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Het Nieuwe Jerusalem
Wat is het nieuwe Jerusalem voor een stad? Hoe ziet het er uit en waar
komt het? Is de beschrijving uit het boek Openbaringen symbolisch of
letterlijk? Wat zegt de Schrift over deze nieuwe stad?
Dit zijn vragen waarop wij het antwoord zullen zoeken.

Wanneer wij de omschrijving van het nieuwe Jerusalem lezen in
Openbaringen 21, en daarbij afgaan op de maten, moeten wij allereerst
denken aan een kubus of pyramide.
Dan is er een grote hoge muur rond de stad met twaalf poorten, waarop de
namen van de twaalf stammen Israëls, en twaalf fundamenten, waarop de
namen der twaalf apostelen, en in de poorten zijn twaalf engelen. 
De fundamenten zijn van kostelijke gesteenten, nl. het 1e Jaspis, het 2e
Saffier, het 3e Chalcedon, het 4e Smaragd, het 5e Sardonix, het 6e Sardius,
het 7e Chrysoliet, het 8e Beryl, het 9e Tophaas, het 10e Chrysophraas, het
11e Hyacinth, het 12e Amethist.
De poorten zijn twaalf paarlen, en de straat der stad is zuiver goud.
Omgerekend meet de stad in haar lengte, breedte en hoogte ongeveer 2200
km. De stad is 12.000 stadiën. En één stadie is 184,184 mtr.  12.000 x
184,184 = 2210 km.
De muur is 144 el hoog. Eén el is 0,443 mtr, en een oude el is 0,688 mtr.
144 x 0,688 = 99 m.

Wij lezen dat de stad nederdaalt uit de hemel. Nergens lezen wij dat de stad
op aarde landt.  Een stad van dergelijke afmeting en vorm kan ook niet op
aarde staan.
De beschrijving van deze stad geeft een geometrisch lichaam weer, waarbij
velen denken aan een kubus, of aan een pyramide. Wanneer de stad als een
soort satelliet in het luchtruim blijft zweven, dan zou dat dus een soort
zwevende kubus of vliegende pyramide zijn. Wij achten dit
onwaarschijnlijk.

De opbouw van de geometrische lichamen, zoals Pythagoras dat reeds zag,
is als volgt: De bol, cirkelvormig. Opengeknipt en rechtgebogen krijgt men
de rechte lijn. Wanneer men terug gaat buigen, ontstaat eerst de driehoek

als geometrisch lichaam. Daarna ontstaat het vierkant, de kubus, en
tenslotte ontstaat de vijfhoek, de dodecaëder. De kubus is de meest
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perfecte vorm van statische geometrie. De bol is de meest perfecte vorm
van dynamische geometrie. De dodecaëder bevat beiden. In de vijfhoek
komt wel 22 maal de sectio Divina voor.

De stad heeft de  heerlijkheid

van Jahwe (schechinah). Dat wil
zeggen dat deze stad de
allerhoogste uitstralingsvorm
heeft van Jahwé's heerlijkheid en
volmaaktheid.  Het pentagram is
het symbool van deze perfectie,
d e  h o o g s t e  v o r m  v a n
enkelvoudige geometrische
lichamen. Alle dingen zijn door
de Schepper gemaakt, en het is
'uit Hem, door Hem, en weer tot Hem'. Dit is de volmaakte kringloop,
hetwelk in de geometrische lichamen tot uitdrukking komt.
De vorm van het nieuwe Jerusalem moet dan ook deze allerhoogste
geometrische vorm zijn, om de heerlijkheid van Jahwe uit te kunnen
stralen! De stad zal als een schitterende parel zijn. De stad is werkelijkheid,
en tevens vol symboliek. De stad symboliseert de aardse weg der natuur, de
wet(ten) van de kosmische harmonie, de metamorfose van het sterfelijke
tot het onsterfelijke, van het vergankelijke naar het onvergankelijke.

De Bijbelheiligen als Abraham en Jakob spreken over deze stad, en
verlangden ernaar. Hoe komt het dat wij ditzelfde verlangen naar deze stad
vandaag de dag bijna niet waarnemen onder de christenen?
Die stad lééft niet onder de gelovigen! Men verlangt naar een ‘hemel’, en
wat men daar moet doen is vaag.  
Jakob zag in zijn droom deze stad, als een verbindingssatelliet (ladder
waarop de engelen heen en weer klommen) tussen hemel en aarde. Hij
noemde dit de 'poort des hemels', en gaf de steen de naam Bethel, dat is
Huis van Elohim.
Het nieuwe Jerusalem is dan ook het 'Huis des Vaders in de hemelen met
de vele woningen'. Joh.14:2

Het volume van de aarde is 1.082.841.310.000 km³.
Het volume van de maan is     22.010.000.000 km³.
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Het volume van het nieuwe Jeruzalem zal ongeveer zijn 3.650.172.000 km³
zijn.

Wanneer de Gemeente der 144.000 elk 1km³ ter beschikking krijgen, en de
engelen eveneens 200.000.000, en er voor de Hemelse strijdwagens
2.000.000 km³ ingeruimd wordt, en voor de O.T.-gelovigen 1.000.000.
km³...... dan is er nog  ruim 3.447.028.000 km³ over!

In oppervlaktematen is het ongeveer zo dat de stad een totaaloppervlak
heeft, gerekend in 7 lagen, van ruim 24.000.000 km², dus ruim van begrip!

Waarom de vorm van een pentakubus of dodecaëder?
Dat is de vorm van een bepaald soort kristal. De gehele cosmos is
gebaseerd op de twee pilaren PI en PHI, zoals in de zonnebloem deze pi-
en phi-spiralen duidelijk zichtbaar zijn. Dit zijn meet- en wiskundige
(geometrische) begrippen.
Pi is de omtrek van een cirkel, is 3,14.
Phi is wortel 5, is 1.618039, het pneuma.
Zie hierover meer in onze brochure: ‘Bijbelse getallen en symboliek’.

De bovenste naar links draaiende spiraal is pi, en de naar rechts draaiende
is phi, van de zonnebloem hieronder afgebeeld.

In het pentagram en pentagon is de Gulden Snede, de Sectio Divina
veelvuldig aanwezig. In het pentagram wel 22 maal.
De hemelen vertellen Elohims eer, etc. Dat is o.a. te zien in de baan van de
planeet Venus, die elke 8 jaar in de cosmos een vijfpunt beschrijft. Deze
vijfpunt verplaatst zich eenmaal in de 1200 jaar langs de dierenriem. De
vijfpunt en vijfhoek zijn uitdrukkingen van de Goddelijke perfectie,
volmaaktheid en schoonheid.

In een glazen stolp, geslepen in de vorm van een dodecaëder, is duidelijk te
zien dat er zich inwendig een kubus bevindt, wanneer men hem op een
bepaalde wijze draait. Wij lezen ook dat de stad doorzichtig was, als glas
gelijk, op een parel gelijkend, als amber gekleurd. Zodoende is de kubus
duidelijk zichtbaar.
Wanneer wij ons verplaatsen in hetgeen aan Johannes op Patmos werd
getoond, wordt het ons duidelijk dat Johannes een dodecaëder in het vizier
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had. Johannes was geen wis- en meetkundige. Hij beschrijft dan ook in zijn
taal en optiek wat hij ziet. En dat heeft hij nauwkeurig gedaan! Hij zag een
stad uit de hemel dalen, als een grote parel. Daarin zag hij een kubus, met
daaromheen een muur, 12 vlakken als poorten, etc.  Dat binnenste is het
Heilige der Heiligen, met een kubiek kristalstelsel. Een kubus heeft 6
vlakken, evenals de octader. De stad daalde neder, Openb.19:20, Jes.14:9-
21, en de Gemeente stijgt op, 1Thess.4:17, 2Thess.2:3-10; Openb.13:1,18.
Het verbond met Israël wordt een zoen- en zoutverbond genoemd, zie
Num.18:19; 2Kron.13:5.
Steenzoutkristallen zijn eveneens doorzichtig en helder. Zout bevat chloor-
ion, atoomnr.17, gas dat stijgt, en natrium-ion, atoomnr.11, metaal dat daalt
of zakt. Natrium alleen komt niet vrij voor, dat oxydeert snel met zuurstof,
en heeft de kleur wit. Ook de Gemeente is in het wit, Jes.11:4, 30:33;
Openb.6:1-2, 13:11, 17:12.

Het aardse is altijd gemaakt naar het hemelse voorbeeld, zie Ex.25:40.
Toch is de Gemeente een grote verborgenheid, Ef.3:3.
Het LAM (de Messias) x de Bruid (de 144.000) vormen tesamen de
nieuwe MAN, een twee-éénheid, Ef.5:32.
De hemelse Bruid is de Gemeente van priester/koningen die de geeste-
lijke leiding zullen krijgen over de cosmos en Israël.

De Hoeksteen is de Messias, en onder Hem de 12 apostelen en 12
profeten, tesamen de 24 oudsten, met de 144.000 verzegelden, Ef.2:20.

Jesjoea plus de Gemeente als 24/144.000 is de Hemelse Bruid (de

eerstelingen) Hebr.12:23.

De nieuwe MAN is de Jesjoea +
Gemeente, Die huwt met de
aardse Bruid, het herstelde Israël
der twaalf stammen.
Dit aardse Israël is (let op)
u i t verkoren  VANAF de

nederwerping der aarde.

De Gemeente der 144.000 is
uitverkoren van VóóR de
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nederwerping der aarde, Ef.1:4.

Bij het aardse Israël zien wij éérst de oogst, vóór het Messiaans

Vrederijk, en de na-oogst in en aan het eind van dat duizendjarig

vrederijk. De Gemeente is de Eerstelingen-oogst.

Het nieuwe aardse Israël wordt het leidersvolk op aarde, de instructeurs der
volkeren. Zij hebben de materiële leiding over de cosmos en aarde, en zijn
de dienaren van het Nieuwe Verbond, Jer.31. Zij heeft de bestuursvorm van
het koninkrijk uit de hemelen op aarde, een priesterlijk-koninkrijk, onder
de vorst uit David, Ez.46.  De regering zal waarschijnlijk bestaan uit 12 +
12 ministers (priesterkoningen) en 144.000 ambassadeurs.

Het centrum van dit koninkrijk zal het Nieuwe Jerusalem op aarde zijn
(niet te verwarren met het Hemelse Nieuwe Jerusalem), met een tempel,
naar Ezechiël 43, en deze stad zal genaamd worden:  JAHWEH IS

ALDAAR,  Ez.48:35.
De locatie voor dit nieuwe Jerusalem is niet Palestina, maar het Noorden,
het Noord-Westen van Europa alwaar de 12 stammen in de verstrooiing
hun bestemde plaats kregen. Ps.48.
De verhouding is  24 : 144.000, dat is 1 : 6000, wat ziet op de perfecte
hemelse volksvertegenwoordiging.
Deze verhouding vinden wij in ons menselijk lichaam weer terug, één
chromosoom heeft 6000 proteïnen. Adam had een RNA/DNA van
24/144.000 maar verloor één chromosoom en hield 23/138.000 over. Zie de
brochures over de twee zaden, serie no.2, p.14,24.

Het voornemen van Elohim met de aionen of eeuwen, naar Ef.1:10, is .......
om in de volheid der tijden álles bijeen te vergaderen in Jesjoea. Elohim is
de grote Eenheid, en uit Hem komt de dualiteit, de veelheid, maar deze
gaat weer tot Hem terug, opdat Hij zij alles en in allen. In die toekomende
aionen zal Hij de rijkdom van zijn uitnemende genade betonen in de
Jesjoea, Ef.2:7.

De taak en het doel der Gemeente lezen wij in Ef.3:10, om aan de

overheden en machten in de hemel bekend te maken de veelvuldige

wijsheid van Elohim.

6      Het Nieuwe Jeruzalem                      No. 26

Het Nieuwe Jerusalem is dé stad van die aion, n.l. Zioon of Zion. In het
Grieks is de D en de Z verwisselbaar, evenals de I en Y, dan wordt Zion tot
Dion.
En  Dioskouroi is ..... de stad der hemelingen.
Doxa Kyriou, Ex.16:10, is vertaald met 'Heerlijkheid van Jahwe', en dát is
de Stad der hemelingen, Zion.
Doxa Kyriou of Dokana palaia toon Dioskourion is ..... de  heerlijkheid

van het paleis van Jahweh, en dat is het Hemelse Nieuwe Jeruzalem.
Vandaar dat Openb.14:1 het Lam toont met de 144.000 staande op de Berg
ZION, dat is het Hemelse Nieuwe Jeruzalem. Deze stad hangt in het
luchtruim, want in vers 2 staat dat hun gezang vanuit de hemel kwam. In
Openb.7:15 heet deze stad een tent,  en in 15:5 heet hij een tempel.

OIKETERION....., zie Judas vers 6, dat is de eerste woonplaats der
engelen, die zij moesten verlaten. Oiketerion, zie Strongs 3588 en 4012 =
first estate, eerste woonplaats. Oiketes = buitenaardse planeet.

Jakob zag in zijn droom te Bethel deze hemelstad, en
de verbinding met de aarde door middel van een
'ladder' waarop de engelen op en neerdaalden.
Verwonderd riep Jakob uit dat hij niet  wist dat in
déze steen Elohim schuilde. Deze steen (eben) is de
kuboi (kubus, en de naam Jakob is .... Jah-kuboi, of
kubus van Jahwe). Wij kennen allen de zogenaamde
'dobbelstenen', waarop de stippen staan in een
bepaalde volgorde van koppels. Wanneer de 1
bovenligt, is de 6 onder, en de 2 met de 5, en de 3 met
de 4, zodat de som altijd 7 is. En alle stippen opgeteld
leveren de som 21 op.
Jakob heeft te Bethel iets gezien van Elohim en Zijn
onmetelijk werk in de RUIMTE en in de TIJD.
Chronos is de heer der dobbelstenen. Chronos = tijd,
tijdmeting.
Het bekende Chiro en XP symbool der christenen is in het Grieks het vaste
symbool voor Chronos (ruimtelijkheid). XP, (dat zou Jezus Christus zijn)
liet men op een ónos (ezel) de nieuwe aion (watermantijdperk)
binnenrijden, waar de mensen Hosi-Anna (dat is de heilige cyclus) riepen.
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Wanneer wij de koppels van de kubus bezien, n.l.  de 1e, dat is 1 en 6, en
de 2e is 2 en 5 en de 3e is 3 en 4, dan gaat dan héén en weer, zoals de
engelen op de ladder op en neerdaalden. De afstand van ruimte en tijd
wordt overbrugd door deze engelen via het Huis van Elohim, het Bethel of
Nieuwe Jerusalem.
Jakob was geen oplichter of hielelichter. Die naam heeft Ezau er aan
gegeven. Jakuboi betekent: Jahweh's oplichterijen, zoals te zien in de
kubus-koppels, het Goddelijk heen en weergaan.

Het nieuwe Jerusalem zal dienst doen en functioneren voor Israël en de
volkeren als centrum van Jahweh waaruit de instructies (de WET) zal gaan,
gedurende dé aion, het Messiaans Vrederijk. Wat daarna zal zijn is nog
onduidelijk.
Het nieuwe Jerusalem is dus een soort verbindingssatelliet om hemelse
instructies door te geven aan de aarde, met een Goddelijke regelmaat of
orde van de koppels 1/6 en 2/5 en 3/4, dat is elk 7 x 7 x 7, is volkomen
heilig.
Jakob verwonderde zich zéér toen hij dít geheime werk van Jahweh in die
steen kreeg te zien of ontdekte!

Het nieuwe Jerusalem is een stad die zal schitteren als een PAREL, als een
STEEN van VUUR, zoals in Ez.28:14-16 staat.
Die cosmische stenen zijn als diamanten die het licht van de Onzienlijke
opvangen en dat licht als via een prisma in veelvoud van kleuren doorgeeft
... als uitstraling van de veelvuldige wijsheid van Elohim. 
De URIM en THUMMIN waren ook stenen, in feite een kristalontvanger.
Het Cosmische Onverdeelde Ontoegankelijke LICHT (1Tim.6:16) wordt
verdeeld door subjecten in diverse vibratie-niveau's en kleuren.
Er is een relatie tussen kleuren en ons zenuwsysteem. Kleuren komen als
vibraties in ons, en worden omgevormd tot chemische faktoren die
essentiëel zijn voor ons lichaam. Tijdens de woestijnreis van Israël was
niemand ziek en versleten hun schoenen niet, etc, doordat de cosmische
stralen opgevangen en gesplitst werden via de tabernakel en borstlap.
Kleuren helpen de mens gezond te worden en te blijven. Muziek heeft
octaven, kleuren eveneens.
Licht = wit = leven.
Zwart= dood, ontbreken van licht.
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Licht werkt als fotosynthese, chlorophyl, dat omvormt tot energie en
voeding. In de cosmos zal men kunnen eten, en al het voedsel wordt
omgezet in pure energie, zonder
verlies en afval. 
Jahwe zal in de eindtijd een
‘vurige muur’ zijn rond Zijn
volk. Er staat eigenlijk: "Ik zal

zijn als het bewegende rode

licht", dat is vuur, een muur van
hoogste vibratie, Zach.2.
Vuur = schechinah, Goddelijke
energie-uitstraling, de Godde-
lijke AURA, als het ALTAAR
Elohims.
Lucifer bootst het heilige zaad na met ORANJE, alszijnde het uitverkoren
zaad van koninklijke bloede, maar, het is de Kaïn-Ezau bloedlijn,
merendeels hooggraadvrijmetselaars.
Hun mysterieuze steen heet SCHETHIYA, dat lijkt op Schechinah, maar
dat maakt een groot verschil.(zie onze brochure-serie over het Oranjehuis).
In dat nieuwe Jerusalem is de Kubus de Hoofdsteen, inwendig, zoals er
staat dat de stad VIERKANT lag, met een MUUR er omheen, zodat de
PENTAKUBUS of DODEKAëDER onstaat met 12 vlakken, elk vlak een
POORT.
Die stad hangt straks als een PAREL te schitteren boven NEDERLAND en
zal haar genezende stralen uitzenden, zodat niemand meer zal zeggen: Ik
ben ziek. Het is de stad van onze grote KONING, door Wie alle dingen
gemaakt zijn, en in Wie het LEVEN is, en dat Leven is het LICHT der
mensen. Dit Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het Licht
niet kunnen uitblussen, Joh.1:5. (in de meeste vertalingen staat ‘begrepen’) 

De HEILIGE STAD

Deze wordt ook wel het 'Huis des Vaders' genoemd, met de vele woningen,
of het 'Huis in de hemelen', 2Cor.5.
In Matth.27:52 lezen wij van het wonderlijke feit dat na de dood op de
Heiland en Zijn opstanding, talrijke lichamen van gestorven heiligen
opstonden en in de heilige stad aan velen zijn verschenen.
Er is geen enkel historisch getuigenis dit aangaande. Wij denken dan ook
dat deze opgestane heiligen als allereersten in de Hemelse Stad aan velen



9      Het Nieuwe Jeruzalem                      No. 26

verschenen zijn. Ook de Heiland is opgevaren naar deze woonplaats des
Vaders om onze plaatsen te bereiden, n.l. voor de 144.000 uit Israël.
Joh.14:1-4, en dan zult ook gij zijn waar Ik ben, zei Hij in Joh.17:24.
Over de 'opname der Gemeente' zijn de meningen nogal verdeeld.
Het is een tegemoetgaan van de Gemeente naar dit hemelse nieuwe
Jerusalem, dat uit de hemel neerdaalt. Een ontmoeting in de lucht. Dit
'tegemoetgaan' heeft in het Grieks de betekenis van tweeërlei aktie, n.l. de
aktie van Jahwe met Zijn stad (het neerdalen), en de aktie der gemeente
(het opstijgen).                           
De Gemeente der 144.000 wordt uit de toekomende toorn verlost (niet van

de toekomende toorn), 1Thess.1:10. Ook worden niet alle christenen en
'gelovigen' opgenomen en naar deze nieuwe stad verplaatst. Nee, het gaat
om 144.000 geselecteerden uit de 12 stammen, elk 12.000, die het
regeringslichaam vormen van de Messias.
De 'opname' is verbonden met de komst van de stem des archangels
(Michaël), die voor Israël zal staan, 1Thes.4:13-18.
Eerst komt de 'dag van Jahwe', en de opname geschiedt in dát bepaalde
deel der parousia (dat is aankomst of toekomst van de Heiland) wanneer de
laatste bazuin weerklinkt en eerst die in Christus ontslapen zijn zullen
opstaan. Het Bazuinenfeest gaat immers aan de Grote Verzoendag en het
Loofhuttenfeest vooraf, Num.10:4.
Op de dag van het bazuinenfeest wordt er eerst op één trompet geblazen, en
dat is bestemd voor de oversten en vorsten (voor de 144.000). Dit zijn de
eerstelingen, de zonen van Elohim uit Rom.8:18-23.
Zij zullen door de Heiland worden geïnstalleerd om hun taak in het
Messiaanse vrederijk te aanvaarden en te kunnen vervullen. Dit is de
'kleine kudde', of de 'gemeente der eerstgeboornen', die hun prijs der
overwinning  in ontvangst zullen nemen, 1Cor.9:24-27.
Dit wordt de 'bruiloft des Lams', en dat zal iets zeer speciaals zijn, alwaar
een ieder der 144.000 een eigen opdracht en taak zal krijgen en aanvaarden.
De heerlijkheid van de 144.000 zal die der engelen overtreffen, daar zij
mogen zitten met de Kurios in Zijne troon. Zij zullen in één punt (atomos =
ondeelbaar ogenblik) veranderen, en onsterfelijkheid aandoen.
Abraham verlangde reeds naar deze stad, Hebr.11:10-15, maar ..... wat leeft
deze verwachting toch zeer weinig onder de huidige gelovigen!

De BERG der samenkomst der goden is Nemesis, de 10e planeet, waar
Lucifer de bestuurder van was. 
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Dit blijkt uit het wonderlijke gedeelte van Jesaja 14, waar de vraag gesteld
wordt: Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer (Vulgate)...... En gij

overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen en zetelen op de Berg der

samenkomst vér in het Noorden.

Die ‘Berg der Samenkomst’ wordt in Ez.28:11-18 beschreven als  een
gigantisch bouwsel van edelstenen. Lucifer was hiervan de piloot, Ez.10:1.
Dit bouwsel (planeet) hing ongeveer op 4000 km hoogte, vér in het

Noorden.

Nam de satan de Heiland mee naar déze ’zeer hoge berg’ om Hem al de
koninkrijken der aarde te tonen? Matth.4:5vv, Mark.1 en Luk.4. Het is
goed mogelijk.
Engelen zijn dienende geesten,
wachters en uitvoerders van
opdrachten. Zij mogen absoluut geen
zelfbeslissingen nemen! Dát was de
zonde van Lucifer. Nu draait satan de
rol om, en biedt aan de Heiland ál de
koninkrijken der aarde aan die hij in
'bezit' heeft als 'overste dezer wereld',
zónder dat de Heiland daarvoor zou
moeten boeten en lijden! 
Dát is een uniek aanbod!
Wanneer de Heiland hiervoor zou zwichten, zag Lucifer zijn kans schoon
alsnog de leider te worden van het nw Jerusalem, omdat dan niet aan de
rechtvaardigheid van Elohim zou zijn voldaan. Er moest voor het herstel
der zonde een offer worden gebracht. Er moest een MENS komen die
onfeilbaar en zelfbeslissend zou zijn, om de plaats van Lucifer over te
nemen. Die mens had Adam moeten zijn, maar deze werd verleid. De
vervanger voor Adam is Jesjoea!  Hij bleef staande, en weigerde de
aanbidding van satan of Lucifer!
De Heiland zal de nieuwe Leidsman en Bestuurder der Hemelse Stad zijn,
en de Gemeente uit Israël zullen Hem dienen.

Die stad komt terug  op dezelfde plaats waar deze ooit heeft 'gehangen' of
'gestaan', n.l. hoog in het Noorden.
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Ps.48, dat is de stad van Elohim, in het uiterste Noorden. Gaat rondom

dit hemelse Zion, telt hare torens (12 poorten), en let op de muur en

fundamenten.

Ps.76:3 dit is Salem, dat is Zijn tent en woning.
Jes.33:17. Dit is het hemelse Zion. Dáár zullen uw ogen de koning in Zijn
schoonheid zien, en onder u in de diepte zult gij een wijduitgestrekt
polderland zien, met delta's en grote rivieren waar zeeschepen varen
(Rotterdam, etc.).
Jes.52:8.... hoor het geroep uwer
wachters (in Gilead, Nederland) wanneer
zij als uit één stem met vreugde juichen,
wanneer zij met eigen ogen zullen zien
als die hemelse stad er aan komt! Jes.9:1,
60:14. 
Vanuit dit Zion of Sion, wanneer dit er
aan komt, zal Jahwe bulderen en de aarde
verschrikken, Joël 3:16. 
Wanneer deze hemelstad aangekomen is,
zal dit een geest van opwinding geven
over Gog en Magog, Henoch 56:5-8,
Ez.38:4, 39:2, en zullen zij een poging
ondernemen om déze stad in bezit te krijgen (de hand te leggen op de troon
van Jahwe).
In Openb.3:3 gaat het over Sardes, en daar staat letterlijk: Sardes, Ik kom

op u af! Hoe? Met de nieuwe planeet, met het nieuwe Jerusalem! En, is
Sardis niet een goede beschrijving van Nederland?

In de muur bevinden zich 12 poorten, waardoor de gedisperseerde stralen
licht als een ‘douche-straal’ naar de aarde gaan. Dat zijn helende stralen,
die het ganse Israël-gebied zullen bestralen.
In Ps.68:16-19  staat dat Elohim opstijgt naar de hoogte, en gevangenen
met Zich voert, om daar intrek te nemen, n.l. uit Basan. Dat Basan ligt in
het over-jordaanse Gilead, wat nu Gelderland is.
Basan betekent ‘vlakke grond’, of laagland. Is dat niet identiek voor
Nederland? In dat Basan waren veel eiken, en die zijn er nu in Nederland
ook heel veel. Jes.2:13, en er zijn veel weidegronden, Jer.50:19.; Micha
7:14, en veel vette koeien, Ez.39:19; Amos 4:1. Denk eens aan het Friese
stamboekvee.
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De Gileadieten kunnen de zachte ‘g’ zeggen. Dat kunnen de buurlanden
van ons niet, en wij Nederlanders kunnen dat wel.
Basan is het land van koning Og, de koning der reuzen, der Amorieten.
Hier zal Elohim de kop van het slangenzaad vermorzelen, en het hoofd van
Zijn vijanden verbrijzelen. Ps.69:22.  Elohim zal hen, die oude reuzen,
wederbrengen uit de diepten der zee, waarin zij levend begraven werden
tijdens de Atlantisvloed en Zondvloed en Cambrische vloed, zodat wij onze
voet op hun nek mogen zetten, en onze honden hun bloed mogen oplikken,
Ps.68:24. In de Noordzee boven Nederland liggen Apollo-nazaten levend
begraven, waar Helgoland lag, en wellicht ook Thule en Kaftor, Jer.47:4.
Hun graf zal geopend worden door aardbevingen, zodat zij uit de
onderwereld tevoorschijn kunnen komen, om geoordeeld te worden,
Jes.66:24.
 
Ezechiël was bij de rivier Chebar, en zag in het Noorden een stormwind
aankomen, en een grote wolk, en in het midden iets van vuur, gelijk de
kleur hasmal (amber of electron).
Ezechiël heeft het nieuwe Jerusalem zien aankomen, gepaard gaande met
veel wind, storm en vuur, wolken, etc.
Uit het midden kwamen de vier cherubims, en waar de Geest was om te
gaan, gingen zij. Zij konden zich razendsnel verplaatsen, Ez.1:13. Met hun
vleugels maakten zij een enorm geruis als van vele wateren. Waren dit
motoren of i.d.? Maakt een straalmotor ook niet een geweldig geluid?
Boven hun hoofden was een uitspansel (wolk van rook of stoom) en daarin
was de troon van Elohim, van saffiersteen, hemelsblauw, waarop de
gedaante van een mens zat.
Juist bij de weggevoerden stammen Israëls kreeg de profeet dit gezicht.
Dr.Ir.W.Volkrodt schrijft over deze cherubim in Áncient Skies’ no.6 (van
E.v.Däniken) dat dit een soort warmte/krachtmachines moeten geweest
zijn. Hij leidt dit af van het ‘Raimonde statief’ in Peru, dat bestaat uit zwart
diorit en 1.75 m hoog is, 73 cm breed, en 17 cm dik, in het nationale
museum te Lima. 

In Openb.20:9 lezen wij dat de aardse machten die er dan nog zullen zijn,
vanaf de breedte der aarde zullen komen en zij de 'legerplaats der

Heiligen, en de Geliefde Stad,  zullen omsingelen. Die legerplaats der
heiligen en geliefde stad kan het nieuwe aardse Israël zijn in N.W.Europa,
maar de mogelijkheid bestaat ook dat men via raketten of ruimtewapens
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    Apollo

een aanval waagt op het hemelse nieuwe Jerusalem. Dit is hun laatste
aanval, die hen fataal wordt. Kosmisch vuur zal hen verteren!
Zie verder in dit verband: Jes.2:2, 52:1; Ez.20:40, 28:14, 48:35; Dan.11:45;
Hab.2:20; Openb.3:12.

De TOPSTEEN

In de topsteen zit het besturingsorgaan. Wij zouden zeggen dat dat de
cockpit is. Het Nw Jerusalem bestaat uit onvergankelijke edelmetalen. De
aarde bestaat uit vergankelijke materialen, waarin enige edelmetalen
voorkomen. Waar deze edelmetalen vandaan komen is de vraag?
Mogelijk komen deze edelmetalen van deze vroegere hemelstad  of pla-
neet, waarvan Lucifer de aanvoerder en bestuurder was. Hij was de
gezalfde Cherub. Hij meende door zijn hoogmoed zelf de stad te kunnen
besturen, en nam de instructies van de hemelse Vader niet in acht. Hierdoor
raakte deze planeet Nemesis uit haar baan, en is in botsing of bijna botsing
geweest met andere planeten. Er zijn brokken en veel brokstukken
afgevallen en in de ruimte en op de aarde terechtgekomen.
Dit komt overeen met de Griekse sage van
Pheaton, waarin gezegd wordt dat het niet
allereerst om de onsterfelijke Cherub (Lucifer)
ging, maar om diens zoon (Apollo) Pheaton.
Deze mocht een keer met zijn vader mee naar
boven, en meende de zonnewagen wel te
kunnen besturen, maar stortte plotseling op
aarde. De zonnewagen had 7 paarden. (Op die
ene steen zijn 7 ogen, Zach.3:9, dwz 7 vlakken
die naar de aarde gericht zijn, en 5 naar de
cosmos, in totaal 12).   
Pheaton stortte in de Eridanus (Rijn), en zijn
zusters weenden tranen en veranderden in
amber (electron of barnsteen).
In Ez.28 is Tyrus het tegenbeeld van dit hemelse Sion, en is de vorst van
Tyrus het zinnebeeld van deze Cherub, vers 4 en 12, rijk aan edelmetalen!
Hij, die vorst of Cherub was op de berg van Elohim! Hij is daar
koophandel gaan drijven, en kwam vol geweld en verderf (Apollo =
verderver), en is op de aarde geworpen.
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Gezien zijn hoge afkomst en herkomst, handelaar tussen edelmetalen en
edelstenen, vinden wij zijn nageslacht weer terug als super-handelaars in
deze materialen (denk aan De Beers, etc.).

In dit hemelse Sion ligt de GRONDSTEEN, die wel beproefd is, Jes.28:16,
Ef.2:20; 1Petr.2:6.
Wanneer wij Jes.14 lezen, ontrafelt dit de herkomst en toekomst van
Lucifer, hetwelk parallel loopt met Ez.28.  het einddoel was om de
Allerhoogste gelijk te worden. 
In de brochure-serie 'Electra' no.3 kunt u over deze rivaliteit onder de
goden uitgebreid lezen.

De rivier des levens

In de cosmos bevindt zich straling, van boven naar beneden. Bij de mens,
als rechtopstaand wezen, komt die straling via de fontanel naar binnen, en
doortrekt ons gehele lichaam, en geeft ons weer uitstraling (aura).
Het nieuwe Jerusalem is en zal de grote bron zijn van cosmische
uitstraling. De Volmaakte zal via Zijn uitstraling ons volmaken, onze
aura’s voeden.
Dat is de ‘rivier des levens’ genoemd, een ‘zee van licht’, een bundel licht
om de aarde te activeren, voortkomend uit de troon van IHVH.
Deze troon is ernergie, vuurvonken, Jes.6:1; Openb.4:5. De rivier des
levens gelijkt op water, maar is in werkelijkheid een lichtbundel, die als
een douchestraal naar de aarde komt.
Aan de zijden van die levensrivier staan bomen (en de Boom des Levens),
voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, en de bladeren zijn tot
genezing der volkeren.
Het nieuwe Jerusalem zal hoog in het Noorden komen te hangen, en daaruit
komt de levenszuil voort, wat men vroeger de Ygdrasil noemde, de
Irminsul, waarvan de plaatsnaam Ermelo is afgeleid. Dan laat deze planeet
haar genezend licht stralen over de 12 stammen Israëls.
Via de fontanel in de kruin komt dit licht naar binnen, en komt in het
ruggemerg, waar het bloed wordt aangemaakt, en werkt helend en
genezend, zodat niemand meer zeggen dat hij ziek is. De Tabernakel was
een kleine duplicatie van deze planeet, en heeft tijdens de woestijnreis er
voor gezorgd dat bij de Israëlieten de kleding en schoenen niet
verouderden, Deut.29:5, via de uitstraling.
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      New Age impressie van het Nw Jeruzalem, geometrisch

De 12 vruchten zijn 12 fasen. De aarde draait en het nieuwe Jerusalem
draait, en regelmatig komt er een ander vlak dat zich op de aarde richt. Elk
vlak van het nieuwe Jerusalem heeft een ándere edelsteen, een andere
kleur, waardoor het licht van de Troon naar buiten wordt verdeeld
uitgezonden. Dat
voorkomt dat wij
teveel van het goede
zouden krijgen. 
Die stad is de
LICHTSTAD, waar
het cosmische licht
verdeeld wordt, en
wij als kinderen des
l i c h t s  m o g e n
wandelen in Zijn
licht, geactiveerd
door de allerhoogste
en betrouwbaarste
bron van energie!
Hún blijdschap zal
dan onbepaald.... door het licht dat van Zijn aangezicht straalt ten hoogste
toppunt stijgen!                                         
Er zal geen vervloeking meer zijn tegen iemand
En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars, noch licht der zon
vannode hebben; want Elohim verlicht hen, en zij zullen als koningen
heersen in alle eeuwen!
Zie IK kom spoedig. Ik ben de alpha en omega.... zalig zijn zij die Zijn
geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de
poorten mogen ingaan in de stad.
Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
En de Geest en de bruid zeggen: Kom.
En wie het hoort zegge: Kom.
Ja kom Jashua, kom haastig.
Wat mij betreft mag het beginnen, vandaag nog!
Hoe menig waar christen heeft in zijn of haar laatste levens-ogenblikken
uit verlangen Ps. 43 mogen zingen: Dan ga ik op tot Elohims altaren, tot
Hem de bron van vreugd! Hij is die Kunstenaar en Bouwmeester van deze
hemelstad!
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ABRAHAM en zijn geloof, Hebr.11
Abraham was de man van een ándere stad,
geleid uit zijn oude stad UR,
het zwerversbestaan tegemoet,
wonend in tenten, in eenzaamheid.
Buiten Ur rijst in Abraham het geloof,
die toen nog Abram was,
aan een Hemelse Stad,
waarvan Elohim de Bouwmeester is.
Abraham verlangt naar déze stad, 
en naar de tijd dat Elohim deze stad weer naar de aarde zal terugbrengen,
om boven haar te hangen.
Bij Abraham draait het om déze stad en de te vernieuwen aarde, waarvan
wij in Ps.25 en 37 zingen, dat het ‘God ‘geheiligd zaad het gezegend
aardrijk zal erven (dus geen hemel).
Abraham moet loskomen van de stadsstructuren zoals deze door Kain zijn
opgezet en ontwikkeld.
Abraham mag zulk een stadsleven niet leiden. Wel heeft hij het geloof eens
een nieuw stadsleven te mogen beërven.
Abraham weet en gelooft dat Elohim hem niet plaagt door hem uit Ur te
leiden en hem dit soort stadsleven te ontzeggen.
Het gaat om de wáre stad.
Steden moeten er zijn, maar niet zoals in hun huidige vormen.
De stad is en blijft de bloem der cultuur.

In Psalm 107 wordt het bezongen dat Elohim hen tot een stad ter woning
leidde.
Jerusalem dát is de stad. Wie haar verlaat ..... weent!
Jerusalem is een volkomen symbool en uitdrukking van de vrede en
bescherming van de Almachtige.
Zijn stad komt naderbij, en eenmaal zal men het horen: Jahweh is aldaar!
Mensen worden ingeschakeld Zijn stad te bouwen, Jes.45:13, en de aarde te
bewonen. Laat van ons gezegd worden dat wij, net als Abraham, de stad
verwachten, welker Kunstenaar en Bouwmeester Elohim is! Hebr.11:10.


