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De mensheid
Wij zijn mensen die als individuen gezamenlijk de samenleving uitmaken.
De samenleving is gelijk aan een groot lichaam, veelzijdig en een rijk
genuanceerd geheel. Wij hebben elkaar nodig om te overleven en om onze
soort te laten voortbestaan. Geld is de creatie van mensen, en volgens dat
door mensen in het leven geroepen systeem kost elk mens geld. Van onze
geboorte tot aan het graf kosten wij geld en dient alles betaald te worden.
Economisch gezien kan men de vraag stellen of een mensenleven wel
winstgevend is. Een mensenleven levert schijnbaar alleen maar ziekten of
gezondheid op. Aan gezondheid valt weinig te verdienen, dus heeft de
geldmaffia zich toegelegd op ziekten. Ziekten zijn winstgevend gemaakt.
Aan de samenleving is sinds oude tijden flink gesleuteld om deze zo
gesmeerd mogelijk te laten verlopen. Er waren vele en grote hobbels te
overbruggen. Intuïtief heeft de mensheid, vooral de Westerse wereld,
geïnvesteerd in ontwikkeling van communicatiemiddelen, infrastructuur,
mobiliteit, onderwijs, gezondheidszorg, technologie en ordehandhaving.
Dat alles in dienst van het openbare belang! Gratis nog wel. Er waren
verschillende openbare werken, gebouwen, musea, instellingen en
voorzieningen. Gratis.
Tegenwoordig gaan alle openbare zaken eruit. Overal wordt geprivatiseerd.
Niets voor niets. Er moet betaald worden. Op die wijze kunnen enkele
personen aan openbare zaken enorme winsten opstrijken. Wat wij
gezamenlijk hebben opgebouwd, met bijdragen en belastinggelden, wordt
voor een zakcent weggesluisd naar speculanten en zakkenvullers. De
samenleving wordt momenteel gezien als een big business, waar enkele
managers de mensheid exploiteren. Zij investeren in het bedrijf
“Samenleving”, wat natuurlijk moet worden terugverdiend met rente en
kosten. Op die manier is er een commerciële consumptie maatschappij
ontstaan die de openbare samenleving geheel aan het verdringen is. Wij
zien het allemaal voor onze ogen gebeuren en zijn praktisch machteloos er
iets tegen te doen. Globalisering noemt men dat. Liberalisme is de stroming
die hier de vaart er in zet. De grote jongens kopen alle kleine bedrijfjes op.
Fuseren, internationaliseren. Het zijn vooral de Engelsen en Amerikanen
(lees: de Rothschilds en Rockefellers) die als geldmagnaten de hele wereld
aan het opkopen zijn, om de mensheid te kunnen exploiteren. Zij hebben
een puur materialistische kijk op de samenleving, vanwaaruit zij hun
strategie ontwikkelen om aan elk mens zoveel mogelijk te kunnen
verdienen. Wij zijn in hun ogen de werkbijen, en zij zijn de imkers die de
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honing uit de korven halen en ervan smullen. Wij tellen verder niet mee.
Zij zien zichzelf als goden, die ver boven ons verheven zijn, als de Black
Nobility.
De mensheid wordt onwetend gehouden van de werkelijke oorzaken en
gevolgen van onder andere ziekten, vooruitgang, economische malaise, en
ook van het doel van het leven. Zij geven de mensen brood en spelen, en
strijken zelf de gigantische inkomsten van deze exploitaties op. De
mensheid wordt foutief voorgelicht. De mensen weten immers best een
heleboel. Kennis is er in overvloed. Alleen, wij leren zoveel wat onjuist is.
Wij zijn op een verkeerd spoor gezet!
De ontmenselijking
Onze Schepper heeft ons als zelfstandige individuen geschapen, die
gezamenlijk een samenleving kunnen opbouwen en vormen. Die
zelfstandigheid mogen wij laten gelden om ons goed te kunnen
ontwikkelen. Satan is de grote verstoorder van Elohims schepping, waarvan
wij het mikpunt zijn, om Elohim te dwarsbomen, om de samenleving der
mensen uit elkaar te drijven. Als individuen wil hij ons binden in slavernij,
onze zelfstandigheid ontnemen. Een samenleving als de onze, die steeds
verder uit elkaar wordt gedreven, is een model van satans NWO (de
Nieuwe Wereld Orde). Daarin is elk mens geknecht en een nummer. Wij
vervreemden van elkaar, leven als massa langs elkaar heen, met de Kaïns
mentaliteit: “ben ik mijns broeders hoeder?” Zelfstandig handelende
mensen worden voor de NWO als een groot gevaar gezien. Wij mogen
geen mensen meer zijn, maar robots, pawlov-hondjes. Dat betekent een
mensheid zónder mensen!
De Bijbel toont ons dat Elohim Zijn stukgeslagen mensheid geheeld heeft
in Christus, zie Efeze 1:9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van
Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te
vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;

In het koninkrijk van Elohim zal elk individu worden gerespecteerd en zich
geheel kunnen ontwikkelen. De mensen daarin zullen allen hun dienende
taak opvatten en naar behoren uitvoeren. De ganse schepping zal alsdan
blaken van gezondheid, welvaren en harmonie. De mens is uniek in de
schepping. Heerst er in de plantenwereld (de voedselketen) reeds een groot
groepsverband, daar anders overleven en voortplanting onmogelijk is, in de
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mensenwereld veel meer. In de dierenwereld kunnen dieren niet overleven
zonder contacten met soortgenoten. Veel wetenschappers concluderen
hieruit dat de mens ook wel een soort kuddedier moet zijn, dat slechts in
groepsverband kan overleven. Dat is onjuist. De geschiedenis toont dat het
juist de vrijgevochten enkelingen zijn die steeds voor nieuwe en betere
ontwikkelingen zorgden. De culturele vooruitgang is mede aan deze
vrijbuiters te danken. Men mag de mens niet in een collectiviteit (groep)
opsluiten, in een democratie of wat dan ook. Dan verstikken de mensen. In
de opgelegde regelgeving der overheden wordt alle eigen initiatief uit
handen genomen. Het “Bevoegd Gezag” regelt alles, waardoor de
verloedering van de maatschappij zich in snel tempo ontwikkelt. Het zijn
echter juist de mensen binnen het “Bevoegd Gezag” die hiervan de
onderdanen de schuld geven. Zij noemen dat de “vervaging van het
normbesef” der mensen. Zulke politici begrijpen dan ook niets van de ware
culturele vooruitgang. Zij willen dwang van bovenaf, machtsuitoefening,
die hun de ogen verblindt. Door die dwang verstikt de individualiteit. De
plannenmakers van de NWO zijn theoretisch hoog-opgeleide managers, die
willen dat wij alle zeggenschap over ons leven uit handen zullen geven. Zij
willen de wereld ordelijk gaan inrichten. Zij beweren dat wij er in 6000 jaar
steeds een puinhoop van maakten, en dat vooral in de laatste 50 jaar de
technologische ontwikkelingen uit de hand dreigen te lopen. Om de
mensheid ervan te overtuigen dat er een NWO moet komen ontwierp men
een ideologie, die wetenschappelijk verantwoord lijkt, die geloofwaardig is.
In die ideologie hebben zij echter de mens als mens over het hoofd gezien.
Zij zien zichzelf als halfgoden, en vandaar dat ze ons niet zien staan
vanwege hun reuzengestalte. Zij hebben op hun tekentafel de nieuwe
wereld ontworpen, die wel de húnne is, maar niet de ónze. Het is de
wetenschappelijke NWO, waarin geen échte mensen, maar alleen slaven
voorkomen, nummers. Men werkt dan ook uitsluitend met nummers,
gekoppeld aan onze persoonsregistratie. Alle enkelingen dienen op te gaan
in een groot geheel. Wij mogen niets meer bezitten. Alles is van het
Bevoegd Gezag. Zij beseffen niet dat een menselijke gemeenschap zich
nooit laat opbouwen op grond van politieke en ideologische plannen.
Vandaar dat er dwang en uitschakeling van onze zelfstandigheid nodig is.
Zij willen ons mensen veranderen, aanpassen aan hun wetenschappelijk
model. Dat kan door middel van de huidige high-tech middelen, én door de
werkelijke beweegreden van hun doen en laten voor ons te verbergen.
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Men kan een leerzaam artikel over een mensheid zonder mensen lezen van
de filosoof Jan Vis, zie http://home01.wxs.nl/~rwvanes/
Wie zijn die plannenmakers der NWO en waaraan zijn zij te herkennen, en
hoe hebben zij in de oudtijd gefunctioneerd?
Aan symboliek zijn zij o.a. te herkennen, en aan hun verering van de
natuur. Wij zullen eens nagaan wat zij in het verleden hebben klaargemaakt
en in het heden uitvoeren.
Horus
Op het Amerikaanse Grootzegel prijkt het Alziend Oog van Horus, zie
afbeelding van het ééndollarbiljet:

Alziend Oog van Horus/Ra

De tempel te Denderah en Abydos in
Egypte vertonen zeer oude afbeeldingen
(hieroglyphen) waarop onder andere
voorwerpen staan die veel
overeenkomst vertonen met de modernste wapens, zoals helikopters, tanks,
r
a
d
a
r
,
gevechtsvliegtuigen, etc..
Zie afbeeldingen, en sites
waar U de afbeeldingen
uitgebreid
kunt
bewonderen:
http://www.light1998.com
/Egypt-CPU/templehorus.htm

Tempel van Horus te Edfu
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Wat echter helemaal frappant en opmerkelijk is, is dat de tempel van Horus
te Edfu als plattegrond grote gelijkenis vertoont met een microprocessor
CPU-chip van computers, zie afbeeldingen:
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Deze tempel bevatte rijen kolommen, zuilengangen, die veel overeenkomst
vertonen met geïntegreerde circuit-chips. De tempel van Horus lijkt een
blauwdruk te geven van het computertijdperk en kan daarvan de grondvorm
zijn, met programma’s voor aanbidding en inwijding. Hoogst
waarschijnlijk heeft er een high-tech-samenleving bestaan die
overeenkomst had van de hedendaagse moderne technologie. Dat waren de
Atlanten, overlevenden van Atlantis, afkomstig van de Nefilim met hun
leider, de god Thoth

Horus, als valk-god

Het meest belangrijke deel
van deze tempel is het
Oosterse deel, de Naos, wat
qua structuur overeenkomt
met een CPU. In dat deel der
tempel stond een beeld
van Horus, de valk-god,
zie afbeelding.

Met de zich voort ontwikkelde kennis van de Atlanten is men nu bezig de
Nieuwe Wereld Orde gestalte te geven, waarbij de technologie hun
rechterhand is. Een grote stap voorwaarts vandaag de dag is hun nieuwste
uitvinding van de Super Quantum Computer, een DNA-computer.
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Alle techniek staat in dienst voor Osiris, de god van dood en
wederopstanding. Amerika is hun Novo Atlantis, het Nieuwe Atlantis, de
wederopstanding van Horus, de zoon van Osiris.
In oud Egypte kende men reeds de Grote Jaarcirkel (Oroboros). Dat is een
bewijs dat aldaar een spirituele en astronomische cultuur bestond. De
precessie verschuift één graad in de 72 jaar. Wanneer de precessie 30
graden verschuift, dus door één dierenriemteken, dan is dat 2160 jaren. Er
zijn in totaal 12 dierenriemtekens. Twaalf maal 2160 is 25.920 jaren, dat is
de Grote Jaarcirkel. Wij staan nu op het punt over te gaan in het kosmische
tijdperk Aquarius, de Waterman.
Deze jaar-code is in oude mythen en architectuur wereldwijd terug te
vinden. De Egyptenaren zagen het punt waar de zon tijdens lente-equinox
opkomt als hét bepalende moment van het jaar. Het karakter van een
astrologisch tijdperk werd door het teken van de dierenriem vastgesteld op
de dag van lente-equinox bij zonsopgang. Dat is Horus aan de horizon.
Traditiegetrouw was in Egypte -en kennelijk ook in Rome- geen tempel
heilig, wanneer deze niet gebouwd was op de plaats van een ander oud
heiligdom. De oude tempels staan weer op de fundamenten of ruïnes van
voorgaande tempels. De zogeheten “bouwgoden” (de zeven wijzen) zouden
in het verre verleden zich in Egypte hebben gevestigd en aldaar de heilige
heuvels hebben gebouwd. Die heuvels dienden als orientatieplaatsen waar
later tempels dienden te worden gebouwd. Die goden schijnen bijzonder
knap te zijn geweest. Zij hebben vooruitgezien dat hun mensen eens
computers zouden maken met chips erin. Atlantis was verzonken door een
grote natuurramp. Daar hadden de Nefilim en verdere soorten hun
samenleving opgebouwd, zónder de leiding van Elohim. Het waren de
gevallen engelen. Die samenleving is door Hogerhand verstoord. Enkele
overlevenden waren er die geen ander doel voor ogen hadden, dan de
wederopbouw van hun oude Atlantis. Het is weliswaar lange termijnwerk,
maar realiseren wil men het. Het heeft ook een naam:
de Novus Ordo Seclorum, de nieuwe wereldorde van het tweede tijdvak,
namelijk dat Atlantis voor de tweede keer verschijnt.
In de tempel te Denderah is de dierenriem afgebeeld (eerste eeuw voor
Christus) zoals wij die nu nog kennen. Deze was gewijd aan Hathor, de
godin der wijsheid.
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B.E.A.S.T.
Beast betekent zoveel als Battle Engagement And Simulated Tracking. In
Brussel en in Almere staan de
Beast-supercomputers. Dat zijn
zogenaamde quantumcomputers, waarin technologie
is verwerkt die de huidige
computertechnologie een jaar of 25-50 vooruit is. Het zal de antichrist zijn
die gebruik zal maken van deze computers wanneer hij aan de macht komt.
Dat zal volgens velen waarschijnlijk in 2002 zijn, het jaar waarin wij nu
leven. Via het Beast-satellietsysteem zal de antichrist de wereldbevolking
kunnen controleren via geïmplanteerde microchips. Zij die geen chip in hun
lichaam willen, zullen niet in de vele “voordelen” van de Nieuwe Wereld
Orde mogen delen. Op de chip staan alle persoonsgegevens en ook de
financiële gegevens. De chip staat in verbinding met de supercomputer en
regelt alzo alle menselijke zaken. Het satellietsysteem noemt men G.P.S.
(Global Positioning System).

Een chip om in te planten in mens of beest
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Het GPS satellietsysteem

Amerikaanse intellectuelen
In de Barneveldse krant 9-4-2002 stond het volgende artikel: “Amerikaanse
intellectuelen vragen Europa om hulp”.
Een groep van 128 Amerikaanse intellectuelen weigeren de “oorlog tegen
het terrorisme” van president Bush als een juiste oorlog te beschouwen. Zij
hebben de hulp van Europa ingeroepen per brief. Zij vragen daarin de
Europese intellectuelen om gezonde en openhartige kritiek op de
oorlogszuchtige politiek van Bush. Zij schrijven o.a. het volgende: “Veel
goed ingelichte personen in uw regeringen en daarbuiten zijn zich bewust
van de gevaarlijke gekte van het oorlogspad dat de regering-Bush
bewandelt”. Maar weinigen durven daar openhartig over te spreken.
Op gelijke wijze is een groep intellectuelen in Israël actief. Er zijn 350
joodse intellectuelen die een verklaring hebben laten opstellen door vijf
medewerkers van de Universiteit in Tel Aviv. De verklaring houdt in dat zij
de opstand der Palestijnen legitiem vinden. “De bouw van nieuwe joodse
nederzettingen in de bezette gebieden is een voortdurende daad van
agressie jegens de Palestijnen. We beschouwen de Palestijnse opstand
tegen de bezetting als legitiem”.
De petitie wordt verspreid naar verscheidene Europese landen met het
verzoek deze te ondertekenen, “zodat er een wereldwijde steun ontstaat
voor de inzet van een internationale vredesmacht”.
De 350 joden schrijven het hun morele plicht te vinden, als Israëlische
burgers uitdrukking te geven aan hun solidariteit met de strijd van de
Palestijnen. De bezetting is moreel en politiek fout, vinden zij. “Het
excessieve geweld dat Israël gebruikt, is volledig onacceptabel”.

Volgens de initiatiefnemers kan
alleen onmiddellijke
internationale interventie een
einde maken aan het doden van
Palestijnen “die hun elementair
recht op politieke vrijheid
trachten te verwezenlijken”.
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Wat bezielt de huidige oorlogvoerders, met vooraan Engeland en Amerika?
En wat verraadt hun symboliek?
Op de afbeeldingen van de Amerikaanse Marine is een grote draak te zien,
en opmerkelijk dat de draak zijn kop uitsteekt tussen de hoge torens van het
WTC, die op 11 sept. 2001 verwoest werden.
Londen, the City als kroon
“De Kroon” is in Londen een stad in een stad, een soevereine staat die
geheel privé eigendom is, 677 acres groot met een bezettingsaantal van
5000. Een comité van 12-14 mensen regeren over “The City”, gekozen uit
de 13 machtigste families. Deze staat is géén deel van Engeland. Het is als
het Vaticaan in Rome, maar dan niet religieus, doch politiek. De
burgemeester wordt elk jaar gekozen. Wanneer koningin Elisabeth The City
bezoekt, ontmoet ze eerst de burgemeester in de Temple Bar, een
symbolische poort. Zij buigt zich dan voor hem en verzoekt hem of ze in de
stad mag komen. In The City zijn o.a.. De Rothschild-gecontroleerde
banken (Bank of England), de London Stock Exchange en andere
leidinggevende handelszaken gevestigd. Het regerende comité dicteert het
Britse Parlement en Kabinet hoe zij dienen te handelen. De internationale
bankiers controleren vanuit The City de gehele wereldhandel en alle
financiële markten. Zij controleren ook de politiek van Zuid-Australië,
Nieuw Zeeland, Canada en

de USA. Het comité
bestaat niet uit

12

De wijsheid van Edom en de eindtijd

No.258

Angel Saksen maar uit Khazaren, die Jiddisch spreken. Zij vormen de
onzichtbare regering, die alles in de wereld regelt en in de gaten houdt. Zij
gebruiken het geldsysteem als voertuig voor globalisering, voor de
centralisatie van hun macht. Zij zijn de politieke zionisten, die de
Babylonische Talmud beschouwen als hun autoriteit. In 1859 besloot het
comité om via drie wereldoorlogen de NWO definitief op te richten, zie
www.nzaif.com/the.html
De families van het comité zijn verwant met de Merovingers en de Black
Nobility (de West Europese koningshuizen).
Mero....vingians komt van Mer, Meru, de berg Mer. Zij stammen van de
Anunaki, van Anak of Hanokh (Henoch), niet de Henoch die met Elohim
wandelde en weggenomen werd, maar de Henoch van Kaïn. De Mero’s zijn
gehuwd met de Vingians. Gians = reuzen, van de Nefilim afkomstig. De
Merovingers beweren van de Trojanen af te stammen. Aneas was een
Trojaanse prins en uit zijn nageslacht werden Romulus en Remus geboren,
de grondleggers van Rome.
Toen het graf van Childeric I, de zoon van Merovee, werd geopend in 1653
vond men 300 mini-bijen van puur goud. Napoleon heeft deze 300 bijen op
zijn kroningsmantel laten hechten, waarna hij zichzelf kroonde tot keizer
van Frankrijk. De bijen spelen bij de Merovingers een heel belangrijke rol.
Zij zien zichzelf als de goden-imkers, en wij -de mensheid- zijn de
werkbijen. Zij zijn slangenvereerders. Waarom? Omdat de slang een
dubbele tong én een dubbele penis heeft!
De Merovingers zijn dol op zulk soort gespleten zaken, vanwege hun
gespleten natuur, schizofreen. Zij zijn bezeten van tweelingen, tweelingsteden als Minneapolis/St.Paul, en ook de WTC-tweeling torens. Veel zaken
wijzen erop dat de Illuminati zelf achter de WTC-aanslagen zaten, wat hun
het volgende voordeel oplevert: De aanslagen zullen ertoe leiden dat de
luchtvaartmaatschappijen failliet gaan of in de problemen geraken. Die
maatschappijen worden vervolgens overgenomen door regeringen en komen
onder militaire controle te staan. Het volk zal dit accepteren, als gevolg van
de grote gevaren van het “terrorisme”. Alzo krijgen de machthebbers steeds
meer macht, doordat zij eerst de bevolkingen bang maken via een door
henzelf opgezet terroristisch spel.
Enkele voorbeelden uit de krant: Barneveldse krant 24 mei 2002: “Bush
roept op tot eenheid in strijd tegen terrorisme. In zijn eigen land boekte
Bush in het Congres een stevige overwinning. De Senaat gaf zijn
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goedkeuring aan een wetsontwerp dat voor het eerst in acht jaar het Witte
Huis grote bevoegdheden geeft bij het onderhandelen over nieuwe
handelsakkoorden. De nieuwe wet geeft Bush de bevoegdheid om over
nieuwe handelsakkoorden te onderhandelen, zonder dat het Congres later
nog roet in het eten kan gooien”.
En in het R.D. 23-5-2002:“Europese commissie wil meer macht in de EU”.
De Black Nobility wordt door de Britse kroon gedomineerd, met als
hoofddoel de oprichting van de NWO. Dat houdt in dat de gehele mensheid
uiteindelijk zal moeten instemmen met de agenda en strategie van de
plannenmakers, de Illuminati. Zij willen de wereldbevolking reduceren tot
ongeveer 1 miljard mensen. Een middenklasse zal er niet meer mogen zijn.
Alleen regeerders én werkers. Gehoorzamen mogen blijven leven,
ongehoorzamen zullen worden geliquideerd. Bezit en eigendom wordt
afgeschaft, en wapens mag niemand meer hebben. De Bilderberggroep is
één van de voornaamste organisaties ter oprichting van de NWO, waarvan
Prins Bernhard de oprichter is en koningin Beatrix lid. De groep bestaat uit
39 leden (3 x 13), en 3 comités van elk 13 leden. Zie
http//newsletters.cephasministry.com/matraya2.99.html
De wereld-voetbalcup
De plannenmakers van de NWO laten de mensheid toe zich bezig te houden
met brood en spelen, en doen daarmee hun winst via moderne
nanotechnologie (dat is mini of micro klein en kleiner). Via deze
technologie is men in staat om minuscule robotjes te maken die met het oog
niet te zien zijn. Deze injecteert men in bevolkingen via een opgezet
vaccinatieprogramma. Daar doen deze mini-robotjes hun ongelooflijke
werk, want ze staan in contact met de grote en krachtige computers van de
Illuminati. Deze computerterminals zenden hun onzichtbare ELF-golven
(Extreem Low Frequence) naar de nanotransistors van de robots, waardoor
de mensen dingen gaan doen waar zij zelf geen notie van hebben. Men kan
deze robots opdracht geven om onze organen te vernietigen, zodat wij in
korte tijd sterven en de doodsoorzaak een raadsel blijft. Via vaccinaties
komen deze sluipmoordenaars in ons lichaam binnen en gaan er nooit meer
uit. Ook via volksdranken als bier en cola kunnen ze worden mee gesluisd
naar ons lichaam. Ons immuunsysteem werpt deze nanorobots niet eruit. Ze
zijn volgens dr. C. Montemagno kleiner dan een bacterie.
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Via de gigantische voetbalstadions in deze wereld, zoals onze Arena in
Amsterdam, die werken als een soort schotelantenne, kan men de mensheid

Stadion in Seoul

Een mier met een
micro-chip

De nano-robots

bewerken zo men wil. Alleen voor de WK-2002 spelen zijn er in Japan en
Korea al zo’n 20 grote stadions gebouwd.
Voetbal is wereldsport nummer één. Waarom worden er zulke gigantische
stadions gebouwd. Het lijken grote schotelantennes om de ELF-golven via
HAARP in Alaska op te vangen. Bill Gates, de man van Microsoft, heeft
onlangs $24 miljard gestort in een stichting om vaccins te ontwikkelen die
bestemd zijn voor elk kind op aarde. Het onderzoek vindt plaats in Korea en
India. In januari 2000 heeft voormalig president Clinton 500 miljoen
toegezegd aan de ontwikkeling van nanotechnologie
Zie Texe Marrs “Power of prophecy” june 2002
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Irak
Irak is en wordt het slachtoffer van de Bush & Blair’s strijd tegen het
“terrorisme”. Na Afghanistan staat Irak op de ranglijst. De oorlog tegen
Afghanistan was reeds lang tevoren gepland, alleen moest er nog een
zondebok worden uitgekozen. Het is bekend dat ook de aanval van de USA
op Pearl Harbour in Japan reeds lang was gepland. De aanslag op de WTCtorens was dan ook een goed argument om de oorlog te starten. Het gaat de
USA in Afghanistan voornamelijk om de drugsbelangen en een
oliepijpleiding. Men heeft dat land platgebombardeerd zónder de gezochte
Osama Bin Laden te hebben getroffen. Momenteel is Irak aan de beurt, een
land met op twee na de grootste oliebronnen ter wereld en een weelde aan
oude cultuurschatten. Irak en Saddam Hussein worden bestempeld als
overtreders van de mensenrechten. Wat de USA en Engeland uitvoeren aan
bombardementen op civiele gebouwen en burgers mogen wij hen blijkbaar
niet kwalijk nemen. Zij doen dat zónder toestemming van de
Veiligheidsraad en zelfs zonder hun senaat in te lichten.
Het moet gezegd dat Irak beslist geen gevaar vormt voor de wereldvrede,
zoals men voorgeeft. Is het ook geen gevaar voor de wereldvrede dat Bush
mogelijk zijn atoombommen inzet tegen de zogenaamde terroristen-staten?
Rechtvaardigt de strijd tegen het terrorisme (wat dat ook moge zijn) alles?
Sancties tegen Irak hebben als uitwerking dat er een halfmiljoen baby’s zijn
gestorven, wat kennelijk niet onder de schending van de mensenrechten
valt. Irak erkent en respecteert wél de VN-resoluties, die door de USA en
Israël worden genegeerd. Irak heeft ook Kuwait erkend en alle bezittingen
terug gegeven.
De Edom-“wijzen”
Wie zijn de plannenmakers van de NWO volgens de Schrift? Zij worden de
“wijzen dezer eeuw” genoemd, zie Jesaja 29:14, 1Corinthe 1:19. In Jeremia
49:7 wordt gevraagd of er dan geen wijzen meer in Theman zijn. Dat is
Edom, de Edom-wijzen, waaronder ook Amalek en nazaten van Kaïn zijn te
rekenen. Hun wijsheid is van beneden, Jakobus 3:15, niet van Boven. Hun
wijsheid is gelijk die beschreven wordt in Ezechiël 28:17, van hun vader der
leugens. We zien onder de Edomieten “atoom-geleerden” als Oppenheimer,
Teller, etc.. En ook Einstein. Ze zijn knap, maar slechts ten dele, foutief
gericht. Al deze geleerden en plannenmakers menen de sleutel der wijsheid
te bezitten waardoor zij alle dingen wetenschappelijk kunnen onderzoeken
en verklaren, om daarmee het geheim van de werkelijkheid te ontsluiten.
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Het is echter onmogelijk dat zij de werkelijkheid van alles als een
harmonieus samenhangend geheel aan de weet kunnen komen, want die
werkelijkheid behoort tot de wijsheid die van Boven is. Hun kennis is
fragmentarisch, empirisch en gaat tot menselijke hoogte (666), wat wel
gelijk aan een gigantisch complex is. Op die wijze hebben zij een
bevattelijke voorstelling van de wereld en van de mensheid. Zij denken dat
zij de werkelijkheid der dingen begrepen hebben en er dus grip op hebben.
Zij hebben inderdaad wetenschappelijk alle structuren van de schepping en
zelfs ons DNA onderzocht en in kaart gebracht. Aan de hand van al hun
verzamelde gegevens willen zij hun NWO oprichten, met een
gemodificeerde mensheid, welke naar hun model geprogrammeerd kan
worden. De NWO zal een naar hun wetenschappelijke inzichten leefbare
wereld dienen voort te brengen.
Kennis dient verworven te worden. Inzicht daarentegen dient men te hebben
en verder te ontwikkelen. Inzicht is hun niet gegeven door Elohim, om in
Zijn geheimenissen en de verborgenheden van Zijn koninkrijk te blikken.
Het is aan Zijn kinderen voorbehouden. De plannenmakers der NWO
hebben géén inzicht in wat de mens, de mensheid en de samenleving is naar
Elohims gedachten. Geestelijke kennis en het ware inzicht ontbreekt hen,
ondanks hun Yale- en Cambridge universiteiten. Aan deze “wijzen en
verstandigen” blijft de ware kennis verborgen, welke aan de kinderkens is
geopenbaard.
Opmerkelijk dat Edom meest opereert op Jakobs
grondgebied.
Het Koninkrijk van Elohim (Jesaja 51)
Het Koninkrijk van Elohim is aanstaande. Het einde van het huidige
tijdperk (aion) moge aan Ezau zijn, het begin van het volgende tijdperk is
aan Jakob. De Edom wijsheid zal vergaan, maar de ware wijsheid van
Elohim zal opbloeien en uitmonden in een nieuwe wereld van vrede, waar
mensen zich tot waarachtig mens-zijn kunnen ontwikkelen. Zie onze
brochures 120 en 143. Onze Heiland maakt alle dingen nieuw. Wij zullen
het ons met Paulus in die tijd afvragen, zie 1 Corinthiërs 1:20 Waar is de
(Edom-wereld) wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker
(de wetenschappelijke plannenmakers der NWO) dezer eeuw? Heeft Elohim
de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?
Om ook met Petrus te zeggen, zie 2 Petrus 3:13 Maar wij verwachten, naar
Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid
woont.

