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Laatste der dagen
Op diverse plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over het “laatste der
dagen”, wat men algemeen de “eindtijd” noemt.
Deuteronomium 4:30 Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; in
het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot den HEERE, uw God, en Zijn stem
gehoorzaam zijn.
Deuteronomium 31:29 Want ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven, en
afwijken van den weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen
ontmoeten, wanneer gij zult gedaan hebben, dat kwaad is in de ogen des HEEREN, om
Hem door het werk uwer handen tot toorn te verwekken.
Jesaja 2:2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des
HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven
de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien.
Jeremia 23:20 Des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij zal hebben gedaan,
en totdat Hij zal hebben daargesteld de gedachten Zijns harten; in het laatste der dagen
zult gij met verstand daarop letten. Idem: Jeremia 30:24; 48:47; 49:39
Ezechiël 38:16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een wolk, om het land te
bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn
land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd
worden.
Daniël 2:28 Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft
den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen;
uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze:
Hosea 3:5 Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den HEERE, hun
God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn
goedheid, in het laatste der dagen.
Micha 4:1 ¶ Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis
des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de
heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien.
2 Petrus 3:3 ¶ Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die
naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,

De “laatste der dagen”, ziet volgens Strongs 0319 en 2078
(acharit/eschatos) op het uiterste, de eindtijd, het achterste deel, de laatste
in de rij in opvolging van tijd. Het wijst op de laatste tijd van de huidige
aion, het einde van dit tijdperk. Kennelijk, gezien de wereldgebeurtenissen
en het tijdsverloop, zijn wij in het allerlaatste der dagen aangekomen.
Diverse tekenen wijzen erop, die wij zullen bespreken in deze brochure.
Daniël 2 en de Nieuwe Wereld Orde
De Nieuwe Wereld Orde waarover de Illuminati (hogegraad vrijmetselaren
en wereldleiders, en o.a. de Club van Rome) openlijk spreken, omvat een
10 statenplan, naar het voorbeeld van het oude Atlantis. Zij hebben de
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wereld verdeeld in 10 sectoren, zie het boek van Stan Deyo: “The Cosmic
Conspiracy”.

kaartje

Het getal tien komen wij in de profetie van de Bijbel enkele malen tegen,
waarbij wij zullen zien dat dit regelrecht verband houdt met het 10
statenplan der Illuminati.
Daniël 7:7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk
en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en
vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor
hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen.
Daniël 7:10 Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden
dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette
zich, en de boeken werden geopend.
Daniël 7:20 En aangaande de tien hoornen die op zijn hoofd waren, en den anderen, die
opkwam, en voor denwelken drie afgevallen waren, namelijk dien hoorn, die ogen had, en
een mond, die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was, dan van zijn metgezellen.
Daniël 7:24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen
opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en
het zal drie koningen vernederen.
Daniël 2:41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van
pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal
van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met
modderig leem;

(Hierbij staat niet dat het tien tenen waren. Het kan zijn dat hier een soort
reus wordt voorgesteld, zoals in 2 Samuel 21:20 staat: Nog was er ook een krijg
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te Gath; en er was een zeer lang man, die zes vingeren had aan zijn handen, en zes tenen
aan zijn voeten, vier en twintig in getal, en deze was ook aan Rafa geboren.)

De EU omvat immers veel meer dan 10 staten, en krijgt er in 2004 nog
eens tien lidstaten bij en 75 miljoen burgers.
Onmiskenbaar wijst het beeld uit de droom van Nebukadnezar op
wereldrijken, waarvan het op één na laatste het Romeinse wereldrijk was,
de ijzeren benen. De voeten wijzen naar een herstel of nieuw rijk, waarin de
kracht en sterkte van het Romeinse rijk aanwezig zal zijn, maar waar grote
innerlijke zwakte de toon aangeeft, zoals in vers 43staat: En dat gij gezien hebt
ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen,
maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet
vermengt.

De rassen-vermenging werkt niet, houdt geen stand en blijkt tegen de
natuurwetten in te gaan.
Verder lezen wij in Openbaring over de tien hoornen, waar kennelijk
hetzelfde wordt bedoeld als in Daniël: Openbaring 12:3 En er werd een ander
teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden,
en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.
Openbaring 13:1 ¶ (12-18) En ik stond op het zand der zee. (13-1) En ik zag uit de zee een
beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien
koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.
Openbaring 17:3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw,
zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had
zeven hoofden en tien hoornen.
Openbaring 17:7 ¶ En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen
de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden
heeft en de tien hoornen.
Openbaring 17:12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het
koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met
het beest.
Openbaring 17:16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer
haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar
met vuur verbranden.

Het beeld dat Nebukadnezar zag in zijn droom was indrukwekkend. Daniël
heeft hem de droom en zijn uitlegging van Hemelswege verklaard, met
daarbij de aanzegging dat er een steen zou worden losgemaakt die het
gehele beeld zou vermalen, zie Daniël 2:34 Dit zaagt gij, totdat er een steen
afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en
vermaalde ze.
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35 Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden
gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats
voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten
berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde.
44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een

Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en
dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die
koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid
bestaan.
45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is
geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft den
koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn
uitlegging is zeker.

De steen die afgehouwen werd zónder toedoen van menselijke handen,
wijst mogelijkerwijs naar de 10e planeet Nibiru, zie onze brochure no.
245., waarbij het Nieuwe Jeruzalem het hemelse centrum zal zijn
vanwaaruit de aarde zal worden bestuurd. De troon van David zal worden
hersteld en het rijk van de Antichrist zal vergaan
Tijdlijn van de Illuminati
Het tijdschema van de Illuminati met hun Nieuwe Wereld Orde wordt ons
duidelijk wanneer wij op de wereldgebeurtenissen letten en het doen der
Illuminati op de voet volgen.
Volgens verschillende wetenschappelijk gevormde mensen en speurders,
die de oprichting der NWO nauwkeurig bestudeerd hebben, ziet de tijdlijn
van de oprichting der NWO er ongeveer als volgt uit:
1. Het begin van de definitieve oprichting der Nieuwe Wereld Orde zou
geweest zijn bij de val van de Berlijnse muur op 9-11-1989.
2. Gorbachev verklaarde op 11-4-1990 dat Rusland zich verenigde met de
NWO.
3. De Iraakse invasie op Kuwait begon op 2-8-1990.
4. Voormalig president Bush Sr maakte bekend op 17-8-1990 dat de
invasie van Irak op Kuwait een bedreiging vormde voor de NWO.
5. Bush Sr. Sprak op 11-9-1990 voor het Amerikaanse congres over: “Naar
een Nieuwe Wereld Orde”.
6. Op 31-12-1992 vond de formatie plaats van West Europa, als eerste
grote natie van de 10 naties die de NWO rijk zal zijn. (Verdrag van
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Maastricht). De EU of het Westen inclusief de USA is te zien als de
“koning van het Noorden”, het afvallige christendom.
7. Op 19-4-1993 vond de mensenslachting te Waco plaats, USA.
8. Op 19-4-1995 de bomontploffing te Oklahoma, USA.
9. Op 31-12-1999 vond de millenniumviering plaats wereldwijd, ook
speciaal in Egypte bij de Grote Piramide, waar Illuminati bijeen waren. En
in Washington heeft het monument (de obelisk) gekleurd licht het
hemelrond ingezonden, als symbool van bevruchting van de lucht, voor
New Age.
10. Van 28-8 tot 10-9-2000 vonden er drie conferenties plaats van de VN
(over de komende antichrist?)
11. Op 11-9-2001 vond de WTC- en Pentagon crash plaats, waarna
president Bush Jr de oorlog verklaarde aan het internationale terrorisme.
12. Op 11-10-2001 zei Tom Brokaw dat de wereld zich nu gevormd had in
een Nieuwe Wereld Orde.
13. Op 26-10-2001 ondertekende Bush Jr de nieuwe wet die de regering
dictatoriale macht verschaft, waardoor de persoonlijke vrijheden worden
ingeperkt. Dit om de burgers zogenaamd beter te kunnen beschermen tegen
het terrorisme. Wie daarop binnenkort kritiek heeft, wordt als terrorist
gezien en mag in een concentratiekamp, zie:
http://www.texemarrs.com/concentration_camps_in_america.htm
De “strijd tegen het internationale terrorisme is bedoeld om al onze
vrijheden af te nemen, zodat er een totalitaire wereldstaat zal ontstaan.
Opvallend hierbij is dat de Senaat en het Huis van afgevaardigden in de
USA de nieuwe anti-terreurwet stemden met 666 stemmen vóór, zie:
http://www.cuttingedge.org/news/n1567.cfm
Waar haat zal regeren, is er geen hoop voor gewone mensen.
De president van de EU, Guy Verhofstadt, heeft recent gesproken over de
“NWO sinds 11-9-2001". Hij noemde de val van de Berlijnse muur de
ondergang van de Oude Wereld Orde. De NWO begon direct daarna, dus
op 9-11-1989.
De Illuminati werken veel met het getal 13. Wanneer wij bij 9-11-1989
dertien jaren optellen, komen we uit in ónze tijd, het jaar 2002.
Exact 11 jaar nadat president Bush Sr sprak over de Nieuwe Wereld Orde,
11-9-1990, vond de WTC/Pentagon crash plaats. (zie punt 5 hiervoor)
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Wij zijn er nu aan toe dat de Antichrist zich spoedig zal voorstellen aan de
wereld, daar de derde Wereldoorlog in feite reeds is begonnen. Bush Jr en
Blair zijn op het oorlogspad en willen zoveel mogelijk landen met zich
meetrekken. Het terrorisme dat zij willen
bestrijden zal zich wereldwijd snel
uitbreiden. De economie zal instorten en
natuurrampen zullen plaatsvinden (mogelijk
opzettelijk veroorzaakt door middel van
HAARP in Alaska). De huidige naties zullen
verdwijnen en de NWO zal een tienstatenbond zijn.
Voordat de Antichrist verschijnt willen de
Illuminati een groot geluid laten horen en
via holografische technieken (onder andere
virtual reality) wonderlijke tekenen en
verschijningen in het hemelrond vertonen, waardoor de mensen niet meer
zullen weten waar zij aan toe zijn. Verschillende computerspelletjes van
Nintendo gebruiken al virtual reality. Satan weet via de techniek een soort
werkelijkheid te scheppen die zó echt lijkt, dat mensen er voor een korte
tijd in kunnen leven en alles geloven. Maitreya de komende wereldleraar
van Benjamin Creme, zal gebruik maken van virtual reality, zodat blanken
hem als een blanke zullen zien, kleurlingen hem als kleurling zien,
waardoor het lijkt dat hij bij élk ras zal staan. En elk mens zal hij in zijn
eigen taal toespreken via de nieuwste technieken en communicatiemiddelen
(satellieten). Zie onze brochure no. 211. Men wil via deze technieken een
soort kosmische invasie creëren, zodat de oproep naar alle nucleaire naties
zal uitgaan om via raketten met atoombommen die invasie tegen te houden.
Het is echter nep. De landen die gehoor zullen geven aan deze oproep
hebben daarmee hun atoomwapens verspeeld, wat precies het doel van de
Illuminati is.
De derde WO is gepland om de antichrist naar voren te schuiven. De vonk
die het kruitvat in het Midden-Oosten mogelijk zal aansteken, is volgens
sommige ingewijden de vernietiging van de Al-Aksa moskee in Jeruzalem.
Arafat heeft namelijk tijdens een interview met CNN gezegd wáár precies
het volgende conflict zal beginnen. Arafat heeft teveel gezegd, en dat
realiseerde hij zich meteen, zodat hij het interview abrupt beëindigde. Hij
zei iets dat nooit gezegd had mogen worden. Hij liet belangrijke zaken van
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het plan der Illuminati om de antichrist naar voren te schuiven uit zijn
mond vallen. Arafat zei, dat wanneer hij en zijn volk Jeruzalem niet zouden
kunnen bevrijden, er een ánder zou komen (namelijk de antichrist). Arafat
ziet die ánder als een helper tegen de hardvochtige joden. Aanvankelijk zal
de antichrist dan ook vóór de moslims zijn. Wanneer de Al-Aksa moskee
wordt vernietigd zal dat álle moslims in het harnas jagen tégen de
zionistische staat Israël. Uiteindelijk zal de antichrist het joodse volk
misleiden, door zichzelf te laten rijden op een ezel, naar Zacharia 9:9, en
zal hij zich laten zalven te midden van het puin van de Al-Aksa moskee.
Mogelijk zal Arafat zijn mensen opdracht geven deze moskee in het geheim
te bombarderen, om op die wijze de gehele moslimwereld achter zich te
krijgen in een heilige oorlog tegen Israël.
Een voormalig satanist beweert dat de antichrist 13 weken, dat is 91 dagen
ná de crash in Jeruzalem, zal verschijnen. Terrorisme is de finale stap naar
de NWO. Men schept chaos via terreur, wat de wereld zal veranderen. De
wereldbevolking wordt angstig vanwege de aanslagen en dreigingen.
Bommeldingen zoals bij Ikea 5-12-2002 in ons land legden het verkeer en
het bedrijf stil.
De voormalige satanist heeft in een interview gezegd, zie cutting edgeJ.Farah van WorldNetDaily, dat de Illuminati reeds 50 jaar geleden twee
oorlogen tegen Irak hadden gepland. Bush Sr heeft in 1991 de eerste oorlog
tegen Irak gevoerd, en zal Bush Jr 11 jaar daarna de tweede oorlog tegen
Irak openen, waardoor de antichrist naar voren zal worden geschoven? Het
lijkt er wel op.
Dan zal Irak biologische wapens inzetten tegen Amerikaanse steden en
Rusland zal Amerika aanvallen met nucleaire wapens. Volgens Bush Jr. is
de oorlog met Irak onvermijdelijk en zal deze binnenkort beginnen. Een
golf van vernietiging zal erdoor ontstaan. Irak zal zeer hard terugslaan. Iran,
Syrië en Egypte zullen erbij betrokken worden, en ook een aantal andere
moslimstaten. De strijd zal oplaaien, totdat alleen nog de drie grote
supermachten tegenover elkaar staan, de USA, Rusland en China.
Zie http://www.cuttingedge.org/news.ww3.html
De USA heeft reeds vele noodmaatregelen genomen en heeft een
“schaduwregering” in een verafgelegen bunker aan de Oostkust. Ook heeft
de USA veel ondergrondse grote bunkers, Mount Weather en Mount Pony,
etc.. Zie De Telegraaf 2-3-2002. Die schaduwregering zou door Cheney
geleid worden wanneer er een eventuele aanslag op Bush j zou worden
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gepleegd. Het bunkerkabinet is samengesteld uit ongeveer 150
topambtenaren, die wisselend drie maanden lang, 24 uur per dag, in de
ondergrondse complexen leven. De bunkers zijn volgepakt met voedsel,
water, etc.

Israël en NWO

De nieuwste wapens zal de USA inzetten tegen Irak, als de E-bom, een
bom die alleen elektronische systemen vernietigt en mensen spaart. Het is
een High Power Microwave apparaat om elektrische uitrustingen te
vernietigen. Computers en telecommunicatie, radar etc.. worden erdoor
uitgeschakeld. Verder zal de USA de HAARP-elektromagnetische wapens,
de neutronen bom en andere nucleaire wapens inzetten. De profeet Joël
voorziet het gebruik van dergelijke vernietigende wapens, zie Joël 2:30-31
en Mattheus 24:8.
Oud Babylon (modern Irak) zal worden aangevallen door modern Babylon,
(de USA en het Westen). Mogelijk heeft Jesaja in hoofdstuk 13:1-9 het oog
op déze allesvernietigende aanval.
MKZ en het terrorisme
De Illuminati met hun adviesbureau de “Club van Rome”, zijn van plan een
leefbare wereld te scheppen. Het is duidelijk dat de huidige gang van zaken
in deze wereld binnenkort volkomen vast dreigt te lopen. Een weg terug is
altijd moeilijk, ook voor de Illuminati. Zij hebben plannen om de biosfeer
van de aarde geheel te wijzigen, te doen overgaan in een leefbare wereld. Er
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zijn véél en veel te veel dieren op de aarde, vinden zij, gefokt voor de
vlees- en zuivelindustrieën. Op normale wijze is het volgens hen de
mensheid niet aan het verstand te brengen dat wij moeten afstappen van de
te grote bio-industrie, gezien de vervuiling, ongezonde mensheid, etc..
Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Daartoe heeft men het
terrorisme in het leven geroepen, om de Amerikanen en de rest van de
wereld panisch bang te maken, zodat de overheden hun macht kunnen
vergroten en de burgers zich graag van hun vrijheden laten beroven, in ruil
voor bescherming. MKZ is een onderdeel in het plan der Illuminati en hun
wereldwijde strijd tegen het terrorisme, dat men zelf in het leven riep. Via
MKZ wil men de veestapels terugbrengen tot een minimum, waardoor er
tevens schaarste en grote noodtoestanden zullen ontstaan. Meer dan 99.9%
van de geslachte dieren tijdens de mkz-crisis in Engeland en Nederland
2001 had géén mkz, maar is uit “voorzorg” gedood. Er moet een crisis
gekweekt worden, want volgens Gorbachev is een crisis de sleutel welke de
deur van de NWO zal ontsluiten. Immers, afkondiging van een nationale
noodtoestand geeft regeringen het recht om streng op te treden. Dan zijn we
al heel snel in een politie-staat aangeland. Bijkomend is dat de Illuministen
geen hebben moeite om zoveel gezond vee af te slachten, daar zij
overwegend vegetariërs zijn. Zij gooien bewust het wissel van onze
Westerse cultuur en economie om naar hún model. Engeland en Nederland
waren proefballonnen die zij oplieten om te testen hoe de mkz zou werken.
Daarna volgt Amerika, waar een zeer grote mkz-crisis zich zal aankondigen
(voorbereid door de Illuminati).
Zie Cutting Edge nieuwsbrieven no. 1496, 1101, 1368, 1481, 1498, te zien
op Internet.
De regering van de USA beweert dat Osama bin Laden achter de 11-9-01
aanslagen zit. Keiharde bewijzen ervoor heeft men niet. Evenwel heeft
Bush de oorlog verklaard aan het internationale terrorisme. Professor
Michel Chassudovsky van de universiteit in Ottawa heeft een onderzoek
ingesteld naar de achtergronden van de aanslagen op 11-9-01 en zijn
bevindingen bekend gemaakt. Hij stelt dat er een Osama-CIA link bestaat
sinds de oorlog van de Russen in Afghanistan. “De CIA steunt het
internationale terrorisme en verontschuldigt zich daarna dat degene die zij
in het zadel hielp, zich nu tegen haar keert (de blowback thesis). De
Amerikaanse regering werkt samen met Bin Laden, alsmede de NATO om
het internationale terrorisme te supporten. De NATO werkte samen met het
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Islamitische Militante Netwerk in Macedonië, Kosovo en Bosnië. Er is dus
een grote oorlog tegen het internationale terrorisme afgekondigd door een
regering die zelf dat terrorisme als een deel van haar agenda herbergt en
steunt. De Amerikaanse bevolking is misleid”. Aldus de professor uit
Ottawa.
Verder heeft de voormalige Duitse minister van Technologie, Andreas van
Buelow gezegd, dat hij niets voor de officiële theorieën geeft van vandaag
over de gebeurtenissen rond 11 september 2001. “De publieke opinie is in
een richting gedreven die ik verkeerd acht. Ik verwonder mij dan ook over
de vele vragen die onbeantwoord blijven”. Aldus von Buelow.
En wie het nieuwste boek van David Icke leest: “Alice in wonderland and
the WTC disaster”, zal metterdaad inzien dat het officiële verhaal over de
gebeurtenissen rond 11-9-01 een monumentale leugen is. Ook Texe Marrs
beveelt een boek aan van Alex Jones: “9-11-descent into tyranny”, waarin
wordt aangetoond dat de top van de Amerikaanse regering schuldig is aan
de massamoord op 9-11-2001
Kort na de WTC/Pentagon crash heeft de Amerikaanse regering een nieuw
20 dollarbiljet uitgegeven, wat op een subtiel verborgen wijze afbeeldingen
bevat van de WTC-Pentagon-aanslagen, zie
http://www.glennbeck.com/news/05172002.shtml
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waarmee alle elektrische verkeer wereldwijd kan worden geregistreerd en
gefilterd, zogenaamd om het internationale terrorisme op te sporen. Het
systeem heet TIA, Total Information Awareness (Totale Informatie
Openheid). Zoiets betekent het einde van alle burgerrechten en privacy!

Door op een bepaalde manier het 20 dollarbiljet samen te vouwen krijgt
men de brandende WTC-torens te zien!
Waarom op dit 20 dollarbiljet zoiets in het geheim afgebeeld moet worden?
Mogelijk om de ware identiteit van de daders te verbergen. Zij werken veel
met getallen. Welnu, 20 is de som van 9 plus 11.
Resolutie 1441
De VN heeft resolutie 1441 aangenomen tegen Irak. Opvallend hierbij is
dat de som van 1+4+4+1 tien is. Denk aan de 10 staten die men wil
realiseren, waarvan Europa model is.
Nog meer opvallend is het feit dat er 44 nationaliteiten deelnemen aan de
wapeninspecties, zie Barneveldse krant 16-11-02. Terwijl Amerikaanse
politici zeiden dat een oorlog met Irak onvermijdelijk is, zie RD 15-11-02.
Wanneer wij tussen het getal 1 4 4 1 de 44 nationaliteiten weglaten, blijft
het getal 11 over, wat wijst op de kabbalistische gematria zoals de
Illuminati deze gebruiken, waaraan zij te herkennen zijn. 11 wijst o.a. naar
de twee WTC-torens, naar de gespletenheid en dualiteit.
Kort na de WTC-Pentagon aanslagen werden meer dan 15 beschermingen
van de privacy der Amerikanen ongedaan gemaakt door de regering. De
Amerikaanse minister van Defensie wil een computersysteem installeren

De EU
De voorzitter van de Europese Commissie, R. Prodi, heeft een aantal
voorstellen gelanceerd die neerkomen op een soort “oorlogsverklaring” aan
het adres van sommige grote lidstaten. Hij wil namelijk het vetorecht
opheffen en het recht aan een kleine commissie binnen de EU geven. Dat is
centralisatie van macht. Het doel van de Europese eenwording is volgens
Prodi, om de eerste werkelijke supranationale democratie ter wereld te zijn.
Koningin Beatrix maakt zich eveneens sterk voor de Europese eenheid, zie
Barneveldse krant 26-6-2002. Zij sprak de EU-vergadering als volgt toe:
“De Europese integratie is een bijzondere, ja ongekende vorm van
eenwording omdat ze niet is opgelegd door verovering en overheersing -of
door dynastieke belangen en vorstelijke huwelijken- maar het resultaat is
van gelijkwaardige samenwerking en vastberadenheid van staten en volken.
Het is een gemeenschap die niet gebaseerd is op macht, maar op recht.
Deze unieke vorm van samenwerking is nooit eerder voorgekomen en ook
nergens anders ter wereld te vinden”.
Economische instabiliteit
De schulden van veel landen zijn momenteel zó hoog opgelopen vanwege
rente, dat deze niet meer terug kunnen worden betaald. Veel landen zijn
“eeuwige” slaaf van de bankiers, merendeels Europese banken. Amerika
had in 1980 2500 miljard dollar schuld, wat momenteel opgelopen is tot
ruim 17.000 miljard dollar, dus een vermeerdering van 600% in 15 jaar!
Babel is begonnen met rente, wat tegen natuurlijk is, en dus een probleem
met zich meebrengt, zie Exodus 22:25, 25:36. Dat probleem is de
vermeerdering van iets wat niet bestaat, want geld kán zich niet
vermeerderen. Geld groeit niet aan een geld-boom. Vandaar dat er steeds
weer om de zoveel tijd een oorlog moet komen of een beurskrach, om de
schulden op te heffen.
Babel is de “goudene” zoals in Jesaja 13 genoemd, die zal ophouden. Babel
en goud zijn aan elkaar verbonden. Dat wijst naar Londen, naar de familie
de Rothschild, die het grote goud bezit en elke morgen de goudprijs
bepaalt. Goud was ooit gekoppeld aan geld. Het woord geld komt van gold,
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goud. Dat is allang verleden tijd. Het goud ligt nu veilig in kluizen van de
vorst van Babel. Dat zal spoedig veranderen, zoals in Jesaja 13, 14 en 15 te
lezen is.
Nieuwe Wereldreligie
De Illuminati aanbidden hun “God” via de zon. Albert Pike schrijft in zijn
boek “Morals and Dogma”, dat vrijmetselarij identiek is met de oude
mysterie godsdiensten. Daarin wordt de zon aanbeden als Archmagus, als
Mithras-middelaar, de onoverwinnelijke. Zon en maan geven immers
stabiliteit aan de aarde en haar bewoners, en zijn oorzaak dat de
voortplanting voortgang vindt. Zon en maan ziet men als de twee
emblemen van de twee Goddelijke sexen. De zon als Heliogalabus wordt
aanbeden in de vorm van een zwarte steen. De zonnegod ziet men als de
uiteindelijke overwinnaar van het serpent. De zonnegod rijdt op een
gevleugelde wagen, en het geloof is vertegenwoordigd door de zon, aldus
Pike.
Inderdaad, vrijmetselarij grijpt terug naar de oudste godsdiensten uit
Egypte en Babel, zie N.F. de Clifford, Egypt and the cradle of Ancient
Masonry. Vrijmetselarij (de Illuminati) is bezig de wereld naar een éénwereld-godsdienst te drijven. Hiertoe moest men een zo neutraal mogelijke
naam van de godheid bedenken, wat zoiets is geworden als: “Soevereine
groot-Schepper van het Universum”. Men geeft hem de naam van Great
Architect of the Universe, GAOTU). Hij zou uit een soort triniteit bestaan,
Allah, Visnu en de God der christenen.
In werkelijkheid aanbidt men het niet-bestaande, want een afgod is niets.
GAOTU is dezelfde als vanouds Baäl, 1Koningen 18:20-40.
Moslims, Joden en het Christendom zullen zich tijdelijk verenigen onder
het “Nieuwe Verbond van Jeruzalem”, waarin drie hoogtijfeesten zijn
opgenomen:
1. Het planetaire goodwill congres
2. Het planetaire congres voor humaniteit en ontwapening
3. Het planetaire congres voor schone energie.
Er zal een gemeenschappelijke tempel worden gebouwd in Jeruzalem op de
tempelberg, volgens plannen. En nadat het religieuze wereldprobleem is
opgelost door menselijke inzet, zal het politieke probleem worden opgelost!
Babel, Babylon en de dochter van Babel
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De profeten maken onderscheid tussen Babel, Babylon en de dochter van
Babel. Babel vanouds is het wereldrijk dat als centrum aan de Eufraat lag,
waar nu Irak ligt. Het oude Babel is herbouwd en de “geest van Babel” is er
nog levend. De geest van Babel is destijds echter opgejaagd. De adelaar is
er het symbool van. Irak heeft de staande adelaar. En de USA heeft de
staande adelaar. Nazaten van de oude Chaldeeën die Babel gesticht hebben,
zijn neergestreken in het Westen, in Engeland en de USA. Het nieuwe grote
Babylon is kennelijk het Britse Imperium, waar de zon niet ondergaat, en
waar de Rothschilds in feite álles in handen hebben. De USA is de “dochter
van Babel”, die voortgekomen is uit Engeland. Het doel van Babylon en
haar dochter is om het oude Babel in bezit te nemen, terug te keren tot haar
bakermat. Het gaat daarbij ook wel om de olie en bodemschatten, maar
meer nog om de locatie. De Illuminati zijn nazaten van de hoofdvorst van
Babel, zie Jesaja 14:21-23. Vandaar hun begeerte om terug te keren naar de
geboortegrond.
Prins Charles behoort tot de
nazaten van de oude
Chaldeeën. Is hij de
komende wereldverlosser?
In de Braziliaanse stad
Palmas is de prins op een
heel bijzondere wijze
vereeuwigd. Midden in de
stad komt een groot
bronzen beeld van hem te
staan, waarop hij staat
afgebeeld als een
gevleugelde god, gespierd
en bijna naakt. Doel van het
beeld is om de prins als een
milieubewuste redder van
de wereld voor te stellen.
Charles zelf was er ontroerd van toen hij van de ontwerper Mauricio Bentes
een miniatuur van het beeld ontving.
Beeld van Nebucadnezar
De mens zoekt naar evenwicht en wil bouwen aan een betere wereld via
overwicht. Vandaar dat de geest van de wereldrijken van bovenaf begint,
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anorganisch, door overheersing, en niet organisch van beneden af,
groeiend. Het beeld van Nebucadnezar begon van bovenaf, een gouden
hoofd, en vandaar ging het benedenwaarts. Het fundament, de sokkel, was
niet bepaald sterk en solide. IJzer met leem gemengd is nou niet bepaald
iets om daarmee de wereld te overheersen.
Het is de omgekeerde wereld, Babel, een groei die ergens hoog in de lucht
begint en dan nederwaarts keert. Zo werkt satan aan een onmogelijke
wereldhegemonie, aan globalisering die van bovenaf door dwang wordt
uitgewerkt. Neem als voorbeeld de EU. De EU leeft niet bij de mensen, dus
is ze niet organisch, komt ze niet van onderaf.
De mens zoekt naar evenwicht tussen het nog onvolmaakte. Alles is
beperkt, ook het streven van de mens naar volmaaktheid. Volmaaktheid is
onhaalbaar in onze huidige bedeling. Op een bepaald moment zijn we bij
een grens aangekomen, waar we niet voorbij kunnen (mogen). Alleen de
Goddelijke wereld kent volmaaktheid, en dáárop dienen wij onze hoop te
vestigen. Hoewel de mensen wel weten dat volmaaktheid onhaalbaar is,
zijn wij allen toch dagelijks bezig met dingen te verbeteren, te
perfectioneren. Ongeveer 6000 jaar lang proberen wij te bouwen aan een
betere wereld. Helaas, we voeren nog steeds oorlogen en breken weer af
wat moeizaam werd opgebouwd. De betere wereld die we bouwen blijkt
tijdelijk en vergankelijk te zijn. Wereldrijken komen op en gaan weer ten
onder. Overal op aarde zien we verschuivingen, op religieus en op politiek
terrein. Niets is stabiel, en het einddoel van volmaaktheid blijkt steeds
verder van ons af te komen liggen. Het beeld van Nebukadnezar was fors
en bovenaan van edelmetalen. Het werd steeds goedkoper en onvolmaakter
naar gelang de tijd voortschreed. Het wereldeenheid streven begon met een
gouden hoofd. Dat lijkt goed en kansvol. Het eindigt in ijzer en leem.
Nogmaals, het blijkt dat er grenzen zijn die niet door ons kunnen worden
overschreden. Uiteindelijk leidt het streven naar volmaaktheid en
evenwicht in deze wereld tot communicatieproblemen, daar onze kennis
beperkt is en wederzijds begrip iets is dat maar weinig onder de mensen
gevonden wordt.
Een voormalig Illuminist, Doc Marquis, heeft een boek geschreven:
“Secrets of the Illuminati”. Hij onthult het plan van Albert Pike, die in
1870 reeds de blauwdruk voor de oprichting van de NWO gereed had. Hij
voorspelde drie wereldoorlogen, waarbij de laatste zou ontstaan tussen het
Judaïsme en de Islam. Er was toen nog geen sprake van de oprichting van
de staat Israël.
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Jeremia 50 en 51 over Babels ondergang en Israëls herstel
Jeremia geeft ongeveer dezelfde gang van zaken te kennen over de
ondergang van Babel als de profeet Jesaja in hoofdstuk 13-15. Het betreft
de ondergang van Babel in zijn totaliteit waar Jeremia het oog op heeft.
Dus zowel oud Babel (Irak) als nieuw Babylon (Engeland-EU) en de
dochter van Babel (de USA).
In die tijd echter zal het Israël der twaalf stammen dat in de verstrooiing is,
door Jahweh bezocht worden, zie
1 Het woord, dat de HEERE gesproken heeft tegen Babel, tegen het land der Chaldeen,
door den dienst van den profeet Jeremia. 4 In dezelve dagen en ter zelver tijd, spreekt de
HEERE, zullen de kinderen Israels komen, zij en de kinderen van Juda te zamen;
wandelende en wenende zullen zij henengaan, en den HEERE, hun God, zoeken. 5 Zij
zullen naar Sion vragen; op den weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn; zij zullen
komen en den HEERE toegevoegd worden, met een eeuwig verbond, dat niet zal worden
vergeten. 6 Mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden hen verleid, zij
hadden hen gevoerd naar de bergen, zij gingen van berg tot heuvel, zij vergaten hun
legering.

In die tijd zullen álle vreemdelingen (allochtonen, etc.) wegvluchten, elk
naar zijn eigen land, zie Jeremia 50:16
Jeremia 50:24 Ik heb u een strik gesteld, dies zijt gij ook gevangen, o Babel! dat gij het
niet wist; gij zijt gevonden, en ook gegrepen, omdat gij u tegen den HEERE in strijd
gemengd hebt. 25 De HEERE heeft Zijn schatkamer opengedaan, en de instrumenten
Zijner gramschap voortgebracht; want dat is een werk van den Heere, den HEERE der
heirscharen, in het land der Chaldeen.

Dit wijst op bovennatuurlijk ingrijpen, om Babel de trotse (de Britse en
Amerikaanse hoogmoed) te vernederen.
Wij zien uit naar de “Dag van Jahweh”, die zal komen over Babel en de
inwoners der wereld, als een verwoesting van de Almachtige. Mogelijk,
wanneer de USA binnenkort in Irak de aanval opent, zullen de
gebeurtenissen zich in snel tempo voortzetten en zal de wereldverlosser
(antichrist) zich voorstellen. Wanneer metterdaad de 10e planeet in mei of
iets later 2003 door ons zonnestelsel zal crossen in tegengestelde richting,
weten wij dat onze verlossing nabij is.
Jeremia 50:34 Onze Verlosser is sterk, Jahweh der heirscharen is Zijn
Naam; Hij zal onze twist zekerlijk twisten, opdat Hij het land (adama of
aarde) in rust brenge, maar de inwoners van Babel beroere.

