoch de naar hem genoemde priesterorde stichtte.
De vrijmetselaren beweren dat zij te Jeruzalem de zogenaamde Enoch
Pillars hebben gevonden, twee pilaren van Henoch, samen met andere
geschriften en voorwerpen onder de tempelberg. Veel vrijmetselaren
behoren tot het Palestijns Exploratie Fonds en gebruiken de spelonken in
en rond Jeruzalem voor hun rituelen. Hun hoofddoel is om hún Messias
aldaar eens te kronen (de Antichrist). Maleachi Martin schrijft dat satan
onttroond werd tijdens twee riten van vrijmetselaars, één in het Vaticaan en
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één in Washington in 1963. Kort daarna werd John F. Kennedy vermoord
als onderdeel van één der riten, “The killing of the Divine King”.
Zie www.watch.pair.com/templar.html
De vrijmetselaren geloven dat onder Salomo’s tempel zich de tempel van
Henoch bevond. Sem was volgens hen de koning van Salem, en was
niemand anders dan Melchizedek. Henoch zou op tabletten de regels voor
een nieuwe samenleving hebben geschreven, en delen van de Henochs
pilaren zouden nu in hun bezit zijn. Salomo zou een Loge van Perfectie
hebben gehad, om over alle lagere orden te heersen. De overblijfselen van
Henochs pillars zouden naar Schotland zijn overgebracht, onder hoede van
de Grootmeester Sinclair.
De legende van Henoch behoort tot de York-rite van de vrijmetselarij. Er
hebben verschillende Henochs bestaan, zodat dit verwarrend werkt, in het
voordeel van het slangenzaad, om de kwade Henoch met de goede te
verwisselen. Henoch zou twee pilaren hebben gehad, één van koper of
brons, en één van marmer. De bronzen pilaar zou een eventuele
wereldramp hebben overleefd wanneer deze door water zou gekomen zijn,
en de marmeren zou een wereldramp hebben overleefd wanneer deze door
vuur zou zijn gekomen. Men was bang dat de nazaten van het slangenzaad
op een gegeven moment de verborgen kennis zouden verliezen en de strijd
daardoor zouden moeten staken om de eerstgeboorterechten naar zich toe
te halen. Tot de twee pilaren behoorde ook een rode agaatsteen, die men in
de vorm van een kubus had geslepen, waarop een driehoekige gouden plaat
was bevestigd, waarin de naam van hun god (Lucifer) was geschreven.
Deze twee pilaren van Henoch zouden bewaard zijn gebleven in Henochs
tempel onder de tempel van Salomo. Jeruzalem was een zeer oud centrum
van heidense religie, en dáár zijn de zionisten/vrijmetselaars dus nu terug
sinds 1948. Dat doen ze onder de vlag van Benjamin, of liever van Juda als
jood, onder de misleidende naam Israël.
Inderdaad toont de Bijbel dat er een vreemde loge was in of onder de
Tempel, zie Ez.8:11 vv, waar 70 oudsten waren.
11 En zeventig mannen uit de oudsten van het huis Israëls, met Jaazanja, den zoon
van Safan, staande in het midden van hen, stonden voor hun aangezichten; en een
ieder had zijn rookvat in zijn hand, en een overvloedige wolk des reukwerks ging
op.
12 Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudsten van het
huis Israëls doen in de duisternis, een ieder in zijn gebeelde binnenkameren? want
zij zeggen: De HEERE ziet ons niet, de HEERE heeft het land verlaten.
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13 ¶ En Hij zeide tot mij: Gij zult nog wederom grote gruwelen zien, die zij doen.
14 En Hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des HEEREN, die naar het
noorden is, en ziet, daar zaten vrouwen, bewenende den Thammuz.
15 En Hij zeide tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom
grotere gruwelen zien dan deze.
16 En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet,
aan de deur van den tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen het altaar,
waren omtrent vijf en twintig mannen; hun achterste leden waren naar den tempel
des HEEREN, en hun aangezichten naar het oosten, en deze bogen zich neder naar
het oosten voor de zon.

De kamer of loge kan de spelonk van Zedekia zijn geweest, waarin deze
afgoderij van zonne-aanbidding werd gepleegd.
Henoch wist dat de zondvloed zou komen. Hij construeerde met zijn zoon
Metusalem 9 verborgen kluisjes boven elkaar. In de laatste verborg hij de
gouden driehoek waarop de heilige naam gegrift stond. Op een tweede
tablet stonden vreemde inscripties, die Henoch van de engelen had
ontvangen. De kluizen werden verzegeld en in twee kolommen of pilaren
geplaatst, één van marmer, en één van brons. In één van de kluizen zouden
de 7 volmaakte wetenschappen voor het mensdom bewaard zijn. De
vrijmetselaars hebben in al hun loges afbeeldingen van deze twee pilaren
van Henoch, ook wel Jachin en Boaz genoemd. Dit waren de twee pilaren
die voor aan de tempel van Salomo stonden. Wat precies die 9 kluizen zijn
geweest blijft raadselachtig. Wel zagen wij dat het getal 9 een grote rol
speelt in het onderwerpen van de aarde en het oordeel, de Nine Way, of
Ninevé.
Henoch en Noach
Noach trouwde met Naamah, een achter-achter kleindochter van Kaïn,
volgens het Boek des Oprechten. Kaïn had ook een Henoch voortgebracht,
en Seth eveneens. De Henoch van Seth had slechts een kort leven van 365
jaren, daar hij wandelde met Elohim en weggenomen werd. De anderen
leefden in die tijd wel 900 jaren. Toen Henoch geboren werd zag zijn vader
dat het hier om een vreemdsoortige zoon ging, zegt de gewijde
geschiedenis. Zijn haar was als witte wol en zijn lichaam was zilverwit.
Lamech zou naar Methusalem zijn gegaan en gezegd hebben dat zijn zoon
meer op een engel geleek dan op een mens. Daarna zou Lamech Henoch
hebben opgedragen aan Elohim en gezegd hebben dat zijn vrouw niet bij
een gevallen engel had geslapen, maar dat deze vrucht van Elohim zelf
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moest zijn. De gevallen engelen behoren tot de hemelse maffia, een
gangsterbende die tot alles in staat is en op aarde erop uit zijn om aan de
macht te komen en vooral blanke vrouwen te verleiden. De gevallen
engelen schijnen alleen mannelijk te zijn geweest, zonder vrouwen, zoals
Adam ook eerst alleen was geschapen..
Het boek Henoch wat in 1773 in Ethiopië is gevonden en door R. Laurence
is vertaald, geeft te kennen dat er 200 gevallen engelen waren die op aarde
werden geworpen. Deze kwade rakkers paarden met elke vrouw die zij op
aarde zagen, Gen.6:6. Dat het boek Henoch apocrief is genoemd, komt
vanwege het feit dat apocrypha eigenlijk betekend: “geheim geschrift”.
Dat houdt in dat dit geschrift niet voor jan-alleman was bedoeld.
De Anakim in dit verband
In Joz.14:15 wordt over Kirjath Arba gesproken. Arba was één van de vier
grootste reuzen. Arba heeft een gelijke getalswaarde in het Hebreeuws als
de “steen die de bouwlieden verwierpen”. De bouwlieden hadden blijkbaar
iets heel belangrijks verworpen of over het hoofd gezien. Dat zou de steen
kunnen zijn die uit de hemel op de aarde viel, de zogenaamde graalsteen,
een driehoekvorm. De driehoek wijst volgens de vrijmetselaren naar de
eenheid van de mannelijke en vrouwelijke goden, en twee driehoeken over
elkaar heen vormen de zespuntster, die zij ten onrechte Davidster noemen.
Dat zouden de drie personen van één Godheid zijn, van Asshur, wiens
heilige naam Il, Ilus of Ra en Anu was. Il of Ilus = verlichting, Illuminati.
Beltis was zijn godin, en de vierde van hen zou Arba zijn.
Asher was de vader-fallus, Anu de testikels, waarvan de rechter zaadbal de
mannelijke lijn zou hebben voortgebracht en de linker de vrouwelijke lijn.
Vandaar dat de vrijmetselaars erop wijzen dat de naam Benjamin in
werkelijkheid betekent “zoon van de rechter zaadbal”. Rachel noemde haar
zoon Benoni, en dat wijst volgens de vrijmetselaars erop dat hij de zoon is
van Anu of On. Bij de Benjaminieten werd de godin Beltis vereerd en komt
ook de naam Ahiman voor. Zie 1Kron.9:17-18
17 De poortiers nu waren: Sallum, en Akkub, en Talmon, en Ahiman, en hun
broeders; Sallum was het hoofd.

Van de Anakim komt de oude religie van Ba Bel On of Babylon. De stad
Hebron heette tevoren Kirjath Arba, Richt.1:20, en dáár werden de

12

De strijd der Belialskinderen om de eerstgeboorte

koningen gezalfd! Hebron was de tijdelijke hoofdstad van David. Hebron
was één der vrijsteden.
Uit Richt.19:21 blijkt dat de Benjaminieten nalatig waren in het uitroeien
van de Anakim of Enakieten. Zij weigerden dan ook de identiteit van de
mannen bekend te maken die als homosexuelen de sodoms zonden wilden
bedrijven met de levitische man. Zij hebben toen het bijwijf van de leviet
net zo lang verkracht tot ze dood was. Welnu, dat waren dus de mannen die
nakomelingen waren van de Nefilim, die onder de stam Benjamin in
bescherming leefden.
Anak = lange nek.
Jakob en Mozes gaven aan Benjamin de volgende zegen of toekomstvisie:
Genesis 49:27 Benjamin zal als een wolf verscheuren; des morgens zal hij roof
eten, en des avonds zal hij buit uitdelen.
Deuteronomium 33:12 En van Benjamin zeide hij: De beminde des HEEREN, hij
zal zeker bij Hem wonen. Hij zal hem den gansen dag overdekken, en tussen Zijn
schouders zal hij wonen!

Wat zit er tussen de schouders? De nek. De Benjaminieten vormden een
groot deel van de vermengden met de Anakim, overblijfselen van de
gevallen Nefilim, de lange nekken, waarvan Saul vanwege zijn lange nek
een voorbeeld vormde. In de stam van Benjamin hebben de Nefilim hun
koninklijke lijn kunnen voortzetten, om via Israël nog een greep te doen
naar de kroon en eerstgeboortezegen. Volgens de vrijmetselaren zijn de
Stuarts de rechtmatige koningslijn van Benjamin, waarvan Prins Charles en
zijn zoons de laatste exponenten zijn. De Stuarts zijn allang met de
Merovingers verenigd en samengegaan. De Stuarts en Lorraines zeggen
van de Merovingers af te stammen, dus van de vermengde Benjaminieten,
de kinderen Belials.
In werkelijkheid zijn het de meest barbaarse volksstammen die er op aarde
zijn, die met de Hitttieten en Scythen, Meroieten en Arcadians zijn
samengegaan. Zij leverden oudtijds 5 grote koningen: Nimrod, Cyrus,
Darius, Alexander de Grote en Antiochius I. Daarna leverden zij president
Washington, Jefferson, Roosevelt en Lincoln. Dat zijn er 9 in totaal, wat
wijst naar Nineveh als hoofdstad der Assyriërs, de Nine Way, de 9 van de
Round Table. De Meroieten werden ook Trojanen genoemd, naar hun 9e
stad Troje. Londen is Nieuw Troje.
Er hebben dus verschillende inmengingen plaatsgehad tussen de
Benjaminieten en de Anakim, waaruit de kinderen Belials zijn
voortgekomen. Hieruit zijn o.a. de Merovingers ontstaan.
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Mero Vin gians, waar mero = man, vin = wijn, en gians = reuzen.
Het zijn de reuzen/mannen die een voorkeur voor vrouwen, wijn, macht en
muziek hebben! Dus een herenleven leiden, parasiteren op anderen, zoals
de Europese vorstenhuizen.
Inmenging is één der sterkste kanten van de satan om zijn zaadlijn sterk te
maken en zijn streven een kans van slagen te doen hebben. Zelfs in de
Aäronitische priesterlijn hebben de Enakim kans gezien zich in te mengen,
als de levitische priester familie van Merari, of Ma Ray Eye (moeder van
het stralende smids oog) het wijst naar het Alziend Oog dat omstraald is.
Deze levieten waren belast met de montage en demontage van de
Tabernakel, zie Num.3:33. Merari is in het Hebreeuws bitter. Zij behoorden
eveneens tot de verbitterden, aan wie de eerstgeboortezegen was
voorbijgegaan.
Ezau is gehuwd met een dochter van Ismael, die de naam Mahalath droeg.
Eva werd gemaakt uit een rib of been (bone in het Engels) van Adam. De
vrijmetselaars gebruiken een geheim password dat luidt: Maha Bone, zie
http://www.dbis.ns.cu/~fatima/add7-1.htm
Ezau en zijn zonen waren rood (Edom = rood), en de slechtste ervan was
Amalek, Ex.17:16. Agag was koning van Amalek, en was door Elohim
vervloekt. Saul spaarde hem als Belialsman, waarna Samuel Agag
persoonlijk in mootjes hakte. Agag is voor de vrijmetselaren het symbool
van de dubbelkoppige Silver Brotherhood (de zilversmeden produceerden
immers de vele valse goden, zie Hand.6:9, 19:23).
Agag = Ag - ag. Ag betekent zilver, dus Agag is een dubbel zilver-zilver.
De kleur zilver kon men oudtijds moeilijk bereiden, en daarvoor nam men
wit, zilverwit, met een deel rood van Edom, dus half wit, half rood, wat het
Rode Kruis op een wit veld werd. De Knight Templars dragen deze witte
vlag met rood kruis. Zij waren de eerste bankiers, waaruit de Rothschilds
(rode schilden) zijn voortgekomen. Zilver is de uitdrukking van Rhea
Silva, die een tweeling baarde, Romus en Romulus, die door een wolvin
(Benjamin) werd gevoed, en daarna Rome oprichtten. Dus hier zien wij
duidelijk de verbinding van de Enakim met de stam Benjamin, de wolf.
In Jer.1:1 en 11 lezen wij in het land Benjamins dat Elohim Jeremia een
amandelroede toonde. Er waren ook verkeerden (kruisingen) onder de
bomen, die Sylvans werden genoemd. Misschien wel de zilverspar. De
boomkwekerij werd later Silva-cultura genoemd. De naam Sylvanus komt
hiervandaan, dat wil zeggen: Zoon van Hermes. Veel pausen heetten
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Sylvanus. Zilver heeft ook een grote rol gespeeld in het verraad van Judas,
die Zijn meester voor 30 zilverlingen verried.
Jer.10:2-16. 2 Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet, en ontzet u
niet voor de tekenen des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten.
3 Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want het is hout, dat men uit het
woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl.
4 Men pronkt het op met zilver en met goud; zij hechten ze met nagelen en met
hameren, opdat het niet waggele.
5 Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar kunnen niet spreken; zij
moeten gedragen worden, want zij kunnen niet gaan; vreest niet voor hen, want zij
kunnen geen kwaad doen, ook is er geen goeddoen bij hen.
6 Omdat niemand U gelijk is, o HEERE! zo zijt Gij groot, en groot is Uw Naam in
mogendheid. 7 Wie zou U niet vrezen, Gij Koning der heidenen? Want het komt U
toe; omdat toch onder alle wijzen der heidenen, en in hun ganse koninkrijk,
niemand U gelijk is. 8 In een ding zijn zij toch onvernuftig en zot: een hout is een
onderwijs der ijdelheden.
9 Uitgerekt zilver wordt van Tarsis gebracht, en goud van Ufaz, tot een werk des
werkmeesters en van de handen des goudsmids; hemelsblauw en purper is hun
kleding, een werk der wijzen zijn zij al te zamen.
10 Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig
Koning; van Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn
gramschap niet verdragen. 11 (Aldus zult gijlieden tot hen zeggen: De goden, die
den hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde, en van
onder dezen hemel.) 12 Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de
wereld bereid heeft door Zijn wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand.
13 Als Hij Zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in den hemel, en Hij
doet de dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met
den regen, en doet den wind voortkomen uit Zijn schatkameren.
14 Een ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft, een
ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld; want zijn gegoten beeld is
leugen; en er is geen geest in hen. 15 Ijdelheid zijn zij, een werk van verleidingen;
ten tijde hunner bezoeking zullen zij vergaan.
16 Jakobs deel is niet gelijk die, want Hij is de Formeerder van alles, en Israël is
de roede Zijner erfenis; HEERE der heirscharen is Zijn Naam.

Leert de weg der heidenen niet. En waarin bestond die “weg der
heidenen”?
In astrologie, in het aanbidden van zilveren beelden!
Ook bij Benjamin draaide alles om de zilveren beker van Jozef, waaruit
Jozef zou hebben voorzegd. De beker der voorspellingen. Zilver wordt hier
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in verband gebracht met het raadplegen van de godheid. Juist Jozef gaf aan
zijn broer Benjamin deze beker, wat voor de vrijmetselaren gelijk staat met
de Heilige Graal. Die beker was een voorwerp uit oud Egypte, en Jozef
heeft deze beker niet écht gebruikt om ermee te waarzeggen, maar dat als
voorwendsel gebruikt om zijn broers te imponeren.
Na de Exodus zijn de Benjaminieten samengegaan met de Enakim en hun
vele goden, de vijanden van Elohim, de rode bewegingen van Edom en de
Hittieten. In Egypte was het Farao Akhenaton die de Brotherhood van de
zon oprichtte, de Illuminati, die spreken van transmutatie, om de mens van
mens tot geest om te zetten, dus om de gevallen engelen weer te herstellen.
Dat proces verloopt volgens hen van wit naar rood. Hun symbool was de
dubbele kop, een witte en een rode. Dit symbool drukt de omzetting uit van
de menselijke op Elohim gerichte geest, naar de geest van satan/lucifer,
rood.
De strijd tussen het vrouwenzaad en slangenzaad zette zich voort, en in de
eindtijd is die strijd vooral te zien tussen de vorsten. Saul werd
afgeschreven door Elohim. David haatte de kreupelen en blinden (de
smeden). In werkelijkheid haatte David de vrijmetselaars, de vermengden,
2Sam.5:8.
De Belialskinderen onder de Benjaminieten bleven na de afzetting van Saul
strijden om de troon, via vrijmetselarij, Rozenkruisers en Illuminati.
Alle verbitterden onder de eerstgeborenen hebben zich vermengd in een
Rode beweging tegen Elohim. Amalek kan men ook als A me leukos lezen,
dat wil zeggen: verhoerd bloed, ánder bloed dan normaal.
Pilatus had boven het hoofd van Jezus laten schrijven: Jezus van Nazareth
de koning der Joden. Dat namen de geestelijken der joden hem zeer
kwalijk. Zij wilden geen koning uit Juda, maar uit Benjamin! Zij begeerden
een Belials-koning. En de 9 kruistochten hadden geen ander doel dan een
koning uit de Belialskinderen van Benjamin op de troon te zetten te
Jeruzalem, Godfried van Bouillon, van de Merovingers.
De Merovinger-koningen hebben zich in het christendom ingemengd om
een schijn-heilig voorkomen te krijgen. Clovis liet zich zelfs dopen. Tot
deze Belialskinderen behoren de Knights of Malta, de Malthezerorde,
waarvan prins Bernhard lis was en Koningin Beatrix lid is!.
Kinderen Belials
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Voor alle onrust, kwaad, oorlog, misdaad en ellende op de wereld is de
satan en zijn oa. de kinderen Belials verantwoordelijk. Vandaar dat de
Bijbel de uitdrukking “Kinderen Belials” gelijk stelt met alle boosheid en
godslastering. Zij vormen de concentratie en uitstraling (vereenzelviging)
van alle kwaad. Zij hebben absoluut geen enkele hoogachting voor de
wetten van Elohim. Zij hebben zich wereldwijd vertakt en zijn in elk land
en in elke regering aanwezig. De kinderen Belials zijn sexueel pervers, dat
blijkt uit Richteren 19:22. Dat kostte aan 65.000 mensen het leven. En
vooral toen er geen koning in Israël was, hadden zij vrij spel en deed een
iegelijk wat goed was in zijn eigen ogen. Richt.21:25.
Ook in alle christelijke kerken zijn de kinderen Belials ruimschoots
vertegenwoordigd. Zij hebben een zekere soort religiositeit, die er in
werkelijkheid op gericht is om satan te vereren. Zij zaaien dan ook overal
twist en tweespalt. Zij zijn in werkelijkheid afgodendienaars, Deut.13:13.
Vandaar dat Paulus in 2Cor.6:15 het volgende schrijft:
15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige
met den ongelovige?
16 Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de
tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en
Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.
17 Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt
niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.

Dieper dan de zonden der kinderen Belials kan het mensdom niet zinken.
En als Israël door de zonden der kinderen Belials is verleid geworden, is er
nog terugkeer en herstel mogelijk. In Israël was de invloed van de kinderen
Belials groot, zelfs de zonen van Eli waren kinderen Belials, die het niet zo
nauw met de wetten van Elohim namen. Wanneer de kinderen Belials aan
de macht zijn, zowel in de staat als in de kerk, schuwen zij geen moord, en
dat nog wel in de naam van Christus. Denk aan Seba uit 2Sam.20, die
tegen David opstond, en aan de Inquisitie.
Gelukkig, het oordeel is over hen bereid en aanstaande, zie 1Sam.2:12,
23:6. Zij kunnen ons wel bedriegen en doden, maar Elohim de Almachtige
kent hun zitten en staan en overtredingen.
Ook Benjamin en zijn land zal eens volkomen gereinigd worden, zie
Jer.30/33 8 Alzo kwam Hanameel, mijns ooms zoon, naar des HEEREN woord, tot mij,
in het voorhof der bewaring, en zeide tot mij: Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth,
dat in het land van Benjamin is; want gij hebt het erfrecht, en gij hebt de lossing, koop het
voor u. Toen merkte ik, dat het des HEEREN woord was.
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37 Ziet, Ik zal hen vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik hen zal verdreven hebben in
Mijn toorn, en in Mijn grimmigheid, en in grote verbolgenheid; en Ik zal hen tot deze plaats
wederbrengen, en zal hen zeker doen wonen. 38 Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal
hun tot een God zijn. 39 En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te vrezen
al de dagen, hun ten goede, mitsgaders hun kinderen na hen.
40 En Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat Ik van achter hen niet zal afkeren,
opdat Ik hun weldoe; en Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet van Mij afwijken.
41 En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen getrouwelijk in dat
land planten, met Mijn ganse hart en met Mijn ganse ziel.
42 Want zo zegt de HEERE: Gelijk als Ik over dit volk gebracht heb al dit grote kwaad,
alzo zal Ik over hen brengen al het goede, dat Ik over hen spreke.
43 En er zullen velden gekocht worden in dit land, waarvan gij zegt: Het is woest, dat er
geen mens noch beest in is; het is in der Chaldeen hand gegeven.
44 Velden zal men voor geld kopen, en de brieven onderschrijven, en verzegelen, en
getuigen doen betuigen, in het land van Benjamin, en in de plaatsen rondom Jeruzalem, en
in de steden van Juda, en in de steden van het gebergte, en in de steden der laagte, en in de
steden van het zuiden; want Ik zal hun gevangenis wenden, spreekt de HEERE.
33:13 In de steden van het gebergte, in de steden der laagte, en in de steden van het zuiden,
en in het land van Benjamin, en in de plaatsen rondom Jeruzalem, en in de steden van
Juda, zullen de kudden wederom onder de handen des tellers doorgaan, zegt de HEERE. 14
Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord verwekken zal, dat Ik tot
het huis van Israel en over het huis van Juda gesproken heb.
15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen
uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.

16 In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze is,
die haar roepen zal: Jahweh, onze GERECHTIGHEID.

Intussen die wij goed op onze hoede te zijn voor de Belialskinderen! Aan
hun vruchten zullen wij ze herkennen.

