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“Verloren schapen” 

De les der geschiedenis
Het is een oud en bekend gezegde dat, waar Jahweh Zijn volk en Gemeente
heeft, satan zijn kapel ernaast opricht. En inderdaad toont de geschiedenis
de waarheid van deze spreuk aan. Ergo, waar wij de kapel van satan zien,
daar moet zich zo goed als zeker tevens Jahwehs volk bevinden! Wanneer
wij het volk van Jahweh uit het oog verloren zijn, zoals dat met de twaalf
stammen Israëls die in de verstrooiing zijn inderdaad het geval is, dienen
wij te letten op de manifestaties van de satan, want waar zijn helse rook is,
moet tevens het vuur van de Geest zijn!
Satan bootst altijd het wáre na, zodat het lijkt alsof wij met het echte te
maken hebben, in dit geval probeert hij zich op allerlei manieren voor te
doen alsof hij en zijn zaadlijn het wáre volk van Jahweh is.
Dat de twaalf stammen van Israël in de verstrooiing zijn is een feit, wat
duidelijk door de Schrift wordt genoemd, zie Handelingen 26:8 en Jakobus
1:1. Nu begrijpen wij allemaal wel dat het onmogelijk is dat er twaalf
stammen van behoorlijke omvang plotseling in het niets zouden zijn
verdwenen, en of in het jodendom zouden zijn opgelost. 

Het is tevens onmogelijk dat
het jodendom alle twaalf
stammen zou bevatten, want
ten tijde van Paulus en
Jakobus  bes tond  he t
jodendom reeds en spraken
zij over de twaalf stammen
die  z ich  bui ten  he t
jodendom bevonden, n.l. in
de verstrooiing. De twaalf
s t a m m e n  z i j n  d e

verstrooiing in gegaan zónder hun oorspronkelijke namen, als “niet-meer-
Mijn-volk”, aan de heidenen gelijk geworden, vervreemd van het
burgerschap Israëls. Ze moeten zich dus ergens bevinden als “verloren
schapen van het huis Israëls”, die in opdracht van de Heiland door de
apostelen moesten worden opgezocht, zie 
Jeremia 50:6  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.
Mattheüs 10:6  Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls.
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Mattheüs 15:24  Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren
schapen van het huis Israëls.  

De gevallen engelen
Hoewel summier, belicht de Bijbel wel de kwestie van de gevallen engelen
en wat hun streven was. In andere buiten-bijbelse boeken, als het boek
Henoch, wat jammer genoeg niet in de Bijbel is opgenomen, staat veel
uitgebreider te lezen over deze gevallen engelen, de Nefilim, hun streven en
doelstellingen.
Jakobus schrijft dat zij hun hemelse standplaats hebben verlaten en naar de
aarde zijn gekomen. Dat heeft grote gevolgen gehad waaraan de mensen
algemeen voorbijzien. De gevallen engelen zijn veelwetend, zij hebben veel
mogen zien van Jahweh’s orde en wijze van doen. Zij wisten van het grote
herstelwerk en dat Jahweh het er niet bij zou laten zitten wat ze Hem
hadden aangedaan met hun ongehoorzaamheid. Zij wisten ook dat uit
Adam de Verlosser zou worden geboren, en vandaar hun pogingen om via
inmenging in de zaadlijn van Adam een pseudo-Verlosser te laten geboren
worden, die in werkelijkheid één hunner is, n.l. de uiteindelijke Antichrist,
of te wel de namaak-Messias.
Er is in de loop der eeuwen door de theologie weinig of geen aandacht
besteed aan het feit dat er in Genesis 3:15 sprake is van twee totaal
verschillende zaadlijnen waartussen de oorlog (Goddelijke vijandschap) is
verklaard. Zie Genesis 3:15  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze
vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop
vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.  
Men kan de ene zaadlijn niet letterlijk nemen en de andere vergeestelijken.
Nee, het zijn twee letterlijke zaadlijnen. De satan heeft zijn zaadlijn o.a.
voortgezet via de Nefilim of gevallen engelen, zoals in Genesis 6 staat. Dat
zijn gevallen engelen in menselijke gedaante met een procreatief vermogen.
Door zich in te mengen in de zaadlijn van de vrouw (van Eva) probeerde
satan te voorkomen dat de échte Messias van zuiver bloed en DNA zou
kunnen worden geboren. Vanwege vermenging zou de ware Messias altijd
bezoedeld zijn. Door de vermenging van de Engelen met de dochters van
Adam ontstonden hybriden (Nefilim), kwade geesten, waarvan sommige
reuzen, die buiten de lichamelijke proporties van de Adam-mensen vielen.
Zij zorgden voor de “wrevel” op de aarde, waar de zondvloed toe nodig
was om de meesten hunner van de aarde weg te nemen. Zij hebben zich
echter o.a. via de Kanaänieten weten voort te planten in de dagen van
Noach. Wij leven nu wederom in de dagen van Noach, gezien de vrije sex,
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rassenvermenging, clonen, etc., met als doel de zaadlijn van de vrouw, van
Eva en Adam, algeheel te bezoedelen. 
De nakomelingen van de gevallen engelen hebben echter
herkenningstekenen. Zij zijn over het algemeen arrogant en zielloos, d.w.z.
zonder medelijden, zonder gevoel, onbarmhartig en wreed. Zij noemen
zichzelf graag de “verlichten”, dus als “illuminaten”. Het zijn
machtswellustelingen zoals Doëg, Herodes en de Amelekieten.
De huidige illuminaten zijn in werkelijkheid de verborgen leiders van deze
wereld, uit het geslacht voortgekomen van de gevallen engelen. Zij werken
hard aan de realisatie van een wereldlijke fascistische staat, namelijk de
Nieuwe Wereld Orde. In deze staat zullen zij als enkele elitairen de massa’s
overheersen door middel van een wereldregering, een wereldleger van de
VN, een Wereldbank, waarbij de bevolkingen een microchip geïmplanteerd
krijgen en onder constante controle staan. Zij, de illuminaten, zijn
afstammelingen van wat de Schrift noemt de “vader der leugens”, de satan.
Dat blijkt uit hun werken, want b.v. de WTC/Pentagon-crash is vanaf het
begin tot het einde één grote leugen, waarmee men hun sinistere
doelstellingen tracht te verwerkelijken.

Adam, dat is de blanke man, die kan blozen, zodat je het bloed in zijn
gezicht kunt zien. Satan heeft zijn namaak rozige mensen in de Phoenix-
wezens, o.a. de Phoeniciërs en Akkadiërs, de purperrode mannen (adamatu)
en in de Edomieten, de roden. Het is echter ánders rood, n.l. geen rood
waarmee men bloost als teken van schaamte, maar als teken van verzet en
opstand. Het woord Kanaän komt volgens sommigen van het Akkadische
kinahu, dat is purper.
Elohim is satan áltijd één, ja vele stappen voor. Hij heeft Zijn Goddelijke
zaadlijn met Abraham voortgezet, wat volgens Galaten 3:16 uit één
oorsprong is (één spermati), en niet vele spermasi.  In Abraham zal het
nageslacht genoemd worden, Genesis 15:18, 17:2,7,9.  Dat wijst op het
goede zaad, zarácha, nageslacht. Maar ook dáár probeerde satan weer zijn
slag te slaan, toen uit Rebekka Jakob en Ezau voortkwamen, een totaal van
elkaar verschillende menssoort. Ezau droeg heel duidelijk de genetische
codes van Nimrod, de grote jager. Jakob hield zijn zaadlijn zuiver, Ezau
niet, Genesis 26:34, 36:2-3. Jakob was een oprecht man, dat is Yashar,
recht zijn, rechtvaardig, wat in zijn nageslacht tot uiting kwam, doordat
Israël zich in veel gevallen recht hield, dat wil zeggen, binnen de eigen
zaadlijn huwde, Numeri 36:5-12. 
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De Annunaki bij de levensboom
experimenteren

De Sumeriërs
De Sumeriërs worden algemeen gezien als het volk dat de bakermat
vormde van de oude wereld in de Levant, het Midden-Oosten. Summaire
komt van draken, van Orion, het licht van de Anunaki’s, de goden. Volgens
oude kleitabletten van de Sumeriërs zijn de goden de “Goudenen”, die erg
op goud waren gesteld en goudpoeder nodig hadden om hun DNA in stand
te houden. De goden zouden toen reeds in hun laboratoria de techniek van
het clonen machtig zijn geweest, waarbij zij hun ziel zouden hebben
verloren. Volgens Z. Sitchin, die veel van de Sumerische kleitabletten heeft
vertaald, waren Adam en Eva genetische experimenten van de goden, die
slaven nodig hadden in hun goudmijnen. Wij weten echter uit de Bijbel dat
Adam en Eva uit Elohims
hand zijn voortgekomen.
Kennelijk gaat het in de
Sumerische gedachtegang
over een namaak Adam en
Eva, wat een geslacht zou
zijn dat voortgekomen is uit
experimenten met reptielen,
waaruit  o.a.  vampiers
voortkwamen. Zij werden
“Draco’s” genoemd, die
bloed nodig hadden om van
gedaante te kunnen verwisselen (shapeshifting). De goden dronken bloed
en aten goudpoeder tijdens hun genetische experimenten. Veel oude
tekeningen op kleitabletten wijzen inderdaad op iets dergelijks, op de
DNA-spiralen en een soort reageerbuis-baby’s.

Zij kenden ook een Gezalfde, een Messiach. De Draco’s -dat was o.a. de
koningslijn van de oude Farao’s- werden gezalfd met vet dat afkomstig was
van de krokodillen. In Egypte noemde men de krokodil wel de “Messah”,
wat komt van zalven. Koningen die gezalfd waren noemde men
Messiassen. De Messeh is de heilige krokodil. Via via stammen de Engelse
Windsors af van de Draco’s, en de naam van koningin Elizabeth zou
verwijzen naar de reptielen. E-lizard = reptiel- beth, dat is geboren van een
reptiel. Diana heeft de Windsors openlijk “reptielen” genoemd. Zij kon het
weten, daar zij sommige seances heeft bijgewoond, waarbij koningin
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Elizabeth van gedaante verwisselde. De Romeinen noemden het fenomeen
van gedaanteverwisseling “Versae Pellis”.  Kenmerk van de Draco’s is hun
aanbidding van de uil, een nachtvogel. Zij zijn ook nacht-mensen, gelijk
Lilith, de vrouwelijke nacht-demon, vanwege hun groot gebrek aan
melatonine. De aanbidders van de uil verzamelen zich onder de naam
“Bohemians”, of te wel Illuminaten. Zij hebben ook bepaalde orden,
genoemd naar Bijbelse namen en figuren, o.a. de Melchizedek-orde, de
orde van Michael, de orde van Draconia. De hoofdmeester van de
Melchizedek-orde is Lord Maitreya. De CIA, de Amerikaanse
inlichtingendienst, heeft als kern een groep mensen die tot de Bohemian-
groep behoort.  De Melchizedeks werken meest met de Mormonen samen. 
De “heilige Messeh” in Egypte droeg tevens de naam van “draak”. De
Farao’s droegen een embleem van de draak als godheid, meestal op hun
voorhoofden. Dat symbool was tevens het embleem van de artsen, van de
Essenen te Qumran en van de Merovinger Vis-koningen van Europa. Het
artsen-symbool is een draak of slang die zich rond de boom des levens
omhoog kronkelt. De krokodil is een watermonster en
wordt in het O.T. “tannanim” genoemd. In het N.T.
wordt de draak genoemd in Openbaring
12:3,4,7,9,16,17, namelijk de satan, de oude slang als
de constante vijand van Jahweh. Zie onze brochure
no.171 over de “Slangencult”. De draco’s en hun
koninklijke bloedlijnen o.a. van de Windsors aanbidden
de zon, het zonne kruis, wat we terugzien op de Britse
vlag en het Malthezerkruis, tevens op het plein van het
Vaticaan.

De Nagas
De Nagas zijn reptiel achtigen die door de Hindoes als zodanig worden
beschreven. De Maya’s beschrijven deze soort als Quetzalcoatl en de
Babyloniërs als Oannes. Dat zou dezelfde soort kunnen zijn als welke in
Genesis 3 omschreven wordt als Nachash, wat ongelukkigerwijze vertaald
werd als “slang”. 
In Genesis passeren drie soorten wezens de revue, namelijk: engelen,
mensen en de “wezens des velds”. Nachash behoorde tot de wezens des
velds, die rechtop konden lopen op twee benen en een spraakvermogen
hadden. Nachash is de hoofdpersoon in het drama van de verleiding van
Eva en Adam, wat zich voltrok rondom de boom des kennis van goed en
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kwaad. Voor het woordje kennis wordt het Hebreeuwse woord da’ath
gebruikt, dat wijst op corrupte kennis.

Wij weten dat een boom van de zon zijn levenskracht ontvangt. Zonder de
zonnestralen heeft de boom geen levensvatbaarheid. Alles in de schepping
was afgestemd op de Schepper en ontving van Hem levenskracht (energie).
De schepping is één groot samenwerkingsverband, waar het één niet zonder
het ander kan. De gevallen hoofdengel meende als lichtdrager wél zonder
de bron van het Licht te kunnen bestaan, dus ego-centrisch te kunnen leven.
Dat was rebellie, zich los te maken van de Schepper. De Hoofdengel
sleepte vele andere engelen met zich mee. Zij worden ook goden genoemd,
wat wijst naar de goden zoals door de Sumeriërs omschreven, die zelfs
genetische manipulatie praktiseerden. Waarschijnlijk is Nachash één van
hun voortbrengselen, en via hem is de aanslag op Eva en Adam ingezet, die
eveneens gingen geloven dat ook de mensen wel zónder hun Schepper hun
eigen weg zouden kunnen gaan. Satan als lichtdrager was weliswaar
duisternis geworden. Om zich te kunnen handhaven moest hij leven van
diefstal, door het stelen van licht van anderen, waardoor andere wezens
eveneens tot duisternis werden. Adam verspeelde zijn heerschappij over de
aarde, wat vervolgens toekwam aan satan, de vorst der duisternis.
Nachash is waarschijnlijk een soort reptielachtige geweest (van de
Sauriërs), die gemakkelijk te muteren was, net als een virus dat zich
gemakkelijk kan muteren en reprogrammeren. Hij moest als straf op zijn
buik gaan kruipen. Adam liet zijn geboorterecht stelen door satan, die met
zijn occulte technologie, zoals dat vandaag zichtbaar is, ons mensen
misbruikt om zelf voor “god” te kunnen spelen, o.a. via genetische
manipulatie, klonen, anti-zwaartekracht experimenten, mind control, etc..
De draco’s of reptiel achtigen behoren in de diepten van de aarde thuis,
waarop Psalm 148:7 wijst. Dat zijn de ondergrondse werelden, ruimten,
holle plaatsen der aarde, waarin grote steden zijn, zoals b.v. onder de staat
Utha in de USA de Shibalba ligt, waar de nazaten van de slang leven. 
7 ¶ Looft den HEERE, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden!   
Strongs 08415 t@h oo m   of   t@h o m  , 
 AV-deep 20, depth 15, deep places 1; 36 Stv-afgrond 34, diepte 2; 36
NBG-waterdiepte 12, watervloed 11, vloed 4, diepte 3, oceaan 3, kolk 1,  vloed
uit de diepte (Eze 31,4) 1, wateren 1; 36
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 1) diep, diepte, diepe plaatsen, afgrond, zee  1a) diepte (van ondergrondse
wateren)  1b) zee, afgrond (van zee) 1c) oeroceaan, diepte 1d) vloed, kolk 1e)
afgrond, Seol  

Satans namaak Israël in het Westen
Onze Heiland noemde Zijn volgelingen “kinderen des lichts”. Dat doet
satan evenzo. Het land waar satans kinderen ná de dood en opstanding van
Christus zijn gaan wonen en daar vanuit hun machtsgebied hebben
uitgebreid heet Portugal, naast Spanje, dat deel uitmaakt van Europa en
waar de échte nakomelingen van de 12 stammen terecht zijn gekomen.
Satan bouwt zijn kapel altijd naast de ware volksgemeente van Israël!
Inderdaad waren verschillende delen van de 12 stammen eerst in Spanje
terechtgekomen, waarvan sommige namen van plaatsen en rivieren
getuigen, als Bar-ce-lona (zoon van Jona). Spanje wordt wel Hibernia, of
het Iberisch schiereiland genoemd, wat zou verwijzen naar Heber.
Ook veel joden zijn naar Spanje en Portugal getrokken. Zij werden
gedwongen tot het christendom, waarna zij “Marranen” werden genoemd.
Portugal werd oudtijds de kroon van Europa genoemd. De naam Portugal is
samengesteld uit Port - U - Graal. In Portugal zou de “heilige Graal” (de
Avondmaalsbeker) hebben vertoefd. Port = wijn, bestemd voor de Graal.

Portugal wordt ook wel Lusitania genoemd, dat is “land van het licht”.
Lusitanos is “kinderen des lichts” (Illuminati = verlichten). Portugal zou
het lichtland zijn van het Westen, althans in de keus van satan. Johannes de
Doper was de aankondiger van het Licht der wereld, en Portugal zou vanuit
de lucht gezien het spiegelbeeld zijn van het gezicht van Johannes de
Doper. Volgens de Illuminati heeft Portugal een geestelijke directe
verbinding met Amerika, met name Arkansas, de Ark der An’s, of
Anunaki’s, de gevallen engelen, waar de Rockefeller en Clinton-bloedlijnen
uit voortkomen. De Illuminaten zijn de aankondigers van “E Pluribus
Unum”, wat op het één-dollar-biljet te lezen staat. Dat wil zeggen dat zij de
mensheid willen samen smeden tot één geheel, één gemengde menigte,
bestemd voor de Nieuwe Wereld Orde, als herstel van Atlantis. De
zaadlijnen van de Illuminaten of satanskinderen zouden via Europa-
Portugal naar Amerika zijn verhuisd. Zij komen oorspronkelijk uit oud
Egypte (He-Ka-Ptah), wat zij zien als het lichaam, waarvan Portugal het
hoofd is, en Amerika het voltooide Adelaars lichaam (Phoenix), die uit zijn
eigen as is herrezen. Lissabon heeft net als Rome zeven heuvels. Wanneer
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Ook de USA gebruikt de
draak als symbool, waarvan
de kop de wtc-torens raakt

Jahweh Jeruzalem op zeven heuvelen grondde, moet satan dat wel eens
even nadoen. Ook Atlantis had volgens Plato zeven lagen, die gevoed
werden door zeven waterkanalen.
In werkelijkheid zijn de illuminaten het zaad van de rebellen, van de
opstandige engelen, zie het boek Henoch, dat hierover uitvoerig inlicht.

Toen zij nog in oud Egypte waren vereerden
zij de Ibis-vogel, het symbool van hun god
Thot. Toen zij later in Europa aankwamen
noemden zij hun land Iberia (Spanje en
Portugal), wat weliswaar op Heber lijkt, maar
dat niet is. Iberia wijst naar de Ibis-vogel. Zij
vereren de draken, die men dan ook veelvuldig
op hun wapens en gebouwen afgebeeld ziet.

De Cro-Magnon mensen zouden van de
Nefilim afstammen, via een kruising tussen de
Nefilim en Eljo-vrouwen, een ontwikkelde
Neanderthaler soort. In Sumerië zouden zij
eerst hebben gewoond. Een oud Iers woord
voor draak is “sumaire”.  In de Emerald
kleitabletten van Thot spreekt hij reeds over de
gedaanteverwisseling van deze soort mensen,
die zich in reptiel kunnen veranderen. De

Nefilim aten goudpoeder om hun DNA te versterken, daarom werden zij
“Golden Ones” genoemd. Het waren er volgens sommige bronnen 144.000,
waarvan de helft mannelijk en de andere helft vrouwelijk. De schepping
zou uit 144.000 aspecten hebben bestaan, waarvan elke Nefilim er één
vertegenwoordigde. Dat is goed mogelijk, daar Jahweh uit Israël tot Zijn
Gemeente 144.000 uitgezochten haalt om met Hem te regeren, mogelijk om
het hiaat op te vullen dat door de val der Nefilim was ontstaan.
Deze kruising der Nefilim x Eljo werden “Draco’s” genoemd, die de
hoogste vorm van dierlijke intelligentie verkregen. Zij vertonen menselijke
trekken, zijn agressief, rebels. Vanaf het begin was ook satans huis
verdeeld, daar er meerdere soorten kruisingen zouden zijn geweest. Maar
ook daar was er toch streven naar eenheid, zodat het Huis van de Adelaar
zich verenigde met het Huis van de Draak. Hun symbool werd de
gevleugelde zon met soms de slang, zie afbeelding:
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Dat symbool, waar zij in de zon een kruis tekenden, verwijzend naar
Nibiru, de 10e planeet, is later overgenomen door de NATO, CIA en VN,

die allen een kruis
h e b b e n  i n  h u n
wapenschild.

Aan hun namen zijn de
rebellen gemakkelijk te volgen. In Babylon heette de god der rebellen
Marduk, wat in het Hebreeuws Merodach is. Mero = rebel, en dach =
uitgeworpenen. De god Bel komen we tegen in de naam Belsazar, en in de

kinderen Bel-ials. Trouwens in het woord
“rebel” zit de naam zelf verweven, “bel”,
opstandelingen. Denk ook aan het Beltane-feest.
In het Chaldeeuws is rebel “mar”, waarvan de
naam van de planeet Mars afgeleid is, en Mar-
duk. Nabul of Nabal of Bel was de zoon van
Marduk. Van het woord Marad is de naam
Nimrod afgeleid, als Nim - Mir - Rud, ook een
opstandeling en jager. Deze Marduk zou als
Poseidon Atlantis hebben gesticht, waarvan de
bevolking Merodes werden genoemd, van
Merou of Merod. Hiervan stammen de
Merovingers af, waarvan de meeste West
Europese vorstenhuizen afkomstig zijn, de
zogenaamde “Black Nobility”.
De Illuminati zijn voornamelijk Merovingers,
zij zijn vanuit Europa naar de nieuwe wereld

Amerika gegaan, A - Mer -I - ka.
Mer wijst naar de Merkaba, het lichtvoertuig van de geest, en naar de
vijfzijdige berg Meru. Ka is een Egyptisch woord voor ziel, net als Ba.
Onder de Draco’s zijn de Mer’s een soort, als Merovingers. 
Vanuit Portugal en Nederland zijn zij naar hun nieuwe wereld “gevlogen”
(gevaren o.a. met de “May-flower”) als op vleugelen van de adelaar. In hun
geslachten komen nog veel reuzen voor. In Portugal woonden vanouds veel
reuzen, zie het boek van L. Carpentier: “The Giants and our mysterious
origin”. De Merovingers stammen van de Anakim, welke naam in
Lucitania verborgen zit, de Ania’s. Lucifer of Luc en Lug komen we tegen
in namen als Leiden (Lugdunem). En wanneer Portugal ook wel Port van
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De adelaar op het USA grootzegel is in
werkelijkheid de Ibis of PhoinixDe Ibis-haan (Phoenix)

de Gaol wordt genoemd, wijst dat op de Ibis-haan. Zij, de Illuminati
wachten allen op het grote zonne-orgasme wat zelfs door de Maya’s is
aangekondigd, in het jaar 2012.

Ook het woord Hebrew zou van Nibiru of Hibiru afkomen. Het is de
planeet die door ons zonnestelsel kruist en oudtijds als cirkel met kruis
werd weergegeven. Hiervandaan hebben de Nefilim het “kruisen” mogelijk
afgezien, door de Ibisvogel te laten kruisen met de Uru (draken). De IBI
werd Nibiru, het Ibirische schiereiland waar de vogelstam Ophanim of 
Adawi terechtkwam. 

De naam Lissabon komt van de fleur-de-lis, de
lelie. Bon = goed, dus het gaat om de goede lelie, die in veel gevallen
symbool is van families der illuminaten, vooral in Frankrijk. De oude
Sumerische godinnen dragen in hun namen de lelie: Lili, Luluwa, Lilith,
Lilutu, Lilette. De Portugese illuminaten zouden ook Keltisch bloed
bezitten met het hoogste RH-negatieve procent van de aarde, zie
www.reptoids.com
RH is het apengedeelte (Resusfactor) in de genen van de draken,
reptielachtigen. Men kan de draken in Portugal veelvuldig zien op
ornamenten, zie www.regaleira.pt
Het ei van een draak is spiraalvormig net als een slakkenhuis. Dat de
illuminaten veelvuldig een driehoek in hun symboliek gebruiken, wijst op
de drakenkracht vanuit Orion. De zogenaamde Davidsster wordt gevormd
uit twee driehoeken die tegenover gesteld over elkaar gelegd zijn. Dat is het
oudste symbool van de Hiburu, de familie van de draken, waaruit de
namaak messias zal voortkomen. Mogelijk loopt deze lijn naar de
Windsors. 
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Wapen van Camoes
Draken

Verschillende families in Portugal hebben een draak in hun wapen, o.a. de
Camoes, waaronder een bekend dichter. Camoes = verrezen uit de diepte.

Zie afbeelding 

Ook Prins Charles heeft in zijn wapen van Wales een
draak, zie afbeelding op bladzij 14.

Zie www.greaterthings.com/News/PrinceCharles/

De Windsors hebben een onderaardse atoomschuilkelder in Londen, waarin
zij ongeveer een jaar kunnen bivakkeren. Daarvandaan loopt er een
ondergrondse naar Bath, om daar te kunnen ontsnappen indien nodig. De
Engelse belastingbetalers hebben deze bunker en ondergrondse mogen
betalen. Ook heeft Elisabeth onlangs in het Buckingham palace een
zogenaamde “panic room”, een kamer om in te overleven bij een eventuele
terroristische aanslag. De muren zijn met staal van wel 45 cm dik. De
kosten vielen enigszins mee, maar beliepen wel in de miljoenen euro’s.
Satan staat voor het vraagstuk hoé te overleven met zijn zaadlijn. Hij
probeert te overleven door zich symmetrisch te navigeren met de zon, om
zijn DNA in stand te houden. Elk mens heeft een elektromagnetisch veld,
en grote groepen bij elkaar vormen een groot magnetisch veld. Door de
zonnekracht kunnen grote groepen kennelijk een soort etherisch lichaam
vormen, zoals dat in Egypte He-Ka-Ptah werd genoemd. Op die manier
vormt Amerika een soort magnetisch Adelaarslichaam en Portugal een
mensenlichaam, namelijk een gezicht. John Michel geeft in zijn boek
“Simulacra” diverse voorbeelden van gezichten in landslijnen. Hoe dan
ook, het is satans grote zorg om te overleven. Maar dat niet alleen, zijn zorg
is tevens hoe hij de rest van de wereld kan misleiden. Dat laat hij niet na,
vooral nu de nieuwste technieken hem ter beschikking staan. Momenteel
probeert men uit de lijkwade van Turijn DNA te halen en daarvan een
kloon te maken. De lijkwade zou van Jezus zijn geweest en er zou nog
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St. Germain

bloed in aanwezig zijn. Op die wijze zouden we een kloon van Jezus
tegemoet mogen zien, zie o.a. Internet:
http://www.evilgerald.com/Issues/Issue16/12jesus.htm
In werkelijkheid was de lijkwade van Jaques de Molay, de vader der
Tempeliers. Zoals het gezicht van de lijkwade zich vertoont, heeft men

Jezus sinds die tijd afgebeeld.
Sommige Rooms Katholieken
die stellig geloven dat Jezus in
het brood en de wijn
lichamelijk tegenwoordig is
tijdens de mis, willen van de
“wafer” (een rond stukje
avondmaalsbrood) een kloon
maken.
Of dat zal lukken is maar de
vraag. Volgens de New Age-

beweging zal de nieuwe Jezus er ongeveer uitzien  zoals afgebeeld.
De wonderen der leugen en krachten waarbij de antichrist zal verschijnen
zijn de wereld nog niet uit. Zie 2Thessalonisenzen 2, en 
www.crossfields.com/~watcher/nwomysteryreligion.html
Daar beschrijft W. Cooper de vondsten rond Rennes le Château in de
Pyreneeën, waaronder de tempelschatten en de Holy Grail
(Avondmaalsbeker), een kleed van Jezus en sommige beenderen en
overblijfselen van het kruis, en ook de amandelstaf van Aäron. Volgens
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De god Thoth (Ibis)

Vlag van Portugal

kabbalisten is deze staf van de boom des levens uit het paradijs gemaakt en
staat er de naam JHVH op gegraveerd. Wie weet wat we nog te zien en te
horen zullen krijgen! 
 
De Portugese vlag heeft aan de buitenzijde 7 poorten en aan de binnenzijde
5 poorten, dus 12 totaal, als imitatie van het Nieuwe Jeruzalem. Het wijst
in werkelijkheid naar oud Atlantis, en is een symbool van de Egyptische
god Thot. De Illuminaten zien Europa als het lichaam van een koningin,
waarvan Portugal het gezicht vormt. Zij weten dat het koningschap bij
Israël behoort, zie de spreuken van Bileam over Israël:
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.  

Dat zij met koninginnen
werken is vanwege het
feit dat zij de bloedlijn
via de vrouw laten lopen.
De Bijbel toont niet veel
goed van koninginnen,

als Izebel en Athalia.

Albion
Albion betekent: het witte eiland. Engeland kent veel krijtrotsen. Albino =
wit. Er zou ooit in Engeland een hele witte prinses zijn geweest, Albinne.
Op Albion leefde het geslacht der reuzen, van Anakim en Refaïm
afkomstig, met namen als Gog, Magog en dergelijke. Genesis 1:2, Jesaja
45:18, Klaagliederen 4:23-26 en 2Petrus 3:6 wijzen naar de pre-adamitische
schepping.  Een ander wit eiland werd ook wel Hyperborea of Thule
genoemd, het zogeheten heilige eiland dat tot Atlantis behoorde, wat
eveneens in de Noordzee zou hebben gelegen. Ook daar zouden veel reuzen
hebben gewoond. Koning Arthur zou ook een grote reus zijn geweest en
sinds hij slaapt (gestorven is) is Albion in grote nood, zodat de vereerders
van hem uitzien naar de dag van zijn ontwaken. Het slapen van Arthur kan
erop wijzen dat de inwoners van Albion hun ware identiteit zijn verloren,
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Wapen van Charles, rechts onderin de draak

en dat bij het ontwaken moet worden gedacht aan het identiteit-bewust
worden. Dat zou betekenen dat de afstammelingen van Arthur zich
beroepen op hun vermeende afstamming van koning David, via Maria
Magdalena en Jozef van Arimathea. Op die wijze heeft en weet de satan de

wáre identiteit van de
Windsors te verbergen!
Z i e  I n t e r n e t :
www.greaterthings.com/News/
PrinceCharles/

Lucifer
De naam Lucifer wordt
dikwijls gegeven aan de
gevallen hoofdengel, alsof dat
een andere zou zijn dan satan
zelf. Dat is vanwege een
onjuiste vertaling. In Jesaja
14:12 heet hij in het
Hebreeuws Hay-Lale, wat
vertaald is door “schijnende of

blinkende ster”. Ook dat is onjuist, daar het moet zijn: “Helder geluid”.
Immers, de morgensterren zongen vrolijk tijdens de schepping en gaven
allen een helder geluid te horen, om daarmee Elohim te dienen en in te
stemmen met Zijn werken. Satan was een zeer hoge engel, een soort leider
die vele anderen met zich meesleepte. Hij verzegelde de som, dat wil
zeggen dat hij de “heilige maat” bevestigde als zijnde volmaakt. De heilige
maat wijst op de Gulden Snee (Divine Section) zoals deze in het Pentagram
22x voorkomt. Vandaar dat satan zich als Bafomet graag in een omgekeerd
Pentacle laat afbeelden. Satan was een gezalfde cherub, die wandelde of
reisde tussen de vurige stenen (tussen de planeten), waarvan er sommige
bewoond waren, o.a. Mars. Op de planeet Mars is een soort thuisbases
geweest van een engelen-samenleving, waarschijnlijk van de reeds gevallen
engelen. Foto’s van Mars laten zien dat er overblijfselen zijn waarvan de
structuren wijzen op bewoners die ooit Jahweh vereerden en kennis hadden
van de Goddelijke vormen van volmaaktheid, onder andere wat men
Cydonia noemt op Mars. Door middel van een planetaire oorlogvoering
werd Mars verwoest en onbewoonbaar, als gericht van Jahweh over satan
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Mars Cydonia, met vijfzijdige
piramiden

en zijn aanhang. Door grote stenen, hagel en
dergelijke is het gericht voltrokken, gezien de
grote inslagen die op de afbeeldingen te zien
zijn. Foto’s van de Nasa
en van Richard Hoagland,
z i e  i n t e r n e t .
www/mt.net/~watcher/sto
nes.html

Fleur-de-Lis
De fleur-de-lis is een iris of lelie. De Griekse godin Irais
geleidde de overledenen naar de Elysion Fields, de zalige velden. Men
plantte purperen irissen op de graven van vrouwen. Iris is de personificatie
van de regenboog. Om de eeuwige jeugd uit te beelden tekende men in oud
Egypte veel irissen op de wanden. De iris als fleur-de-lis vertegenwoordigt
het Franse koningshuis, waarvan men beweert dat ze afstammen van Jezus,
via Maria Magdalena. Via Clovis en Louis VII staat de fleur-de-lis reeds
een 1200 jaar op de Franse vlag. Tijdens de Franse Revolutie in 1789
waren de revolutionairen fel gekant tegen de fleur-de-lis als nationaal
symbool. Men maakte van irissen ook hele goede parfum. Wie de boeken
gelezen heeft van de Engelse journalisten Michael Baigent, Richard Leigh
en Henry Lincoln o.a. over “Het heilige Bloed en de Heilige Graal”, zal

gaan inzien waarom men
de fleur-de-lis heeft
uitgekozen. Mogelijk
zullen de Illuminaten uit
Frankrijk meewerken aan
een cloon van hún Jezus.
  

Eindgericht van Jahweh
De grote scheiding der geesten is aanstaande. Satan vreest het ergste en
probeert op allerlei manieren aan zijn eindvonnis te ontsnappen. Wanneer
hij kon zou hij met al zijn volgelingen het liefst de aarde verlaten en op een
andere planeet gaan wonen. De geldverslindende ruimtevaartprojecten
dienen geen ander doel, dan om satan te helpen ontsnappen. Satan weet als
geen ander dat de Planet of Crossing (de 10e planeet) in aantocht is, die
waarschijnlijk in mei 2003 of in 2012 ons zonnestelsel zal binnendringen
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NASA-foto van de 10e planeet, een soort kruis

en daar dood en verderf zal zaaien. De zogenaamde “War against terrorism”
(oorlog van Bush en Blair tegen het internationaal terrorisme) lijkt ook
geen ander doel te steunen, dan om tegen de tijd van de aankomst van de
10e planeet een grote atoom-oorlog te ontketenen, waardoor de aarde uit

h a a r  b a a n  word t
geduwd om ergens bij
Jupiter aan te komen,
die als 2e zon zal
worden aangestoken
door de NASA.  Men
wil ook in de ruimte

atoombommen tot ontploffing brengen om de baan van de 10 planeet te
wijzigen.  Immers, de oorlog die men tegen Irak wil beginnen, heeft met
strijd tegen terrorisme en mensenrechten niets te maken, volgens Marcel
Van Dam in de Volkskrant 9-1-2003. Het is volgens van Dam “een
ordinaire veroveringsoorlog, waarbij tienduizenden onschuldige mensen het
slachtoffer worden van een wrede oorlog die wordt gevoerd om Amerika in
staat te stellen de waanzinnige verspilling van energie, die ook nog ons
klimaat verpest, onbeperkt te kunnen voortzetten”. Zie ook het RD 16-1-
2003 “VS veranderen in Big Brotherland”, een goed artikel!

Het onkruid-zaad
Uit de gelijkenis van Mattheus 13:24vv blijkt dat de satan onkruid (zizania)
gezaaid heeft tussen de goede tarwe. Zizania ziet er oorspronkelijk uit als
tarwe, maar bij het rijpen zijn de aren groter en zijn de graankorrels bijna
zwart. Het is giftig.
De kinderen der boze bezitten een ánder DNA dan het zaad der vrouw. De
verschillen lijken weliswaar klein, maar zijn wel kenmerkend. Het DNA
dat corrupt is heeft een negatieve invloed op het gedrag van de bezitters.
Het is het zogenaamde “koud-bloed-DNA”, wat van de bezitters kille
egocentrische rebellen maakt, kinderen Belials, die zich nergens wat van
aantrekken en massamoordenaars kunnen zijn. Voor hen -als kinderen van
satan- is een menselijk lichaam slechts een voertuig en verschijningsvorm
om ermee onopvallend te kunnen opereren. Zij bezitten geen
schaamtegevoel en weinig of geen emoties. Hun hersens wijken af van de
hersens van het nageslacht van Adam en Eva.
Zie voorbeeld uit het boek van D. Icke: Alice in wonderland, p.472.
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De illuminaten weten zelf
dat hun DNA verwaterd is.
In hun DNA sluimert het
cor rupte  to tda t  he t
geactiveerd wordt door
een bepaalde vibratiecode.
Dat geschiedt tijdens de
v e r s c h i l l e n d e
inwijdingsrituelen die de
i l l u m i n a t e n  e n
vrijmetselaren doorlopen
van de eerste tot de 33e
graad. Tijdens de rituelen
verkoopt men zichzelf aan
Lucifer, alias Satan door
middel van zelfovergave. De Illuminati zijn druk bezig een wereldwijde
DNA-databank in werking te stellen, zodat men weet wie er nog een
sluimerend corrupt DNA bezit en wie niet. Immers, vooraf weten de meeste
vrijmetselaren en illuminaten nog niet waartoe de inwijdingsrituelen dienen
en of zij corrupt DNA bezitten. Eenmaal verkocht aan de satan komt men
nooit meer of nauwelijks nog los uit zijn klauwen. Men is na de inwijding
niet meer dezelfde als voorheen. We kunnen dit zien in koningin Beatrix,
die in haar jeugd de “prinses glimlach en vriendelijkheid” was, maar na
haar inwijdingen o.a. door haar vader in de Knights of Malta, een kille en
afstandelijke tante is geworden. Zie internet:
www.geocities.com/newworldorder_themovie/knightsofmalta.html
De reptilians hebben alle rassen op aarde geïnfiltreerd. Het onkruid is door
de satan in de gehele akker van de wereld gestrooid en groeit (steekt) overal
(de kop) op. Hun doel is de wereldheerschappij. Daartoe houden zij de
bevolkingen in hun machtsgreep van rente en geld, brood en spelen, mede
door in het voedsel allerlei kleurstoffen en chemicaliën toe te voegen en
door in medicijnen en vaccinaties chemische stoffen te doen, opdat de
mensen niet zelfbewust zouden worden, zouden ontwaken.

Het hoofdkwartier van deze “kinderen van de satan” was oudtijds in
Sumerië/Babylon en is daarna verhuisd naar Rome, om tenslotte in
Amsterdam zich te vestigen, wat akelig dicht nabij de wáre gemeente van
Israël komt. De kapel van de satan staat in ons land vlak naast ons, zoals
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ook voorzegd in Openbaring 2:13  Ik weet uw werken, en waar gij woont;
namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof
niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was,
welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.  

Nederland is vanaf oude tijden gezien als het “Kanaän in het Westen”, het
“Westers Jeruzalem”. In ons land hebben de verloren schapen van het Huis
Israëls de stem van hun Goede Herder gehoord tijdens de verkondiging van
het Evangelie des Koninkrijks én Hem aanvaard! Het licht is hier -en in
Midden-Europa- op de kandelaar geplaatst, om er nooit meer te wijken. Wij
als Nederlanders wonen in de kuststreken, in de streken van het Licht, zoals
genoemd in Jesaja 24:15  Daarom eert den HEERE in de valleien, in de
eilanden der zee den Naam des HEEREN, des Gods van Israel.  
Valleien is volgens Strongs:  0217'uw r  ,  zn  AV-fire(s) 5, light 1; 6 Stv-vuur
4, vlam 1, vallei 1; 6  1) vlam, licht van vuur (zie ook Jesaja 63:14)

Wij zijn het volk dat volgens Jesaja 9:2 wandelen in duisternis: Het volk,
dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in
het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.
De mist en grijze doodsschaduw is kenmerkend voor ons kustlandje, maar
wij zullen het grote Licht het eerste mogen zien, wanneer het hemels
Nieuwe Jeruzalem eraan komt!

Nederland was, toen de satan zijn kapel hier optrok, de grootste
wereldhandelsnatie in die tijd met de Nederlands Oost-Indië Compagnie
(VOC). Koning Willem III huwde toen met zijn halfzus Mary, die beiden
uit de zaadlijn der illuminaten voortkwamen. Hij tekende het verdrag van
de Bank of England, een Wereldbank, om via schuld en rente de wereld aan
zich te onderwerpen. Via schuld en rente hebben de satanskinderen altijd
geprobeerd de volkeren aan zich vast te klinken en hen alzo onder controle
te houden. In die tijd van Willem en Mary is het hoofdkwartier der
Illuminati verhuisd naar Londen, naar de “City of London”, een aparte staat
in de stad Londen. Zij -de illuminaten of satanskinderen- vormen de
ergernissen waarover gesproken wordt in Mattheus 13:7 en 18:41vv.
Mattheüs 13:41  De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit
Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid
doen;  
Ergenissen is volgens Strong:
 4625 'skandalon ("schandaal"), zn , stumbling block 
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De bekende journalist Willem Oltmans heeft onlangs een viertal brochures
geschreven over de huidige gang van zaken in deze wereld. Ze zijn te koop
bij uitgeverij “De Papieren Tijger”, Postbus 2599, 4800CN Breda., titels:
Global Terrorist, New Nazi’s, en Who are the no.1 war criminals?
Oltmans laat zich over de Amerikanen (de leiders, wat illuminaten zijn) als
volgt uit: “De Amerikanen hebben zelf nooit anders gedaan dan
onschuldige mensen bombarderen. De WTC-crash, daarvan heb ik vanaf
het begin gedacht: dat hebben ze zelf gedaan. Want ik weet hoe
Amerikaanse breinen werken. Ze zijn ertoe in staat. Amerika is het grootste
misdaadsyndicaat ter wereld. En dat zeg ik na er 56 jaar gewoond te
hebben. Ze kunnen zich hier (in Nederland) niet voorstellen hoe misdadig
die breinen in elkaar zitten. De Amerikanen zijn de grootste terroristen.
Israël is hun 52e staat en is niet alleen een schepping van Wallstreet, maar
een regelrechte voortzetting van Amerika. Al die lui om Sharon zijn CIA-
mensen, en het wemelt van de Mossad in Washington. Israël heeft geen
enkel bestaansrecht. Saddam Hoessein is nog de enige principieel in het
Midden-Oosten”. Aldus Oltmans. Dit geeft een beeld hoe Oltmans
Amerika ziet.

De kinderen des Lichts
De kinderen des Lichts worden o.a. genoemd en omschreven in:
Lucas 16:8  En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij
voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan
de kinderen des lichts, in hun geslacht.
Johannes 12:36  Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen
des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich
van hen.
Efeziërs 5:8  Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den
Heere; wandelt als kinderen des lichts.
1 Thessalonica 5:5  Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij
zijn niet des nachts, noch der duisternis.
  
In Johannes 1 worden wij gewezen op het feit dat het grote Licht in de
wereld is gekomen, en dat de duisternis dit Licht niet heeft kunnen
uitdoven. Het Licht is sterker dan de duisternis. Daarom hebben wij niets te
vrezen voor al de werken van de vorst der duisternis, want al wat niet uit
het Licht is zal verdwijnen. Na de nacht komt de morgenstond, het licht, en
verdwijnt de duisternis. 
Welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis, zie 2 Corinthe 6:14?
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Laten wij uitzien naar de dag wanneer Jahweh Zijn engelen zal uitzenden
om het onkruid te sorteren van het goede zaad.
Jahweh heeft grote zorg over ons -het goede zaad- om dát als goede tarwe
eerst in Zijn schuur -het beveiligde erf, de bestelde plaats, 2Samuel 7:10-
op te bergen. Zie Mattheüs 13:30  Laat ze beiden te zamen opwassen tot den
oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat
onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de
tarwe samen in mijn schuur.
Lucas 3:17  Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en
de tarwe zal Hij in Zijn schuur samenbrengen; maar het kaf zal Hij met
onuitblusselijk vuur verbranden.  

Mattheus 13: 37  En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait,
is de Zoon des mensen;
38  En de akker is de wereld; en het goede zaad, zijn de kinderen des Koninkrijks;
en het onkruid zijn de kinderen des bozen; 39  En de vijand, die hetzelve gezaaid
heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de
engelen. 40  Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt,
alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. 41  De Zoon des mensen zal
Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de
ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42  En zullen dezelve in
den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden. 43  Dan
zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders.
Die oren heeft om te horen, die hore.
  49  Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen
uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden;
50  En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en
knersing der tanden.
  
Waar er sprake is van een “vervalsing van het Koninrkijk”, moet er ook een
écht Koninkrijk zijn. En dat is er en wordt algeheel hersteld! 

Ziet, de Bruidegom komt!  Gaat uit Hem tegemoet! Mattheus
25:6. 


