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Bush, Irak en UFO’s
De Amerikaanse UFO-specialist Joseph Trainer verklaarde in zijn
UFO-blad no.51, 17-12-2002, dat op 16-12-1998 de CNN een video-
clip vertoonde van een UFO die boven Bagdad rondvloog. De UFO
zou enige jaren geleden in Irak zijn gecrasht en door Saddam in
beslag zijn genomen. Op die wijze zou Saddam de techniek van de
UFO kunnen bestuderen met zijn technici en eventueel de UFO
nabouwen. Dit komt neer op een Iraaks Roswell, waar ooit ook eens
een UFO crashte. De USA zou bang zijn dat Saddams technici straks
beschikken over UFO-technologie en zich daarmee tot een
supermacht maken. Saddam zou ook de inzittenden van de UFO’s
(buitenaardsen) gevangen hebben genomen. In een oninneembaar
fort in de  vallei Qalaat-e-Julundi worden zij bewaard en bewaakt.
Via bio-technieken zouden deze buitenaardsen voor Saddam speciale
waakhonden hebben gecreëerd. Het gaat Bush en Blair dan ook niet
zozeer om de olie en de vernietigingswapens, maar meer om de
UFO-technologie, aldus Trainer.
Zie: http://english.pravda.ru/main/2003/01/31/42821.html
Is raë l  beschik t  wél  over  een  grote  hoeveelheid
massavernietigingswapens, waar geen haan naar kraait. 
Zie http://www.rense.com/general34/esde.htm
Professor M. Van Crevel uit Israël zegt dat Israël in staat is een ware
holocaust te ontketenen, waarbij miljoenen Duitsers en andere
Europeanen het slachtoffer zullen zijn. De meeste grote Europese
steden kunnen door Israël vernietigd worden. “Wij bezitten meer dan
100 atoombommen en raketten, die wij in elke richting kunnen
lanceren, zelfs naar Rome. De meeste Europese grote steden zijn
doelen van onze luchtmacht”, aldus Van Crevel. Sharon wil de
Palestijnen massaal deporteren. “Onze strijdkrachten zijn de 2e of 3e
sterkste ter wereld. Wij hebben de capaciteit de wereld met ons mee
te trekken naar de afgrond, en ik kan u verzekeren dat dit zal
gebeuren voordat Israël ten onder zal gaan”, aldus Van  Crevel.
Toch wel een fijn gevoel dat Van Crevel ons van tevoren hiervan op
de hoogte wilde stellen! Vooral dat de atoomraketten van Israël
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allereerst op Duitsland gericht staan. De Israëli’s zien de Duitsers als
Amelekieten, die zij het eerst dienen uit te roeien. 

Volgens Tom Bearden, ex-generaal van het Amerikaanse leger,
zoeken de wapeninspecteurs in Irak momenteel op de verkeerde
plaatsen. Irak heeft wel degelijk massavernietigingswapens, dat weet
iedere leverancier ervan aan Irak te bevestigen. Men dient deze
wapens niet vooreerst in Irak zelf te zoeken, want daar blijken ze
goed te zijn verborgen, maar men dient ze te zoeken in Amerika en
Engeland en andere landen, waarin ze clandestien zijn gesmokkeld.
Ze liggen bij of in grote steden opgeslagen waar ongeveer 30.000
speciale troepen en terroristen wachten op het sein om deze wapens
in te zetten tegen de grote satan, de USA. Rusland had in de jaren 80
reeds in het geheim nucleaire wapens de USA binnengesmokkeld, die
na de ontbinding van de USSR daar op de zwarte markten zijn
verkocht door Russische technici die geld nodig hadden. De Al-
Qaeda heeft tenminste 7 nucleaire wapens in de USA, en verder grote
hoeveelheden Antrax en pokken-virussen. 

UFO’s in de oudheid
Op veel oude afbeeldingen kunnen we godheden zien vliegen op
vreemdsoortige luchtvoertuigen. Deze goden werden o.a. Anunnaki”s
genoemd, astronauten uit de oudheid. 
De Bijbel, vooral de profeet Ezechiël, beschrijft een luchtvoertuig.
Wij komen in de Bijbel wel meer luchtvoertuigen tegen, die echter in
religieuze en mystieke benamingen worden genoemd. De vertalers
hebben het toen ter tijd niet herkend als zijnde luchtschepen. De
Hebreeërs noemden de luchtschepen wel “vurige wagens”, terwijl de
Egyptenaren ze “boten van de hemel” noemden. In hun eigen taal en
waarneming hebben de aanschouwers van de luchtschepen een
beschrijving ervan gemaakt, zoals Ezechiël. De goden verplaatsten
zich in luchtschepen, die o.a. de naam Shekinah of Kabod kregen, en
een grotere kreeg wel de naam Cherubim. Het luchtschip van
Ezechiël kon zichzelf voortbewegen, zelfs over korte afstanden. Om
aan de aantrekkingskracht van de aarde te ontsnappen was een soort
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speciale raket nodig, die men “Shem” noemde, of ook wel Shumu in
het Sumerisch. In het luchtruim was ook een groot moederluchtschip,
waar de goden resideerden. Dat was volgens de Bijbel hoog in het
Noorden, als de “Berg der samenkomst”, Psalm 48.
De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner
heiligheid.
2  (48-3) Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion,
aan de zijden van het noorden; de stad des groten Konings.  

Een conisch gevormd luchtvoertuig heette een Bethel of Betyl, ook
wel Ben-ben bij de Egyptenaren en omphalos bij de Grieken. Het
boek Henoch beschrijft het moederluchtschip als een grote stad in de
ruimte. In dit luchtschip zouden 7 lagen of afdelingen zijn, waarin
paleizen, omgeven door concentrische cirkels. Het centrum van het
luchtschip noemt men Arabot, de residentie van de hoofdgod.
Wanneer er een luchtschip vertrekt, heet dat Qedussah, wat met een
speciale ceremonie gepaard gaat. Voordat het luchtschip vertrekt,
doen de prinsen of goden een kroon op hun hoofd (een soort helm)
ter bescherming van hun gezichten en gehoor. Uit de uitlaat van het
luchtschip komt groot vuur, wat gevaarvol is. In de Haggada staat dat
de Shekinah bewoog en vuur over Sodom en Gomorra bracht. In het
OT wordt het luchtschip meestal Kabod genoemd, ook wel kebod of
kavod, wat een andere naam is voor shekinah. 
Toen Ezechiël bij Chebar naast Nippur stond, kwam er een grote
wolk en veel wind. Uit de wolk verschenen gloeiende creaturen, die
op mensen geleken, met handen en benen en met vier gezichten en
voer vleugels (robots?). Er kwam groot geluid uit hun vleugels.
Nippur was in Babel het ruimtevaart controle centrum der goden
vóór de zondvloed. Ezechiël zag in Jeruzalem het luchtschip voor de
tweede maal. De beschrijving welke Ezechiël geeft, wijst op een
klein luchtschip dat ergens een start-platform had om terug te keren
naar het moederluchtschip. 

De Kabod verscheen aan Mozes diverse malen, alsook aan de
Israëlieten, als de Wolk- en vuurkolom. De tent der samenkomst of
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tabernakel was wellicht een tijdelijke garage voor het luchtschip.
Lees ook Psalm 18 eens in dit verband: vers 10  (18-11) En Hij voer op
een cherub, en vloog; ja, Hij vloog snellijk op de vleugelen des winds.  

De Shem is de hoofdraket, wat in Genesis 11 door de vertalers als
“naam” werd vertaald. De mensen wilden te Babel een soort
lanceerbasis maken voor de Shem’s, om naar de hemel op te kunnen
stijgen: “Welks top zou rijken tot in de hemel”.  Men wilde een soort
ruimteschip of shuttle bouwen, een Shem (naam), om bij de goden te
kunnen komen. Dit werd door Elohim als een gevaar gezien en hij
verstrooide hen. De mensen wilden de goden nadoen, om zelfs bij
hen ongevraagd op bezoek te komen.

Mogelijk is de shuttle-crash van de Columbia onlangs door Elohims
hand bewerkt. Al zullen zij zich tussen de sterren nestelen, zegt de
profeet Obadja over Edom, dan zal Ik ze vandaar neerstoten. De
NASA was met de Columbia op zoek naar een groot object dat de
aarde blijkt te naderen. Over de crash doet de NASA heel
geheimzinnig. De bevolking mocht absoluut niet de stukjes van de
shuttle aanraken, noch als souvenir bewaren. Hoe kan een shuttle in
vele duizenden stukjes uit elkaar spatten?

De Phoinix der Egyptenaren
De phoenix werd door de Egyptenaren de Benu-vogel genoemd, of te
wel een fabelvogel, die symbool staat voor een soort ruimteshuttle of
raket. De phoenix bouwt zijn nest op de zonnestralen in de tempel te
Heliopolis en stierf daarna in de vlammen. De vogels herrees uit zijn
eigen as en verliet Egypte voor wel 500 jaren. Dit wijst erop dat de
zonnegod een ruimtereis maakte met zijn luchtschip vanaf de
lanceerbasis of zonnesteen Ben-ben. Tijdens de lancering was er een
enorme rookontwikkeling waar te nemen, en ook vuur, alsof de
shuttle volledig in brand stond. Maar nee, de shuttle verrees uit zijn
eigen as omhoog en boorde zich de ruimte in voor een lange tijd.
Het inwendige van de zonnetempel te Heliopolis (Annu) was het
meest heilige van alle plaatsen in Egypte, mogelijk vanwege
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radioactiviteit. De Ben-bensteen stond als topsteen op een piramide.
Vanaf deze steen lichtte de phoinix (shuttle) zich op en begon zijn
reis. In Libanon te Baälbek was nog een zonnetempel, wat Beth-
Semes werd genoemd, of Huis van Sjamasj, de zonnegod. Later
hebben de Grieken te Baälbek een grote tempel voor Apollo
gebouwd, hun zonnegod. De Romeinen bouwden er nog weer later
hun tempel voor Jupiter, wat de grootste tempel ter wereld werd. Het
fundament ervan bestaat uit steen waarvan er sommigen wel 500 ton
zwaar zijn. Die stenen lagen er reeds voordat de Grieken en
Romeinen er kwamen. Deze grote stenen moeten als platform van de
ruimtelanceerbasis dienst hebben gedaan. Wanneer er een shuttle in
de oudheid gelanceerd werd schijnt dat op dezelfde wijze als heden te
zijn geschied, gepaard gaande met veel lawaai en rook. Nog een
ander oud lanceerplatform ligt de Sippar (Zippur), wat nu in de
Perzische Golf onder water ligt. Te Larak was een soort controle en
communicatiecentrum, wat later naar Ur-salem (Jeruzalem)
verhuisde. Te Zion was ook een groot platform, wat later dienst deed
als fundament voor de tempel van Salomo.
In het Noorden hadden de goden de berg Zophim als berg voor een
observatiepost, terwijl de berg Zion in het zuiden als berg was voor
signalen, waar in het centrum de berg Moria als richtingaanwijzer
fungeerde. De berg Zion bestaat uit een grote monoliet, een platform-
steen van wel 57 feet lang en 44 feet breed. Deze plaats werd als
dorsvloer gebruikt door Arauna. Met terafims onderhield men
contact vanaf de aarde met de goden in de ruimte. Wij zouden
zeggen met een mobieltje of radiografisch. 
Zie Henoch 62 en 63.

Heliopolis versus Nieuw Jeruzalem
Door de NASA en het Vaticaanse Observaorium zijn op 1 en 2 juni
2000 twee cometen waargenomen en gefotografeerd die langs de zon
heen scheerden waardoor grote zonne-vlammen (zonne-
uitbarstingen) ontstonden. De SOHO-sonde fotografeerde de
cometen en nam de grootste zonnevlammen waar ooit gemeten. De
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gevolgen van zonnevlammen zijn op de aarde duidelijk kenbaar, o.a.
weersomstandigheden, aardbevingen, vulkanische activiteit, etc..
Cometen hebben duidelijk een interactie met de zon. Wanneer
binnenkort Planet X of Nibiru langs de zon zal scheren, zal dat
eveneens grote zonnevlammen veroorzaken. Dat zal voor de aarde
zeer grote gevolgen hebben, reken daar maar wel op.
In oud Egypte werden dergelijke fenomenen als het scheren van
cometen langs de zon waargenomen aan de grote zonnevlammen.
Heliopolis was lange tijd het religieuze middelpunt van Egypte, van
de verering van de zonnegod Ra, in de verschijningsvorm van
Atoem. Die naam heeft verdraaid veel weg van ons woordje atoom!
De kennis van de priesters te On op astronomisch gebied was
fenomenaal. Zij waren ingewijd in de vele geheimen van het
hemelrond. Atoem zou degene zijn die zichzelf geschapen heeft. De
leeuw en sphinx zou van Hem een verschijningsvorm zijn. Ra heeft
de oudste cultus van Atoem overgenomen en verschijnt als Ra-
Horakhti, als Horus-van-de-horizon. Horakhti wordt voorgesteld als
een man met een havikshoofd waarop een zonneschijf staat. De
horizon is de plaats waar de hemel de aarde raakt, althans voor onze
waarneming. De Horus-koning was een kind van de zon, die op de
zonneboot de baan van de zon volgde. Dat wijst op Nibiru als 2e zon,
die weliswaar niet zo helder was als de gewone zon.
In de theologie van Heliopolis werd alles samengevat in één enkel
beeld van de legendarische feniks-vogel, de bennu of phoinix. Deze
vogel vormde een nest van geurige takken, stak het vervolgens in
brand, en uit die brandstapel verscheen wonderbaarlijk genoeg een
nieuwe feniks. Nadat hij de as van zijn vader in een ei had
gebalsemd, vloog hij met de as naar Heliopolis en legde het op het
altaar van Ra. De feniks werd door de oude Egyptenaren met de
onsterfelijkheid in verband gebracht. De Horus-koning was voorzien
van het getal 111,111. Het getal 11 is een priemgetal en is alleen
door zichzelf deelbaar. Het getal 111,111 is een soort mathematische
sleutel om het geheim van Orion te openen. De betekenis van de
feniks was, de start van een ruimteraket, die ontstoken werd door
geurige brandstoof  (de geurige takken van het nest, het nest als de
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lanceerbasis). Het ruimtevaartuig en de raket gingen als in vlammen
en rook op, maar verscheen opnieuw en koos het luchtruim.
Er is niets nieuws onder de zon!
Heliopolis heette in het Egyptisch Joenoe, of te wel de stad van de
Joen-zuil. De Bijbel noemt deze stan On (Innu).  Helios in het Grieks
is zon, polis is stad. In On werd de mythologie van de zonnegod
ontwikkeld. De obelisken in On herinneren aan de ben-benstaan, wat
een symbool is van de verrijzing van de zon, die men de naam Atoem
gaf. Kephri (als Scarabee of kever) is de vorm van de opgaande zon.
In de zonnetempels te On waren danseressen bezig met hun dansen,
waarvan men aannam dat zij het licht van de engelen weerspeigelden.
De engelen reflecteerden op hun beurt het licht van de Schepper. In
1945 is in Egypte een papyrus ontdekt van het Thomas-evangelie
waarop de volgende tekst staat: “Ik ben het licht dat boven alles staat.
Ik ben het Al: uit Mij is het Al te voorschijn gekomen en tot Mij is
het Al wedergekeerd”.
De tempeldanseressen wilden uitdrukken dat zij het licht als
oorsprong van het Al konden opvangen en vervolgens in gebaren,
woorden en klanken konden weerspiegelen. Licht zag men als het
symbool van het zuivere bewustzijn. De obelisken en piramiden
werden gebouwd met o.a. ten doel het licht der zon te relecteren, wat
in het Midden-Oosten zeer imponerend is. Men geloofde dat een
mens zichzelf door de duisternis die er is tussen Boven en Beneden,
tussen de Schepper en de mens, heen kon breken, om verlicht en
doorschenen te worden met het hemelse licht. Dan werd de mens een
ebwoner van de hor-i-zon, een Khuti of lichtend wezen. Men
vereerde om die reden de dag der zon, de zondag, als eerste en
voornaamste dag der week. 

Volk van de slang(en) (reptilians)
De Midianieten noemden zichzelf “zonen van de slang”, als
nakomelingen van de Anunnaki. Zij moesten de installaties der
goden bewaken te Kades en op de berg Sinaï. Horeb lag in het
Oosten van de Sinaï en Jethro, de schoonvader van Mozes, wordt met
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deze berg geassocieerd. De berg Horeb is dezelfde als de berg Paran
of Sinaï, die als ruimtevaartbasis werd gebruikt na de verwoesting
van Baälbek. Kades Barnea lag vlak bij deze berg Horeb. Kades =
heilig, Barne = vuurbrand, branden. Een lanceerbasis waar het
“heilige vuur” uit de raketten kwam? Kades had natuurlijke oases. Er
moeten aldaar veel oude forten hebben gestaan, volgens archeologen.
De Israëlieten vertoefden er 38 jaar, waarover weinig bekend is.
In de Jordaanvallei lag Beth-San = Huis van de slangengod, centrum
van de slangencult. In het Sumerisch is Ekur “huis op de berg”, een
heiligdom. In zo’n tempel was een aparte plaats, afgezonderd, een
cella of heilige der heiligen. In zo’n tempel cella stond meestal een
soort raket. Bij Sichem stonden heilige eiken (moré). More is zoveel
als gids, orakel, waar men contact onderhield met de goden (de
eikenbossen van Mamre of More, zie Genesis 13:18, 14:13.
In de dagen van Abraham was Hebron een sterke vesting van de
Refaïm en Anakim, de reuzen. Hebron lag ongeveer 25 km van
Sodom, Gomorra, Zeboim, Adama en Zoar of Bela. Toen Abraham
‘s morgens ging zien hoe het oordeel van Jahweh deze vier steden
had getroffen, zag hij rook of damp, en spreekt hij nog niet over
water (de Dode Zee). Abraham had eerder tegen de koningen van
deze plaatsen gestreden en hen overwonnen, in de vallei Sittim. De
strijd vond plaats naast en tussen de zogenaamde asfalt-bronnen. De
koningen stonden onder leiding van Kederlaomer. De meeste
koningen van deze steden stonden in verbinding met de Refaïm. Naar
verslagen op kleitabletten heeft Abraham hulp gekregen in zijn strijd
van de Anakim, van de koning Ur-Nammu, die de beschikking had
over massavernietigingswapens. Het land kon daardoor in stof en as
veranderen. Waren dit chemische of nucleaire wapens der goden, der
gevallen engelen? Door het gebruik van deze wapens werd Ur-
Nammu zelf ook ziek en stierf (waarschijnlijk als gevolg van
radioactiviteit). 
Om zijn loyalisten te kunnen identificeren, en tevens als teken dat zij
soortgenoten waren en afstammelingen van de gevallen engelen (o.a.
reptilians), stelde Ur-Nammu de besnijdenis in, de gehele
verwijdering van de voorhuid. Dit was voor hem het symbool van de
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vernieuwing, zoals de slang zijn huid na een jaar afwerpt en een
nieuwe huid er onder vandaan te voorschijn komt. Mogelijk is de
latere besnijdenis een daad van verzet tegen de Nibiru-Sauriërs, die
de mannelijke geslachtsdelen vereerden als de god Lulu. Wij kennen
in Nederland de uitdrukking “lul” wel.

Er kwamen drie boodschappers naar Abraham te Mamre, met hun
plan om de steden Sodom en Gomorra te vernietigen. Twee van hen
hebben Lot en zijn gezin uit Sodom gehaald. Daarna regende het
sulfer-vuur, wat volgens Josephus uit de Shekinah kwam, het
luchtvoertuig van Jahweh. Lot en zijn gezien mocht niet achterom
kijken, mogelijk dat het felle licht van een nucleaire ontploffing
dodelijk zou zijn. Door de explosie schijnt de grond te zijn gezakt,
waardoor er een inlandse zee ontstond, de Dode Zee. Mogelijk heeft
Abraham een soort paddestoel gezien, aan rook, als gevolg van een
nucleaire uitbarsting. Dat er oudtijds reeds nucleaire uitbarstingen
bestonden, bewijst de archeologische vondsten, zie het boek
“Verbotene Egyptology”, van Erdo Ercivan, ISBN 3-930219-47-6
De zonen van de slangengoden zijn de Nefilim van voor de
zondvloed, waarvan de meesten vernietigd zijn door de zondvloed.
De god-koningen, priesters en generaals die vóór de zondvloed
leefden waren allen gemengd, grotendeels sauriërs, soms met
hoornen en een geschubde huid. Later droegen priesters en koningen
soms kronen of hoeden met hoornen, wat terugwijst naar de voortijd.
De Refaïm waren de oorlogsgoden, die van de Nefilim afstammen.
Zij vermengden zich met de mensen, zodat hun karakteristieke
eigenschappen vervaagden.

20 - 21 maart
Velikovsky (en ook andere wetenschappers) beschrijft dat er ooit
twee zonnen waren. Onze zon én een nachtzon (Nibiru, de 10e of 12e
planeet, Horus), die niet zo helder scheen. In later tijd zou deze
nachtzon naar de Noordpool zijn vertrokken. Deze zon was
roodachtig. Er was in die tijd dus nooit een volslagen donkere nacht
zoals wij nu tijdens nieuwe maan kennen. Velikovsky dacht dat het
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om de planeet Saturnus ging, maar dat kan niet. Het gaat om Nibiru
van Hyperborea, een eiland hoog in het Noorden.
Nibiru passeerde onze aarde in de nacht van 20-21 maart. In de
Hebreeuwse literatuur vinden wij deze datum verschillende malen
terug, helaas zónder jaartal.
Zo moet de holocaust van Sodom en Gomorra op 20-21 maart zijn
geweest, alsook de exodus of uittocht, en tijdens Gideon, en ook
tijdens een laatste catastrofe, waarschijnlijk de vernietiging van het
leger van Sanherib in 701BC. Het woord pascha of passover verwijst
kennelijk naar het passeren van Nibiru, die dan dicht langs de aarde
kwam. Dat veroorzaakte allerlei catastrofen. Nibiru wordt ook de
“planet of crossing” genoemd. Ook voor Rome was 20-21 maart de
dag van catastrofen, die men de naam tubulustrium gaf. Een tubicon
is een trompet, die een bombastisch geluid geeft, tumult of
turbulentie. Nibiru maakt blijkbaar een oorverdovend tumult en werd
ook wel de “trompet van Gabriël” genoemd. Nibiru heeft, net als alle
planeten, een periodieke rotatie, die voorspelbaar is. De maand maart
is dan ook in beeld, de nacht van de 20e naar de 21e. Nibiru
verscheen aan de Zuidpool en croste over naar de Noordpool, wat
men waarnam als een soort rood kruis in de lucht, om vervolgens
naar “wolk van Oort” bij Orion terug te keren. Twee gevaarlijke
data’s voor Nibiru zijn 24 oktober, toen de zondvloed begon op 17
Tishri, en 20-21 maart.
Nibiru verschijnt als een planeet die door ons zonnestelsel crost in
tegengestelde draairichting. De planeet heeft een soort slangenstaart
die licht van zich geeft, maakt een groot geluid als van een trompet.
De staart lijkt de Noordpool te willen aantrekken, en neemt na een
paar jaar positie in aan de Noordpool als de Hyperboreaanse
nachtzon van Thule. De catastrofen tijdens Barak, Samuel, David,
Elia, Jona, Amos en Joël vielen allen in de maand maart. Na
ongeveer 900 jaar in het Noorden te hebben gestaan als nachtzon,
vertrekt Nibiru weer naar de wolk van Oort, om dan voor 2700 jaar
te verdwijnen. De totale baan of omloop van deze planeet is ongeveer
3600 jaar, of één sjar.
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Shekinah
Het woord shekinah komt in het OT niet voor als zodanig, maar wel
een woord dat ervan is afgeleid, wat door “wonen” is vertaald. Waar
in Psalm 74:2 wordt gesproken dat Elohim te Zion woont, spreekt de
Targum over: “De berg Zion, waar U maakte dat daar Uw shekina
woonde”.2  Gedenk aan Uw vergadering, die Gij van ouds verworven hebt; de
roede Uwer erfenis, die Gij verlost hebt; den berg Sion, waarop Gij gewoond
hebt.  

Shekinah is een uitdrukking voor Elohims aanwezigheid. Het
Hebreeuwse shakam = wonen, zie Strongs 7931, wat in het Grieks
skaynay is. Miskan = tabernakel. Van Elohims aanwezigheid was de
wolk/vuurkolom het zichtbare symbool. 
Kabod = schittering, glorie. De maaseh merkabah = voertuig.
In het OT zien wij dan men aldaar God zowel Elohim als Jahweh
noemt. Elohim is een meervoudsvorm en is in het Midden-Oosten
een algemeen gangbare naam voor goden. Jahweh is zoveel als; “Ik
ben”.  Waar de goden of God of Jahweh precies vandaan komen en
hoe zij eruit zien wordt nergens in de Bijbel, noch in andere boeken
omschreven. De Elohim zelf spreken soms ook in meervoudsvorm:
“Gen. 1:26: “Laat Ons mensen maken naar Ons beeld”.
In Genesis 15:17 is er sprake van een soort luchtvoertuig van
Jahweh, waaruit licht en rook voortkomt. 
17 ¶ En het geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar
was een rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken doorging.  

Jahweh komt naar Abraham in de gedaante van een gewone man, om
met hem een verbond te sluiten. Later komen er drie mannen tot
Abraham, waarvan hij er één herkent als Jahweh. Jahweh zegt tot
Abraham dat Hij neergedaald is om te zien hoe de toestand in Sodom
en Gomorra is. Dus een soort observatie op afstand en daarna ter
plekke, maar niet vanuit de hemel of vanuit een soort alwetendheid.
Neerdalen vanuit de lucht doe je met luchtvaartuigen.
De andere twee mannen zien er eveneens net als mensen uit. Ze gaan
naar Lot, leggen zich ter ruste (ook engelen slapen blijkbaar). De
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mannen van Sodom willen met de engelen flikken, maar met speciale
wapens slaan de engelen de mannen met verblindheid. Daarna volgt
de verwoesting van Sodom en de andere steden. 
Later, bij de Exodus, spreekt de engel eerst met Mozes, daarna zien
we het grote moederluchtschip verschijnen, als wolk-en vuurkolom.
De bestuurder(s) ervan werd(en) door Israël gezien als hun God
Jahweh. Hoe moest men op een ándere wijze een luchtvoertuig
omschrijven, dan zoals men het deed, als wolk- en vuurkolom? Ze
omschreven wat ze zagen en hoorden. De luchtvoertuigen maakten
immers ook geluid, wat omschreven wordt als het geluid van vele
wateren, of als het geraas van raderen, of als een sterke wind. In
Exodus 21:6, 22:8-9, 22:28 is eveneens sprake van goden in
meervoud, alsmede Johannes 14:2.. Jesaja 31:4-5 spreekt van
“vliegende vogels”, en in 66:15 lijkt het op een UFO-invasie.
31:4, alzo zal de HEERE der heirscharen nederdalen, om te strijden voor den
berg Sions en voor haar heuvel.
5  Gelijk vliegende vogelen, alzo zal de HEERE der heirscharen Jeruzalem
beschutten, beschuttende zal Hij haar ook verlossen, doorgaande zal Hij haar ook
uithelpen.  
66:15 ¶ Want ziet, de HEERE zal met vuur komen, en Zijn wagenen als een
wervelwind; om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden, en Zijn schelding
met vuurvlammen.  

Zacharia 5:5-11 en 6:1-8 spreekt van UFO-verschijningen.
Was de ster van Bethlehem ook een soort UFO?
En hoe kon de duivel tijdens de verzoeking van Yashua Hem
meenemen op een hoge berg, etc.? Met een luchtvoertuig? Werd ook
Filippus met een UFO meegenomen toen hij met de “moorman”
sprak en te Azote neergezet?

Mars
Er bestaat een serieus plan bij de NASA en Amerikaanse regering om
mensen naar de planeet Mars te zenden. Daartoe zal gebruik worden
gemaakt van een heel speciale kritieke nucleaire technologie, die men
NERVA noemt, aldus de voorlichter van de NASA Sean O’Keefe,
zie Enterprise mission van Richard Hoagland:
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President Bush en zijn familie zijn helemaal Mars-gezind. Hun
voorgeslachten zouden van Mars afstammen. Op de planeet Mars zijn
bouwwerken ontdekt die mooie symmetrische vormen vertonen, en
ook zijn er foto’s van plattegronden van steden. Op Mars schijnt een
kolonie van gevallen engelen te zijn geweest. Bush wil via Mars in
contact komen met het “Alziend Oog van Horus”, of te wel de
planeet Nibiru. 


