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De “Troon des satans” 
Wij lezen o.a. in Openbaring 2:13 het volgende:  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.  
Openbaring 2:24  Doch Ik zeg ulieden, en tot de anderen, die te Thyatire zijn,
zovelen, als er deze leer niet hebben, en die de diepten des satans niet gekend
hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geen anderen last opleggen;  
2 Thessalonica 2:9  Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in
alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;  

Volgens bovenstaande Schriftgegevens moet er ergens op aarde een “troon
des satans’ zijn opgericht. Gezien de onbekendheid van satans troon, en de
misleiding in het satansspel, dringen waarnemingen ervan  niet door tot  het
volle bewustzijn der mensen. Dat zijn de verborgen diepten des satans, zijn
geheimzinnige mysterieuze werking, om daarmee de antichrist voort te
brengen. Kunnen wij maar beter niet in die beerput van satan gaan roeren?
Kunnen wij beter maar over koeien en kalveren praten? Nee, dat zou
zelfmisleiding zijn. Zullen wij de troon van de satan ergens moeten zoeken
in donker Afrika? Of kunnen we maar beter doen alsof er geen satan, geen
troon van hem, geen diepten van hem en geen werking van hem bestaat? Is
het niet griezelig en gevaarlijk om je met dergelijk onderzoek bezig te
houden? Moeten we satan maar zijn gang laten gaan, en zien waar het schip
strandt?  Immers, onze koning, Yashua ha Messiah heeft hem toch
overwonnen en zal hem totaal vernietigen, waarom zouden wij ons dan nog
druk om hem en zijn werkingen maken?
Nee, ook op die wijze mogen wij niet redeneren. Wij dienen wel degelijk
zijn listen te kennen, zie 
2 Corinthiërs 2:11  Want zijn (des satans) gedachten zijn ons niet onbekend.  
Wanneer wij bekend zijn met satans gedachten en listen, kunnen wij er ons
tegen wapenen, ze aan het licht brengen en hem in de naam van onze
Heiland vloeken, krachteloos maken. Wanneer wij op de hoogte zijn van
een naderend onheil, kunnen we er ons tegen wapenen. Vandaar dat het
onze opdracht en plicht is de troon van de satan op te sporen, zijn
werkingen na te gaan en de diepten van hem naar boven te brengen. Al wat
openbaar maakt is licht, werpt licht op ons pad.
De meeste mensen, christenen en anderen hebben geen flauw begrip ervan
wat er allemaal gaande is in deze wereld. Ze zien op de tv het nieuws, ze
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lezen de kranten en worden bezig gehouden met gemanipuleerde
voorgrondinformatie. Juist de achtergrondinformatie is zo belangrijk om
een totaalbeeld te krijgen. Op geraffineerde wijze heeft satan de wereld
onder zijn controle. We moeten ervan uitgaan dat de vader der leugens de
gehele wereld misleidt. En wij dienen er goed voor op te passen of we
worden eveneens misleid. Gelukkig heeft Jahweh ons toegezegd verlicht
verstand te zullen geven, zodat wij niet misleid kunnen worden, zie Marcus
13:22  Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen
tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de
uitverkorenen.  
Wij dienen te waken, dat houdt in, alles te onderzoeken, op onze hoede te
zijn, bezig te zijn rondom ons heen alles waar te nemen, ons steeds af te
vragen of dingen van Jahweh zijn, of dat satan bedrieglijk bezig is.
Gelukkig staat er: Ik weet uw werken en waar gij woont. Wij hebben dus
niets te vrezen, zodra Jahweh van ons af weet, van onze werken en
woonplaats.

Betekenis van “troon des satans” en “diepten des satans”
Strongs concordantie 2362 thronos, van thrao (zitten), een statige zetel
("troon"); diepten des satans: 899 'bathos, 1) diepte, hoogte, 1a) van "de diepe"
zee,  1b2) de diepe dingen van God, dingen die verborgen zijn en door de mens
niet nagespeurd kunnen worden, vooral de goddelijke raadsbesluiten  
Een troon staat in verband met regeren, heerschappij voeren. Dus is er
ergens een plek op aarde waar satan zijn troon heeft en zijn heerschappij
uitoefent. Dat doet hij via zijn mensen op een misleidende wijze, zodat het
voor de publieke massa verborgen blijft dat satan zelf erachter zit. 
Nu is het steeds meer en meer bekend dat de Europese vorstenhuizen -ook
wel de “Black Nobility” genoemd, met hun “blauwe bloed”, afkomstig van
de Merovingers- een voor het publiek verborgen satanische schaduwzijde
hebben. Zij doen voorkomen af te stammen van Jezus, die gehuwd zou zijn
geweest met Maria Magdalena en kinderen zou hebben verwekt, waarvan
zij regelrecht zouden afstammen. Zie boeken van de drie BBC-journalisten,
“The Holy Grail and the Holy Blood”. In werkelijkheid stammen de
Merovingers af van de nazaten der Nefilim via de ceasars -en dus de meeste
Europese vorstenhuizen, inclusief het Hollandse- de gevallen engelen. Deze
vorstenhuizen doen mee aan satanische rituelen, zijn vertegenwoordigd in
geheime organisaties van Illuminati en hogegraad vrijmetselaren. Prins
Bernhard en koningin Beatrix zitten in de Bilderberggroep en zijn erelid
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Bush j met toorts

van de Maltezer-orde. U kunt op internet meer van deze groepen aan de
weet komen door een zoekfunctie in te toetsen.
Het Britse vorstenhuis participeert eveneens in satanische seances en
rituelen, wat door enkele ex-Illuminati is bevestigd. Queen Elisabeth
regeert over het Verenigd Konikrijk met satans macht, vandaar dat de
Rothschilds de wereld aan Engeland willen onderwerpen. Mevrouw
Arizona Wilder is een ex-illuminati, en wordt door David Icke in “The
Biggest Secret” aangehaald als iemand die zelf de rituelen van de Illuminati
openbaar heeft gemaakt.. De Britse koninklijke familie, de Bush-familie, de
Kissingers, etc.-, behoren allen tot de satanisten van deze aarde. De
Amerikaanse presidenten zijn bijna allen afkomstig van de beste
bloedlijnen der Europese vorstenhuizen. Zij bezitten in hun hersenen het
zogenaamde R-complex (reptilian). Niet alleen de Merovingers, maar ook

de Tafts en Wheelers behoren tot hen.  Al deze
satanisten worden ook wel Illuminati genoemd,
die door Lucifer worden verlicht. Zij willen de
eeuw van Horus inluiden, de Nieuwe Wereld
Orde. 
Een van hun rituelen is die der Olympische vuren
tijdens winter solstitium, waar men met een
toorts loopt van 33 inch lang (33 is de hoogste
graad der vrijmetselaren), een symbool van kracht

en licht. Tijdens de zomer en winter festiviteiten rond solstitium worden er
menselijke offers gebracht in de satans rituelen.  De Illuminati is de
geheime occulte oliegargy die de wereld regeert. Via geheime organisaties
opereren zij in het verborgen achter de schermen. Kijk maar eens naar onze
paleizen, vooral paleis Soestdijk, wat daar al niet aan occulte beelden en
afbeeldingen staan en of zijn aangebracht. De meeste mensen zijn naïef en
zien daarin niets bijzonders. 
Satan heeft 12 bloedlijnen - denk aan Edom met zijn 12 vorsten-, waarvan
de 13e bloedlijn de antichrist zal voortbrengen. Deze 13e bloedlijn is een
imitatie van de Davidische koningslijn. Het Britse - en ook het
Nederlandse- vorstenhuis claimt dat zij de troonopvolgers van David zijn
en van Jezus afstammen. Tot de 13e bloedlijn behoren o.a. de families
Astor, Collins, Bunday, Dupont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynold,
Rockefeller, Russell, Rothschild, Van Duyn en de Merovinger
vorstenhuizen. Echter, het Britse vorstenhuis is van een pseudo-Davidslijn.
Prins Charles wordt dan ook door verschillende onderzoekers van deze
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materie gezien als een kandidaat voor de komende antichrist, de namaak-
Christus die op de namaak-troon van David zal zitten.
Engeland wordt door insiders gezien als het thuisland van satanisme, met
Schotland als centrum. De Gaelische taal is een belangrijke taal voor het
satanisme. Toen Prins Charles in 1969 gekroond werd als Prins van Wales
zei zijn moeder: “Deze draak geeft aan jou kracht, je troon en je eigen
gezag”.  Zie boek van Tim Cohen: The Antichrist and a cup of tea.
Het waren de Jezuïeten die de occulte orde van de Illuminati hebben
geholpen. Zij gebruikten eveneens hekserij, waarzeggerij en controleren de
R.K. Kerk en daarbuiten de gehele wereld, zowel economisch als militair.
De zwarte paus is de Nederlander Peter Kolvenbach, die de eigenlijke
machthebber in het Vaticaan is. De Jezuïeten hebben zich geïnfiltreerd in
o.a. de vrijmetselaren, Mormonen, Jehova-Getuigen, Christian Science,
etc.-, uiteindelijk om de belangen van het Vaticaan te dienen.

Het gaat in deze om Amelek die zijn hand wil leggen op de troon van
Jahweh, zie Exodus 17:16  En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des
HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot
geslacht!  Die aardse troon van Jahweh als de “troon van David” is dáár
waar we Amelek bezig zien met zijn bezetting ervan door de Europese
vorstenhuizen.

De Bush-familie
Dat de huidige president Bush zijn opleiding heeft gehad aan de Yale-
universiteit, en verbonden is aan Skull & Bones is alom bekend. De

tweeling-dochters van
Bush Jr heten Jennah
en Barbara,  zi jn
onlangs 19 jaar oud
geworden en naar
gewoonte ingewijd
volgens de oude
Egyptische magie op
deze vastgestelde
leeft i jd.  Zij  zijn
ingewijd als “Moeders
der Duisternis” (van
Lilith) op 1 mei
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Kapel in Camp David

De Bush-familie

tijdens een Beltane-feest. Op 16 jarige leeftijd beginnen reeds de
voorbereidingen. De inwijding vond plaats in een super geheim kasteel te
Muno in België, het Château des Arnerois.
Tijdens de inwijding zijn de vrouwen in het zwart gekleed. In het kasteel is
een kathedraal waarin 1000 lichten branden. Dat aantal is afgeleid van een
spreekwoord der Illuminati, zoveel als de 1001-nacht. In de hal van de
kathedraal staat een troon voor de koningin-moeder van Lilith. In België is

dus niet alleen het hoofdkwartier van de
NATO en van de EU gevestigd, met de
BEAST-computer, maar is tevens het
h o o f d k w a r t i e r  v a n  s a t a n i s m e
ondergebracht. Er zijn in België eveneens
veel Brotherhood instituten. Marc
Dutroux, de bekende moordenaar en
seksmaniak is ook verbonden aan een
satanische organisatie, de orde van
Abrasax, niet ver van het kasteel van de
Moeders der Duisternis. In België zijn

verschillende regeringsleiders en geestelijken
in het geheim lid van satanische organisaties.

Wij zijn nu zover gekomen met ons onderzoek
dat wij weten waar de troon of gevestigde
macht van de satan zich bevindt, en wat er met
de “diepten” of verborgenheden van de satan
wordt bedoeld. Zijn troon en macht is in het
Westen van Europa gevestigd, dáár waar de
nakomelingen van de echte twaalf stammen

van Israël in de verstrooiing zich bevinden en waar onze enige Herder Zijn
stem via de prediking van het Evangelie des Koninkrijks heeft laten
uitgaan, en waar de schapen Zijn stem herkenden en Hem zijn gaan volgen.
Daar waar onze Heiland Zijn echte troon van David zal herstellen heeft
satan reeds lang zijn namaak-troon opgericht. 

Occulte achtergronden en betekenis van de getallen 3 - 13 - 33 -666
Het occulte getal om er de “wedergeboorte” door aan te duiden is 333.
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Hitler triniteit

De datum 3 maart 2003, wat op nieuwe maan viel, was voor de Illuminati
van bijzonder belang. Zij schrijven deze datum als volgt: 03 - 03 - 03          
(03-03-(20)03). Zij zijn de aloude maan-vereerders, zie hoe hun god
Bafomet zweert bij de maansikkels, zie pagina 13 van deze brochure.
Zie voor meer informatie betreffende het getal 33 het boek van de
Amerikaanse advocaat Day Williams  “Masons and Mystery at the 33rd
Parallel”. 
Er zijn christenen die eveneens aan de occulte verering van getallen
meedoen. Zij baden op 3-3-2003 om 3.33 uur 3.33 minuten lang en lazen
daarna Jeremia 33:3. Dat is het World Team For Prayer.

New Agers
z i j n  a l
j a r e n l a n g
bezig met de
o c c u l t e
verering van
getallen. Op
03 - 03 - 03

zou volgens hun berekening de komst zijn
van “Global Consciousness” (wereldwijde
bewustwording). Dan is het de 3e dag van de
3e maand van het 3e millennium.

Madame Blavatsky heeft een occult diagram getekend - een zespuntster-
waaromheen de cijfers 333 geplaatst zijn, zie afbeelding hierboven. 
Hitler schoot zichzelf dood op 30 april 1945 om 3.30 uur, daar hij geloofde
dat 333 de reïncarnatiecyclus is om op aarde als de historische antichrist
terug te keren. Satanisten geloven dat getallen inherente krachten bezitten.
Wanneer zij een nieuw plan of een belangrijke gebeurtenis in de wereld
willen creëren, menen zij dat iets dergelijks niet kan falen wanneer zij dat
doen volgens de juiste occulte getallen. Het getal 33 is het meest
mysterieuze occulte getal dat ook in de Bijbel voorkomt, n.l. als leeftijd
van “Jezus”, (Yashua ha Messiah).

De vrijmetselaars kennen 33 graden in hun orde. De Tempel van Salomo
was een kubusvorm met de maat 33.3 feet. Volgens de occultisten hebben
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getallen grote invloed op het leven van een mens, zijn
geboorte, naam en plaats, etc.. Hun hoogste
inwijdingsnummer gaat van 1 - 11 - 22 - 33, de Master
Initiate. Zij verwijzen ook naar de dood van Jezus,
drie nachten en drie dagen in het hart der aarde, als
Jona-teken. Vandaar dat 333 hen aanspreekt als het
getal van dood, wederoprichting en herverschijning,
waar er in Johannes 3:3 van wedergeboorte wordt
gesproken. Via hun “wedergeboorte” verkrijgen zij
een “derde oog”, de onsterfelijkheid en verlichting
(Illuminati). Het getal 333 duidt voor hen de weg aan
van geestelijke vernieuwing in drie stappen, volgens
een driehoek, omgeven door de getallen 333.
Vandaar dat president Bush Jr kan beweren dat hij een “wedergeboren”
persoon is! Wat hij hieronder verstaat kunt U lezen in de Volkskrant 1-3-
2003: Toen hij tijdens de verkiezingscampagne de vraag kreeg wie zijn
favoriete filosoof was, antwoordde hij zonder aarzelen: “Jezus Christus,
omdat Hij mijn hart heeft veranderd”.  Hij verwees daarmee naar het
keerpunt in zijn leven: het moment dat hij de fles afzwoer en zich op het
advies van televisiepredikant Billy Graham met God ‘verzoende’. 
Nu is alle verandering van hart nog geen vernieuwing, en niet wij, maar
God keert zich in Christus tot ons. Zeker niet op advies van Billy Graham,
die 33e graad vrijmetselaar is.

Elisabeth van Buren heeft over de geheimen van de vrijmetselaars een boek
geschreven. Daarin bespreekt zij uitvoerig het getal 3, 33 en 333. De
“Nieuwe Wereld Orde” telt drie woorden: NWO. Dat staat gelijk aan de
onheilige drie-eenheid: satan, antichrist en valse profeet. De NWO wil men
via drie wereldoorlogen realiseren (volgens Albert Pike in “Morals and
dogma”.  Drie maart 2003 viel op nieuwe maan, de donkerste dag. Zullen
de Illuminaten deze dag als donkerste dag van deze eeuw gebruiken om er
een zwarte bladzij van de geschiedenis van te maken? Zal de vorst der
duisternis zijn slag slaan om de antichrist te presenteren aan een
gedesillusioneerde mensheid? Elohim/Jahweh woont weliswaar in
donkerheid, maar is het Licht van deze wereld. De satan doet alsof hij
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55ct postzegel van de USA

Jahweh is, voert actie in de duisternis en spiegelt het wáre licht na, doch
kan dat Licht niet uitblussen, Johannes 1:1-5. 

Op 18-3-2003 (18 = 6x3) kwam het trio Bush/Blair/Aznaz (Spanje) bij
elkaar op de Azoren, waar tot de oorlog tegen Irak werd overgegaan. Op
13-3-03 begon de oorlog met een kleine luchtaanval op Irak.

Er is door de Illuminaten een korte 3e wereldoorlog gepland (A.Pike)
waarin gebruik zal worden gemaakt van nucleaire wapens om een totale
chaos te scheppen. Banken en financiële markten zullen plotseling
instorten, men zal zogenaamde buitenaardse wezens presenteren en deze
een soort invasie laten maken.
De NWO is Nazisme in een nieuw jasje, waar men mensen zal klonen om
een zombi-mensheid te scheppen, die op bevel gehoorzaam zal zijn. 
De VN werkt eraan mee. Het VN-logo bevat 33 blokken of afdelingen, het

centrum meegerekend, zie figuur:  

Harry Truman was de 33e president en 33e graad
vrijmetselaar en wierp als eerste atoombommen op
Japan. Roosevelt was 33e graad vrijmetselaar en werd
in 1933 geïnstalleerd om op 9-3-1933 te verklaren dat
de USA bankroet was.

De paus draagt een toga met 32 knopen, en zijn hoofd
vormt de 33e. Het symbool van de Sovjet Unie heeft
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Met 3 vingers
maakt men het
satans-teken

Microsoft logo 46
blokjes = 33+13

een zonnestralenkrans met 32 stralen, waarvan de zon de 33e is. De adelaar
in het USA-grootzegel heeft aan de ene vleugel 32 veren en aan de andere
33. 13 inches is 33 centimeter.  Er zijn gemiddeld 32 wervels in de
ruggegraat van een mens, en de schedel is het symbool van de 33e, want
daarin zijn de hersenen. Koning David regeerde 33 jaar over geheel Israël
en Juda.
De NASA is occult, zie www.enterprisemission.com/isis.htm
en hun maanlandingen zijn gelogen, zie: www.rene-r.com
Zie ook www.srmason-sj.org/main.html
waar de top vrijmetselaar Fred Kleinknecht het symbool van Bafomet
maakt, en het getal 33 aanwezig is. 
Zie ook: http://www.angelfire.com/wy/1000/index.html

De Illuminati zijn er als geen ander van overtuigd dat de 10e planeet Nibiru
in aantocht is. Zij geven er in hun symboliek blijk van goed te weten dat

Nibiru 7
begeleid-
planeten
heeft. Zie
hieronder:
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Nibiru met 7
begeleidplanetenNibiru in Z-Afrikaanse loge. Links de maan met 7

begeleidplaneten van Nibiru. In het midden de 2e
zon, Nibiru, en rechts onze huidige zon.

George Washington
Nibiru in het midden met
de 7 begeleidplaneten

Dr. Richard Harrington van de United States Naval Observatory heeft voor
de tv verslag gedaan van zijn bevindingen omtrent Nibiru, en is kort daarna
vermoord. Door ....(de CIA?). Géén paniek, denkt men. Maar zelf is men
erop voorbereid gezien de vele onderaardse steden en bunkers. Zie wat
professor Canney zegt: www.jmccanneyscience.com/
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Streepjescode

Mogelijke doelstellingen der Illuminati
De ware bedoeling van de oorlog tegen Irak kan zijn, dat de Illuminati de
wereldbevolking wil afleiden van de komst van Nibiru, die door sommigen
in het voorjaar 2003 wordt verwacht. Zij willen de chaos gebruiken om er
hun Nieuwe Wereld Orde door te vestigen.  Hun credo luidt, zie afbeelding
: Ordo Ab Chao

Identiteits-chip en Pokkenvaccinatie
Volgens berichten willen regeringsleiders van de meeste landen al hun
onderdanen vaccineren, vanwege de dreiging van biologische
massavernietigingswapens. Ook zij die reeds gevaccineerd zijn dienen zich
opnieuw te laten vaccineren, daar men er blijkbaar niet zeker van is dat een
voorgaande vaccinatie nog wel beschermt. Voor de gehele bevolking van
Amerika -en ook voor ons land- ligt er een vaccinatie klaar met de naam
van elke inwoner erop, volgens T. Thompson, directeur van HHS, die 300
miljoen dosis pokken vaccines heeft klaargemaakt in de USA.  Kennelijk
willen regeringsleiders twee vliegen in één klap slaan, met het oog op hun
Nieuwe Wereld Orde (NWO) en de invoering van een wereldwijd controle-
systeem via microchips en grote centrale computers. Hitachi heeft een
transparante microchip ontwikkeld, de MU-chip, met een geheugen van
128k. Alle persoonlijke informatie kan in de chip worden opgeslagen. De

Mu-chip is heel klein en kan
via een vaccinatie in de
mensen worden aangebracht,
zodat men een wandelende
databank wordt. Men wordt
dan verbonden met o.a. de
B.E.A.S.T.-computer in 

Brussel en Almere, die werkt met het antichrist-getal 666. De chip zoekt de
warmste plaatsen van het lichaam op, dat zijn de handpalm en het
voorhoofd. Op deze wijze komt Openbaring 14:9 in beeld als realiteit
waarmee wij naar het er uitziet heel spoedig te maken zullen krijgen. 
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Ook in ons land is men gereed om de gehele bevolking tegen pokken te
vaccineren. Er kleeft een risico aan dat dat mogelijk 1100 slachtoffers zal
opleveren bij een massale pokkenvaccinatie. (Laatste berichten spreken van
véél en veel meer slachtoffers)
Om de wereldbevolking zover te krijgen dat men zich vrijwillig zal laten
inenten -waarbij men tevens een microchip kan  toevoegen- zal men
waarschijnlijk een soort pokken-uitbraak op beperkte schaal  aanwenden.
Daardoor zal paniek ontstaan, zodat de mensen zich vrijwillig de NWO
zullen laten binnensluizen. Een ieder die niet met het getal van het Beest
wil van doen hebben, dient op zijn hoede te zijn zich vooral niet te laten
vaccineren. Vaccinaties bieden geen enkele garantie tegen ziekten en zijn
bovendien risicovol en schadelijk. 
Zie o.a. http://www.angelfire.com/d20/philadelphians/vacingr.html
http://www.angelfire.com/d20/philadelphians/murinj1.html
http://www.rense.com/general17/livingwithoutvaccinations.htm

De micro-identiteit chip slaat alle gegevens van een mens in zich op, vanaf
zijn geboorte tot aan zijn dood, zoals wat de persoon bezit, koopt en
verkoopt, leest en bespreekt, etc.. De chip kan worden gebruikt om de
innerlijke geheimen van een persoon aan de weet te komen. De chip is niet
exact hetzelfde als het merkteken van het beest,
wat meer ziet op een code-symbool, zoals
mogelijk de streepjescode. Het merk van het
beest zal meer een brandmerk zijn, waardoor
men personen van elkaar kan onderscheiden.
Sinds 1987 zijn in nagenoeg alle auto’s
elektronische componenten aangebracht voor de
ontsteking en andere systemen, waarbij
computers zijn gebruikt die véél meer
aankunnen dan noodzakelijk is. Deze uitgebreide computers kunnen in de
toekomst door satellieten worden gebruikt om alle gegevens van eigenaars
door te zenden naar één centrale computer. Men kan zelfs via satellieten
auto’s van bepaalde eigenaars die men niet welgezind is onklaar maken.
Opponenten en dissidenten van de NWO kan men volledig boycotten!
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Russische voertuigen

Het project LUCID (Lucifers Identificatie-systeem) is volgens Texe Marrs
operatief. “Daarmee kan men alle geld en handel controleren over de gehele
aarde. Daartoe heeft men de ISO 9000 standaardisatie-norm ingevoerd,
waarmee iedere zakenman ter wereld vroeg of laat te maken krijgt. Wil hij
dat niet, dan kan hij geen zaken meer doen”, aldus Marrs. De Frans-rechtse
Jean-Marie Le Pen (NFP) heeft onlangs gezegd: “Het échte gevaar komt
niet van terroristen en etnische haatgroepen, maar van globalisten en
internationalisten, die een voorliefde hebben om een systeem van
wereldwijde menselijke controle te scheppen”.  Duidelijk is dat satan
aanstuurt op volledige economische isolatie van allen die hem niet
gehoorzamen. De computer (de chip is gemaakt van silicium, dat is zand,
dus hangt zijn systeem als gesmolten zand aan elkaar) en netwerken staan
te zijner beschikking. Het is een van de laatste macht-ontplooiing van satan
in dit tijdperk, waarna een nieuw tijdperk aanbreekt.  

Rothschilds
De Rothschilds zijn satanisten, behoren tot de Illuminati, die in 1822 de
Davidster als symbool introduceerden, volgens de onderzoeker Fritz
Springmeier. In werkelijkheid is de zespuntster het symbool voor het
occulte zegel van Salomo, van de ster Astoreth, zie:
 http://www.wealth4freedom.com/Rothschild2.html
De Rothschilds hebben het communisme van de Sovjet Unie in leven
geroepen en Marx, Lenin, Hegel en Trotsky gefinancierd. Zij hebben in
1948 de staat Israël opgericht via Zionisme. Het communisme hebben zij
nodig om de wereldbevolking aan zich te onderwerpen met harde hand. De
staat Israël hebben zij nodig om hun religieuze wereldhoofdstad van de
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Aldrin op de “maan”
met zijn
vrijmetselaars-schort Washington in dezelfde houding als Bafomet.

vrijmetselaren er te vestigen, in feite satanisme en namaak-christendom. Er
zal een nieuwe wereldreligie komen, een pot-poury of mengelmoes van
religies, waarvan Lucifer de god van het licht is, die strijdt voor de
mensheid tegen Adonai, de god van de duisternis. Het achterliggende
hoofddoel is om het christendom algeheel uit te roeien. Volgens David Bay
van Cuttingedge in de USA zal men mogelijk de Amerikanen en Britten in
het Midden-Oosten in een opzettelijke val laten lopen, daar de Irakezen de
meest geavanceerde wapens uit Rusland gebruiken tegen de geallieerden,
waardoor er reeds behoorlijke verliezen zijn ontstaan. In Amerika zijn al
lange tijd concentratiekampen gebouwd en ingericht, waarbij guillotines uit
Frankrijk aanwezig zijn, en er zijn verschillende Russische voertuigen
waargenomen, die in het geheim ergens gestationeerd zijn. Deze wagens
zijn als het ware ingekrat met hout, zie foto. Is het de bedoeling dat
Amerika geheel ontkracht wordt en via communisme uit Rusland
klaargemaakt wordt voor de NWO?

Orde van Malta (Sint John)
Het hoofd van deze orde is de grootmeester F.A.Bertie, neef van koningin
Elisabeth. De orde is in het jaar 1113 opgericht, waar het getal 111 staat
voor het kabbalistische 111 van Palmoni (de Heilige komt), en 3 het getal
der onheilige drie-eenheid, satan, antichrist en valse profeet.
De Orde van Malta heeft geen land, maar heeft wel een diplomatieke status,
met haar hoofdzetel in Rome en is vertegenwoordigd in de VN. Het is een
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soevereine militaire orde,
e e n  s u p r a - n a t i o n a l e
instelling, met ongeveer
12.000 loden verspreidt
over de gehele aarde. Het
is de meest exclusieve club
die bestaat, een R.K.
aristocratie, waarvan prins
Bernhard en koningin
B e a t r i x  b i j  h o g e

uitzondering lid konden worden, ondanks hun protestantse achtergrond.

Zie: http://www.allianceofstjohn.org/history/
De “Knights of Malta” zweren een eed dat zij liberalisme en vrije
meningsuiting zullen tegenstaan en de tirannie en superstitie zullen
bevorderen zoals deze in de donkere Middeleeuwen bestond, zie
http://www.hiddenmysteries.com/item300/item333.html

De Edom-Amalek geest
Wanneer wij de geschiedenis nagaan van Edom om te zien welke geest hem
drijft, geeft dat het volgende beeld:
Ezau wilde zijn broer Jakob vermoorden vanwege de eerstgeboorte
Amalek (volk dat afstamt van Ezau’s bastaard kleinzoon, hoewel er ook een
ouder volk Amalek bestond) viel Israël op laffe wijze aan tijdens de
woestijnreis, zie Exodus 17.
Doëg de Edomiet roeide een heel priestergeslacht uit toen hij daartoe de
kans kreeg, zie 1 Samuel 22.
Haman de Agagiet (Agag was koning van Amalek) wilde alle Judahieten
ombrengen, zie Esther.
Herodus bracht alle kleine kinderen om in de hoop dat daaronder de pas
geboren koning zou zijn, zie Mattheus 2:16
De Edom-geest is een moordlustige geest, welke niet voor massale
slachtpartijen terugdeinst, zowel onder mensen als onder beesten. Wanneer
wij de MKZ-ruimingen (afslachtingen) van 2001 en de Vogelpest-
ruimingen van 2003 bezien en de wijze waarop van regeringswege, onder
druk van Brussel EU, wordt geruimd, wijst dit op de Edom-geest die
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De Nederlander P.
Kolvenbach als zwarte
paus der Jezuieten

rondwaart. De ruimingen van gezond vee ten koste van sommig ziek vee
gaan gezond verstand te boven. Wanneer er mogelijk in ons Westen zoiets
als het Sars-virus -wat nu in het Verre Oosten actief is- uitbreekt, gaat men
dan hele straten, wijken of dorpen van mensen ruimen? En waarom? Het
blijkt steeds dat men met al deze in de Edom-geest gepleegde ruimingen
nooit een virus inhaalt. De ruimingen kunnen gezien worden als een geest
van terreur, voortkomend uit de troon van satan. De geest van Edom zit
eveneens achter de “ruiming” van Saddam Hussein, waarvan de
burgerbevolking het slachtoffer is. Volgens het RD. 29-3-2003 zijn het de
joden die achter deze ruimingen zitten, zie nieuwsbericht Reformatorisch
Dagblad, p.31:

“Washington werkt onder Bush aan Nieuwe Wereld
Orde”: Discussie in VS over Joodse betrokkenheid
bij oorlog. Democratisch afgevaardigde James
Moran uit Virginia sprak enkele weken geleden
tijdens een partijbijeenkomst uit wat sommige
Amerikanen al enige tijd luid suggereren: “Zonder
de druk van de Joodse gemeenschap zou het nooit
tot een oorlog tegen Irak gekomen zijn”, aldus
Moran. Minister Powell sprak dit echter tegen.
Ezau is de man die van Jakob zijn lesje heeft
geleerd, het verkleden en vermommen. De
Edomieten en Amelekieten zijn daarin meesters,
wat het zo moeilijk maakt om een juiste
identificatie te nemen. In 2Kron.20:1 vermomde
Amalek zich als Ammoniet. In Numeri 21:1

vermomde Ezau zich als koning Arad, alsmede Richteren 6. 
Ezau’s nakomelingen vermommen zich als Jakob-joden, wat in Openbaring
2:9 en 3:9 een “synagoge des satans” wordt genoemd.  De Edom-geest is
deswege de geest van satan. Judea werd door de Edomieten omgedoopt tot
Idumea (Edom). Johannes Hyrcanus verklaarde de Edomieten en Judeeërs
tot één volk, gedwongen werden de Edomieten in Juda ingelijfd. Herodus
(Edomiet) trouwde met de kleindochter van Hyrcanus en liet daarna de
gehele priesterfamilie ombrengen inclusief zijn eigen vrouw. In die tijd
ontstond het Judaisme des Sadduceeërs, door wie onze Heiland ter dood is
overgeleverd aan de Romeinen. De Zionisten schijnen dezelfde soort
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Edomieten te zijn. Later, toen de Orde der Jezuïeten is opgericht door de
jood Ignatius van Loyola, zien we de Edom-geest opnieuw actief. De
Jezuïeten vormen de kerkelijke politie die actief was tijdens de Inquisitie,
en ook heden actief is om de antichrist voort te brengen, de super Agag, zie
Numeri 24:20. De antichrist is de namaak-Messias, de verklede Ezau-
Amalek-Agag.      
Ezau-Amalek kunnen het over alle kanten, desnoods religieus. Oorlog
voeren en er een religieuze tint aan geven is al heel oud, zie wat in
2Koningen 18:25 staat, waar Rabsaké tegen Hizkia zegt:    Nu, ben ik zonder
den HEERE opgetogen tegen deze plaats, om die te verderven? De HEERE heeft
tot mij gezegd: Trek op tegen dat land, en verderf het.
  
Vernietiging van satan en Babel
Uit de tekst van Openbaring 20:10 zou men kunnen opmaken dat satan en
zijn volgelingen tot in alle eeuwigheden gepijnigd zouden worden, zie 
 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers,
alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en
nacht in alle eeuwigheid.  
In Ezechiël 28 staat daartegenover dat de satan tot as wordt, dus totaal
vernietigd, zie 18  Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het
onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik
een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u
gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien.
19  Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote
schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid.

Wanneer er dus een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal komen, zou er
volgens Openbaring 20:10 ergens toch nog een plek moeten zijn waar satan
tot in alle eeuwigheid zou worden gepijnigd. Dat zou de traditionele hel
zijn waarover het christendom al eeuwen spreekt. Ook de goddelozen
zouden in alle eeuwigheid in de hel moeten branden. Dat is echter in strijd
met o.a. Maleachi 4, zie   
1 ¶ Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle
hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige
dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel,
noch tak laten zal.   2  Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der
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Bush als “vredestichter”

gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult
uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.
3  En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen
uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen.  

De satan en goddelozen worden tot as, dat wil zeggen: totaal vernietigd.
Het Hebreeuwse ballahah = opgegeten, vergaan. Satan sterft ook geen
Adamitische dood, maar wordt totaal verteerd en tot as en zal nooit meer
opstaan, alsmede de goddelozen. Ook het beest, de valse profeet en duivel
worden totaal vernietigd. Het Griekse katargeo = totale vernietiging. En
wel door het “eeuwige vuur”, dat is wellicht atomair vuur, zoals uit
Ezechiël 28 kan worden opgemaakt, een vuur dat van satan zelf uit is
gegaan, door Jahweh gebruikt: 18  Vanwege de veelheid uwer
ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen
ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u
heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al
degenen, die u zien.  

Dat is hetzelfde als het
“eeuwige vuur” wat in
M a t t h e u s  2 5 : 4 1  w o r d t
genoemd. De 1e en 2e dood uit
Openbaring zijn niet voor de
Adam-mensen. De Adam-dood
is te lezen in 1Cor. 15:20-26,
waaruit opwekking mogelijk is.
De Adam-mensen kunnen wél
in aanraking komen met de 1e
en 2e dood, nl. wanneer zij zich
verbinden aan het beest, door
satan te aanbidden. Openbaring

20:10 berust op een foutieve vertaling van het woordje aion (eeuwigheid).
Een aion is een tijdvak.  De pijniging van satan duurt tot de aion der
aionen, d.w.z. totdat het koninkrijk van Elohim definitief is gevestigd,
daarna niet meer. Dan zal er geen dood meer zijn, geen satan en geen
goddelozen. Alleen rechtvaardigen. Satan en de goddelozen eindigen in as.
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Een loge/tempel met troon van Lucifer

Bush als “drank-koning” 

De “eeuwige” straf behoort tot
een bepaald tijdvak, dat
ongeveer 1000 jaren omvat. Het
is de straf in die eeuw.

Babels ondergang is o.a. te lezen
in Jeremia 51:48vv:
Oud Babel was gesitueerd in de
Levant, het Midden-Oosten, wat
nu Irak is. Nieuw Babylon, het
Grote Babylon en haar dochter
is gevestigd in het Westen van

Europa en de USA. Vers 53, al klom Babel ten hemel. Dat kan niet op het
Irak van vandaag zien. Irak heeft geen ruimtevaart-aspiraties. Dat is de VS
met haar NASA, en Europa met ESA. Verstoorders van dit Babylon komen

vanuit het Noorden, (via de Beeringstraat?). In dat Babel staat een “brede
muur’, een paleis der vreemdelingen, het VN-gebouw in New York, die
wel hoog en mooi is, maar géén sterkte heeft. Dat hebben wij onlangs
kunnen zien, dat de VN de USA en Engeland er niet van kon terughouden
de aanval op Irak te beginnen. Een zee zal over dit Babel rijzen. 
De heersers van dit Babylon zijn de Illuminati, die weten dat Nibiru in
aantocht is. Zij willen deze planeet uit zijn baan brengen, richting Jupiter,
zie  www.stewartswerdlow.com/news_current.shtml
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Miss Liberty onder
Nibiru

Staat te lezen op een VS-
helicopter!

N i b i r u  i s
“alsem”, zoals
in Openbaring
aangekondigd.
O o k  h e t
Vaticaan houdt
deze planeet
goed in het
vizier, zie:

http://clavius.as.
arizona.edu/vo/vatt.html

Gelukkig staat er ook nog wat ánders in de Schrift. Zie Jesaja 14 laatste
vers:
Jesaja 14:32  Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat de
HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een
toevlucht daarin hebben zouden.  

Dat is het positieve nieuws wat te melden valt. 
En Jesaja 12:5  Psalmzingt den HEERE, want Hij heeft heerlijke dingen
gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem.
6  Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! want de Heilige Israels is
groot in het midden van u.  

Zie ook Mattheüs 16:18  En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze
petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve
niet overweldigen.  

We hopen binnenkort daarop dieper in te gaan, hoe Jahweh Zijn plannen
voor een vernieuwde hemel en aarde klaar heeft, met het herstel van Zijn
heiligdom , het priesterlijke aspect, én het herstel van Davids troon, het
koninklijke aspect.  Waakt en bidt, opdat we waardig geacht worden die
eeuw binnen te mogen gaan.


