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De kinderen Belials
In de Bijbel worden de kwaden, of zij die het kwaad
vertegenwoordigen, onder verschillende namen genoemd. Het is
interessant om dit na te gaan in Torrey”s New Topical Textbook, zie
http://www.reformedreader.org/tntt/143.htm
Torrey's New Topical Textbook
Titles and Names of the Wicked.
Adversaries of the Lord 1Sa 2:10.
Children of Belial De 13:13; 2Ch 13:7.
Children of the devil Ac 13:10; 1Jo 3:10.
Children of the wicked one Mt 13:38.
Children of hell Mt 23:15.
Children of base men Job 30:8.
Children of fools Job 30:8.
Children of strangers Isa 2:6.
Children of transgression Isa 57:4.
Children of disobedience Eph 2:2; Col 3:6.
Children in whom is no faith De 32:20.
Children of the flesh Ro 9:8.
Children of iniquity Ho 10:9.
Children that will not hear the law of the Lord Isa 30:9.
Children of pride Job 41:34.
Children of this world Lu 16:8.
Children of wickedness 2Sa 7:10.
Children of wrath Eph 2:3.
Children that are corrupters Isa 1:4.
Cursed children 2Pe 2:14.
Enemies of God Ps 37:20; Jas 4:4.
Enemies of the cross of Christ Php 3:18.
Enemies of all righteousness Ac 13:10.
Evil doers Ps 37:1; 1Pe 2:14.
Evil men Pr 4:14; 2Ti 3:13.
Evil generation De 1:35.
Evil and adulterous generation Mt 12:39.
Fools Pr 1:7; Ro 1:22.
Froward generation De 32:20.
Generation of vipers Mt 3:7; 12:34.
Grievous revolters Jer 6:28.
Haters of God Ps 81:15; Ro 1:30.
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Impudent children Eze 2:4.
Inventors of evil things Ro 1:30.
Lying children Isa 30:9.
Men of the world Ps 17:14.
People loaded with iniquity Isa 1:4.
Perverse and crooked generation De 32:5; Mt 17:17; Php 2:15.
Rebellious children Isa 30:1.
Rebellious people Isa 30:9; 65:2.
Rebellious house Eze 2:5,8; 12:2.
Reprobates 2Co 13:5-7.
Scornful, The Ps 1:1.
Seed of falsehood Isa 57:4.
Seed of the wicked Ps 37:28.
Seed of evil doers Isa 1:4; 14:20.
Serpents Mt 23:33.
Servants of corruption 2Pe 2:19.
Servants of sin Joh 8:34; Ro 6:20.
Sinful generation Mr 8:28.
Sinners Ps 26:9; Pr 1:10.
Sons of Belial 1Sa 2:12; 1Ki 21:10.
Sottish children Jer 4:22.
Strange children Ps 144:7.
Stubborn and rebellious generation Ps 78:8.
Transgressors Ps 37:38; 51:13.
Ungodly, The Ps 1:1.
Ungodly men Jude 1:4.
Unprofitable servants Mt 25:30.
Untoward generation Ac 2:40.
Vessels of wrath Ro 9:22.
Wicked of the earth Ps 75:8.
Wicked transgressors Ps 59:5.
Wicked servants Mt 25:26.
Wicked generation Mt 12:45; 16:4.
Wicked ones Jer 2:33.
Wicked doers Ps 101:8; Pr 17:4.
Workers of iniquity Ps 28:3; 36:12.

En ook David sprak uit bittere ervaring de volgende woorden:
2Sam.23:6-7..6 Maar de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen,
die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten;
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7 Maar een iegelijk, die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout
ener spies; en zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden ter zelver
plaats.
De kinderen Belials zoeken zich vooral in te mengen in hoge posten, in
kringen van regeringen. Daar kunnen zij vanwege hun wandaden niet
ongezien blijven. Let eens op hoeveel regeringsleiders en hun helpers er de
laatste tijd al niet voor corruptie en malversaties voor het voetlicht zijn
getreden! De kinderen Belials zijn en blijven onbetrouwbaar. Het is moeilijk
om hen te identificeren, en nog moeilijker om hen aan te pakken. Vandaar
dat David zegt dat men deze doornachtige mensen met ijzer en hout van een
spies moet behandelen en dat zij eenmaal met vuur verbrand zullen worden.
De Black Nobility
Tot de zogenaamde “Black Nobility” behoren vooral de Europese
vorstenhuizen, zie Internet
http://www.powpublish.com/meaningoflife/merovingian.htm
De Guelphs of Windsors uit Engeland zijn de voornaamsten van hen, en
verder de Wettins uit Belgie, de Bernadottes uit Zweden, de Oranjes uit
Nederland, etc.
Alle vorstelijke families zijn verbonden op de één of andere wijze met de
Guelphs (Windsors). Guelph = wolf in het Engels.
Dit zijn de Belialskinderen van de stam Benjamin, die zich vermengd
hebben met de Nefilim, Gen.6:6.
Zij zijn tevens van het Duitse huis van Hannover en de Habsburgers
afkomstig, die in werkelijkheid niet Duits, maar joods zijn. Het zijn
allemaal superrijke families, die wereldwijd zaken doen en overal belangen
in hebben, vooral in de wereldhandel van grondstoffen.
Elk Europees vorstenhuis is sinds de 17e eeuw vermengd met joden.
De wereldheerschappij is hun einddoel.
Dat begint in hun Merovinger-pyramide in de top, waar het Alziend Oog zit.
Daaronder zijn de volgende 12 steenlagen, dus in totaal 13.
Onder het Alziend Oog is de 1e steenlaag de Rothschild, daarna
2. de Counsel of 13,
3. De counsel of 33.
4. Het comité der 300
5. De Black Nobility
6. De Round Table Group of 9
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7. De Bilderberggroep
8. De CFR
(Counsel on Foreign Relations)
9. De Trilateral Commission
10. De R.I.I.A. (Royal Institute of International Affairs)
11. De I.A.S.
12. De United Nations (de VN)
Het is momenteel de tijd dat er gesproken wordt onder hen van de
“dertiende bloedlijn” (sinds Godfried van Bouillion?). Het Britse
Koningshuis is met die 13e bloedlijn verbonden. En uit die bloedlijn moet
hún Messias voortkomen, de Antichrist. Zij geven voor dat hun bloedlijn
die van Jezus en David zou zijn, maar in werkelijkheid is hun bloedlijn die
van de satan, het slangenzaad. Jezus zou volgens hen met Maria Magdalene
zijn gehuwd. En uit dat huwelijk zouden de Prieuré de Sion en Merovingers
zijn voortgekomen. Ook de Amerikaanse Freedmans en Rothschilds hebben
leden die tot de 13e bloedlijn behoren. En het kan nog best zo zijn dat de
échte vleesgeworden satan of Antichrist zich voorlopig schuilhoudt en een
ánder voor zich laat werken. Er zullen immers vele valse christussen
verschijnen. Men houdt zijn afkomst supergeheim.
Onder de vlag van Benjamin, Dan en Juda hebben de satanskinderen hun
vleugels uitgeslagen om alzo de wereld te misleiden.
De wortels van de Black Nobility gaan terug naar de Venetiaanse
Oligarchen, die weer van Khazaarse oorsprong zijn. Zoals gezegd behoren
de Britse, Nederlandse en andere Europese vorstenhuizen tot de
voornaamsten der Black Nobility. En wanneer wij hun paleizen van binnen
bekijken liegt dit er niet om. Neem Paleis Soestdijk, dat vol staat en vol
hangt met beelden en altaren van de oude mysteriegodsdiensten. En het is
ook geen geheim dat ons vorstenhuis zich met occulte zaken en lieden bezig
houdt. Zie op de volgende pagina de afbeeldingen.
De leden van de 13e bloedlijn zijn van het zaad van satan, gemengd met het
zaad van Israël (Benjamin, Juda en Dan). Er zijn al heel wat pogingen
gedaan om de exacte zaadlijn van de satan na te gaan vanaf Kaïn, maar dat
is moeilijk. Velen denken dat satan zich het meest nog ingemengd heeft in
de stam Dan.
G. Massey’s boek “Beginning”, laat zien hoe de eerste bewoners van
Engeland uit Egypte kwamen en wie dat waren. Het Druïdisme is een vorm
van oud Egyptische hekserij. Het Egyptische woord Makhout betekent

5

(no.219) vervolg Belialskinderen

familie, en dat werd in Engeland gebruikt als voorzetsel van namen, Mac,
Mc, Mack, zoals b.v. MacDonalds, MackIntosh, etc.
De 13e bloedlijn loopt via de stam Dan, Juda en Benjamin, naar de
Merovingers, de Guelphs (Windsors) en de Black Nobility.
De Merovingers hebben hun eigen piramide, te zien op de One Dollarnote.
Deze piramide heeft 13 steenlagen en een hoek van 51 graden, 51 minuten
en 51 seconden. Dat is hun democratische uitgangspunt, de helft van 100
plus 1.

Links de prins bij de
waarzegster Greet van
Dam-Schaafsma, die zijn
handen leest. Rechts de
prins bij een grafologe, drs.
Lilly de Court-Onderwater
uit Bilthoven
Onder het interieur van een
kamer in paleis Soestdijk,
vol met oudheidense
afgodsbeelden. Een 8hoekig altaar van Isthar,
waarin het Malthezer kruis,
Griffioenen, enz.

Rond het jaar 1400 was de
macht in Europa verdeeld
in twee kampen. Het ene
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kamp was dat der Ghibels, die de Hohenstaufen familie steunde. Het andere
kamp was dat der Guelphs (Windsors), waarmee de paus samenwerkte.
Deze Guelphs werden ook wel Nerie genoemd, dat betekent zwart, de Black
Nobility, die Willem van Oranje hielpen. Door hen werd de Bank of
England opgericht, alsmede de Oost Indië Company. De Guelphs hebben
hun macht weten te handhaven door de eeuwen heen, wat nu uitmondt in
het machtige Britse Imperium, het laatste wereldrijk.
In De Telegraaf zaterdag 10 maart 2001 hebt U kunnen lezen dat Koningin
Elizabeth II jaarlijks voor 367 miljoen pond verwoont alleen al met haar 7
paleizen in Londen. Dat is toch absurd en gekkelijk! Vele miljoenen Britten
leven beneden het minimum! Volgens het RD 9-3-2001 leven miljoenen
Britten in “absolute armoede”. Meer dan 5 miljoen Britten zijn net zo arm
als mensen in de ontwikkelingslanden. Dit blijkt uit het rapport Breadline
Europe.
Lang leve de koningin in haar
peperdure paleizen! Hoe lang zullen
de verarmde Britten dit nog nemen?

Links Charles bij mevrouw Ghandi,
rechts Charles met taloek, een
Indiaas ereteken. Onder Charles
bezoekt biddend de moskee van
Fatehpur.
Occult? Nee, van de prins géén
kwaad (weten).

De Illuminatie en de computertechnologie
Adam Weishaupt, de oprichter van de Orde der Illuminatie in 1776, zou de
wet van het getal vijf hebben ontdekt in Necronomicon (necro=dode,
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nomos=wet, norm, dus een boek met dode namen of normen, geschreven in
Damascus) Zie www.digital-brilliance.com/necron/necron.htm
Weishaupt had in het jaar 1780 in VIJF Duitse steden 60 leden.
Microsoft heeft een campus waarop 22 gebouwen staan (22 letters van het
Hebreeuwse alfabeth) en daarbij één supergeheim onderaards gebouw dat de
naam draagt “Building 7", hetwelk een vijfhoekig gebouw moet zijn.
Niemand weet waar het gebouw op de campus precies ligt, dan alleen 5
mannen, waaronder Bill Gates. In dat gebouw zouden zich bovenmenselijke
dingen bevinden.
Los van het Pentagon in Washington was er in Nazi-Duitsland eenzelfde
soort vijfzijdig gebouw, en wat de Nazi’s daar precies deden bleef geheim.
Weishaupt hield tijdens de Walpurgisnacht (30 April naar 1 Mei) met 5
mannen een bijeenkomst in een onderaardse ruimte in Ingolstadt in BavariaDuitsland. Zij zouden daar contact hebben met superieure wezens. En deze
wezens zouden eveneens in Nazi-Duitsland en in Washington gezien zijn.
Bill Gates zou van één van deze superieure wezens zijn informatie inzake de
computertechnologie hebben ontvangen om Microsoft op te richten.
Mogelijk is dit superieure wezen de god Bafomet. En door inwijding heeft
Bill Gates de gateway geopend voor de satanisten naar de
wereldheerschappij via computertechnologie. De moderne
computertechnologie heeft een occulte herkomst. De IBM company dankt
haar naam niet aan wat zij voorgeeft als International Business Machines,
maar aan de door de Inquisitie vermoorde Grootmeester van de Knight
Templars Jacques de Molay, nl. Iacobus Burgundus Molensis....... = IBM!
In het Alg. Dagblad eind febr.2001 stond een stukje over de streepjescode
van de nazi’s, en de Hollerith-ponskaartenmachine van IBM. Dit was een
soort voorloper van de computer waarmee Hitler een stukje ongekende
automatisering bereikte.
De computertechnologie is gebaseerd op de materie, de stof, nl. de chips
worden gemaakt van het zand uit de Silicon Valley. Nachash kreeg in
Gen.3:15 de stof als straf toegewezen, en niet de geest. Via de stof tracht
Nachash en zijn zaadlijn zich te verwerkelijken, en dat schijnt aardig te
lukken. Via de computertechnologie benadert men de geest, althans dingen
waartoe alleen de geest in staat is. Maar het blijft kwetsbaar, daar het op
zand is gebouwd, zoals de dwaze bouwer zijn huis bouwde op de zandgrond
zónder goed fundament. Het potentieel van de menselijke geest reikt veel en
veel verder, wanneer de Geest van Elohim daarin blaast en werkt! Dat zien
wij op Pinksteren!
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De Knight Templars waren oorspronkelijk zwartachtig, gelijk aan de Moren
en Hunnen. Vandaar de naam Knigths, = knechten, slaven. Verschillende
van deze mulatto’s zijn door inmenging opgeklommen tot in de
vorstenhuizen van Europa, als Septimus Sevenus te Rome.
De grootmoeder van koningin Victoria was de zwarte koningin Charlotte
Sophia (zie p.17). Ook onder de Bernadottos, de Medici’s, Gonzales,
Alafoes, etc. zitten vele mulatto’s of halfbloeden. Vandaar dat de Europese
vorstenhuizen de Black Nobility worden genoemd. Zij zijn vermengd en
geen echte blanken. Ook de bevolkingen van Europa zijn sterk vermengd
met zwart bloed, want waarom zijn zoveel Grieken, Italianen, Spanjaarden,
Portugezen en Fransen zo donker?
Ook in Schotland was er in de 10e eeuw veel vermenging. Het nationale
wapen van Schotland is een draak, slang. En het Gaelic is een taal voor
satanisme.
Beethoven en Haydn hadden ook zwart bloed, en ook de presidenten
Thomas Jefferson, Hamilton, Harring, Lincoln waren van gemengd bloed.
Heel de Black Nobility is verweven met satanisme en het occulte, dat blijkt
uit het Britse en Nederlandse vorstenhuis, zie van John Dale “The Prince
and the Paranormal”.
De Zwitserse banken worden volledig door de Black Nobility bestuurd en
hun vrijmetselaars. Zwitserland heeft door hun toedoen de “eeuwige” status
van neutraliteit verworven, waardoor hun gelden voor altijd veilig zijn
gesteld, althans dat veronderstelt men. De 10 hoornen of 10 koningen uit
Openb.17:12 wijzen op 10 koningen van de Black Nobility. Zij zijn de baas
over Rome en het Vaticaan, en Rome controleert weer het goud van
Rothschild.
Prins Bernhard behoort tot de
machtigste en daarom meest
mysterieuze mannen van deze
wereld. Hij is de oprichter van de
Bilderberggroep, en hij bezit de
macht om de stemming van de
kardinalen inzake een nieuwe
paus ongedaan te maken!
Bernhard stamt af van de
Habsburgers, van de laatste
heerser van het Heilige Romeinse rijk Frederick III. Bernhard is de leider
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van de Black Nobility en claimt zelf uit
het huis van David te zijn via de
Merovingers en Carolingers. Bernhard
beweert van David en Jezus af te
stammen, zie
www.powpublish.com/meaningoflife/mer
ovingian.htm
(Pag.15)
En www.theforbiddenknowledge.com

Het Huis van
Oranje stamt uit
Frankrijk, van de
keyserlicken stam
van Julius Caesar.
De
Caesars
stamden van de
oude Phoeniciers
en Egyptenaren,
van de gevallen
engelen.
Bernhard is in werkelijkheid een Khazaar, een pseudo-jood. In 1954 richtte
hij de Bilderberggroep op, met als hoofdkwartier Smidswater no.1 in Den
Haag. Smidswater herinnert aan de smeden uit Kaïn, de mannen met het
verlichte oog (het zgn. las-oog). De Bilderberggroep telt 39 vaste kernleden,
is 3 x 13. Uit het Vaticaan 13, uit de Vrijmetselaars 13, en uit de Black
Nobility 13. Ook koningin Beatrix is lid van de Bilderberggroep van haar
vader.
Bijschrift foto prins Bernhard: Een ballorige prins Bernhard die in
Venezuela de zwembroek van zijn adjudant Harry Holthuis omlaag trekt.
Zulke vulgaire afbeeldinging ziet men vandaag de dag ook in het openbaar
vertoont van spelende homosexuelen.
Hiernaast Beatrix in een zeer gewaagde japon, slang-geschubt en
doorzichtig, ook haar nylons.
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Het Comité der 300 noemt zichzelf de grondlegger van de Nieuwe
Wereldorde. Echter, de Black Nobility zal nooit een andere regering of
heerser toelaten dan wie zij daartoe willen hebben, gezien hun vermeend
recht, dat zij daartoe van Godswege zouden zijn aangesteld. Elke
koninklijke familie heeft dan ook vertegenwoordigers in het Comité der
300. De Black Nobility heeft verschillende orden, o.a. de Orde van St.
John, de Malthezerorde, die allen op hun beurt weer werken voor de Britse
geheime inlichtingendienst. Allen werken eraan om de paus als hoofd van
de NWO aan te stellen. Rome heeft de macht. Rome heeft alle goud op
slimme wijze naar zich toegehaald. Rome is de hoer die met alle koningen
der aarde overspel bedrijft. De anderen mogen het stellen met zilver en
papiergeld. Wanneer Rome eenmaal de macht van de NWO heeft, zal alle
papiergeld verdwijnen en zijn alle andere banken gedwongen met haar
samen te werken, waardoor Rome in feite de gehele wereld in haar macht
heeft. Rome gaat ervan uit dat zij door monopolie de gehele wereld voor
zich kan laten werken,en dat de beste bron van inkomsten nog altijd het
belastingstelsel is via de politiek
Nu iets over de praktijk en het werk van de Enakim/Nefilim en hun nazaten,
inzake hun handel en wandel en het bedrieglijke ervan. Wij dienen de vijand
goed te leren kennen en zijn werkwijze, anders zullen wij hem nooit
doelmatig kunnen bestrijden.
De Nefilim en de Caduceus
Gezondheid is een grote schat, maar daaraan
valt voor de zakenlieden weinig of niets te
verdienen. Vandaar dat zieke mensen big
business is. En dat weet de satan ook wel. De
Engel Rafael is er om de gezondheid van Israël
te waarborgen, bij gehoorzaamheid.
Zie Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met
ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen
zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren
neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen;
zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik
op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE,
uw Heelmeester!
Strongs = 07495 r ph’ , (raph)
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AV -heal 57, physician 5, cure 1, repaired 1, misc 3; 67 StV-genezen 35, helen 14,
gezond maken/worden 4, medicijnmester 4, gezond
worden 3, heelmeester 2, helen volkomen laten-+07495 = 2, genezing ge- worden
1, kwakzalver +0457 1, meesteren 1; 67
NBG-genezen 39, gezond maken/worden 7, helen 5, genezing zoeken 3, heelmeester 3, geneesheer 2, genezing voor-zorgen +07495 = 2, herstellen 2, genezing
brengen 1, genezing schenken 1, genezing zoeken 1, heel ma- ken 1; 67
1) genezen, helen
1a) (Qal) genezen
1b) (Niphal) genezen worden, geheeld worden
1c) (Piel) helen
1d) (Hithpael) om genezen te worden (infinitief)

Rafael = Geneesheer, Heelmeester.
Rafael is volgens het boek Henoch één der vier hoogste Engelen.
Nu waren er Refaieten, uit het land Rafidim, zie Genesis 14:5 Zo kwam
Kedor-laomer in het veertiende jaar, en de koningen, die met hem waren, en
sloegen de Refaieten in Asteroth-karnaim, en de Zuzieten in Ham, en de Emieten
in Schave-kiriathaim;
Genesis 15:20 En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten,
Jozua 15:8 En deze landpale zal opgaan door het dal van den zoon van Hinnom,
aan de zijde van den Jebusiet van het zuiden, dezelve is Jeruzalem; en deze
landpale zal opwaarts gaan tot de spits van den berg, die voor aan het dal van
Hinnom is, westwaarts, hetwelk in het uiterste van het dal der Refaieten is, tegen
het noorden.
Jozua 17:15 Jozua nu zeide tot henlieden: Dewijl gij een groot volk zijt, zo ga op
naar het woud, en houw daar voor u af in het land der Ferezieten en der Refaieten
, dewijl u het gebergte van Efraim te eng is.
Jozua 18:16 En deze landpale gaat af tot aan het uiterste des bergs, die tegenover
het dal van den zoon van Hinnom is, die in het dal der Refaieten is tegen het
noorden; en gaat af door het dal van Hinnom, aan de zijde der Jebusieten
zuidwaarts, en gaat af aan de fontein van Rogel;

De Refaieten waren reuzen, van de Enakim afkomstig. Nu noemt het O.T.
ook de geesten of schimmen der doden Refaiem, Ps.88:11, Jes.26:14. De
Refaieten blijken uit andere teksten van Ugarit een soort goddelijke wezens
te zijn. Het woord zou dan wijzen op de “groten” en “vorsten”, een
abnormaal groot soort mensen. Mogelijk zijn deze Refaieten een deel van de
gevallen engelen die onder Rafael stonden en dus veel van de geneeskunst
afwisten. Hoe het ook zij, het blijkt dat de moderne geneeskunst (ook de
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oude) geheel gebaseerd is op, en werkt met de symboliek van de oude
godenwereld. Laten wij dat eens nagaan en bezien met welk doel de
moderne geneeskunst er is. Is zij er om ons mensen écht gezond te maken?
Of worden wij op de één of andere manier langzaam vergiftigd door de
chemische zogenaamde medicijnen die men ons toedient? Immers, daaraan
alleen valt wat te verdienen. En de pharma-industrie moet toch draaien op
zieke mensen?
De “caduceus” is de gevleugelde staf van Hermes, waaromheen twee
slangen zich ronddraaien. Het is een herautstaf (kerykeion of kerux)
gemaakt van een olijftak, is symbool van voorspoed. Cad(aver) = sterfelijk,
doodaanbrangend (kadaver). Decadent, de ca dent = verval. Caduco =
tijdelijk. Kaduuk = kapot, stuk. Catacomb = plaats der doden. Calamiteit =
ernstig ongeval. In al deze woorden komen wij het begrip van ca tegen.
Hermes is de boodschapper der Griekse goden. Apollo zou deze staf aan
Hermes hebben gegeven in ruil voor een lier (citer). De staf van Aesclepius,
de Griekse god der geneeskunst, is ook door twee slangen omgeven en
wordt ook wel caduceus genoemd en is door de medische wereld
geadopteerd als hún symbool. De naam caduceus was aan verschillende
symbolen gegeven. Voor het eerst in Mesopotamië in 2600 BC.
Jack Lindsay schrijft in zijn boek “Origins of Alchemy in Graeco-Roman
Egypt” over het gebruik van de caduceus en kundalini (slangenkracht) in
Egypte. De staf zelf is afgeleid van de heilige boom of Djed-pilaar. De
slangen zouden wijzen naar een onzichtbaar aantal kanalen in de mens,
waardoor de geesteskrachten van het lichaam stromen, positieve en
negatieve. De top van de staf is een ronde bal, die wijst op de zon, want van
de zon komt alle levensenergie voort.
W. Friedlander heeft in zijn boek “The Golden Wand of Medicine” de
herkomst van de caduceus breedvoerig uiteengezet.
Dikwijls worden slangen en staven met elkaar geassocieerd. Mozes en
Aäron en hun staf werd tot een slang. De vleugels aan de caduceus wijzen
naar de vogels of vliegende slangen, waarvan in Num.21 sprake is. Dit
waren giftige slangen, mogelijk electrische stralen. Mozes richtte de
Koperen Slang Nehustan op. Zie Joh.3:14. Slangen worden bijna altijd als
goddelijk gezien, en zelfs als type van Christus. En waarom de
slangenverering bij de oude religies? Dat komt doordat de slang de dualiteit
vertoont, een gespleten tong én wat de meesten niet weten, een gespleten
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penis! Dat wijst naar de twee verschillende zaden, het mengen, zodat
niemand meer weet wie wie is!
De ouden zagen de slang als de wereldas (Ygdrasil), waaromheen de
positieve en negatieve krachten draaien. Bovenaan de as is de adelaar, de
vogel als symbool van magnetisme. In de wortel zit de kosmische slang, de
aarding. De slang wijst naar het Goddelijke vuur (electra), dat ontstaat
tussen de twee koppen (elektroden) der slangen wanneer er spanning op
wordt gezet.. Daardoor ontstaat er een vlamboog (arc), als de elektriciteit
knetterend overspringt. Dat geeft licht én ozon, waarvan levenskracht
uitgaat.
De gevleugelde slang in Mexico is Kulkulcan of Quetzalcoatl, de god der
genezing. Tegenwoordig gebruiken de farmaceuten de R en de X, de
Griekse Chi (=X) en de Rho (=P), of te wel de XP of Christuskracht, zoals
deze ook in de naam van de
Chiropractor schuilt en tot uitdrukking
komt.
De caduceus wijst mogelijk op een oud
soort electrisch apparaat, dat een kern
heeft, waaromheen draden zijn
gewikkeld als een spoel. Daarmee kon
men sterke magnetische pulsen
opwekken, die de neuronen in de
hersenen activeerden. Door de staf op
het voorhoofd te plaatsen van zieken
kon men de frequentie van 4-6 Hertz
opwekken, waardoor de gezondheid
dikwijls werd teruggegeven aan zieken.
Door de frequentie werden virussen,
bacteriën, etc. verstoord of verdreven.
De opgewekte elektriciteit kon tonen en geluiden
opwekken en geven, vandaar het verband dat
men bracht met de lier van Apollo (een soort
eenvoudige kristalontvanger). De caduceus in de
oudheid is dus een soort electrische machine
geweest, die men gebruikte om hersenen te
activeren in geval van ziekte, waardoor veelal
gezondheid terugkwam.
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Hippocrates is de vader van de Westerse medische wereld. Weinigen weten
echter welk medicijn hij toepaste, en nog minder mensen weten de ware
betekenis van de caduceus. Hippocrates leefde
i n
H e l l a s
(Griekenland) als
zoon van Asklepios.
Tempels waarin de
geneesheren hun
praktijk voerden
noemde
men
Asklepieai. Artsen
legden daar de eed
van Hippocrates af
en voerden zijn symbool. En dat doen zij tot op
heden nog zo.
Wie was Asklepios? Wat was zijn
geneesmethode en medicijn? Het heeft met de slang en slangenkracht te
maken. De slang wijst naar regeneratie, vernieuwing. De slang draagt het
dodelijk gif in zich, maar heeft toch op mysterieuze wijze de kennis van het
leven in zich, doordat zij de oude huid afwerpt en er nieuw onder vandaan
komt.
Chiron was een Griekse kenner van planten, een
soort mythologische fysicus, die zijn resultaten
aan Asklepios doorgaf. De oude fysici konden
ook elektriciteit opwekken, waarbij de
tempelpriesters hen hielpen. Die elektriciteit
noemde men de “Goddelijke energie”. Meestal
begon na een behandeling met de elektriciteit de
gezondheid terug te komen. De spark, electrische
vonk, gaf men de naam zagreus. De tempels van
Asklepios waren in feite hospitaals. Genezen was
een heilige zaak. En wanneer alle gewone medicijnen uit planten niet meer
hielpen, kwam de patient uiteindelijk bij de Asklepieai terecht. Ziekte was
voor de ouden iets uit de onderwereld der duisternis, wat bestreden diende
te worden met licht (electra).
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In Eleusian, Delphi en Epidaurion stonden grote tempels, waar de
priesteressen de zieken verwelkomden met gezang, van “Moge de gezonde
godheid ons nooit verlaten”. De tempels waren bijzonder mooi, en ook
moesten de priesteressen aan hoge schoonheidsnormen voldoen. Immers,
schoonheid is het begin van gezondheid, de harmonie, wat volgens Plato de
weg naar genezing inhoudt. De priesters brachten de zieken allerlei
middelen bij die de gezondheid zouden bevorderen, als hygiene, positief
denken, beweging, gezang, etc. De priesteressen riepen ‘s morgens vroeg al
op tot de verering van de god Paieon. Het zonlicht scheen dan in de Tempel,
daar de tempels op de opkomende zon waren gericht. En de laatste
behandeling die een patient kreeg was de tempelslaap (enkoimisis). Dan
mocht men slapen op de heilige grond, in heilige armen. Als men maar
betaalde !!!!!!
En zo is het vandaag de dag nog. Gezondheid moet duur betaald worden! En
laten de mensen zich maar ziek eten en drinken! Laten de mensen zich maar
ziek spuiten door allerlei inentingen, des te meer verdienen de farmaceuten!
Op die wijze slepen de Refaieten als gevallen engelen, die belast waren met
de genezing, ons mee in een schijngenezing, en willen ons een gezondheid
geven die geen werkelijke gezondheid is. En zo hangt de wereld van de
satan aan elkaar van leugen en bedrog.
De nazaten van de Rafaieten (o.a. de huidige farmaceuten) laten de mensen
duur betalen voor hun geneesmiddelen, die in werkelijkheid middelen zijn
met talrijke bijwerkingen en de mensen ziek houden. Zo zijn bv. inentingen
tot de grootste dwaasheid te rangschikken, voortgekomen uit het brein der
Rafaieten, om op die wijze gezonde mensen in te spuiten met gifstoffen en
ziektekiemen. Daarmee wil men de duivel uit zien te drijven met een andere
duivel.
Over enige tijd -en het is te hopen dat dat zeer spoedig zal zijn- zal het licht
de mensheid opgaan en zullen de mensen wakker worden en het gedrag der
farmaceuten gaan doorzien. Een man als dr. Rath heeft in ieder geval de
moed om het doen en laten der farmaceuten aan de tand te voelen. Onze
nageslachten zullen dan terugzien op onze tijd als het meest waanzinnige en
bedriegelijke tijdvak aller tijden.
Alle chemische geneesmiddelen worden bijkans bereid uit de
afvalproducten van aardolie, van de nafta. Het Hebreeuwse woord Nafta
heeft de betekenis van worstelen (vechten). Het woordje nafta komt van
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nefilim, van de gevallen engelen, de rebellen, vechtjassen. De relatie is ons
nu duidelijk.
De Bijbel toont ons duidelijk dat er reuzen op aarde waren, zowel voor als
na de zondvloed. Elohim zelf is een plural woord, meervoudig, waarvan de
etymologische betekenis zoveel is als “sterk-zijn”. Dat betekent in andere
talen zoveel als ilah, ilu, dus licht, verlichting. Elohim = lichtsterkte. Paulus
schrijft dat Elohim het Ontoegankelijke Licht bewoont, zie in 1Tim.6:16.
In Gen.6:4 wordt over de zonen van Elohim, de reuzen, gesproken en hun
gedrag. Zij waren zonen van Elohim (Bene-ha-Elohim). En in Job 1:6, 2:1
zien wij dat deze zonen van Elohim de engelen zijn, en dus de zonen van
Elohim in Gen.6 wijst naar de gevallen engelen.
Het Boek Henoch spreekt heel duidelijk over de gevallen engelen, de
Anakim of langnekken. De Sumeriërs noemden hen de Anunaki, dat zijn zij
die van de hemel afdaalden naar de aarde.
De Anakim of Nefilim meenden als gevallen geesten dat zij door seksuele
relaties aan te knopen met de dochteren der mensen (Adamieten) zichzelf
zouden kunnen herstellen van de Goddelijke vloek, vanwege hun
ongehoorzaamheid. Dus zijn de gevallen engelen kennelijk allen mannelijk
geweest en hebben zich niet kunnen
voortplanten door het ontbreken aan
vrouwen. Zij hebben in de
dochteren der mensen hun kans
schoon gezien, om zichzelf te
genezen van de Goddelijke vloek.
Dat blijkt gelukkig onmogelijk te
zijn. Zij ontlopen hun vonnis niet.
De bloedlijn loopt uitsluitend via de
man, en de vrouw is slechts
draagster. Wel houden de Anakim
en Belialskinderen zichzelf voor de
gek door te beweren dat de
bloedlijn via de vrouw zou lopen.
De Nefilim of mannelijke engelen
waren afwijkend in hun seksuele
geaardheid, meest homosexuelen.
Dat blijkt uit Richt.19:20,
Deut.13:13, Judas vers 7, Jes.3:9.
Zij die de zonden van Sodom
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bedrijven behoren gerekend te worden tot de kinderen Belials. Er is bij
homosexuelen een afwijking in de hersenen vastgesteld. Wanneer men aan
deze vorm van afwijking lijdt, mag men daaraan nooit toegeven het in
praktijk te brengen.
Wij zien nu voor ogen dat de homohuwelijken kunnen worden gesloten op
de stadhuizen en in de kerken, waaruit blijkt dat de kinderen Belials zich op
die plaatsen ook hebben gevestigd.
De Belialskinderen zijn meergodendienaars (polytheïsten). Het zijn kinderen
der duisternis, met hun vader de Vorst der duisternis. Hun kwaad hebben zij
gelegaliseerd door de wetten van Elohim om te keren, dus een gewettigd
kwaad, dat op heel diplomatieke wijze via leugen en bedrog in hun voordeel
schijnt te werken. Zij liegen nooit openlijk, zoals de politici dat ook niet
doen, maar spreken op zodanige wijze dat hun woorden altijd voor
meerderlei uitleg vatbaar zijn. De herkomst van de Belialskinderen en
Enakim is dus duidelijk. Zij leefden eerst in Atlantis en hebben door eigen
misdragingen het noodlot over zichzelf gehaald. Zij hadden in Atlantis
enerzijds een zeer hoge ontwikkeling en levensstandaard opgebouwd, maar
anderzijds waren zij zover gedegenereerd dat zij hun eigen problemen niet
meer konden oplossen. En datzelfde fenomeen zien wij heden voor onze
ogen voltrekken. Toen het ten einde liep met Atlantis zouden er twee
tegengestelde groeperingen zijn geweest, die elkaar wat betreft geloof,
gedrag en leefwijze bestreden. Dat zouden de nog “wettigen” zijn geweest,
en de “onwettigen” of kinderen Belials. De gevallen engelen hadden
zichzelf gemanifesteerd in menselijke lichamen. De kinderen Belials waren
erop uit de anderen aan zich te onderwerpen, met alle middelen die men
maar bezat, o.a.. via hoog technologische uitvindingen. Naar het schijnt
hadden zij zelfs de beschikking over nucleaire wapens. En daaraan schijnen
zij tenslotte zelf ten onder te zijn gegaan. Zie
www.trueorigins.net/atlantis/sons.htm
Zij werkten nl. met de krachten van Baalilal, d.w.z.. met de nucleaire
krachten zoals deze zich ook in de zon vertonen, door kettingreacties. Het
nabootsen van de zonnekrachten heeft Atlantis destijds op haar grondvesten
doen schudden en uiteindelijk laten wegzinken in de diepte. Aanvankelijk
werd Atlantis verdeeld in vijf stukken en vele kleine eilandjes. Zij
gebruikten de Goddelijke krachten, en dat werd hun fataal.
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De kinderen Belials waren oorspronkelijk monotheist, en voerden daarna
meerdere goden in. In Egypte begon men de Farao als godheid te vereren.
Farao Ammon beschikte over de zonnekracht en werd toen Ammon-Ra
genoemd. Ra, zie Strongs 07451 = kwaad, slecht, troebel, tegenstand,
beschadigen.
Ammon is afgeleid van spiraal, dus een lijn die zonder begin en eind is,
rond en zonder hoeken. Vandaar dat de Egyptische zonnegod als Ram werd
afgebeeld, daar de ramshoornen spiraalvormig zijn. Spiralen zijn de
basisvormen van alle leven. Ammon is de Griekse Zeus met horens, zie
afbeelding voorpagina. Amun = de verborgen drijfkracht der schepping.
Terugblik:
Wat wil het ons allemaal zeggen wat wij tot nu toe hebben behandeld over
de kinderen Belials en hun werken?
Dit, dat wij weten wie de vijanden van Elohim of Jahweh zijn, en waartegen
Elohim eeuw in eeuw uit heeft te strijden om de aarde, en ons als
Adamszaad op de aarde, weer vrij te maken van de dienstbaarheid en los te
kopen uit de macht des satans. Dat wij weten dat Elohims vijand ook ónze
vijand is, en dat zijn listen ons niet onbekend zijn. Wij dienen ons te
wapenen met de toerusting die Elohim ons beschikbaar stelt. Wij hebben
niet te vrezen voor hen die ons lichaam zouden kunnen doden, maar Hem
die beide ziel en lichaam kan verderven. En al lijkt de macht van de satan
oneindig groot, wereldomvattend via een Nieuwe Wereldorde en volledig
geautomatiseerd computergestuurd orgaan, dan nog weten wij dat die bij
óns zijn meer zijn dan die bij hen zijn. En dat er geen haar van ons hoofd zal
vallen zonder de wil van onze Hemelse Vader. De overwinning is definitief.
Wat satan nu klaar maakt zijn nog laatste stuiptrekkingen! Daardoor moeten
wij ons niet van de wijs laten brengen.
De eerstgeboorterechten zijn ons rechtmatig Goddelijk deel, want Jakob is
Zijn erfenis en Israël is Zijn beminde. Adam dat is het échte blanke ras, en
de Nefilim en Anakim zijn zwartbloedig, vandaar hun naam “Black
Nobility”.
In De Telegraaf 06-07-1999 stond dat
de Britse koningin Elizabeth niet
alleen blauw bloed, maar ook zwart
bloed heeft. Eén van haar voorouders,
koningin Charlotte, echtgenote van
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George III, stamt direct af van de onwettige zoon van de Portugese koning
Alfonso III en zijn Moorse minnares. Dit is vastgesteld door de
Amerikaanse genealoog Mario Valdes.
Onze leefwereld is gebrekkig, het is een onsamenhangende werkelijkheid.
En dáár maakt het Belialsgeslacht goed gebruik van. Zij heersen over ons.
De wereld die bóven ons is, is een wereld van Goddelijke levensorde, een
bovennatuurlijke realiteit, die slechts waarneembaar is als men in die
werkelijkheid zich bevindt. Elisa zag er af en toe iets van, zie 2Kon.6:15 En
de dienaar van den man Gods stond zeer vroeg op, en ging uit; en ziet, een heir
omringde de stad met paarden en wagenen. Toen zeide zijn jongen tot hem: Ach,
mijn heer, hoe zullen wij doen.
16 En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn.
17 En Elisa bad, en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de
HEERE opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol
vurige paarden en wagenen rondom Elisa.
18 Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot den HEERE, en zeide: Sla toch dit
volk met verblindheden. En Hij sloeg hen met verblindheden, naar het woord van
Elisa.

De oude mysterie-godsdiensten dachten dat zij iets van die ándere wereld
konden waarnemen wanneer zij sliepen of drugs gebruikten. Vandaar de
Tempelslaap, want dáár waande men zich dicht bij de godheid of goden.
Maar wij zijn niet gelijk die slapen, zegt Paulus, 1Thes.5:6
¶ Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en
nuchteren zijn.
7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts
dronken;
8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het
borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.
9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid,
door onzen Heere Jezus Christus.
10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij
slapen, te zamen met Hem leven zouden.
11 ¶ Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook
doet.

De Illuminatie zijn hard op weg de Nieuwe Wereldorde geheel door te gaan
voeren. Dat begint met een Cashless maatschappij, geen kasgeld meer, maar
Wereldwijde Elektronische Slavernij via computertechnologie, met 666
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(Internet WWW, waar de wau een getalswaarde heeft van 6) als nieuw
handelsnummer. In Brussel staat reeds een zeer grote computer, die de naam
BEAST draagt. Hierin lezen wij duidelijk het woord “beest”, waar de
betekenis als volgt luidt: Brussels Electronic Accounting Surveillance
Terminal.
De Illuminatie willen op religieuze basis hun Nieuwe Wereldorde invoeren
door de mensheid de zeven Noachitische wetten op te leggen. Zes verboden
en één gebod!
Onder deze nieuwe wetgeving zullen wij als christenen állen schuldig
worden verklaard, wanneer wij geloven in Yashua ha Messiah (Jezus
Christus), Die de manifestatie van Elohim in het vlees is.
Prof. Ernest Easterly van het Internationale recht zei, dat met erkenning van
alle naties, de zeven Noachitische wetten de Hoeksteen zullen vormen van
de nieuwe geciviliseerde internationale wettige orde, met andere woorden,
van de Nieuwe Wereldorde der Illuminati.
Men baseert de 7 Noachitische wetten op hetgeen in de profeet Zacharia
staat over de Steen met de zeven ogen, die de gehele aarde doorlopen, dus
een wereldwijd erkent systeem van 7 regels.
Deze 7 Noachitische wetten zijn niet van Noach, maar stammen uit de
Babylonische Talmud, (er is ook nog een Jeruzalemse Talmud) dat een
vulgair en godslasterlijk boek van de Farizeese joden is. De joden achten
zich gebonden aan 613 wetten, maar voor de heidenen zouden er slechts 7
gelden, nl..:
1. Men mag geen idolen of afgoden aanbidden
2. Men mag God niet lasteren
3. Men mag geen onschuldig bloed vergieten, en niet de leeftijd van een
ziek persoon moedwillig inkorten
4. Men mag geen bestialiteit, incest, overspel en homosexuele relaties,
etc. hebben.
5. Men mag niet stelen
6. Er dienen rechtbanken wereldwijd te worden gevestigd om op deze
wetten toe te zien en de doodstraf te handhaven
7. Men mag geen dieren mishandelen en geen vlees eten dat van een
levend dier afkomstig is
De Talmud is door de Farizeeërs opgesteld en zij hebben de Heiland vals
beschuldigd van Godslastering, volgens het 2e gebod van hun Noachitische
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wet. Iedereen die in de NWO niet meeloopt en hun wet accepteert en
Christus als zijn Verlosser belijdt, zal wegens Godslastering schuldig staan.
Jezus is volgens de Talmud een bastaard, die bestialiteit pleegde, een valse
profeet en godslasteraar. Als hún Messias komt zal hij éérst alle
godslasterlijke christenen berechten en uitroeien. Volgens het joodse
Lubavitch Movement is de VN bezig het International Criminal Court op te
richten, waarvan 97 landen het concept al hebben ondertekend, zie
www.watch.pair.com/law.html
vanuit het Vredespaleis in Den Haag zal de nieuwe wereldrechtbank
opereren.
Het Beest zal er velen verleiden. De tijd is nabij. Wij dienen ons te wapenen
om in die kwade dagen staande te blijven! Door die kwade tijd heen zal het
nieuwe Messiaans Vrederijk komen, en ook dát is nabij!
Wij hebben het beste voor het leste gehouden, en dat staat geschreven in het
zogenaamde apocriefe boek Baruch. Lees dit rustig na tot moed en troost,
want hieruit blijkt ook eens en te meer dat onze Elohim ons als Israël in het
Westen liefheeft en nooit zal begeven!
Baruch 3:1 ALMACHTIGE Here, gij God van Israël, een ziel die in
benauwdheid is, en een beangste geest roept tot u. 2 Hoor Here, en wees
genadig, want wij hebben voor u gezondigd. 3 Want gij zijt gezeten in alle
eeuwen, en wij vergaan in alle eeuwen. 4 Almachtige Here, gij God van
Israël, hoor toch het gebed der gestorvenen van Israël, en der kinderen die
voor u gezondigd hebben, die de stem van de Here hun God niet gehoord
hebben, daarom hebben ons ook deze ellenden aangekleefd. 5 Gedenk niet
de ongerechtigheden onzer vaderen, maar gedenk aan uw hand en aan uw
naam te dezer tijd.
Vers 24 O Israël hoe groot is het huis Gods! en hoe hoog de plaats zijner
woning! 25 Zij is groot, en heeft geen einde, hoog, en onmetelijk. 26 Daar
waren de reuzen, beroemde lieden, die van den beginne geweest zijn; groot
waren zij van lichaam, en ervaren in de krijg.
(Dit waren de Enakim, en later de Belialskinderen/Merovingers)
27 Deze heeft de Here niet verkoren, noch hun de weg der kennis te
verstaan gegeven.
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28 Zij zijn vergaan, omdat zij de wetenschap niet gehad hebben, zij zijn
vergaan om hunner onberadenheid wil. 29 Wie is ten hemel opgevaren, en
heeft haar gevat, en haar uit de wolken nedergebracht?
Vers 36 Deze is onze God, en geen ander is tegen hem te achten.
37 Hij heeft al de weg der wetenschap gevonden, en Hij heeft die gegeven aan
Jakob zijn knecht, en aan Israël, dat door hem bemind geweest is. Daarna is zij
op aarde gezien en heeft onder de mensen mede verkeerd.

Baruch 4:1 DEZE wijsheid is het boek der geboden Gods, en de wet die in
eeuwigheid bestaat. Allen die haar onderhouden is zij ten leven, maar die
haar verlaten zullen sterven.
2 Bekeer u, Jakob, en neem haar aan; wandel tot verlichting voor het licht
derzelve.
3 Geef aan een ander uw heerlijkheid niet, noch hetgeen u nuttig is, aan
een vreemd volk.
4 Zalig zijn wij Israël, want hetgeen God behaagt is ons kennelijk.
5 Zijt goedsmoeds mijn volk, gij gedachtenis van Israël.
6 Gij zijt de heidenen verkocht, doch niet ten verderve; en omdat gij God
vertoornd hebt, zijt gij de vijanden overgegeven.
7 Want gij hebt hem die u gemaakt heeft tot toorn verwekt, als gij de
duivelen hebt geofferd, en niet God.
8 Gij hebt de eeuwige God vergeten die u geteeld heeft, en gij hebt
Jeruzalem bedroefd die u gevoedsterd heeft.
9 Want zij heeft gezien de toorn die van God over u komen zou, en heeft
gezegd: Hoort toe, gij naburinnen Sions, want God heeft groot leed over mij
gebracht.
10 Want ik heb gezien de gevangenis mijner zonen en dochteren, welke de
eeuwige over hen gebracht heeft.
11 Want ik heb hen opgevoed met vreugde, maar ik heb hen heengezonden
met wenen en rouw.
12 Niemand verblijde zich over mij, die een weduwe en van velen verlaten
ben; ik ben tot een woestijn geworden, om de zonden mijner kinderen,
overmits zij van de wet Gods zijn afgeweken;
13 En hebben zijn rechten niet gekend, en hebben niet gewandeld op de
weg der geboden Gods, en zijn niet gegaan op de paden der tuchtiging in
zijn gerechtigheid.
14 Komt gij naburinnen Sions, en gedenkt de gevangenis mijner zonen en
dochters, die de eeuwige over hen heeft gebracht.
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15 Want hij heeft over hen gebracht een volk van verre, een onbeschaamd
volk, en van een andere taal.
16 Want zij hebben geen schaamte gehad voor de oude, en des kinds
hebben zij zich niet ontfermd, en de eenzame hebben zij van haar dochters
beroofd.
17 Maar ik? waarin kan ik ulieden te hulp komen?
18 Doch die dit kwaad over u gebracht heeft, zal u verlossen uit de hand
uwer vijanden.
19 Gaat heen, kinderen, gaat heen, doch ik ben verwoest gelaten.
20 Ik heb het kleed des vredes uitgetogen, en heb de zak mijner smeking
aangedaan, ik zal tot de eeuwige roepen in mijn dagen.
21 Hebt moed, kinderen, roept tot God, en hij zal u verlossen uit het
geweld, en uit de hand der vijanden.
22 Want ik heb nu van de eeuwige uw verlossing gehoopt, en mij is vreugde
toegekomen van de heilige; om der barmhartig heid wil, die ulieden haastig
zal komen van onze eeuwige ver losser.
23 Ik heb ulieden uitgezonden met treuren en wenen, maar God zal u mij
wedergeven met blijdschap en vrolijkheid in der eeuwigheid.
24 Want gelijk nu de naburinnen van Sion uw gevangenis ge zien hebben,
zo zullen zij haast zien uw verlossing door onze God, die u over u komen
zal, met grote heerlijkheid en glans van de eeuwige.
25 Gij kinderen, lijdt geduldig de toorn, die van God over u is gekomen,
want uw vijand heeft u zeer vervolgd, maar gij zult haast zijn verderf zien,
en gij zult op hun halzen treden.
26 Mijn tedere kinderen zijn door scherpe wegen heengegaan; zij zijn
weggerukt als een kudde, die door de vijanden geroofd is.
27 Hebt moed, kinderen, en roept tot God, want die dit over u gebracht
heeft zal uwer gedenken.
28 Want gelijk uw gedachte is geweest om van God te ver dwalen, zo doet
tienmaal meer naarstigheid om, bekeerd zijnde, hem te zoeken.
29 Want die dit kwaad over u gebracht heeft, zal over u brengen een
eeuwige vreugde met uw verlossing.
30 Heb moed, Jeruzalem, want hij die u genoemd heeft, zal u
vertroosten.
31 Onzalig zijn zij, die u het kwaad aangedaan hebben, en die zich
verheugd hebben over uw val.
32 Onzalig zijn de steden, welke uw kinderen gediend hebben; onzalig de
stad, die uw kinderen ontvangen heeft.
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33 Want gelijk zij zich verheugd heeft over uw val, en zich vervrolijkt heeft
over uw ongeval, zo zal zij zich bedroeven over haar eigen verwoesting.
34 En ik zal rondom van haar wegnemen de menigte des volks waarover zij
zich verheugt, en haar roem zal in rouw veranderen.
35 Want een vuur zal over haar uitgaan van de eeuwige, vele dagen lang,
en zij zal door de duivelen bewoond worden, een lange tijd.
36 Zie om u, Jeruzalem tegen de opgang, en zie de vreugde die u van God
komt.
37 Zie, uw kinderen, die gij hebt uitgezonden, komen; zij komen verzameld
van het oosten tot het westen door het woord des heiligen, en verheugen
zich over de heerlijkheid Gods.
Baruch 5:1 JERUZALEM, doe het kleed van uw treuren en van uw verdriet
uit, en doe aan het versiersel, dat u door Gods heerlijkheid gegeven is in
eeuwigheid.
2 Doe om de rok der gerechtigheid, die u door God gegeven is, en zet op
uw hoofd de tulband der heerlijkheid van de eeuwige.
3 Want God zal uw heerlijkheid tonen al het volk, dat onder de hemel is.
4 Want uw naam zal door God in der eeuwigheid genoemd worden,
namelijk vrede der gerechtigheid en heerlijkheid, lof der Godzaligheid.
5 Sta weder op Jeruzalem, en zet u op de hoogte, en zie rond om naar het
oosten; en zie uw kinderen verzameld van de ondergang der zon tot de
opgang, door het woord des heiligen, die zich verheugen dat God hunner
weder gedacht heeft.
6 Want zij zijn van u uitgegaan, zij zijn te voet weggeleid door de vijanden;
maar God brengt die weder tot u in, opgenomen in heerlijkheid als kinderen
van het koninkrijk.
7 Want God heeft besloten, alle hoge bergen te vernederen, en de duinen
aan de zee altijd durende; en alle dalen te vervullen in gelijkheid der
aarde; opdat Israël zeker wandele in de heerlijkheid Gods.
8 En de bossen, en alle welriekende bomen, zullen Israël beschaduwen,
door Gods bevel.
9 Want God zal Israël uitvoeren met vreugde door het licht zijner
heerlijkheid, met barmhartigheid en gerechtigheid, die van hem komt.
Welk land op aarde is als Nederland met zijn vele duinen om zich tegen de
zee te beschermen?
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Sluit het boek Baruch niet schitterend aan bij Jeremia 30-33 en bij het boek
Jesaja en andere profetische geschriften die over het herstel van Israël
spreken? En dan nog de locatie van het nieuwe Israël aantonen, dáár waar
vele rivieren en waterpoelen zijn, en duinen! Hoog in het Noorden, de
Bestelde plaats!

Zie afbeelding hieronder, overgenomen uit artikel van Internet
http://www.publicsafe.net/wand.htm
Het zijn twee cherubs met een soort zwaard in hun handen, die de caduceus
beschermen of vasthouden. Hebben de cherubs een soort appel als kroon op
hun hoofden?
De zwaarden doen denken aan het zwaard dat King Arthur kreeg van een
zeemonster, de excalibur. De Chrubs hebben een soort struisvogelpoten en
mensenhanden.

