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Het streven naar wereldeenheid
Eendracht maakt macht, verdeeldheid ontkracht. Dat is alom bekend, en
ook de satan weet dat de macht en kracht om zichzelf te handhaven ligt in
het bij elkaar brengen van al zijn volgelingen onder één hoofd. Om dat te
verwezenlijken is het voor de satan voorwaar een hele klus, immers zijn
huis is hopeloos verdeeld. Wanneer hij als “verderver” (Apollo) niets dan
destructie beoogt, valt het moeilijk om tegelijk iets constructiefs te vormen
dat blijvend is en betrouwbaar. Toch lukt het hem steeds weer om
machtscentra te creëren en vandaar uit het zaad der vrouw te vervolgen. Die
machtsstrijd was er al vóór Gen.1:2, toen er opstand was in de hemel en
satan rebelleerde tegen Elohim.
De geest van satan werd na Gen.3:15 al spoedig openbaar in Kaïn en zijn
nageslacht, die steden gingen bouwen, waarbij zij gestimuleerd en geholpen
werden door de gevallen engelen, Gen.6.
Eensdeels werken de satanische machten in het geheim en verschuilen zich
graag achter maskers, namen en symbolen van het vrouwenzaad, zoals dat
zich in de lijn van Seth voortzette. Via hun symboliek, veelal afkomstig uit
het occulte, verbergen zij hun wáre identiteit zoveel mogelijk.
De geest van satan, is de geest van Kaïn, Nimrod en Babylon, het vormen
van wereldeenheid, één machtig wereldrijk. En dat gaat in veel gevallen
ondergronds, als of er niets aan de hand is, maar intussen laten zij ons in
hun val lopen. Het is voor ons noodzakelijk dat wij deze geest(en) goed
weten te identificeren, dat we ze onderkennen.
Wij wijzen dan op een specifiek herkenningsteken van deze satanische
wereldeenheidsgeest, n.l. de Fenix, Phoenix of Adelaar, als koning der
(roof)vogels, die steeds uit haar eigen as herrijst als ze verbrand wordt.
De legende van de Phoenix
De Phoenix is het occulte symbool voor de wedergeboorte en
onsterfelijkheid. In het oude Egypte, Griekenland, Babylon, China, Arabië,
Amerika, etc. komen wij de Phoenix regelmatig tegen, en ook in Europa
zien wij soortgelijke figuren. In die oude culturen staat de Phoenix symbool
voor kracht, sterkte, vrede, leven en gezondheid. De kleur van het beest is
meestal purper roodbruin. De Phoenix is het symbool voor de zon, die zich
elke dag in het water baadt bij ondergang, en daarbij schitterend kan
zingen, zodat zelfs de zonnewagen er weleens voor stopt om te luisteren.
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De Phoenix wordt zeer oud, en wanneer de dood nadert bouwt ze een nest
van aromatisch hout en besprenkelt haar nest met het sap van aromatische
vruchten. Wanneer alsdan de zon heet wordt, ontvlamt het nest en wordt de
Phoenix opgeslokt door de vlammen. Uit de overblijvende as verrijst de
Phoenix weer. De nieuwe Phoenix vergadert de as van de oude in een
eierschaal en vliegt daarmee naar de stad van de zon, Heliopolis. Daar legt
ze het ei met de as op het altaar van de zonnegod.
Tweeërlei eenheid
De satan streeft naar een hechte eenheid, om via een wereldomvattend
conglomeraat van volken, culturen en rassen met verschillende religies, één
supermachtig wereldrijk te organiseren, waarmee hij Elohim en het rijk van
Christus kan uitdagen en tegenstaan.
Er is tweeërlei eenheid: de eenheid van de satan en zijn rijk, én de eenheid
van Christus en Zijn Rijk.
Volgens de geleerde G.W. Leibnitz (1646-1716) blijft in elk mens, vanuit
de gevangenis van zijn eigen ik, het verlangen naar de goddelijke eenheid
en harmonie. Echter, het resultaat is omgekeerd: wereldgeschiedenis toont
niets dan oorlogen, op- en ondergang der wereldrijken. Wel heeft het
streven naar eenheid in de geschiedenis een heel duidelijk spoor getrokken.
Steeds werden er machtige rijken gevormd, die ook weer korte of langere
tijd daarna instortten. Dictatuur werd daarbij vervangen door democratie,
waarbij er altijd een kleinere onvergenoegde minderheid resteerde. Het
streven naar vereniging zien we wereldwijd: De Verenigde Staten van
Amerika, de vereniging van de voormalige Sovjet staten, de Verenigde
Arabische Emiraten, het Verenigd Europa, en tenslotte de Nieuwe
Wereldorde!
In ons mensen (van het vrouwenzaad) zijn twee natuurorden aanwezig. Eén
is de van Elohim afkomstige, die streeft naar volmaaktheid, vrede en rust.
De ander is de demonische, de wereldgeest, die wij volgen door onze ikgerichtheid. Daarvan is verlossing mogelijk. En om ons daarvan te
verlossen kwam Christus als de Zoon van Elohim om Zichzelf tot een
losprijs te geven en ons los te kopen van onder de macht des satans en over
te zetten in Zijn rijk.
Het bedrog van New Age
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Het feit dat Genesis 1 het woord Elohim bezigt, grijpen de New Agers aan
om daarmee te beweren dat wij mensen geschapen zijn door de “goden”, de
Annunaki der Sumeriërs. Elohim is immers een meervoudsvorm.
Tegenwoordig noemt men deze goden “aliens of buitenaardsen”. Die oude
goden werden door de Sumeriërs, Babyloniërs, Egyptenaren en anderen
aanbeden, onder verschillende namen en beelden. De Elohim van de Bijbel
zou in werkelijkheid een “godheid” van de Sumeriërs zijn. Die oude goden
brachten zaad mee van verre planeten waarop zij woonden en zaaiden dat
uit op de aarde. En ook mixten zij hun DNA met de Neanderthalers,
waaruit het menselijk ras zou zijn ontstaan, volgens New Age. Voor hen
blijft het echter moeilijk om dan ook nog de Schepper te kennen die het
grote Universum heeft geschapen, en wie al die “goden” zou hebben
gemaakt.
Het woord Elohim wijst op de Schepper, die door het Woord, Zijn Zoon
Die één is met de Vader, alles heeft gemaakt. De goden der Sumeriërs zijn
in werkelijkheid de gevallen engelen, die wel een creatief vermogen
hebben, maar geen scheppend vermogen. Ez.28:13-15.
Deze engelen presenteren zichzelf als goden. De New Agers noemen hen de
“oude meesters”, (ancient masters). In werkelijkheid zijn zij de volgelingen
van de gevallen hoofdengel, satan, de vader der leugen en moordenaar van
den beginne. New Age rekent Jezus tot één van die oude meesters, en
daarmee verloochenen zij de enige Naam die er onder de hemel gegeven is
tot behoud.
In het boek Openbaring wordt de satan geïdentificeerd als de draak, die via
de valse profeet de mensen overhaalt het beest te aanbidden, Openb.13:4;
16:13. Het beest wijst naar de nieuwe wereldregering, de NWO. Praktisch
de gehele wereld zal door de valse profeet worden bedrogen en het beest
aanbidden. Het grote Mysterie-Babylon speelt de hoofdrol in het verleiden
van de wereld, Openb.18:3. In werkelijkheid is het Grote Babylon de
voortzetting van de oude geheime occulte genootschappen uit Egypte en
Babel. Hun aanbidding is allereerst zonaanbidding, zonnedienst in de vorm
van de Tammuz, Horus, de opkomende zon in het Oosten, Ez.8:14-16.
De mensen achter en in het Grote Babylon zijn bezig het wereldrijk van de
satan steeds weer op te richten nadat het steeds vervalt, dit in tegenstelling
tot het Koninkrijk van Elohim, Dan.2:35; Matth.21:41; 1Petr.2:4-8.
Satans rijk is een imitatie van het Godsrijk. Deze twee zullen in de eindtijd
lijnrecht tegenover elkaar staan, waarbij de satan krijg zal voeren tegen het
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Lam, Openb.17:14. De herleving van de zoon des verderfs en zijn rijk zal
er zijn, wanneer de “weerhouder” zal zijn weggenomen.
Weerhouden = Strongs 2722 kat’echo, (Grieks)
1) tegenhouden, vasthouden
1a) van weggaan
1b) tegenhouden, bemoeilijken (de voortgang van iets)
1b1) dat wat de verschijning van de antichrist tegenhoudt
1b2) koers houden, sturen van een schip
1c) bezet houden, bezetten, stevig in bezit houden
2) in bezit komen van, nemen
2b) bezitten
2Thes.2:6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner
eigen tijd.
7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem
nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan
worden.
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal
door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen,
en wonderen der leugen;
10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor
dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden
geloven;
12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een
welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Wanneer de weerhouder weggenomen is, verkrijgt de mens der
wetteloosheid de wereldmacht. Dat zal plaatsvinden als de macht van de
USA verbroken is, d.w.z. wanneer het
christendom aldaar ten onder is gebracht.
Openb.13 het beest uit de zee heeft een mond als

een leeuw. Dat wijst
erop
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dat de vorst van het 7e wereldrijk, dat is het Britse Imperium, er aanspraak
op maakt van Juda/David af te stammen (Prins William), hoewel hij in
werkelijkheid van de draak afstamt en ook die symbolen naar buiten
uitdraagt:
William maakt met zijn vingers het occulte Bafomet-bok symbool!

In werkelijkheid is William de zoon van Charles, de zoon van de Griekse
vader Prins Philip (luipaard als symbool zie p.7).
Het moderne Babylon geeft men ook wel de naam “Nieuw Atlantis”. Zoals
het oude Atlantis ten onder is gegaan, zo zal ook het nieuwe Babel ten
ondergaan, Jer.51, Openb.17:16, 18:21.
Wij dienen er ook goed rekening mee te houden dat het woordje “anti” van
anti-christ niet zozeer betekent: tegen, negatief. Nee, het betekent veel
meer: in de plaats van, de imitatie van....
En die imitatie zal zó knap en subtiel zijn, dat nagenoeg de gehele wereld
erin loopt. Dat deze antichrist in een nieuw herbouwde tempel zal zitten, is
mogelijk. Maar dit behoeft niet per se letterlijk te worden opgevat. Het
lichaam van de mens is ook een tempel genoemd. En de vrijmetselaars
spreken juist heel veel van tempels, van het “oprichten van de tempel” in
hun harten. En hun harten, en ook hun letterlijke tempels, zijn vervuld met
occulte symbolen. Zij claimen “god” te zijn, door de mensen hun wetten op
te kunnen leggen. De overheid is de plaats van Elohim in gaan nemen en
vaardigt nu ongoddelijke wetten uit, denk aan abortus, euthanazi, etc.
De strijd gaat naar het einde, naar de climax. Eerst wordt satan nog uit de
hemel geworpen, Openb.12:7-9, en doet een inval in Elohims heiligdom,
waar nog dagelijkse offers worden gebracht. Dat kan zien op de dagelijkse
gebeden der gelovigen, die verboden worden, net zo als bij Daniël. Het
Christendom wil men uitroeien, daar dat niets dan verdeeldheid bracht.
De strijd barst los tegen het Lam, maar het Lam overwint. Als de mens der
wetteloosheid wordt geopenbaard, zal Christus er eveneens zijn, 2Thes.2:8,
Openb.19:15, om hem te verdoen (verdelgen). Christus als de Koning van
Zijn volk Israël, met Zijn Stenen Koninkrijk, zal eens de gehele aarde
vervullen, Dan.2:40. De verwoester zal zelf worden verwoest, Jes.33:1.
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Wij leven momenteel in de tijd dat de mens der wetteloosheid aanwezig is,
te zien in de huidige wetgevingen, waarbij Nederland voorop loopt,
gesteund door Amerika. De grote afval is gaande, en de terugkeer van
Christus zal dan ook niet lang meer op zich laten wachten.
De weerhouder wordt weggenomen en de mensen worden aan zichzelf en
de satan overgelaten. Waarschijnlijk is de “weerhouder” de engel Michael,
hij die de sleutel heeft van de afgrond, 2Thes.2:6-7; Openb.9:1, 20:1. Het
wordt niet door Paulus toegelicht wie de weerhouder is, maar wanneer wij
Dan.10:21 en 12:1 lezen, lijkt het erop dat Paulus op Michael het oog had.
Michael is de hemelse Vorst die voor ons inspringt als het een geweldig
benauwde tijd zal zijn. Hij zal ons bevrijden.
Het beest waarop de hoer uit Openb.17 rijdt is de (politieke) antichrist,
Apollyon uit Openb.9:11. Dat beest komt uit de afgrond en zal de twee
getuigen doden. Niet dit beest zal na de grote verdrukking weer in de
afgrond worden geworpen, maar de satan, de draak. Abaddon of Apollyon
is de vorst over de sprinkhanen. In de USA is in de Fanuel-hal de orde van
de Sprinkhaan opgericht. Dat wijst erop dat er een grote menigte van zullen
zijn. Misschien wijst dit op de zwarte helikopters in de USA, die er in
menigte zijn (64.000) en waarvoor zijn zij er? Om ingezet te worden om
alle christenen in de USA op te sporen en op te halen? Wel zal deze
Apollyon de hoer met vuur verbranden.
De draak (satan) wijst op het Britse Imperium als 7e wereldrijk, geeft zijn
macht en troon aan het beest Apollyon, de NWO, het 8e wereldrijk. Daarna
zal satan opgesloten worden in de bodemloze put en zal de politieke
antichrist met hemelvuur worden verbrand.
De lieden achter de NWO zijn occultisten, vrijmetselaars en dergelijke. In
feite zijn het heidenen. De beste definitie van wat het heidendom is, staat in
Rom.1:25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het
schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der
eeuwigheid, amen.

Zij aanbidden voorwerpen en objecten, als zon, maan, sterren, planeten,
bomen, dieren, rivieren, etc. Het meest gemeenschappelijke schepsel dat zij
vereren, is het eigen ik, zichzelf. Maar ook daarvan is het christendom op
lange na niet vrij. Het oude heidendom in een nieuw jasje heet: New Age.
En New Age is zelfverlossing, zelfverheerlijking. In het heidendom en New
Age komt ook de seks-aanbidding naar voren. Hun symbolen wijzen
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dikwijls op mannelijke en vrouwelijke. Bij de oude religies is het mansymbool de rivier de Nijl als phallus. Het vrouw-symbool is de aarde
rondom de Nijl. De activiteit van de Nijl zien en zagen de mensen als de
seksuele relatie van Osiris met Isis. De vrucht daarvan is het vruchtbare slib
dat langs de oevers wordt aangespoeld. En dat zorgt voor flora en fauna.
Uit de vereniging van Osiris en Isis kwam Horus voort.
De Occulte Royalty (Vorstenhuizen)
Texe Marrs over “The Cult of Diana”, zie www.texemarrs.com/diana.htm
Paulus was eens in Efeze en was daar midden in de Diana-cult, zie
Hand.19:26/27. Zij was de grote godin met een onbetwiste schoonheid en
charme. Zij wordt gezien als maagd, hoewel ze vele liefhebbers had en
heeft. Zij was een hemelse ster die op aarde was gevallen. De vermoorde
Diana en ex-vrouw van prins Charles was eveneens wereldwijd bemind en
een knappe verschijning, als Lady Di.
Diana was oudtijds Astarte, Isthar, Astoreth, en als maangodin heette zij
Sin. Het is alom bekend dat het Britse vorstenhuis (en alle vorstenhuizen)
diep in de astrologie en het occulte zit, magie en hekserij bedrijven. Charles
is ingewijd in de Orde of the Garter, dat is de orde van de Kousenband, een
seksuele magie van de godin Diana. Diana ex-vrouw van Charles ligt
begraven op een eiland in een ei-vormig watertje. Het symbool van het ei,
is dat van vruchtbaarheid. Prins William als oudste zoon van Diana
beweegt zich in de schaduw van zijn moeder. Zal hij straks
koning/antichrist worden?
Het Britse wapen

De letters E II R die op bovenstaande afbeeldingen staan, betekenen:
Elisabeth II Regina. (Wijst II op de twee horens?) Wie goed kijkt, ziet er de
EUR van Europa in.
De draak komt in Engeland veelvuldig voor op wapens, ook op het wapen
van Prins Charles van Wales. De draak spreekt godslastering, Openb.12:3.
Ook het Engels bevat verschillende godslasterlijke woorden, als Set, dat is
de Egyptische duivel. Het Engels kent up-set, jet-set, door-set, summer-set,
etc.
Ook de politici in Engeland spreken godslastering, door zichzelf “The
House of the Lords” (Het huis der goden) te noemen. Het stadswapen van
Londen is een draak. Het beest is oppermachtig. Wie kan oorlog voeren
tegen hetzelve? De Britse marine bevaart alle wereldzeeën. Het gaat om de
Britse wereldheerschappij, Openb.14:8, 17:2, 18:3, 19:2. Engeland heeft
alle grote oorlogen gewonnen en werd in de laatste 300 jaar de meest
succesvolle natie. Engels is de wereldtaal, waardoor heerschappij over alle
volken. Zij hebben wel vele slagen verloren, maar wonnen altijd de laatste
slag.
De opeenvolging van wereldrijken
In de wereldrijken zien wij de krachtmeting en confrontatie van satan tegen
Elohim. Het rijk van Elohim of Christus wordt symbolisch voorgesteld als
een steen, Dan.2, en heeft ook de symboliek van haar koning: de Leeuw.
De leeuw is de koning der dieren. Welnu, dacht satan, dan zal ik de koning
van de vogels nemen tot mijn symbool, daar vogels méér wendbaar zijn
dan dieren die niet kunnen vliegen. De adelaar werd het symbool van de
opeenvolgende wereldrijken van de satan. En wij zullen de adelaar op haar
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tocht door de wereldgeschiedenis op de voet gaan volgen, zien waar deze af
en toe landde en zich een nest vormde.
In de oudheid komen wij veel afbeeldingen tegen
van gevleugelde mythologische wezens, want de
Phoenix is in werkelijkheid ook een
mythologische vogel. Ook werkte men oudtijds
veel met gevleugelde zonneschijven. Wij zullen
een en ander laten zien:

Phoenix

Egyptische zonnevleugel

Fenix
Z
i
e Egypte: vleugelwezens
Ho/Bistro/6741/Creatures

Isis
Het USA Great Seal, de Phoenix:

www.geocities.com/So
.htm

Ra, de
zonnegod
Isis-Phoenix-dienst
Isis is de godin der
Egyptische mythologie.
Neb (de aarde) en van
hemelruim). Zij is de
vrouwelijke energie en
Thoth en verkreeg haar
Grieken stond Isis
later bij de Romeinen
Madonna of Maria de
ster Sirius is haar
Hillary Clinton is de
momenteel waarover Isis met vleugels

v r u c h t b aarhei d i n d e
Zij was de dochter van
Nut (de godin van het
essentie van de
leerde de magie van
krachten van Ra. Bij de
bekend als Demeter, en
als Stella Maris, en nu als
koningin des hemels. De
symbool.
voornaamste heks
de Illuminati beschikken.
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In het Witte Huis had Hillary aan haar kerstboom occulte ornamenten
hangen, wat alleen zwarte-magie-occultisten doen. Hillary is een ingewijde,
toegewijd aan de zonnegod Horus/Ra. Onder de kerstboom stond een
beeldje dat Bertha heette. Dat is een vrij naakt beeldje met extra grote
borsten. Het is Lilith, waarvan de occultisten aannemen dat zij de eerste
vrouw was van Adam, een vrouwelijke duivel. Lilith kan van alle rassen
zijn, want zij is half zwart en half blank.
Uit deze gang van zaken blijkt dat het Witte Huis bezet is door de top der
occultisten van de Illuminati. En mogelijk zal Hillary de nieuwe en laatste
42e president van de USA worden (volgens Texe Marrs en anderen).
Hillary draagt een speciale broche op de revers van haar jasjes. Het is een
adelaar of Phoenix die de aarde als een parel in haar klauwen draagt. Manly
P. Hall, zelf 33e graad vrijmetselaar, zegt van de Phoenix dat zij op de
adelaar lijkt: “De Phoenix vertegenwoordigt onsterfelijkheid en
wederopstanding”.
Het is een symbool van de komende antichrist, een goddelijke vogel,
symbool van Lucifer, in de gedaante van Isis. Niet alleen Hillary, maar ook
Jeanne Kirkpatrick (ex-USA-ambassadrice bij de VN) draagt zo’n broche.
Deze broche is speciaal gemaakt voor de toplieden van de Illuminati. De
Phoenix kijkt naar links. Wat betekent dat hij de mensheid naar de NWO
zal leiden, ook al is het allergrootste deel der mensen daarop tegen. Tegen
de wil der wereldbevolking in zal de Phoenix de nieuwe richting inslaan, en
dat de vogel zijn vleugels uitslaat, wijst erop dat het nog vlug zal komen
ook.

H
ill
ary is
door een speciale Sjamaan ingewijd en voorbestemt de nieuwe 42e
president van de USA te worden, de verschijning van Isis. De huidige
president Bush jr is een Skull&Bones man, een orde die in 1833 in Yale is
opgericht door de Bush-familie, met het doel de NWO op te richten. De
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Skull&Bones is afkomstig van het
Thulegenootschap, waarvan ook Hitler lid was.
Het gaat hun erom de geestelijke geniale
superman of vrouw voort te brengen.
Satans rijk is imitatie en leugen. En wanneer de
leugen haar toppunt heeft bereikt, zal tegelijk de
volle waarheid van Elohim bekend worden, want
die twee gaan onafscheidelijk samen hun baan
door de geschiedenis. De heilige historie van het
Israël van Elohim en de wereldlijke historie van
de wereldrijken hebben ogenschijnlijk geen
verband met elkaar. Dat is schijn.
Hillary door sjamaan
Nadat in Azië en Afrika rijk na rijk instort, komt
ingewijd
uiteindelijk Rome op. Totdat Rome’s macht zich
belichaamt in een keizer, die als “goddelijk” wordt aanbeden. En later in
Rome de paus, die zich de “plaatsvervanger van Christus” noemt. Dat zijn
dus “oversten van deze wereld”. Zo ging en gaat dat in de wereldhistorie
eraan toe. En dat krijgen wij in Openb.13 te zien in een beest met 7 koppen,
en ook Daniël laat er ons iets van zien, zie Dan.7.
Dat wijst naar de 7 opeenvolgende wereldrijken
Het eerste idee een wereldrijk te stichten ontstond in Babel na de
zondvloed, Gen.11., waar de spraakverwarring een einde aan maakte.
Het wezenlijke eerste wereldrijk werd gevormd in Egypte
Het tweede wereldrijk werd gevormd in Assyrië
Het derde werd daarna gevormd als Nieuw Babylonische wereldrijk onder
Nebukadnezar
Het vierde was het Medo-Perzische
Het vijfde was het Grieks Macedonische
Het zesde was het Romeinse
En het zevende is het Britse Imperium, “the common wealth of nations”,
waarin de zon niet ondergaat.
Naast deze wereldlijke historie is Israëls heilige historie blijven bestaan,
ook al lijkt het dat de twaalf stammen Israëls geheel van de aarde zijn
verdwenen en of opgelost zijn in de volkerenwereld, en er van een
koninkrijk geen enkele sprake zou kunnen zijn. Israëls heilige historie is er
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echter wél. Hoor maar wat de engelen zingen in Efratha’s velden: Ere zij
Elohim en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen (Israël).
De wereldrijken gebruiken bijna allen naast de Phoenix en vleugels ook de
ster als hun symbool, de vijfpuntige ster. Maar nee, dat is nabootsing, want
wij lezen dat Bileam reeds profeteerde dat Elohim in Jakob een ster zou
doen opgaan. De wereldrijken hebben geen hechte basis en geven geen
gegarandeerde vrede. Alleen Elohim doet in Christus Zijn vrederijk
ontstaan en komen.
De lijnen van het Godsrijk komen steeds dichter bij de lijnen van de
wereldrijken. Keizer Augustus deed een gebod uitgaan dat de gehele wereld
zou beschreven worden. Hier komen de lijnen al héél dicht bij het volk
Israël. Maar in Christus toen Hij voor Pilatus stond, zien wij de lijnen
tegen elkaar aan komen. En wat zal de rechter die de hele wereld
vertegenwoordigt doen met een onschuldige die voor hem staat en uit haat
aan hem werd overgeleverd? Pilatus zwicht en faalt en de Onschuldige
wordt ter dood overgegeven. Dan lijkt de lijn van de heilsgeschiedenis
gebroken en op te houden. Maar nee. De opstanding is het grote heilsfeit
waar juist de lijn van de heilshistorie zich voortzet! Daar triomfeert
Christus en stort niet lang daarna ook het Romeinse wereldrijk weer in. De
6e kop krijgt een dodelijke wond, die ongeneeslijk schijnt.
Niet alleen het wereldlijke rijk houdt er een beschrijving op na van al haar
onderdanen, zoals Augustus de wereld liet beschrijven. Nee, ook Elohim
beschrijft, zoals in Ps.87 staat, zijn volken.
Deze psalm is meestal foutief uitgelegd, doordat de theologen menen dat
Elohim de volken als Babel, de Filistijnen en Tyriërs in Sion zou
binnenhalen. Maar dat staat er niet. Sion is de beminde stad van Elohim,
voor Zijn volk Israël. Rahab en Babel, de Filistijn en de Tyriër zullen zijn
onder degenen die Elohim kennen. Maar hoe zullen zij Hem kennen? In
zijn oordelen en wraak over hen! Zij behoren niet tot degenen die in Sion
geboren zijn! In de stad Gods zal niemand komen die de ongerechtigheid
werkt, zoals Rahab, Babel en dergelijke werkten!
Satan heeft de sterkte en grondvesten van zijn rijk beproefd in het
Egyptische, Assyrische, Babylonische, Mede-Perzische en Grieks
Macedonische wereldrijk. En tenslotte in het Romeinse, waarbij wij in
allen de adelaar als symbool terugvinden. En in dát 6e rijk gaat het om twee
personen: de Keizer òf Christus! Het wereldrijk òf het rijk der hemelen!
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De keizer waande zich oppermachtig en dacht niet dat er ooit nog een
nederlaag zou kunnen komen. In zijn waan liet hij een gebod uitgaan om de
gehele wereld te laten beschrijven, als zijnde hem onderworpen.
Elohim lacht erom. Bij Elohim stond het reeds vast dat ook dít wereldrijk
ten dode was opgeschreven. De dodelijke slag lijkt het idee van één
machtig wereldrijk de bodem in te slaan. Een onbereikbaar ideaal. Heel het
machtige Romeinse rijk valt weer uiteen in allerlei kleine staatjes en
republiekjes. En dat had tot gevolg dat het christendom kon floreren en
gedijen in Europa en de wereld. De dodelijke wond schijnt onherstelbaar,
dat wil zeggen, het Evangelie van Christus lijkt het de satan onmogelijk te
maken de wereld nog warm te laten lopen voor zijn idee van
wereldeenheid. Het Evangelie draagt vrucht en Elohim is hen aan het
opschrijven die tot het ware geloof komen. Nee, Elohim schrijft niet op met
het doel om belastingen te kunnen innen, zoals aardse vorsten doen. Hij
schrijft op om genade te verheerlijken in goddelozen, in zondaars tot
bekering.
Het “nut” van de zonde
Maar ook nu is de wereldlijke lijn der historie er naast de Goddelijke lijn.
Het lijkt of de wervingskracht van het Evangelie uitgedoofd is. In de
worsteling tussen beide lijnen schijnt de wereldlijke lijn zich te herstellen
en de lijn der heilige geschiedenis opgezwolgen te worden.
Het einddoel is echter zeker, het Rijk der hemelen is en komt er in volle
glorie. De worsteling tussen het rijk der duisternis en het rijk van het Licht
is de historie. En de historie van deze wereld is maar geen loze maalstroom
waarin wij als het ware bij onze geboorte worden geworpen en waarbij wij
ogenschijnlijk worden meegezogen door de kracht van de stroming. Nee,
de historie en ons leven, ze zijn in Elohims hand, en voor wie Hem
liefhebben werkt álles mee ten goede. Elohim werkt iets nieuws op de
aarde, via Zijn volk Israël, en uit Israël Zijn Gemeente (de vrouw zal de
man omvangen, Jer.31:22) . Uit de worsteling der historie wordt de nieuwe
situatie geboren. De drukking van de melk brengt boter voort. De satan is
in de historie geen overtollige verschijning. Hij is min of meer de
‘herdershond’ van Elohim om de schapen op hun plaats te houden. De
schapen zelf zijn immers dwaalziek en traag. Juist de leugen en ketterij
dwingt hen tot onderzoek om over de waarheid na te gaan denken. Dwaling
is geen ziekte, de leugen ook niet. Ze zijn in zekere zin noodzakelijk voor
het welzijn der Gemeente en Israël. Dank zij de tegenstand van de satan en
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zijn ketterijen, zijn de allerschoonste waarheden aan het licht gekomen.
Toch is het naar boven laten komen van de waarheid door de leugen niet
het hoofddoel van de worsteling der historie. Het hoofddoel is van alles dat
Elohim gerechtvaardigd wordt, 2Thes.2:12, dat Hij recht is in al zijn werk.
De ketterij en leugen voleindt uit zichzelf haar eigen oordeel niet; nee, ze
zou zelfs nooit uit haar schuilhoek zijn gekomen als er de waarheid niet
tegenover stond. Door het verschijnen van de waarheid wordt de leugen
geprikkeld zich te uiten, om daarná weer door de waarheid veroordeeld te
worden. Zo zal alleen de wezenlijke waarheid door de satan worden
aangevallen.
De waarheid zal altijd overwinnen, want wanneer de leugen zou
overwinnen, zou zij in zichzelf weer ten ondergaan, omdat ze geen basis
(Hoeksteen) heeft. Het innerlijke proces van de prikkeling der waarheid aan
het adres der leugen volgt een bijna vast patroon of verloop in de
geschiedenis. Het ware geloof dat behoudt en zaligmaakt blijft alle eeuwen
hetzelfde, is onveranderlijk, maar in de positie van het christendom
tegenover dat ware geloof, bespeuren wij wel degelijk verandering. En ook
die verandering volgt een vast patroon, en in dat patroon of proces ligt nog
de oorzaak van het uitblijven der wederkomst. Elohim vertraagt de belofte
niet, maar geeft satan en de leugen de volle mogelijkheid zich te openbaren.
In de eerste periode van de Gemeente zien wij de theologische zijde van de
worsteling om de waarheid. Dit hing samen met de eigenaardige gewoonten
en karakters der Oosterlingen en hun hang naar het mystieke. Dat gaf aan
de satan de schone gelegenheid om allerlei ketterijen ingang te doen
vinden, denk aan Simon de Tovenaar, het Gnosticisme, en daarna de
opkomst van de Islam.
Daarna kwam de Westerse stroming op gang. De Gemeente waarbij meer
de actie van de mens op de voorgrond stond. De kerk ging men zien als het
‘geestelijk Israël’. Het ware Israël zou afgeschreven zijn. Toen kwam satan
met de verheerlijking van het inwendige licht, de waan van het geloof, wat
zich openbaarde in de Inquisitie en moord op vele duizenden
andersdenkenden. De kerk werd het één en al, en vervulde de middelaarsrol
bij de zaligheid, uiteraard tegen betaling.
En weer daarna kwam de Reformatie, waar de reformatoren wél de kern
van het geloof hebben terug gevonden, dat het het geloof alleen is zónder
de werken waardoor wij in Christus behouden worden. En dat tot de kern
van het ware geloof behoort dat de mens persoonlijk weet, door een
hemelse openbaring (Gal.1:16) dat Christus zijn deel is. (Zondag 1 en 7 der
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Heidelbergse Catechismus). Maar ook kort daarna traden de geleerden met
hun Griekse filosofie naar voren, nl. dat de reformatoren met hun stelling
over het wezen des geloofs iets te hoog hadden gegrepen, en dat die vaste
en zekere kennis van Christus niet het wezen was, maar behoorde tot het
welwezen, en dat ieder niet tot die hoogste trap kwam in zijn leven en
evenwel behouden zou worden. En daarna verzandde het hele latere
geestelijke leven in de waan dat men Christus niet behoefde te kennen als
persoonlijke Borg en evenwel behouden kon worden. Een enkeling die zich
nog hield aan Schrift en Reformatie werd niet meer geteld, en was als een
roepende in de woestijn.
Tenslotte bracht de Franse revolutie een grote omkeer. Vraagstukken die
vroeger waren blijven liggen, kwamen nu aan de orde, als de verhouding
tussen kerk en staat, filosofie en religie.
De leugen wordt steeds gedrongen door de waarheid uit haar schuilhoeken
te komen. En daartoe is er altijd in elke eeuw en in elk tijdvak het
“getuigenis der waarheid”, al is het ook door een enkeling. De
ongerechtigheid wordt alzo gedrongen op elk punt de leugen uit te werken,
totdat uiteindelijk de volle mens der zonde en wetteloosheid zich ten toon
stelt. En al is dát eenmaal geschied, dat de leugen haar diepste diepte heeft
bekendgemaakt, dán zal de wederkomst er zijn en de ongerechtige verdaan
(verdelgd) worden, 2Thes.2:16?
Als het proces der leugen zijn volledige ontwikkeling heeft doorlopen,
geeft zij haar voltooide bloesem en vrucht aan de antichrist.
De ontwikkeling en het gistingsproces der waarheid en leugen in de
geschiedenis, zien wij in veel gelijkenissen van de Heiland naar voren
komen. De akker is de wereld, en in die wereld vindt de worsteling plaats
tussen de waarheid en de leugen, en de voleinding zal de oogst zijn. En in
die eindtijdfase leven wij, waar wij voor onze ogen zien dat het antichristelijke systeem herleefd is, in het 7e wereldrijk, het Britse Imperium,
dat op het punt staat over te gaan in het 8e, de Nieuwe Wereld Orde. Het 7e
zal maar kort zijn, want het 8e is het einddoel en het 7e is de stimulator van
het 8e.
De apostel Johannes leefde later dan de profeet Daniël. Johannes zag reeds
het 6e wereldrijk, terwijl Daniël nog in het vierde leefde. De 6e kop kreeg
een dodelijke wond en scheen ongeneeslijk. Het idee van het wereldrijk
kreeg te Byzantium of Constantinopel een laatste slag, waar het Romeinse
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rijk ineenstortte. Daarna zijn er honderden staatjes geweest, en zelfs
Napoleon en Hitler hebben géén nieuw wereldrijk op kunnen zetten. Het
streven van satan naar de wereldeenheid schijnt niet meer te
verwezenlijken. Echter, in het Britse Imperium, wat in feite de EU is, het
Verenigd Europa, is de weg weer geplaveid geworden voor de oprichting
van de Nieuwe Wereldorde! Het oude monster zal weer opstaan! De
goddeloosheid steekt haar kop weer op en het onrecht tegen de waarheid en
de ware gelovigen wordt weer openbaar.
De redenatie achter de Nieuwe Wereldorde is als volgt: “Willen wij mensen
overleven en wil er nog toekomst zijn, dan zullen wij internationaal dienen
te denken”. Dán ziet Johannes het ineens voor zich, duidelijk en klaar, een
vrouw als hoer op een beest. De samenwerking van het Britse Imperium
met Rome, met de Illuminati. En dat is het Grote Babylon van de eindtijd!
De structuur is gelijk aan het geestelijk Sodom en oude Egypte. Dat klopt
precies. Homo-huwelijken zijn gelegaliseerd, en de oude Egyptische
occulte godsdienst is die der Vrijmetselaren en eenwereldsamenzweerders.
En de kerken doen er hard aan mee. Juist in de kerk herleeft de geest van
het oude Babel, óp naar één wereldkerk, één wereldgodsdienst!
En dat heet soms: “Samen op weg”, en een andere keer weer iets anders.
Het is het streven van de satan om de wereldmacht!
En de valse kerken hebben hun harten verpand aan deze wereld. De vrouw
op het beest was bekleed met wereldse heerlijkheid. Ze noemt zichzelf wel
“vrouw van God”, maar is in werkelijkheid de moeder der hoererijen. Via
de politiek heeft de 6e kop geen kans gezien zich te herstellen, maar via de
religie wel, via de valse kerk. De valse kerk is nu de grote factor in de
wereldpolitiek, met zelfs een eigen staat (het Vaticaan). De volken zijn
dronken geworden van haar wijn. Aan de zogeheten christelijke cultuur
hebben de wereldkooplieden zich verrijkt. Puur wereldse politiek is er niet
of heel weinig geweest in de gehele historie. Het was altijd de religie die er
mee te maken had of de grote drijfveer ervan was. De kerk verstaat en
verstond haar taak nooit en is zich gaan mengen in aardse zaken. Het
nieuwe 7e wereldrijk, en daaruit het 8e, komt uit de afvallige kerk voort.
En die afvallige kerk luistert niet naar het Woord van Elohim, maar naar
haar eigen stem in en vanuit het binnenste. Dat is de verheerlijking van het
inwendige licht, waaraan ook de wederdopers ten onder zijn gegaan.
Het lijkt er momenteel op dat er internationaal nog wel respect is voor het
christendom. En hoe komt dat? Omdat er met het christendom best nog wel
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valt te schipperen, zeker met Rome. En eens zal de wereld ontnuchteren en
zullen de volkeren zien dat het de afvallige kerk is die de wereld
economisch heeft uitgebuit en zichzelf heeft verrijkt via haar leden. Het is
de overspelige kerk die met haar hoererij de wereldeconomie vergiftigde.
Dan wordt het priesterbedrog openbaar en zal men de hoer verbranden! In
het 8e wereldrijk zal de satan de strijd aanbinden met álles wat christendom
heet. De christelijke cultuur zal in vlammen opgaan, en zo die dagen niet
verkort zouden worden, geen vlees zou behouden worden. Het einde van dit
benauwende tijdvak zal voor de Gemeente uitlopen op de Bruiloft des
Lams, en de openbaarwording van het ware Israël. De leugen, het bedrog,
het geweld, de onderdrukking, het onrecht, het is alles geen noodlot dat ons
overkomt. Nee, het zijn uitingen van de satan, waarmee Elohim Zijn plan
volvoert om ons te sneller in de Bruiloftszaal te brengen. Zalig zijn de
geroepenen tot de bruiloft! Zijn vrouw heeft zich bereid!
Tegelijk met de verwoesting van Babel zal de grote terugkeer en
verzameling van het echte Israël er zijn, Jer.50:4. Op naar Sion, de berg van
Elohim. Vanuit het Noorden wordt Babel aangevallen (door Rusland?). En
Israël woont in en bij Babel. Als gevolg van die aanval is Israël als een
verbijsterd lam, vers 17. Maar Israël keert tot haar woning terug. Israëls
zonden zijn vergeven, vers 20. Babel is gestrikt, vers 23, omdat ze zich
tegen Jakob in strijd gemengd heeft. Babel wordt gelijk Sodom en
Gomorra. Vliedt daarom uit Babel, 51:6
De Illuminati tijdlijn in het Amerikaanse Grootzegel
Het Grootzegel van Amerika is aan de ene zijde voorzien van een Piramide
(de Merovinger-piramide van 51 graden, 51 minuten en 51 seconden, als
perfecte democratie). Er zijn 13 steenlagen te zien. 13 is het getal van
rebellie. Aan de andere zijde is de Phoenix te zien, waarin ook een
veelvoud van het getal 13 is waar te nemen, in de letters, in de veren,
pijlen, olijven, etc. De steenlagen in de piramide vertegenwoordigen elk 13
jaar. De USA is opgericht op 4 juli 1776. De basis is in 1776 gelegd, en
van de basis naar de top in het jaar 2010 is 234 jaren.
Het Latijnse woord E Pluribus Unum = Van velen één. Dus één natie die
samengesteld is uit vele nationaliteiten. Eén in combinatie met 234, is de
opeenvolging van de logica. 1:234.
Sommige oude samenlevingen (o.a.. De Maya’s) voorzegden al dat tussen
2010 en 2012 het “einde van de tijden” zou zijn. 2010 is het laatste jaar van
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de Grote jaarcyclus, waarna in 2011 vanuit de chaos de reorganisatie moet
worden bewerkt, die in 2012 klaar moet zijn, om in 2013 de Nieuwe
Gouden Eeuw van Aquarius in te gaan. In die tijd zal de nieuwe Phoenix
worden geboren. Het geheim van de piramide is, dat men begint te bouwen
met de basis, vier punten, vier hoeken, totdat tenslotte na verloop van de
bouw de vier hoeklijnen elkaar bovenin ontmoeten in de topsteen en een
eenheid vormen, de Nieuwe Wereldeenheid. Alle
naties van de vier
hoeken der aarde zullen t.z.t. een éénheid gaan vormen, in die jaren de
volgen op 2010, aldus de Illuminati. Dan moet de moderne toren van het
Grote Babylon der vrijmetselaars klaar zijn. Maar ook díe zal niet lang
stand houden!

The Time Line of American History
Zie www.greatseal.com/unitedseal/sticker.html
en www.greatseal.com/symbols/index.html
Deze berekening is het werk van satan, die van onderaf zijn machtspiramide bouwt. En dat komt nooit goed uit in de top, want 1/100e
milimeter afwijking onderin, is bovenin wel 1 milimeter. De Grote
Piramide van Gizek heeft ook een afwijkingsfactor 0,286". Dus kan het
heel best wat eerder zijn dat het einde aller dingen er zal zijn.

21

De worsteling om de absolute wereldmacht

Broch.225

THE CAPSTONE
1997 to 2010 — Getting to The Point
1984 to 1997 — In the Eye of History
1971 to 1984 — America Enters the Capstone

THE GAP
1958 to 1971 — A New Planetary Symbol
1945 to 1958 — "Today the Guns are Silent"

THE PYRAMID BASE
1932 through 1945 — Thirteenth level: The Final "Founding" Father
1919 to 1932 — Twelfth level
1906 to 1919 — Eleventh level
1893 to 1906 — Tenth level
1880 to 1893 — Ninth level
1867 to 1880 — Eighth level
1854 to 1867 — Seventh level (The Civil War)
1841 to 1854 — Sixth level
1828 to 1841 — Fifth level
1815 to 1828 — Fourth level
1802 to 1815 — Third level
1789 to 1802 — Second level
1776 to 1789 — First level: America's Birth Certificat

De Goddelijke Eenheid en Overwinning
In Johannes 17 bidt onze Heiland: ¶ En Ik ben niet meer in de wereld, maar
deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw
Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.
Er staat niet dat Hij wilde dat alle mensen één zouden zijn. Nee, het gaat
om de Gemeente en haar éénheid in Hem. De huidige mensheid heeft géén
Hoofd, geen Hoeksteen, geen Leidsman. Christus is de Zoon des Mensen,
dat wil zeggen, dat Hij van ons geslacht is en onze Eersteling is. Hij is de
kracht van ons leven, de levenskracht van het nieuwe lichaam. Een levend
lichaam heeft samenbinding, een dood lichaam ontbindt. En die
levenskracht heeft Christus ontvangen van de Vader, en ook uit Zichzelf
voortgebracht. Hij heeft het Onvergankelijke leven! In Hem woont al de
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volheid der godheid lichamelijk. En wij leven in Hem. Hij zal Jakob
verlossen van hem en hen die machtiger zijn, Jer.31:11.
Zijn Rijk zal een bestendig rijk zijn, in alle eeuwen, zie Dan.7:14-28
Dan.7:13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken
des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij
deden Hem voor Denzelven naderen.
14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle
volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige
heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven
worden.
15 ¶ Mij Daniel werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de
gezichten mijns hoofds verschrikten mij. 16 Ik naderde tot een dergenen, die daar
stonden, en verzocht van hem de zekerheid over dit alles; en hij zeide ze mij, en
gaf mij de uitlegging dezer zaken te kennen. 17 Deze grote dieren, die vier zijn,
zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen. 18 Maar de heiligen der hoge
plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der
eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.
24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen
opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de
vorigen, en het zal drie koningen vernederen. 25 En het zal woorden spreken
tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en
het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand
overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds. 26 Daarna
zal het gericht zitten, en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende
en verdoende, tot het einde toe.
27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder
den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge
plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem
eren en gehoorzamen. 28 Tot hiertoe is het einde dezer rede. Wat mij Daniel
aangaat, mijn gedachten verschrikten mij zeer, en mijn glans veranderde aan mij;
doch ik bewaarde dat woord in mijn hart.
* Psalm 145:13 Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw
heerschappij is in alle geslacht en geslacht.

De duivel had wel tijdelijk macht over alle koninkrijken, zie Luk.4:5, en
wilde de koninkrijken aan Yashua geven als Deze Zich voor hem zou
buigen. Maar nee, onze Koning heeft op een ándere wijze de aarde
losgekocht van de bezetting van satan, nl. door Zijn dood en opstanding als
losprijs. Nu is Yashua de rechtmatige Eigenaar, en wij met Hem!
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Openbaring 11:15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden
grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn
geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning
heersen in alle eeuwigheid.
Hallelujah! Amen!

