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Oudste zonne-diensten (Psalm 50:1 berijmd)
U zult het bijna niet geloven dat vader Abraham ook de zon en maan heeft
aanbeden, toen hij nog in Ur der Chaldeeën woonde. Dat duurde echter niet
lang, want na één dag en na één nacht was hij er reeds achter gekomen dat
een dergelijke aanbidding van zon en maan een grote dwaasheid is. Het
staat te lezen in “Het boek des Oprechten”, hoofdstuk 9, vers 11-19. En wat
dat betreft kunnen wij het U sterk aanraden het voorbeeld van Abraham te
volgen, dan bent U voorgoed genezen van alle zon- en maan-aanbidding.
Het Boek des Oprechten 9:11-19...................
En Jahweh gaf Abram een begrijpend hart, en hij wist dat alle werken van dat
mensengeslacht ijdel waren en tot niets dienden. En Abram zag de zon schijnen op de
aarde, en Abram zeide tot zichzelf: “Zekerlijk, deze zon die op de aarde schijnt is god en
Hem wil ik dienen”. En Abram diende de zon in die dagen en bad tot haar, en als de
avond kwam ging de zon onder zoals gebruikelijk, en Abram zeide tot zichzelf: “Zekerlijk,
dit kan toch Elohim niet zijn?”
En Abram ging voort met zichzelf te overleggen wie het was die de hemel en de aarde
gemaakt had, wie er schiep op aarde en waar hij was. En de avond viel over hem en hij
keek naar het Westen, Noorden, Zuiden en Oosten en hij zag dat de zon was verdwenen
boven de aarde, en de dag werd donker. En Abram zag de sterren en de maan boven zich
en zeide: “Zekerlijk, dit is de god die de gehele aarde en de mens schiep, en zie deze zijn
dienaren zijn goden rondom hem”. En Abram diende de maan en bad tot haar de gehele
nacht. En ‘s morgens toen het licht was en de zon op de aarde scheen zoals gebruikelijk,
zag Abram alle dingen die Elohim op aarde gemaakt had. En Abram zeide tot zichzelf:
“Zekerlijk deze zijn niet de goden die de aarde en het mensdom maakten, maar ook deze
zijn slechts dienaren van Elohim. En Abram bleef in het huis van Noach en kende daar
Jahweh en Zijn wegen, en diende Jahweh al de dagen zijns levens, en dat gehele geslacht
vergat Jahweh en diende andere goden van hout en steen en waren al hun dagen
opstandig.

In de zonne-aanbidding liggen de centrale thema’s van alle andere religies.
Het is dan ook van groot belang de zonne-aanbidding goed te bestuderen.
De mythe van de zonne-goden is het hart van de meeste oude en
hedendaagse religies. Egypte
kende een pantheon van negen
goden, plus één, de Farao. Zie
afbeelding. En dat vinden wij
vandaag de dag weer terug bij de
Illuminati, met een kern van
negen personen, plus één, de
komende antichrist.
De vergadering der negen goden
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De verering van de zon behoorde heus niet tot een paar inheemse stammen
uit de binnenlanden van Afrika. Nee, juist hoog ontwikkelde culturen als
China, India, Peru, Egypte, Sumerië e.a. waren het die de zonne-goden
vereerden. En, hun geloof was geen lege mythe, maar belichaamde een
hoog religieus concept in de geestelijke ontwikkelingsfasen van het
menselijk ras. Trouwens, een mythe uit de oudheid mogen wij nooit
beschouwen als onzin, bijgeloof of godsdienstwaan. Voor de ouden was
een mythe een waardevol instrument om een hoge wijsheid of waarheid te
verhullen. Ergo, een mythe verborg in zich een geweldig potentieel. In die
tijd maakte geen sterveling bezwaar tegen deze vorm van opzettelijk
inkleden en mythologisch voorstellen van de werkelijkheid. Dat kunnen wij
Westerlingen momenteel maar moeilijk indenken. De Bijbel begint in de
eerste hoofdstukken van Genesis reeds met mythen, om op mythologische
wijze de waarheid voor te stellen. En, de mensen van toen wisten dat de
mythe een fictie was. Niemand voelde zich erdoor bedrogen. Dat
veranderde echter volgens prof. Dr. A.B. Kuhn in de 3e eeuw van het
christendom.
De ouden kenden wel 30 zonne-goden als Osiris, Horus, Serapis, Hermes
of Thoth, Khunsu, Atum, Adonis, Iusa, Atis, Sabazius, Zagreus, Kybele,
Tammuz, Marduk, Mithra, Mazda, Orpheus, Bacchus, Achilles, Hercules,
Apollo, Theseus, Perseus, Jason, Krisna, Buddha, etc.. En tenslotte is ook
het Christendom haar Jezus gaan bezien als een zonnegod, die net als
Mithras op 25 december zou geboren zijn, en op zondag zou zijn
opgestaan.
De zonnegoden waren volkssymbolen die iets groots vertegenwoordigden.
Zij waren typen van de Goddelijke krachten die men in de natuur waarnam.
De mensheid van toen leefde in de verwachting van iets dat voor hen uit het
niets te voorschijn zou komen, uit de verre wereld der goden, om hen te
verlossen van het onvolmaakte en sterfelijke leven. Om de 3600 jaar kwam
de planeet Nibiru of Horus langs en men meende dat dáárop de goden
woonden, want die planeet had een sterk regenererende invloed en
uitwerking op de aarde en mensen. In de natuur, in de loop der zon en maan
zag men de verlossing of wedergeboorte afgebeeld. Men meende het doel
van het sterfelijke te zien uitgebeeld in het ondergaan der zon, waarna de
nacht als “dood” intrad, om uiteindelijk in de morgen de herrijzing of
opstanding der zon (en van de mens) te zien. De loop der zon door het
hemelruim zag men als een geloofwaardige reproductie van de goddelijke
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geest in de mens. Men bezag zichzelf als van goddelijke oorsprong. Alle
bewegingen van de zon en maan en planeten, maar in feite die van de aarde,
paste men toe op het leven van zichzelf. Dat was in werkelijkheid een deel
van het doel van ons stoffelijk leven, wat zich dagelijks, wekelijks en
jaarlijks herhaald in cycli. De conceptie van een mens liet men in het
voorjaar vallen, wanneer alles in de natuur nog jong en fris is. De geboorte
liet men in de herfst vallen, daar het leven al snel gaat verwelken en beperkt
is. De geestelijke ontwaking zag men in december, als de herrijzing en
terugkeer der zon, het kerstwonder. De opstanding uit de dood zag men in
het vroegste voorjaar, Pasen of Easter.
In het vroege christendom zag men de komende wereldverlosser (Chrestos)
óók als een mythe, waarin twee eigenschappen uitblonken, namelijk de
Logos of Woordvoerder voor ons mensen, en de Chrestos als Gezalfde en
Bemiddelaar in onze plaats. Die Chrestos moest geboren worden uit een
maagd, om geen deel te hebben aan ons menselijk kwaad. Logos en
Chrestos zag men als kosmische krachten (de twee zonnen, Horus en de
gewone zon), welke krachten men later aan Jezus ging toeschrijven. Van
Jezus heeft men in het vroege christendom een zonnegod gemaakt, wat een
travestie en karikatuur is van de waarheid. De allereerste christenen kenden
geen “eniggeboren Zoon of Zon”, daar het dogma van de “eniggeboren
zoon van de Vader” berust op een foute vertaling van het Griekse monogenes.

Het christelijk dogma bedoelt
ermee te zeggen dat de Zoon
alleen van de Vader
voortgekomen zou zijn, zónder
moeder. Wanneer echter de
christelijke kerkvaders de
bedoeling van het symbolisme
van de Egyptische Ptah als Khepr-Ra hadden doorzien, hadden zij zich niet
kunnen vergissen. Pta-Khepr-Ra was een mannelijke tor die zichzelf
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incubeerde in de grond en daarna in 28 dagen transformeerde als jonge
scarab, wat men als symbool nam voor de zich vernieuwende zon.
Het voorbeeld van de rups die zich ontpopt tot vlinder zou eveneens hen
hebben moeten aanspreken. Het gaat in de oude christelijke geschriften dan
ook niet zozeer om de historiciteit van Jezus, maar over het geestelijk
aspect van de verlossing door Hem, toegepast in het hart. Angelus Silecius
zegt het dan ook kernachtig in zijn rijm:
Was Jezus duizend maal in Bethlehem geboren, maar niet in mijzelf, mijn
ziel was verloren. U ziet tevergeefs naar een kruis op Golgotha, wanneer
het niet in uzelf staat opgericht.
Wij moeten erop letten dat de goden door de ouden altijd met het licht, met
vuur of energie werden voorgesteld, met name de zon. De huidige
wetenschap heeft vastgesteld dat in elk levend wezen een stukje zonnematerie aanwezig is. Dr. G.W. Crile van het Cleveland Laboratorium in de
USA heeft ontdekt dat in de kern van elk levend organisme zich een kleine
nucleus bevindt die een temperatuur heeft tussen de 3000 en 6000 graden,
wat men “radiogens” noemt, of ook wel “spots”. De zon heeft aan het
oppervlak ongeveer een temperatuur van 5550 graden Celsius.
De “radiogens” is de levenskracht, de energie van het leven. Elk mens heeft
daarvan kennelijk een stukje in zich, en het is mede hierop dat de ouden
hun zonne-religies bouwden. Men wist dat wij lichtwezens waren. Dat
klopt ook wel met de Bijbel. Elohim is Licht, de Vader der Lichten, en wij
zijn door Hem geschapen. Onze Heiland zegt dat Hij het Licht dezer wereld
is. En de gelovigen
worden “kinderen des
lichts” genoemd. Ons
gehele leven, onze
natuur, is verweven en
ontstaan vanuit het licht.
Het grote tweede licht
aan de hemel zag men
als de woonplaats der
goden, en deze planeet
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noemde men Nibiru of Horus.
Satan was ooit de
lichtdrager onder de goden, totdat hij gevallen is. Door zijn val is er heel
wat misgegaan in de kosmos. De Lichtstad der goden (oiketerion) is van
baan veranderd en vertrokken uit het gezicht, om na 3600 jaar pas weer
even terug te keren. De verwachting is sindsdien echter altijd levend
gebleven dat de Lichtstad ooit weer zou terugkomen en mogelijk zou
blijven in een vaste baan of positie in ons zonnestelsel.
Zie de plaatjes van de planeet Nibiru/Horus met vleugels, en hoe deze
planeet 7 manen heeft:

Horus, Nibiru en de Anunaki’s
Anunaki, dat zijn de oude goden zoals de Sumeriërs ze noemden. Ann =
hemel, ki = aarde. Het zijn de goden die van de hemel naar de aarde
kwamen.
Horus, Hor of Har = hemel, luchtruim. Het is planeet X die ooit een vaste
baan in ons zonnestelsel had, maar door mis besturing er vandoor is
gegaan, maar om de 3600 jaar terugkeert. Juist deze terugkeer baarde bij de
volkeren enerzijds grote verwachtingen, vanwege de heilzame en
regenererende werking van de straling van Nibiru, anderzijds vrees,
vanwege de rampen die er ontstonden doordat Nibiru een tegengestelde
baan en draairichting had en door ons zonnestelsel croste. Nibiru had 7
manen als begeleiders. Ook in de Bijbel wordt Nibiru beschreven, onder
andere in het boek Job, hoofdstuk 41:18-21 als zijnde de Leviathan.
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De overwinnaar in dit verslag van een kosmische strijd is Elohim, de
tegenstander is de draak (satan), het monster is Tiamat, een waterplaneet
die groter was dan de aarde. De 7 manen van Nibiru worden in de Bijbel
ook wel “winden” genoemd. Nibiru moet een grote titanische vuurplaneet
zijn geweest, die niet als woonplaats der engelen kan hebben gediend, der
Anunaki’s. Dat moet één van de zeven manen zijn geweest, die als
oiketerion of woonplaats der engelen heeft gediend, wellicht Dilmun, de 7e
maan, die met het blote oog kon worden gezien. De vleugels van Nibiru
zijn meest waarschijnlijk coronale uitbarstingen, zoals de zonnevlammen.
In Egypte kende men twee goden met de naam Horus, namelijk Horus de
oude, een man met de kop van een valk, die de dag vertegenwoordigde. En
Horus als de jongste, afgebeeld als jongeling, die de morgenstralen van de
rijzende zon vertegenwoordigde. Horus de oude was in de strijd zijn ene
oog verloren en werd als maan, duister, de “zwarte zon”, en vertrok het
heelal in als planeet X.
De Bijbel spreekt in Maleachi 4:2 over de terugkomst van de “Zon der
Gerechtigheid, onder wiens vleugels genezing is”. De Illuminaten en
vrijmetselaren gebruiken de gevleugelde zon als het symbool voor hun
verwachting en oprichting van de nieuwe komende Gouden Eeuw, de
Novus Ordo Seclorum. Zij willen zelf gerechtigheid op aarde invoeren. Het
is echter de nieuwe wereld onder de antichrist, waar men tracht zónder
ziekte te zijn via allerlei inentingen en chemische medicijnen, en waar men
tracht een perfect georganiseerd regeersysteem op te richten met algehele
wereldcontrole van het mensdom via chips en computer-databanken. In de
Nieuwe Wereld Orde zullen er 144.000 plus één goden zijn, regeerders.
De zonne-uitbarstingen noemde men vroeger de wimpers of oogharen van
de zon, ook wel zonne-penissen. De zonne-kern zag men als de lotusbloem,
ook als de Ibis-vogel, die een kosmisch ei legde. De lotusbloem opent haar
bladen op het licht en laat haar kern zien. Bij een totale zonsverduistering
zijn de stralen van de zon nog te zien als de bladen van de lotus, of als
pijlen die het heelal ingaan. Horus wordt als valk voorgesteld die zeer hoog
in de hemel kan vliegen. Horus als valk-god houdt in zijn klauwen twee
Shenu’s, symbolen van onsterfelijkheid, met daarboven twee Ankhsymbolen van eeuwig leven. Het wijst op de twee zonnen, en op de
dualiteit, de tegengestelde richtingen waarin de zonnen zich bewogen. Op
oude afbeeldingen zien we dikwijls de twee ogen van Horus afgebeeld, de
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één naar links en de ander naar rechts gericht, wijzend op de tegengestelde
banen der zonnen.

Horus naar links

Horus naar rechts

De zwarte zon
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Op het hoofd van Horus is de zonneschijf
Aten geplaatst, als bron van eeuwig leven.
Atum is de onsterfelijke en werd gezien
als de voorouder van het menselijk ras,
Adam, geassocieerd met de nacht. Ra is Zon-uitbarsting lijkt op slangenkop
de zon als entiteit, de Schepper,
voorgesteld als de slang (Uraeus) rond de zon. Horus verenigde zich met
Ra als Ra-Harakhte, wat zoveel betekent als “Horus aan de horizon”, waar
Harakhte wijst op serpent of slang, de zonne-energie of de zonne-vlam van
een uitbarsting. Een slang kan bijten, en zo kan een zonne-vlam het
mensdom en het aardrijk bijten, met daarnaast dat er ook geneeskrachtige
werking vanuit kan gaan.
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Horus als phoenix-vogel

Horus heeft verschillende namen:
Haroeris = Horus de oude, de oorspronkelijke als Nibiru.
Hor Merti = Horus van de twee ogen, de twee zonnen.
Harakhtes = Horus van de horizon, tegengestelde baan.
Hariesis = Horus als zoon van Isis.
De hoofdstad van de zon-aanbidding was On (Heliopolis, Helios = zon).
De Egyptenaren kenden de Duat, de heilige streek in het heelal bij Sirius
(Isis) en Orion (Osiris), welke het perihelium markeert van de voorbijgang
Meting van zonne-uitbarstingen
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en baan van Nibiru. Horus (Nibiru) is geboren uit Osiris en Isis. Seth wijst
op een kwade rode onzichtbare slang die Osiris vermoorde. Dit kan wijzen
op Nibiru die achter de zon verborgen was en die in tegengestelde baan ons
zonnestelsel binnenkwam en er doorheen croste en voor allerlei grote
storingen zorgde. Horus was de nieuwgeboren jonge zoon, die uit het heelal
na 3600 jaar verscheen. Aan hem zijn de zonne-diensten gewijd en niet aan
de huidige zon. Horus als zonnegod werd na enige tijd weer onzichtbaar en
vertrok uit ons zonnestelsel. Het Ankh-kruis is een symbool van de
terugkeer van Horus. In Numeri 24:17 wijst Bileam op de komst van deze
briljante ster, die specifiek voor Israël zal zijn, en de vijanden erg zal
benauwen. Maleachi 4 spreekt over deze planeet als de “Zon der
Gerechtigheid”, onder wiens vleugels
genezing is. Tijdens het Armageddon zal
Nibiru/Horus ten beste van ons verschijnen.
Veel in de vroeg-christelijke kerk stamt af
van de verering der “gevleugelde zon”, van
Horus. Dat komt doordat de gnostieke
richting van het christendom haar wortels in
Egypte heeft. Een amulet uit de 3e eeuw, iets
voor het concilie van Nicea, toont een
gekruisigde figuur, waarin men Jezus kan
herkennen, met 7 sterren boven zijn hoofd.
De Griekse letters Orpheus Bacchus staan
erbij, wat een pseudoniem is voor Osiris.
Een halve maan met 7 sterren in de vorm
van een halve cirkel als constellatie, is in ons
zonnestelsel niet aanwezig. Het wijst
onweersprekelijk op Nibiru. Horus is de
stervende én herrijzende zonnegod, die komt uit het heelal en weer vertrekt
na bepaalde tijd.
Horus zal het nieuwe tijdperk inluiden, wat in de ogen der mysteriegodsdiensten de 8e dag is, de zondag, de terugkeer van de 2e zon. Cicero
sprak er in zijn “De Divinitate” reeds van, dat de tijd zou komen dat de 2e
zon weer zal worden gezien in de nacht. Trouwens de Bijbel zegt dat het
ten tijde des avonds licht zal worden en er geen nacht meer zal zijn, zie
Zach. 14:7. Wanneer Nibiru met haar 7 manen dicht bij de huidige zon zal
naderen, zal dat een fascinerend gezicht zijn. Volgens de vrijmetselaren
heeft Nibiru zijn donkerste punt gehad in 1881, wat momenteel 121 jaar
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geleden zou zijn. Wie weet verschaft 2002/2003 ons duidelijkheid over
onze beloofde erfenis en het koningsgeheim.
De zon en het Koningsgeheim
In de Vrijmetselarij is de 32e graad (op één na de hoogste) die van het
"Koningsgeheim".
Elk rijk heeft z'n eigen koning:
het dierenrijk heeft als koning: de LEEUW
het vogelrijk heeft als koning : de ADELAAR
het bomenrijk heeft als koning : de EIK
Ook het mensenrijk heeft zijn koning. En dat wordt verwacht en is
aangekondigd. De Bijbel spreekt over onze Messias en Zijn Vrederijk,
maar vergeet daarbij niet te zeggen dat er ook een rijk van de antichrist
komt, de tegen-koning. En dáár werken de Illuminati en hogegraad
vrijmetselaren aan, de oprichting van hun Nieuwe Wereldorde, zie het USA
grootzegel. Bileam kon er niet omheen door te zeggen: Numeri 24:17 Ik zal
hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster
voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israel opkomen; die zal de palen
der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren.

St.Germain als wereldverlosser
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Er is echter nog een koningsgeheim dat betrekking heeft op de ZWAAN.
De Heilige Zwaan (Cygninae).
Als Apollo naar zijn moeder Leto in Engeland reisde, zou hij zich met een
zwanenboot hebben laten verplaatsen.
In de oude tijden werden deze "heilige
zwanen" de zingende zwanen genoemd,
waarvan de uitdrukking "Zwanenzang"
komt.
Het liedje over de zwanen zongen wij reeds
als kinderen: Koenen Kranen, witte zwanen,
wie gaat er mee naar Engel-land varen?
Engelland is gesloten, de sleutel is
gebroken, is er dan geen smid in het land,
die de sleutel maken kan? Laat doren, laat
doren, van achteren en van voren!
Engel-land is hierbij een "Troja-burcht", en
de smid is een hemelsmid. Een Trojaburcht
is een Labyrint. Het gaat hier om de
Knobbelzwanen, een oorspronkelijk
Nederlandse zwaan die hier alleen broedde. Zij veroorzaken wat sommigen
noemen de “Zwanenzang” tijdens het vliegen, met hun machtige vleugels
die in de lucht een zingend geluid maken. De “zwanenzang” ziet echter op
het einde van het leven van de zwaan, wanneer deze zijn laatste lied zingt.
De wilde zwanen (zonder knobbel) verblijven des winters in ons land, en
broeden op de Arctica; zij maken niet dat zingende geluid. De
knobbelzwaan heeft een oranje snavel met een zwarte knobbel als basis. De
legende zegt dat de Zonne-maagd door de Vuurgod zou zijn verkracht (bij
Leda verwekte Jupiter/Zeus in de gedaante van een zwaan Castor en
Pollux; ook Pallas speelt dezelfde rol t.o.v. Athene). Het gaat om de
verkrachting van de Zon (een eclips), die bij de oude volken door priesters
in een ritus werd uitgebeeld (dit is verworden tot tempelprostitutie).
Het ritueel voltrok zich in het midden van de tempel, in een labyrint. De
zwaan zou hierbij de bevrijder zijn van de Zonne-maagd. Dit hoogst edele
dier prijkt dan ook op menige gevel-daklijst in Friesland, het zogenaamde
"Oelebord". De zwaan is een zonne-dier, wat in oude tijden heilig werd
gehouden en bij de Koning behoorde. Oel = zonne-zoon. Op het oelebord
zijn 2 zwanen weerszijden van het oelgat geplaatst. In Engeland zijn nog
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steeds zwanenmeren, en ook in Nederland, het zwanenwater bij
Callantsoog, Heiloo. Loo = heilige plaats.
Ook het oude verhaal van de zwanen ridder van Zuid-Nederland begint met
koning Oriant. De zwaan op zich is altijd het beeld van een hemelswezen,
een gevleugelde witte gestalte. De door zingende zwanen getrokken boot
van Apollo is het begin van alle zwanenboot-sagen. Als de najaarsgod
kwam Apollo (zonnegod) zuidwaarts naar zijn heiligdom in Griekenland,
en liet z'n Hyperboreaanse (Engeland) onderdanen een half jaar in
duisternis. In het voorjaar bezocht hij in z'n zwanenboot de Hyperboreanen
een half jaar met licht. De zon is het levensbepalende element in de
gevoelens der mensheid. De zwaan is de lakei-dienaar van de Koning -zon, om het koningsgeheim wereldwijd bekend te maken. De zwanen
vliegen altijd in V formatie, de Victorie van de Koning. De zon is immers
Onoverwinnelijk.

De geboortedag van Mithras als
zonnegod viel op 25 december,
Apollo als zonnegod
en was bijna de Romeinse
staatsreligie gebleven. Men
heeft voor de geboorte van Jezus 6 data geprikt, en uiteindelijk liet men die
vallen op 25 december om vooral toch op Mithras te gelijken! Het SOL
INVICTUS = de onoverwinnelijke zon.
In oude tijden kende men ook de zwanendans, de Swantewit, drie stappen
vooruit, en één achteruit. Helgoland in het Waddengebied zou één der
hoofdeilanden zijn geweest van de "heilige zwaan".
Via diepzeeonderzoek zijn naast Helgoland resten gevonden van een oud
fort, wat de mooiste tempel van Atlantis geweest kan zijn, welker muren en
vloeren bekleed waren met barnsteen, waar het goudgele zonlicht doorheen
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kon schijnen. Barnsteen is een versteend fossiel hars van dennen. Barnsteen
wordt alleen in onze kuststreken gevonden tot Polen. De Grieken noemde
het Oreickhalkos (orakel hars).
Dit Helgoland of Basileia (= Koningsstad) lag aan de mond van de Elbe of
Eridanos (Jordaan). Hier stond de burcht van glas n.l. Glasburg. Glas =
glaesum, de oude naam voor barnsteen. Barn = vuur, branden.
Plato verhaalt dat het koninklijk paleis op het midden van het eiland lag,
overal precies 5 stadiën van de kust. Wij zien in dit verband dat het
Koninklijk paleis als Heiligdom, met Barnsteen versierd, in verband staat
met het getal 5 ( Penta).
De bewoners van die tijd zouden volgens de Egyptenaren de Pheres, Saksar
en Denen zijn geweest = Friezen, Saksen en Denen.
Helgoland heette: Neter Aa = heilige aarde, en bestond uit 10 districten. De
Grieken zeiden dat Phaeton van z'n vader Helios één dag de zonnewagen
mocht besturen, en daarbij afweek van de juiste baan zodat de wagen op
aarde neerstortte, en de aarde hiervan in brand vloog. De tranen van zijn
zusters veranderen hierbij in Barnsteen. Dit wijst op een kosmische
natuurramp op of nabij de waddeneilanden.
Deze oer-Friezen, Saksen en Denen waren waarschijnlijk Atlantiden die na
de grote ramp zuidwaarts trokken naar de Alpen en Griekenland, waar zij
Dorians werden genoemd, en Spartanen. Andere groepen kwamen in Libië,
Kreta en Rhodos (Cro-magnonvolken). De Egyptische overlevering
verhaalt hoe deze Friezen zich aan de kust van Palestina vestigden als
Filistijnen, Phoeniciërs (Zie M. Uilert : het zonnejaar 151). En de Saksen
zouden naar Syrië zijn gegaan, en de Denen naar Cyprus, de Dori op
Peloponesus. De Umbriërs, Kimbren en Teutonen uit Libië vestigden zich
in Italië. Al deze Noordzeevolken waren lang, bleek en blauw-ogig. De
oude Griekse beschaving is in feite door het Noordse ras voortgebracht. Het
zijn déze Friezen en Saksen die niet van Abraham afstammen. De latere
Friezen en Saksen stammen wél grotendeels van Abraham/Izaak.
De zwanenzang brengt men veelal in verband met het sterven, het einde
van iemands leven. Het einde van het huidige vissentijdperk is nabij, het
sterft weg, en juist in dit tijdperk, op de dorpel van het nieuwe
Watermantijdperk bevinden wij ons nu.
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Barneveldse wapen, de Zon met stralen
Rond en recht werken samen, vrouwelijk en mannelijk.
Zet men de dingen los van elkaar dan ontstaat disharmonie, n.l. het
rechtlijnige denken van de man zonder samensmelting van het ronde
denken der vrouw, om samen spiraalvormig te worden. In de kosmos is er
samenwerking der 2 polen, waaruit de drang voortkomt tot spiraalvorming
= opklimming, de weg tot hogere eenheid. Ook in ons lichaam zit de
kosmische oervorm van rond en recht: ons bloedvat is recht met een ronde
zenuw er omheen, als klimop. Alle ronde en holle dingen dragen iets
vrouwelijks: het huis, de pot, de tas, de ton, de boot, etc.- Alle rechte
dingen dragen iets mannelijks: gereedschappen, wapens, sportgereedschap,
torens, muren etc.De koning had een scepter + rijksappel = recht + rond. Wanneer recht +
rond samenwerken ontstaan er schone producten: de kluwen + breinaalden,
de klok met wijzers, de krukas + zuigers = motor, het stopcontact +
stekker, etc.Het is een huwelijk, samengaan. En om nu het samengaan van Zon en
Maan uit te beelden is er geen mooier voorbeeld dan de waterlelie. Het
ronde blad dat op het spiegelende water drijft, verbonden met een lange
rechte steel vanuit de modder, en de bloem die als halve manen zich
openstelt voor de zon. Ook de LEEUW als zijnde het dier der zon (het
ronde) geeft status aan een vorst (het rechte), als symbool van macht. De
Germanen dachten dat de EIK het zonnevuur in zich hield, en de eik (de
boom) is rond + recht.
De Leeuw, de Eik, de Waterlelie, alles is afgestemd op de zon.

(B’veldes wapen)
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De Zon is het aanknopingspunt van alle dingen, ook van de mens, het hart,
dat de zonne-kracht doorgeeft via het ruggenmerg en het licht der ogen, om
de grote lichaamskrachten uit te voeren.
Die zonne-kracht werd oudtijds voorgesteld als een Zonne-rad, rechtsom
draaiend de SWASTIKA-vrouwelijk, en linksom draaiend de
SOUWASTIKA, mannelijk. Het vrouwelijke is implosief, het mannelijke
explosief, impulserend, de krachtstoot om tot Elohim terug te keren.
Het onderste gedeelte van het Barneveldse wapen is meer mannelijk, de
verwerkelijking van de stof, bebouwen der aarde. Het bovenste gedeelte is
meer vrouwelijk, levenwekkend, omvormend, aangetrokken door de Zon.
De plant in het wapen staat op een eilandje, en dat waren vroeger de heilige
plaatsen.
Waar op aarde zo'n krachtveld is (eilandje) gebeuren wonderlijke dingen,
dáár stijgt men omhoog, gelijk de vlinder, gericht op de zon. Dat zijn centra
als KADES BARNE in de woestijn, als voorposten van het nieuwe Kanaän.
Op zulke plaatsen waar de kracht uit de aarde omhoog steeg bouwden de
zonne-koningen hun paleizen, van steen en hout. Hun huisaltaar was op de
zon gericht, het Oosten. De slaapkamer was zo gericht dat het echtpaar met
de benen naar het Oosten lag, om de kracht van de morgenzon te
ontvangen, bij het verwekken van het nageslacht.
Al met al beeldt het Barneveldse wapen op schone wijze uit de
samenleving en samenwerking van kosmische zaken op diverse niveau's.
Wij zien daar de pasgeboren vlinder die aan de zon wordt voorgesteld, op
een heilige plaats, het eiland, de mandorla.. In feite toont het Barneveldse
wapen het Paradijs ... n.l. de intieme samenwerking tussen Zon en Aarde,
Geest en materie, Elohim en schepsel. De pop symboliseert het
wegstervende Vissentijdperk, en de vlinder het komende watermantijdperk,
met nieuwe uitdrukkingsvormen: “weg met de oude vastgeroeste tradities
en vormen, om nieuwe wijn in nieuwe lederen zakken te doen”.
Er komt Nieuw leven in het Nieuwe tijdperk, in het krachtveld van de Zon
ontstaan ... dát is de boodschap in het Barneveldse wapen! Die tijd is zeer
nabij! Richteren 5:31 Die Hem liefhebben, moeten zijn, als wanneer de zon
opgaat in haar Kracht.
De zon in het Barneveldse wapen
De zon vormt het zielenleven der mensen. De zon wekt op tot scheppende
arbeid en kunst. De zon wekt op tot idealen en innovaties = cultuur.
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De normen in ons leven komen van de Zon, en de vormen komen van de
Maan. Wanneer nu zon en maan in conjunctie staan verloopt alles
probleemloos. Verwijderen zon en maan zich van elkaar, dan moet de maan
een eigen orde opbouwen, van beneden. De zon-orde is van Boven, uit de
kosmos, en is oorspronkelijk. De maanorde doet alles na, imitatie, een
spiegelbeeld. De zon is scheppend, creatief; de maan is nabootsing. De zon
is dynamisch, de maan statisch.
Het 1e kwartier der maan geeft een beeld van revolutie, civilisatie zonder
cultuur, veel diploma's en staatsreligie, alle mensen uniform in grote flats,
IK-loos, massaproductie, lopende-bandwerk. Alle cultuur en schepping
sterft als de maan zonder zon is, vervreemd van de oorsprong. Zo ontstaat
een afschuwelijke leefwijze, in grote steden, met chemie als geneesmiddel,
wat goed geld oplevert (= onnatuurlijk). Dit tijdperk typeert de chaos, de
woestijn. In het Barneveldse wapen stijgt de vlinder op uit de woestijn, pas
ontpopt en tot leven gewekt door de zon, als tegenbeeld van het 1e kwartier
der maan. De zon in het Barneveldse wapen is eveneens een KWART.
Deze zon in het wapen heeft vijfhoekige stralen, en is typisch voor het feit
dat de buitentemperatuur der zon rond de 5555 graden Celsius. ligt. Totaal
zijn er vijf stralen van vijfhoeken.
De nieuwe samenleving komt er aan, de pop lijkt zo levenloos als de maan,
doch zodra de zon haar eerste stralen laat schijnen wordt ze tot leven
gewekt en ontvouwt ze haar wondermooie vleugels en steekt ze haar
antennes uit. Onze voorvaders hebben dit beeld genomen voor de nieuwe
constitutie die men destijds ingevoerd had. Het beeld is echter zeer actueel,
en symboliseert onze nieuwe toekomst, de hemel op aarde, waarvan de
profeet Jesaja spreekt als de tijd waarin de leeuw en het lam samen zullen
grazen, etc..- Zie: Jesaja 11:6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de
luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het
mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven

Geen andere goden
Het licht van onze huidige zon is reeds kostelijk en goed. Het stimuleert
ons intellect. Laat staan dat het licht van Nibiru heerlijk zal zijn.
Prediker 11:7 ¶ Verder, het licht is zoet, en het is den ogen goed de zon te
aanschouwen;

Materie is levend en begeestert, en wij zijn uit de materie (stof) geschapen
en konden het Goddelijk leven bevatten, het licht van Elohim dragen en
uitdragen. Helaas, wij zijn verleid en het licht in ons is duisternis
geworden. Herstel ligt in de schepping opgesloten. De zon is als het
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goddelijk licht voor ons intellect. De kern van ons bewustzijn is de vonk
van het onvergankelijke licht van Boven. De stad van Elohim is het Nieuwe
Jeruzalem van Boven, dat het onvergankelijk licht des levens bevat en
uitstraalt voor Zijn volk en de wereld, zie Openbaring 20-22.
Het is de Godsstad die het onvergankelijke licht in zich herbergt. De lagere
menselijke natuur wordt erdoor omgevormd tot een hogere. Het sterfelijke
doet onsterfelijkheid aan. De onwetendheid verdwijnt, de aarde zal vol van
de kennis van Jahweh en Zijn Wet(ten) worden, gelijk water de bodem der
zee bedekt. Vanwege onwetendheid dienen veel christenen dikwijls andere
goden, vanuit de traditie, vanuit de overlevering, wat leringen der mensen
zijn, zie Jeremia 16:19, Mattheus 15:9, Marcus 7:7.
Kinderen kunnen er immers niets aan doen wanneer hun ouders hun
vertellen (wijsmaken) dat zwarte Piet als knecht van Sinterklaas door de
schoorsteen kruipt en een cadeautje in de kinderschoen legt!
Het dienen van vreemde goden geschiedt veelal uit onwetendheid, en het
zijn meestal de zon- en maangoden waarop dat is terug te voeren. Ons doel
is de onwetendheid te verdrijven, door de achtergronden van de religies op
te sporen en ten toon te stellen, in dienst van de Waarheid..

Hiernaast een beeld van de
zonnegod te Rhodos, het
Kolossosbeeld, één van de
zeven wereldwonderen.
Opvallend dat de Grote
Piramide en de andere
wereldwonderen mogelijk
allen gewijd waren aan
de zon!

