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Doel der aanslagen
Elf september tweeduizendéén. Dat is een zwarte dag in de geschiedenis
van Amerika, die lang in het geheugen der mensheid zal voortbestaan. De
life-beelden van de aanslagen bereikten ons via de moderne
communicatiemiddelen kort na de aanslagen, vrij kort nadat de eerste
Boeing zich in de Noorder Toren van het Wereld Handels Centrum had
geboord (WTC). Bijna de gehele wereld nam met verslagenheid kennis van
wat zich in New York en Washington afspeelde. Aanvankelijk dacht men
nog aan een ongeluk, maar toen 18 minuten na de eerste aanslag een tweede
vliegtuig zich in de Zuider Toren van het WTC boorde werd het duidelijk
dat het om kamikaze-aanslagen ging. Waarna zich ook nog een vliegtuig in
het Pentagon boorde, en een vierde vliegtuig neerstortte zonder iets te
hebben geraakt. 

Algemeen is met grote verontwaardiging en afschuw gereageerd door de
gehele wereld, uitzonderingen daargelaten. Die dag en de dagen na de
aanslagen kon men via radio en tv het nieuws volgen van minuut tot
minuut. Een lawine van informatie werd er over ons mensen uitgestort,
zodat de schrik er goed in kwam te zitten.
Gemakshalve noemen wij dit de algemene voorgrond-informatie. Daarbij
is er ook achtergrond-informatie, die altijd moeilijk verkrijgbaar is. Met
beide soorten informatie moeten wij oppassen, want informatie kan heel
gekleurd zijn door de bron die het ons verstrekt.

De voorgrond-informatie toont ons de directe beelden van het gebeurde, en
de reacties van de mensen en overheden. Wat zich op de achtergrond
afspeelt of afgespeeld heeft, nl. hoe rampen zijn ontstaan, hoe ze zelfs
voorbereid kunnen zijn en met welk doel, is voor ons mensen meestal
moeilijk te achterhalen.
De algemene voorgrond-informatie heeft de meeste publieke
geloofwaardigheid. “We zagen het met onze eigen ogen gebeuren”.
Achtergrond-informatie wordt meestal naar het rijk der fabelen verwezen
als koffiedik-kijken. Dat komt doordat de meeste mensen niet verder zien
dan hun neuzen lang zijn en niets weten van wat zich in deze wereld achter
de politieke en religieuze schermen afspeelt.
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Om een voorbeeld te noemen hoe mensen, in dit geval de predikant uit
Elspeet, ds. P. de Vries, afgaan op de voorgrond-informatie in hun reactie
op de aanslagen, verwijzen wij naar zijn artikel in het RD van 18-9-2001.
“Aanslag moet leiden tot verootmoediging”, luidt de titel. En de ondertitel
luidt: “als Amerika het zaad van Abraham (bedoeld zijn de joden/staat
Israël) zegent, mag het daarom Gods gunst verwachten”.
 
Enkele hoofdpunten uit het artikel:
De Vries ziet in de aanslagen in de VS de strijd der geesten zichtbaar
worden. Eerst gaat hij van een paar veronderstellingen uit, nl. dat er meer
mensen vloekend gestorven zullen zijn, en er ook wel bidders geweest
zullen zijn. En ook dat er mensen waren die niet bereid waren om te sterven
en mensen die wel bereid waren om God te ontmoeten. Hoe de Vries dit
weet? Nee, dat wordt verondersteld.
Vervolgens vraagt hij zich af waarom nu juist Amerika door deze aanslag is
getroffen. Daarna maakt hij een vergelijking met de oude wereldrijken en
stelt vast dat onze samenleving trekken heeft van Babel. Toch vindt hij
Amerika een natie waarin iets te zien is van het zich ten dienste stellen van
het rijk van God. Daarbij denkt hij heel concreet aan de houding van de
USA tegenover Israël. Israël ziet de Vries als het zaad van Abraham.
Amerika zou door de aanslagen zijn getroffen vanwege haar politieke
houding tegenover Israël. Hieruit put hij de moed voor de USA dat zij deze
crisis zullen te boven komen, naar de belofte van Gen.12:3. De dreiging
ziet de Vries vanuit de Islam, die als godsdienst staatsgevaarlijk zou zijn.
Wel ziet hij dat de Amerikaanse samenleving net als de onze erg
materialistisch is. Daar het christelijk geloof in de USA meer zou
betekenen dan in het Westen van Europa, zou dit de haat van de Islam
verklaren. De liefde van de Vries voor de USA is sinds dat Bush jr.
president is, groter geworden. Hij vindt dat Bush duidelijker dan welke
president ook uitdrukking geeft aan het christelijk geloof. Bush zei dan ook
in zijn inaugurele rede: “Vandaag zoek ik Gods leiding en Zijn zegeningen
over ons land en volk”. Dat heeft de Vries onze premier Kok en onze
koningin nog nooit horen zeggen. Het gebeurde in de VS ziet hij dan ook
voor ons als een oproep tot verootmoediging, om eerst het koninkrijk van
God te zoeken.

Dit is zo ongeveer de voorgrond-informatie en de vertolking ervan zoals die
in ons land wordt verstrekt vanuit de christelijke hoek.



3       11-9-2001 Doel van de aanslagen in New York & Washington

Amerika zou het zaad van Abraham zegenen en mag daarover Gods gunst
verwachten. Bedoeld is de staat Israël, de huidige joden.
Alleen is het moeilijk, zo al niet onmogelijk voor de verdedigers van deze
mening, aan te tonen dat de huidige joden inderdaad afstammelingen van
Abraham zijn.  In Joh.8 spreekt onze Heiland héél duidelijke taal tegen de
joden en ontneemt hen alle aanspraken dat zij kinderen Abrahams zouden
zijn. De toenmalige joden waren in hoofdzaak Idumeërs of Edomieten, met
veel gemengd volk, die onder Hyrcanus gedwongen werden ingelijfd. De
rest der joden kwam van de kwade-vijgengroep, Jer.24. Later, ten tijde van
koning Bulan, rond het jaar 800 na Christus, hebben de
Khazaren/Askenazen zich massaal tot het jodendom bekeerd. De Khazaren
zijn een Turks/Mongools volk van oorsprong, die geen enkele binding
hebben met vader Abraham. De huidige staat Israël is bevolkt door 90 tot
95% Khazaren, die daar de dienst uitmaken. Vandaar dat ultra-orthodoxe
joden met grote borden voor het VN-gebouw stonden, waarop te lezen was:
Israël < —> Jew is not the same thing!

Het is noodzakelijk dat men de boeken van prof. Paul Wexler uit Tel Aviv
leest: The Ashkenazic Jews, a Slavo-Turkic people. En: The Non-Jewish
Origins of the Sephardic Jews. Ook het boek van dr. A. Koestler: The
thirteenth tribe, is duidelijk wat betreft de herkomst van de joden. Wanneer
men deze boeken serieus gelezen heeft, laat men wel na te menen dat
Amerika het zaad van Abraham zou zegenen.
De Vries stelt de vraag waarom Amerika door deze aanslagen werd
getroffen. Alsof Amerika zo’n zoete vredelievende natie is. Het ontgaat de
meesten dat Amerika een dochter van het grote moderne Babylon is, van
het Britse Imperium, het 7e wereldrijk. Door niet de juiste identiteit te
kennen van de huidige en vroegere joden, wordt de Bijbel in een onjuist
daglicht geplaatst en betrokken op zaken die er niet mee bedoeld zijn.
Amerika zegent in het geheel het zaad van Abraham niet, maar steunt de
handen van de Kaïn en Ezau-nazaten in hun streven naar de
wereldheerschappij. Bush jr. zou zo christelijk zijn. Maar dat valt zwaar en
te ontkennen wanneer wij afbeeldingen van Bush zullen tonen waarop hij
met zijn vingers het satans symbool van de bokgod Bafomet maakt. Bush
jr. is een vrijmetselaar/satanist, zoals alle presidenten van de USA dat
waren. Zij willen Amerika als Nieuw Atlantis herbouwen. Daartoe offeren
zij het volk van Amerika op, om zelf als Phoenix uit de as te herrijzen, en
hun Nieuwe Wereld Orde te vestigen. De Europese vorstenhuizen, de
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overheden en grote zakenlieden werken allen samen aan het tot stand
komen van de Novus Ordo Seclorum, de Nieuwe Wereld Orde. Daartoe
hebben zij vele organisaties en vertakkingen wereldwijd, als de CFR,
Trilaterale Commissie, de Bilderbergers, de VN, de NATO, Cibitri, etc. (Ci
Bi Tri is een club van atomaire “priesters”, bestaande uit leden van de CFR
= Ci, en van de Bilderbergers = Bi, en van de Trilaterale Commissie = Tri).
Hun god is niet de God van de bijbel. Hun god is Baphomet, de god Pan,
de bokgod. De presidenten van de USA zijn grote acteurs. Bush Jr. is veel
te simpel met zijn gegrinnek. Godsdienst is voor hen winst. Tenslotte
zullen het christendom en de islam als struikelblokken op de weg naar hun
NWO worden opgeheven, is het plan. Nu nog slaapt het christendom en
heeft men daar weinig van te duchten. De Islam is aardig wakker en ziet het
kwaad van de satan in de USA beter dan wie dan ook.
Het christelijke Westen laat zich nog imponeren door het puur
verwereldlijkte christendom van de USA, met name van Bush jr,
In de rede voor de senaat sprak Bush de wens uit dat God ons wijsheid
mocht schenken, RD 22-9-2001.
In die rede stelt Bush de zaken heel zwart wit: “U kiest onze kant, of u staat
aan de kant van de terroristen”. Dat is heel kort door de bocht en al te
simplistisch, als of er geen andere keuzen zijn. Het wereldbeeld van Bush is
cowboy-achtig samengesteld, waarbij hij de Islamitische terroristen van
Osama bin Laden als brandhaard ziet. Daartegen is een langdurige militaire
actie nodig, vindt hij.
Bush stelt dat het verloop van het conflict niet bekend is, maar de afloop
wel. En dat vrijheid en angst, rechtvaardigheid en wreedheid altijd met
elkaar in oorlog geweest zijn, wetend dat God daartussen geen neutrale
plaats inneemt. Alzo bedient Bush zich van slogans en geijkte uitspraken.
De wereld is vol leiders die op wraak uit zijn. Om het “terrorisme“ te
bestrijden, worden ze zelf terrorist. Lang leve de wraak en het terrorisme!
Zij misbruiken de media om de wereldbevolking de stuipen op het lijf te
jagen, en om een vals beeld te scheppen. De beelden die CNN uitzond van
de feestvierende Palestijnen waren opgenomen in 1991. Men deed
voorkomen of dit regelrechte life-beelden waren, om alzo de Palestijnen te
diskwalificeren.

Symboliek
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 = Q33NY

Dit is het product van een codering. Het vluchtnummer van het eerste
vliegtuig dat op de eerste WTC-toren invloog was N334AA, met als
doelwit de torens in New York, en als vluchtnummer 11.
Wereldwijd is het nummer Q33NY met de hierbovenstaande tekens per
email verzonden door de vinders ervan. Of het een wérkelijke betekenis
heeft, weten wij niet. Wat wél van betekenis is, is dat president Bush
gezegd heeft dat de aanslagen vól van symboliek en symbolische betekenis
zijn. En dáár zijn we nieuwsgierig naar, omdat de Vrijmetselaars en de
Illuminati juist veel met getallensymboliek werken, naar het Kabbalisme.
Der Spiegel heeft in Duitsland een artikel eraan gewijd, en ook in het RD
24-9-2001 heeft drs. J. van Klinken er een artikel aan gewijd. Wij hebben
geen vliegtuignummer Q33NY kunnen ontdekken. De N612UA boorde
zich in de Zuider Toren, en de N644AA in het Pentagon, en de N591UA
crashte. Er bestaat wel een super geheim vliegtuig in de USA, de X33, dat
met een snelheid van meer dan mach 16 vliegt, binnen een uur van New
York naar Tokio.

Het was vlucht 11, plus de tweeling torens (Gemini) 1 1 (als twee phallus-
symbolen, die gecastreerd werden), op 11 september, 3 x 11 = 33, is de
hoogste vrijmetselaarsgraad.
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Vanaf 2001 tot 21-12-2012, het grote Maya-jaar, de tijd van de NWO-
omwenteling, is 11 jaar.
De gebouwen hadden 110 verdiepingen, met het dak erbij 111. Dat is het
perfecte getal der kabbalistische gematria, waarmee de
vrijmetselaars/Illuminati al hun berekeningen maken en doen. Het jaar van
de oprichting van de USA en de Orde van Weishaupt is 1776, dat is 16 x
111.         Het aantal doden is geschat en vastgesteld op 6333.  Het
monument te Washington, de Obelisk (phallus) is 555 feet hoog, of 111
meter, of 6660 inches.

Vlucht 11 met 92 personen aan boord. 9 + 2 = 11. Boorde zich in de
Noorder Toren. (81 passagiers en 11 bemanningsleden)
Vlucht 77 met 65 personen aan boord. 6 + 5 = 11. Boorde zich in het
Pentagon. (58 passagiers)
Vlucht 175 = 1+7+5 = 13. Boorde zich in de Zuider Toren (56 passagiers
en 9 bemanningsleden = 65       6+5=11)

    

Jachin         &           Boaz
The Pentagon = 11 letters. Afghanistan = 11 letters.
New York is de 11e staat, en New York City = 11 letters.
Wanneer men in lettertype Windings het volgende typt: Q33NY, krijgt men
de afbeelding van pag.3, die voor zichzelf spreekt.
Boven in een van de wtc-torens was een afdeling van de CIA, en een
afdeling van de ADL, (anti defamation league), zionistisch. Vierduizend
Israëliërs waren “toevallig” op 11 september absent, volgens berichten, die
later weer werden tegengesproken. Een zaak van voorkennis? De eigenaar
van het WTC is de 99 jarige (9x11) jood Larry Silverstein.
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De Illuminati hebben de eerste wereldoorlog laten eindigen om 11 uur op
de 11e van de 11e maand, dus 11 november 1918. Joh.F.Kennedy werd
vermoord in de 11e maand, op de 22e, op de 33e breedtegraad.
J. Wescot zegt dat 11 de essentie is van alles wat nog imperfect, zondig en
schadelijk is. De oude wereldorde is nog zondig, onvolmaakt. Dat vraagt
om een Nieuwe Wereld Orde, de Novus Ordo Seclorum. De oude wereld is
als de Fenix (Phoenix) die zichzelf verbrandt en uit eigen as herrijst. De
phoenix is een van de hoogste militaire en geestelijke symbolen van de
vrijmetselarij. Het is de huidige wereld van het kapitalisme en de vrije
handel die zichzelf verteert, en uit deze dood zal de Nieuwe Wereld Orde
verrijzen. Dat is het rijk van de Antichrist.
De WTC-torens vertegenwoordigden het kapitalisme en de vrije handel,
dus de oude wereld. Met vluchtnummer 11, als symbool van de oude
zondige wereld werd de Noorder Toren als eerste geraakt. Noord is bij de
Illuminati het symbool van de kou, duisternis en leegte, aldus Albert Pike
in zijn boek “Morals and Dogma”. 
Met vluchtnummer 175 (1+7+5 = 13) werd de Zuider Toren geraakt.
Dertien is het getal van de Nieuwe Wereld Orde, van de rebellie tegen al
wat Goddelijk en oorspronkelijk is. Het USA grootzegel heeft een veelvoud
van het getal 13 in haar symboliek. De Apollo 13 explodeerde op 13 april
om 13.13 uur. (toeval?)  Het Zuiden is de plaats van de warmte, vulling,
vernieuwing. Voor de tempel van Salomo stonden de twee pilaren Jachin
en Boaz, (Jakin = Hij moge bevestigen, Boaz = in kracht) of, deze zuilen
mogen vastheid geven door hun kracht. De vrijmetselaren gebruiken
veelvuldig deze twee zuilen in hun symboliek.
Van het Pentagon werd op 11 sept. 1941 de eerste steen gelegd, dus exact
60 jaar voor de crash van 11 sept.2001.  
Jes.14:13 en Ps.46-49 spreken over de God van Israël, welke juist in het
Noorden troont, en Zijn volk in het Noorden en Noord-Westen heeft
wonen. Daarom werd de eerste aanval uitgevoerd op de Noorder Toren. Dat
is zo de occulte gang van zaken die in de aanslagen aanwezig is, hetwelk
ons aantoont wie de wáre daders achter de schermen zijn. Zij nemen Bin
Laden als zondebok, want het past hun goed om in het Midden-Oosten de
Islam flink uit te dunnen. En door nog meer zogenaamd “terroristische”
aanslagen te creëren krijgt Bush de gelegenheid om een Nationale
Noodtoestand af te kondigen en “The Martial Law” in te voeren. Daarmee
verliezen de Amerikanen hun vrijheden voor eens en voor altijd en
belanden in een fascistische politiestaat, de NWO.
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De anti-christelijke macht die onze wereld wil controleren en een
wereldwijde fascistische staat wil invoeren, kunnen wij gemakkelijk
identificeren als zijnde de Illuminati. En de staat die zij willen oprichten is
de Nieuwe Wereld Orde. Zij maken daarvan geen geheim. Het staat alles
afgedrukt op de Amerikaanse One Dollarnote (het één dollarbiljet), in
symboliek en symbolische taal.
Het was te verwachten dat er één of ander groot onheil of inferno zou
komen, dat men zou aangrijpen om de Amerikaanse bevolking, en tegelijk
de wereldbevolking, bang te maken. Het leven van de mensheid wordt
beheerst door angst. Door aan de angst voedsel te geven, maakt men de
mensen bereid hun vrijheden in te ruilen voor veiligheid en vrede. Er dient
wel een behoorlijke portie angst te worden gekweekt, aleer de mensen
bereid zijn hun vrijheden op te geven. Door te suggereren dat het een stel
terroristen zijn die de aanslagen pleegden, kan men een heksenjacht of
kruistocht openen tegen elke opposant van de NWO. Het volk gelooft de
voorgrond-informatie en is bereid om tegen het terrorisme te strijden, om
het vaderland te verdedigen. Zonder te weten wie de eigenlijke terroristen
zijn. Want wie waren of zijn de daders van de aanslagen? Dat weet nog
niemand ons met volle zekerheid te vertellen!
Verondersteld wordt dat Bin Laden het brein achter de aanslagen is. En
daar heb je dan een zondebok te pakken. De daders beschikten over valse
paspoorten, en zij zijn opgeblazen, verbrand of vernietigd. Van hen is geen
spoor meer overig. Men kan op geen enkele wijze met zekerheid
achterhalen wie de werkelijke daders waren! Tenzij de CIA voorkennis had.
Ja, er zijn auto’s gevonden waarin een Koran lag. Dus waren het
Islamitische daders, zo veronderstelt men. Stel dat er een Bijbel in had
gelegen, waarin de naam Bin Laden stond, wat dan? Of dat men een
document vond waarop stond dat Bush in het geheim de opdrachtgever van
de aanslagen was, wat dan?  Bush/CIA zal nooit met zekerheid kunnen
vaststellen dat het om Afghanistan gaat als land van herkomst der daders.
Alleen past het hun goed om in Afghanistan te beginnen en in heel het
Midden-Oosten de Islam te halveren, met het oog op de radicale
fundamentalisten. Tegelijk kan de USA dan haar nieuwste wapens uittesten
en verbeteren. Bush wil, net als Blair in Engeland en Brinkhorst in ons land
de MKZ aanpakten door massaal te ruimen, op gelijke wijze het
wereldwijde terrorisme aanpakken en opruimen. Hij wil alle holen van de
terroristen uitroken. Dat er daarbij duizenden onschuldigen de dood zullen
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vinden, is de prijs waard om de terroristen te vernietigen, aldus Bush. Of
hem dat ooit lukt, is maar de vraag.   

Getallen 11 en 111
In het occulte betekent het getal 11 de hogere geestelijke orde. Bush beval
dat alle Amerikaanse vlaggen halfstok zouden hangen vanaf 11 sept. tot 22
sept. Dus 11 dagen lang!  11 sept. is de 254e dag van het jaar 2001.
2+5+4=11. En er zijn vanaf 11 sept. tot einde jaars, nog 111 dagen
resterend.

Op weg naar Golgotha werd onze Heiland door 111 mensen begeleid: de
Romeinse hoofdman Longius, plus 10 knechten en 100 soldaten.
De pausen Joh-Paulus I & II zijn door 111 kardinalen in het conclave
gekozen. De Moskee van Omar in Jeruzalem heeft verschillende
geometrische structuren, waarvan een dubbel vierkant, en octagon dat
omgeven is door een krans van 111 feet. De drievoudige getallen 111, 222,
333, 444, etc. zijn allen met het getal 37 verbonden. 111=3x37, 222=6x37,
etc.
Illuminati heeft 3 x de letter i in zich. Iii, of 111.
Verder bestaat er het magische vierkant van getal 36, waar alles op  111
uitkomt.

De som van de cijfers 1 tot 11 = 66
Het blauwe koordje van de meester-vrijmetselaars
is exact 11 cm.
Er bestaan momenteel 11 planeten, de 12e komt
er aan, Nemesis.
De zonnecyclus is om de 11 jaar opgaand, en
daarna 11 jr neergaand. In 1984 begon een nieuwe
cyclus, tot 1995, daarna weer een tot 2006.

Toen Judas wegviel, waren er nog 11 discipelen overig.
Elf is het nummer van de lichtdrager Lucifer. Het is een code-symbool: één
10 en één 1. Elf is de grens om aan de aantrekkingskracht van de aarde te
ontkomen. Een raket zal iets meer dan 11 km/sec. dienen te gaan om de
aarde te kunnen verlaten. Het diepste punt in de oceanen is 11km, de
Mariana trog, bij de Filipijnen/Japan.
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De NASA heeft de 11e missie van de Space Shuttle op de 11e dag van de
11e maand laten vallen, en het gewicht van de shuttle was toen 11 ton. Met
de Apollo 11 zou de eerste maanreis hebben plaatsgevonden.

Bom-experts zeggen dat er in het WTC van tevoren bommen moeten zijn
geplaatst, daar anders de gebouwen niet zouden zijn ingestort. Er komt
binnenkort meer informatie hierover los. Zie alvast op Internet:
www.freemasonwatch.freepress-freespeech.com/explosives.html       
De gebouwen zijn volgens experts niet op “normale” wijze ingestort. Ze
zijn geïmplodeerd doordat er explosieven zijn gebruikt, of dat er de
nieuwste Tesla-technieken op zijn toegepast. Ooggetuigen hebben een serie
ontploffingen gehoord, waarna de 2e toren instortte. Wanneer de gebouwen
niet in elkaar zouden zijn gestort, zouden de Illuminati de Amerikanen niet
bereid gekregen hebben een oorlog tegen het vermeende terrorisme te
beginnen! Een rapport van de WTC-tragedie, opgesteld door Th.J. Mackin
van de Universiteit van Illinois, toont aan dat de impact van de vliegtuigen
nooit de gebouwen kond doen instorten. CNN meldde dat op 10 sept. alle
oorlogsschepen van de USA opdracht hadden hun websites niet te updaten,
zodat men niet kon zien waar zij zich op dat moment bevonden.  Ook zijn
er op 10 sept. heel veel reservisten opgeroepen. Wist men dat er een grote
ramp de volgende dag zou komen? Het lijkt er wel op. 

Wie zijn de Illuminati?
Dat zijn een groep Internationalisten, waaronder veel hoge graad
vrijmetselaren, rijke bankiers en zakenlieden, R.K.-geestelijken, regeerders,
koningshuizen, etc. Via wereldwijde netwerken hebben zij hun tentakels
overal uitgeslagen. 
De Illuminati behoren tot de nakomelingen van de gevallen engelen, de
Nefilim. Zij regeerden Atlantis en Mu, Tibet en oud Egypte. Zij
ontwikkelden het alfabeth en het schrift. Bouwden grote bouwwerken en
tempels en aanbaden de zon (de nucleaire krachten). Zij zijn de bouwers
geweest van de wereldrijken, van Babel, Rome, etc. Zij hebben onze
Heiland vermoord via de Romeinse stadhouder Pilatus en hun Edomitische
hogepriester Kajafas. De oude Niceense kerkvaders hebben als Illuminati
de doop een verlichting genoemd. Illuminati betekent verlichting. In Spanje
werden zij Alumbrados genoemd, en in Franktijk Guerinets. Adam
Weishaupt noemde hen sinds 1776 Illuminati.
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Het klinkt wellicht cryptisch of naïef te vragen en te denken of de
Illuminati niet zélf het brein en de uitvoerders zijn van het wereld-
terrorisme, hetwelk zij zo gaarne willen bestrijden? Wij kunnen er vanuit
gaan dat de meeste conflicten in deze wereld min of meer door de
Illuminati worden bewerkt en of gesteund. Saddam Hussein, Bin Laden
zijn pionnen op hun schaakbord. Bin Laden heeft hele goede zakelijke
banden met de Bush Familie! 
De Illuminati hebben bij hun moorden en rampen en dergelijke, altijd snel
een paar daders te pakken of op het oog, die meestal niets met de
voorvallen hebben te maken. Goed beschouwd kan Bin Laden onmogelijk
het brein zijn achter een dergelijk gecoördineerde aanslag van 11 september
in de USA. Iemand die zich buiten de USA bevindt kan geen 4 vliegtuigen
laten kapen om deze vervolgens binnen 45 minuten op verschillende doelen
te laten invliegen. Dit kan slechts het werk zijn van de hoogste niveaus der
Amerikaanse inlichtingendienst, in opdracht van de Illuminati.
Zie www.davidicke.com/icke/articles3/worldtradecentre.html 
De vermoedelijke 19 daders hebben, indien zij de vliegtuigen bestuurden
naar de doelen, via moderne mind-control opdracht gekregen dit te doen.
De USA beschikt over hoogontwikkelde mind-control-systemen. Eén
daarvan draagt de veelzeggende naam EDOM. Dat betekent: Electronical
Desolution Of Memory, of te wel hersenspoeling. Daarmee worden alle
presidenten sinds Jimmy Carter bewerkt of behandeld.
Het is meer dan waarschijnlijk dat de Illuminati een soort tweede Pearl
Harbour hebben opgezet. De Amerikaanse president Roosevelt wist dat de
Jappen Pearl Harbour zouden aanvallen, maar deed niets, omdat hij een
oorzaak wilde hebben Amerika in WO II te betrekken. En heden willen de
Illuminati de wereld in een derde wereldoorlog trekken. Dat zal goed slagen
wanneer zij de daders onder de Islam zoeken om daarna Islamitische landen
aan te kunnen vallen. Rusland en China zullen zich tenslotte er ook in gaan
mengen. De zogeheten “vrije wereld” zal zich achter Amerika scharen om
het vermeende wereldwijde terrorisme uit te roeien. De door de
Bilderbergers (waarvan prins Bernhard de oprichter is) gecontroleerde
NATO staat hun ter beschikking. Gebruikmakend van traumatische
omstandigheden, kunnen de Illuminati hun doel gemakkelijker bereiken,
o.a. het invoeren van persoonsregistratie, verbod op wapens, de
geïmplanteerde chip, het prijsgeven van zelfbeschikkingsrecht, waarna zij
een totale politiestaat verkrijgen.

12       11-9-2001 Doel van de aanslagen in New York & Washington

De Amerikanen hebben een groot zelfvertrouwen, hetwelk de Illuminati
moeten zien te breken, om de Amerikanen gewillig hun plannen op te
kunnen leggen. Nu de symbolen van het Amerikaanse zelfvertrouwen zijn
geraakt en in puin liggen, is de Amerikaanse geest van trots geraakt in de
achilleshiel.  

De Illuminati zullen voortgaan met hun terroristische activiteiten tegen de
Amerikaanse bevolking, totdat de Amerikanen al hun vrijheden verloren
hebben en onder de VN-macht staan. De VN zal voor vrede en geen gevaar
zorgen, en dán zal een spoedig verderf komen. Zie 1Thes.5:3. 
De enige manier om de wereldbevolking ervan te overtuigen dat zij al hun
vrijheden dienen af te staan aan de VN in ruil voor vrede en veiligheid, is
door het terrorisme leven in te blazen.
De systemen om de hele mensheid te controleren zijn al gereed. Het
Tessera-systeem in de USA, controleert samen met het Mosaic-systeem de
mensen via satellieten, waarvan LUCID de software is. Door middel van
deze triniteit zal men de wereldbevolking knechten. Alle handel, koop en
verkoop zal gecontroleerd verlopen. Op die wijze kan men de economie
haarfijn afstellen (tunen), zodat deze gesmeerd loopt. Scanners herkennen
kopers en verkopers. Video’s op gebouwen draaien continu, en iedere
terrorist wordt gefilmd. Het volk krijgt weer vertrouwen in vrede en
veiligheid, maar is intussen volkomen tot slaaf gemaakt. De gehele
wereldbevolking wordt uitgeleverd aan de internationale bankierswereld,
die geld uit niets schept, waarover wij rente dienen te betalen. De
werkelijke terroristen blijven onzichtbaar, en als de steden straks in brand
staan, zijn de daders onvindbaar. In Nederland heeft de crash van 11 sept.
al zijn vruchten afgeworpen, zie Volkskrant 27-9-2001, “Identificatie”.
“Minister van Boxtel is voor de invoering van een algemene
identificatieplicht. Het klimaat is er na de aanslagen in de VS in zijn ogen
rijp voor: burgers blijken bereid een deel van hun persoonlijke vrijheid op
te offeren voor meer veiligheid”.

Met een tegenaanval (Operation Noble Eagle) wil de huidige atomaire
Cibitri-hogepriester Bush jr. het terrorisme uitroken. Op zijn altaar zullen
duizenden onschuldige slachtoffers worden gebracht. Wraak, het oog-om-
oog principe hanteert men. Net zo lang tot niemand meer een oog heeft, en
alle mensen volslagen blind zijn. De messias der wraak predikt een
kruistocht tegen alle opposanten. De VN heeft al een resolutie aangenomen
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tegen het terrorisme.  Irak e n  I r a n ,  Afghan i s t an  e n
Pakistan zullen onder de slachtoffers zijn. Zie Dan.8:3-
7.
De Zapata-olie industrie van de Bush familie zal er gouden
eieren van ontvangen. De overige Arabische landen
geven hun macht tijdelijk uit handen aan de VN, voor
drie en half jaar, Op.17:12- 14, hoewel zij in het geheim
de hoer die in New York zit haten, de VN. Dan zullen zij
New York met vuur verbranden,
Door deze geplande WTC/Pentagon-aanslag zal Amerika van stap tot stap
in de zelfvernietiging worden getrokken door de Illuminati.
Terecht schrijft P. Jurkiwicz in de Volkskrant dat de ergste vijand van het
VS-volk haar eigen regering is. “De VS roept voor haar eigenbelang
moordenaars als Osama bin Laden in het leven en het is wederom de rest
van de wereld die de consequenties van zulke smerige buitenlandse politiek
moet betalen”.

Skull & Bones
Bush Jr behoort net als zijn vader(en) tot de Skull & Bones met hun Yale
Universiteit in de USA, zie 
www.freemasonwatch.freepress-freespeech.com/bizarreskulls.html
Kort nadat Bush jr op 13 dec. 2000 door Al Gore’s terugtrekking tot
president werd, heeft hij voor zijn Bonesmannen een privé diner gegeven.
Daar werden de inwijdingsriten getoond, die via een geheim geplaatste
infrarood-camera zijn opgenomen. De ingewijde personen moesten in een
lijkkist gaan liggen, maakten obscene seksuele gebaren en moesten
symbolisch als een barbaar sterven, om daarna als een wedergeboren lid
van de orde op te staan.
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Satanische symbolen en riten
Kijk a.u.b. naar de volgende sites op internet:
http://hardtruth.topcities.com/wake_up_america.html
http://www.geocities.com/americanterrorism/Amerikan_Terrorism.html
http://www.davidicke.com/icke/articles3/worldtradecenter.html

De Illuminati en hun verschillende groeperingen komen van de Nefilim of
gevallen engelen, de kinderen Belials, die zich in de stam Benjamin hadden
ingemengd, zie onze brochures 208, 217 en 219.

Bovenstaande tekening behoort bij de inwijdingsrite der 30 graden van de
vrijmetselaars. Als achtergrond-motief staat Bafomet erop afgebeeld en
vóór hem de symbolische opoffering van de hogepriester die voor de
zonden des volk zich offert.  Het kruis in het midden komt van de
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Templars, met daarin de letters (zonder klinkers) BNJMJN, dat is
BeNJaMJN of Benjamin. 

Staatsterrorisme
Zie www.geocities.com/americanterrorism/Amerikan_Terrorism.html
Door verschillende patriottische Amerikanen wordt gesteld dat “de
terroristen van het hoogste niveau in het Pentagon zitten. Dát zijn de
oorlogscriminelen. Zij hebben na de WTC/Pentagon-aanslag een blanco
cheque voor hun massamoord op onschuldige bevolkingen, in hun
kruistocht tegen het vermeende terrorisme. De grootste vijand van de
Amerikaanse bevolking is haar eigen terroristische regering en militaire
macht. In de Filippijnen, Vietnam, Laos, Cambodja, Cuba, Haïti,
Dominicaanse Rep., Nicaragua, Mexico, Rusland, Japan, Frankrijk,
Duitsland, Korea, Thailand, Indonesië, Panama, Grenada, Libië, Libanon,
Irak, Soedan, Afghanistan, Somalië, Bosnië, Yugoslavië, etc. hebben zij hun
staatsterrorisme gedemonstreerd. Genocide is door de USA in deze
verschillende landen toegepast. Engeland sterkt de handen van de USA.
Amerika dat zelf de koploper in de rechten van de mens wil zijn, is in
werkelijkheid bezig de wereld rijp te maken voor een ‘veilige dictatoriale
samenleving’, genaamd de NWO”.

Democratie is voor onze politici “heilig”. Zij roepen om het hardst om
behoud van de democratie, waartegen het terrorisme zo schijnt te schoppen.
Helaas, wij leven niet in democratieën. De democratie is iets onwezenlijks,
de helft plus één, en de rest moet maar creperen. 
Het is de weg naar een politiestaat, die men in het leven roept om het
terrorisme te bestrijden. Onze vrijheden -zo die er al zijn- zullen we dienen
in te ruilen voor vrede en veiligheid. Amerika is geen democratie, maar is
de grootste dwingeland-natie ter wereld, die onder dreiging van militair
ingrijpen, alle landen naar haar hand zet.

          Tijdschema der Illuminati, om in 2010 geheel gereed te zijn met hun
NWO
Zie www.greatseal.com/unitedseal/sticker.html
www.greatseal.com/symbols/index.html
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Zie ook de websites van
Texe Marrs en van David
Smith’s Newswatch Magazine.

Mysterie Babylon
In Op.12:17-25 wordt over het
mysterie Babylon gesproken.
Z i e  I n t e r n e t :
www.konformist.com/911/myste
ry-america.htm
Mysterie Babylon is één natie die
heerst over alle naties, dat is de
supermacht Amerika. 
*Het is de vrouw met de gouden
drinkbeker, als Miss Liberty met haar gouden toorts. Dronken van het geld,
van de handel. 
*Gekroond met 12 sterren. Amerika wordt door de EEG/EU 12 sterren
gesteund.
*Ze heeft de maan onder haar voeten. Amerika beweert op de maan te zijn
geweest. 
*Ze is gekleed met de zon. De VS heeft de meeste nucleaire wapens, die
berusten op de waterstof explosies zoals in de zon plaatsvinden. 
*De aarde komt de vrouw te hulp. Alle naties geven internationale hulp. De
hoer is dronken van het bloed der heiligen, vanwege haar religieuze
overspel en vervolgingen. Haar zonden reiken tot aan de hemel. Amerika is
koploper in porno, drugs, geweld en alle kwaad. De Amerikaanse leefstijl is
er één van weelde, hoogmoed, luxe en genot.
Wanneer het christendom onbekwaam is de vijandige macht in haar midden
te identificeren, het onkruid van het koren te onderscheiden, zal haar dat
zwaar komen te staan. Wij dienen de kinderen Belials te kennen, het zaad
van de boze te onderscheiden, om ons er tegen te wapenen. Wij mogen niet
in de veel voorkomende fouten vervallen, dat men de nazaten van de satan
aanziet voor Elohims uitverkorenen. Dat is de omgekeerde wereld. Wij
dienen de achtergrond-informatie te kennen en na te gaan, zowel van
christenen als van niet-christenen. De feiten en wat de Bijbel zegt, spreken
voor zich. Wij dienen het goede te behouden en het kwade te verwerpen.
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Onze Heiland en Meester wist het kwade zaad goed te identificeren, zie
Joh.8.  Hij zal ons als zaad van Jakob verlossen van hen die machtiger en
sterker zijn dan wij. Zijn Rijk zal één bestendig Rijk zijn, in alle eeuwen,
zie Dan.7:14-28. De boze heeft wel een grote tijdelijke macht, en wij zullen
nog héél wat meemaken en daarvan zien. Maar laten wij in geen ding
bevreesd zijn, en Hem verwachten, totdat de zevende engel zal bazuinen en
zeggen: De koninkrijken der wereld zijn geworden van Christus, en Hij zal
als Koning heersen in alle eeuwen. Hallelujah! 

Op de One Dollarnote (één dollar biljet) van de USA staan de volgende
afbeeldingen, waarop veelvuldig dezelfde getallen en hun symboliek
voorkomen, waaraan de vrijmetselaars/Illuminati zijn te herkennen.
In het boek van Stan Deyo: The Cosmic Conspiracy staat uitgebreid te
lezen wat de betekenis van de symboliek van het Amerikaanse Grootzegel
is.
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Onderstaand artikel is ingezonden ter plaatsing in het RD, maar is tot op
heden niet geplaatst.

Geachte Redactie,     Ingezonden stuk voor Opgemerkt. Kunt U dit
plaatsen? 17-9-01

NEW YORK-WASHINGTON
Een waar inferno in New York en Washington 11-9-2001. De Amerikanen
-en wij met hen- beseffen ineens dat de zekerheden die wij menen te
hebben opgebouwd, erg wankel en onbetrouwbaar zijn. De Titanic kon niet
vergaan. Hij verging. De WTC-tweeling-torens zouden aardbevingen en
vliegtuigaanvaringen kunnen doorstaan. Zij zijn echter als een kaartenhuis
ineengestort! Helaas, veel mensen lieten daarbij het leven.
Wij worden met de neus op de feiten gedrukt hoe kwetsbaar onze
technische maaksels wel zijn. Zijn wij niet onverantwoord bezig wanneer
wij zulke immens grote en hoge gebouwen maken, waarin tienduizenden
mensen tegelijk werken of samenzijn? Ook onze vervoermiddelen waarmee
honderden mensen tegelijk kunnen worden verplaatst blijven kwetsbaar.
Onze high-tech samenleving lijkt gesmeerd te lopen. Dagelijks zijn
miljoenen voertuigen wereldwijd in beweging. Maar ook gebeuren er
dagelijks vele ongelukken, als tol die wij blijkbaar gaarne betalen voor
onze mobiliteit. Vragen wij ons nog wel af waarmee wij in feite bezig zijn?
Wat wij gebouwd hebben is het grote Babylon. En dan wel speciaal de
USA, het machtigste en rijkste land ter wereld. Dat land werd 11 sept.
geraakt in haar financiële en militaire hart (WTC en Pentagon). 
Het WTC was de trots van Amerika en maakte de skyline van New York
tot een fascinerend geheel, een toonbeeld van menselijke prestatie, geld en
macht. De twee torens symboliseerden volgens de bouwers het geloof van
de mens in de menselijkheid. Nu deze torens onderuit zijn gehaald, zijn
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tegelijk de fundamenten van het vertrouwen in menselijkheid, veiligheid en
zekerheid verbrijzeld.
Het Pentagon, het product van Arlington’s vrijmetselaren-vijfhoek als
militair gevechtscentrum, ook wel de Mozesburcht genoemd, is getroffen.
Geen enkele heerser in het verleden heeft Amerika als wereldpolitie de les
kunnen noch durven lezen, noch Amerika op zulk een “geslaagde” wijze
kunnen treffen. Niet Duitsland na Dresden, noch Japan na Hirosjima; niet
Bagdad na de Golfoorlog, noch Belgrado na Kosovo hebben de USA
durven vergelden. Sinds 11 sept. 2001 is de droom van een onschendbaar
Amerika voorbij. Het Amerikaanse “medicijn” om vrede af te dwingen met
bommen, heeft een averechtse uitwerking. Als een boemerang keert het
kwaad in Amerika’s eigen boezem terug. Amerika betrekt haar doen en
laten wel op God, maar in werkelijkheid is het de geest van Kaïn en Ezau,
van Babel.
Babel zoekt het altijd in de hoogte, oudtijds tijdens de spraakverwarring, en
vandaag de dag in de wolkenkrabbers, de hoge torens. Wat zegt de Bijbel
over zulk soort torens? Zie Jes.30:25, Ez.26:4,9. En lees eens Jes.25,
Jer.50, Ez.26-29, Op. 18 over Babel’s val. De geschiedenis herhaalt zich.
Tyrus is vergaan na diverse malen te zijn opgebouwd. New York heeft
overeenkomsten met het oude Tyrus, en de profetie vat alles samen in één
woord: verwoesting! Daarbij is de huidige ramp kinderspel. Tyrus en
Babel zullen wegzinken in de diepte. Vandaar de oproep uit Babel te
vertrekken! Babel is tot de uiterste grenzen van het technisch mogelijke
gegaan om zichzelf als god uit te roepen. Dat houdt geen stand. Zoek dan
de geheel enige zekerheid en troost in leven vóór het sterven! Om in de
ware rust te mogen ingaan. Daar zoekt Bush en de Illuminati het kennelijk
niet, ondanks hun religieuze voorkomen. Bush c.s. wil de Nieuwe
Wereldorde vestigen. Daarbij is een grote crisis zelfs welkom, om daardoor
meer bevoegdheden naar zich toe te halen. De NWO zal het 666-systeem
gaan doorvoeren, om de bange wereldbevolking zekerheid te kunnen
bieden tegen o.a. terrorisme. Het zal voor korte duur zijn dat de Antichrist
zich ten volle zal kunnen ontplooien, want zoals in Psalm 98:4 berijmd
staat, komt Christus om de aarde en haar inwoners te richten. Er zal een
nieuwe hemel en nieuwe aarde komen waarop gerechtigheid zal heersen.
Dan zullen de bergen vrede dragen, de heuvelen heilig recht.
P.F.v.d.Meer,  Harskamperweg 5,  3774 JN Kootwijkerbroek 
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Bush Sr en zijn vrouw hadden zo te zien kennelijk nog al schik in de
“geslaagde” zogeheten terroristische aanval op New York en het Pentagon.
Bush Sr. is de man die de Nieuwe Wereld Orde tijdens de Golfoorlog
propageerde.

 


