1

2

Vragen bij Oorlog Irak en vogelpest Nederland No.284

Concept, commentaar welkom

5-4-2003

Oorlog Irak, vogelpest Nederland
Kunnen wij de oorlog van de VS-Engeland tegen Irak, en de strijd
vandaag in Nederland tegen de vogelpest, met de strijd enkele jaren
terug tegen de MKZ, zien als duidelijke symptomen van een
dolgedraaide beschaving, waar gezond verstand ontbreekt en waar de
kracht der dwaling overheerst, als een strijd van paranoïden?
Bush, Blair en Aznaz (Spanje) willen de “as van het kwaad” (Irak,
Iran, Noord Korea, Libië, Syrië, etc-) bezweren, en proberen andere
landen ervoor warm te laten lopen. Zij gebruiken in hun propaganda
soms religieuze termen, er staat zelfs op een Amerikaanse tank voluit
een tekst uit Psalm 23: .Al ga ik ook door een dal der schaduw des
doods, etc.- Zie voorpagina RD 4-4-03. Op andere tanks zijn echter
echte doodskoppen geplaatst, zie afbeelding.

Bush kondigde zijn “strijd aan tegen het terrorisme” , na de
aanslagen in New York en Washington 9 sept. 2001. Kunnen wij dit
zien als het slaan in de lucht om de sterren van de hemel te zullen
raken? Het is de strijd tegen een onzichtbare vijand, een
denkbeeldige vijand, tegen een spookbeeld. Dat gebeurde in het
verleden ook in en rond Genève. Calvijn geloofde in het sprookje van
de “pestzaaiers”, mensen die met zalf dat bereid was van
uitwerpselen van de duivel, deurklinken van huizen zouden hebben
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ingesmeerd, zodat de pest in Genève zich verspreidde (zie de
raadsprotocollen van 1545 van Genève, door dr. N.J. Hommes in
“Misère en grootheid van Calvijn”). Occultisme vierde in die dagen
hoogtij, zelfs in en tijdens het ontstaan van de vroege kerk. De
pestzaaiers en heksen werden verbrand, waarbij Calvijn vooraan
stond. Luther wilde zelf wel de heksen levend verbranden.
Actie vraagt om reactie, dat is menselijk. Dus bij een gebeurtenis of
ramp moet er wat gedaan worden, moet er actie worden genomen.
Op zichzelf goed, maar niet altijd effectief. Sommige dingen moet je
gewoon dood laten bloeden. Men moet niet gaan hollen in het
onzekere, geen paniek veroorzaken en zich niet door paniek laten
leiden, geen doldrieste acties ondernemen. We zien dat paniekverschijnsel steeds weer, en het schijnt dat wij van de geschiedenis
niets willen leren. Wanneer er MKZ uitbreekt meent de overheid onder supervisie van Brussel- dat er iets moet worden ondernomen.
Moeten wij dit zien als bewijs dat de overheden de zaak serieus
nemen? In het andere geval kan het zijn dat de politiek juist munt wil
slaan uit bepaalde catastrofen, wat nog niet direct te bewijzen valt,
doordat men mogelijk uit twee monden spreekt. Tijdens MKZ
werden miljoenen gezonde dieren afgeslacht en geruimd, onder het
motto te strijden tegen het mkz-virus. Nu, tijdens de vogelpest wordt
bijna heel Nederland preventief geruimd van kippen en andere
vogelsoorten, in de hoop dat men het virus kan indammen via
bufferzones. Zelfs het leger is ingezet. Moeten wij dit zien als de
waanzin ten top, te menen een virus te kunnen inhalen door middel
van preventief ruimen? Een virus is een parasiet. Parasieten zijn niet
door onze Schepper gemaakt, maar zijn producten van satan. Die
moeten gewoon uitwoeden. Daar moet je niets tegen ondernemen.
Daardoor maak je het alleen maar erger. Onze Schepper is de
Almachtige, liet satan wel toe Job te beproeven, maar niet te doden.
In de natuur heeft onze Schepper de factor “herstel” ingebouwd om
te overleven. Daar kan geen virus tegenaan. Gezonde dieren die
voldoende weerstand hebben opgebouwd zullen overleven.
Zwakkeren vallen ten prooi, en die zwakte is wellicht het gevolg van
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onze foute biologische fok-methoden. Jahweh kan wel pest of
pestilentie (in het Hebreeuws “deber”, dat is vernietigen) aanwenden
om Zijn volk te straffen, zie o.a. Leviticus 26:25, Deuteronomium
28:21, Jeremia 14:12. Maar Hij wil de rechtvaardigen ervan
verschonen, zie Psalm 91:3 en 6.
Vogelpest (aviaire influenza) waarover het Ministerie van
Landbouw, (LNV) het volgende meedeelt: “De minister van LNV
(Veerman) heeft een aantal maatregelen getroffen om ervoor te
zorgen dat de kans dat de vogelpest zich verspreidt binnen
Nederland zo klein mogelijk is en blijft. Men is verplicht deze
maatregelen na te leven. LNV hanteert een bepaald
bestrijdingsbeleid. In een aantal gebieden rondom een besmetting
worden alle dieren die vatbaar zijn voor vogelpest gedood (preventief
ruimen). Dit om de kans dat het virus zich verder verspreidt in
Nederland zo klein mogelijk te houden”.
In Stroe, in de kazerne, is een crisiscentrum ingericht voor de
vogelpest. Er zijn 250 man gestationeerd om de mensen van de
buitendienst te instrueren. Die 250 man hebben allen nieuwe
bureau’s en bureaustoelen met nieuwe computers gekregen en
worden vanuit de keuken van de kazerne voorzien. Wordt er met geld
gesmeten en is men soms bezig met het testen van crisis-centra voor
de komende Nieuwe Wereld Orde?
Moeten wij de bestrijding van de vogelpest zien als een soort
kansspel, welles of nietes?
Vreemd daarbij is dat de overheid (nog) de kosten van de ruimingen
op zich neemt en een (nog vrij hoge) vergoeding uitbetaald aan
gedupeerden. Moeten wij dit zien als een doekje tegen het bloeden?
Of zijn de preventieve ruimingen tot nog toe proefballonnen die zijn
opgelaten om de reacties der bevolking te peilen, zien waar en hoe
groot de weerstand is? We zien echter dat de bevolking gaat berusten
in het ruimingsbeleid, en dáár wil men de bevolking hebben? De
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hoofdverdachten -kraaien en andere wilde vogelsoorten- blijven
echter nog buiten schot.
Eerder was er de varkenspest, BSE, dioxine, MKZ, nitrofen, MPA en
nu de vogelpest. Minister Veerman geeft toe dat hij het virus
achterna holt. De kamer heeft kritiek op Veerman en wil een nóg
strengere aanpak die resulteert in een mega-slachting. Moeten wij dit
zien als een uiting van volslagen onvermogen? Of zit er soms een
bewust plan achter het bestrijdingsbeleid? Welke geest spreekt er uit
het preventief ruimen? Daar zijn enkele Bijbelse voorbeelden van te
noemen: Koning Herodus (Edomiet) liet alle jonge kinderen in de
omgeving van Bethlehem doden, in de hoop daarmee de pasgeboren
koning te hebben omgebracht. Doëg (ook een Edomiet) kreeg van
koning Saul toestemming de priesterdynastie te vermoorden, maar
sloeg daarbij tevens alle vrouwen en kinderen dood, zelfs de beesten
die van de priesters waren ruimde hij. Het is kennelijk de geest van
Edom die nu rondwaart in ons democratische Westen.
Het einde van deze eeuw (tijdperk) is Ezau, het begin van het
volgende tijdperk is Jakob, staat in 4 Ezra geschreven.
Verder, Amerika heeft in Afghanistan de strijd gevoerd tegen het
terrorisme, waarbij Bin Laden de hoofdgezochte was, die kennelijk
de dans kon ontspringen. Nu is Saddam Hussein het mikpunt, die
zich waarschijnlijk in of onder Bagdad bevindt, en er dus een
straatoorlog in Bagdad moet worden gevoerd, die volgens kenners
eenderde van de soldatenlevens zal opeisen. Saddam in handen te
krijgen lijkt onwaarschijnlijk. Wordt dit de zoveelste “no-win-war”
van de USA, of loopt Bush in een opgezette val van Rusland?
Rusland heeft Irak van de meest moderne wapens voorzien, die nog
niet zijn ingezet.
Wij geven hierna een korte uiteenzetting weer van de inhoud van een
lezing van David Bay (2-4-2003), directeur van het Amerikaanse
Cutting edge, een christelijke organisatie:
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“Momenteel hebben ongeveer 40 verschillende landen hun troepen in
het Midden-Oosten. Dat kan wijzen naar Joël 3:14, het dal van
Josafat, het dal der beslissing.
Amerikanen en Britten hebben ongeveer 300.000 man van hun beste
soldaten, waarbij er nog eens 150.000 bij komen binnen korte tijd. Al
deze soldaten gaan zich rondom Bagdad ingraven. Wanneer Bush en
Blair er écht van overtuigd zijn dat Irak massavernietigingswapens
heeft, is het hoogst onverantwoord om zo’n grote troepenmacht te
concentreren op één doel. Dat vraagt om problemen, om een massaslachting. De enige optie voor Irak, wanneer Bagdad geïsoleerd
wordt, is om alsnu de massavernietigingswapens met succes in te
zetten.

Generaal Franks van de USA heeft gezegd dat het nog ongeveer 40
dagen in beslag neemt voordat alle troepen zich volledig rond
Bagdad hebben ingegraven. Dat zou tot ongeveer 1 mei zijn, wanneer
de temperaturen aldaar reeds zeer hoog stijgen..

Irak heeft biologische wapens, nucleaire wapens en chemische
wapens. Met biologische en nucleaire wapens kan Irak wel met
succes de geallieerden vernietigen, maar dat levert te groot risico
voor de eigen bevolking. Wat overblijft zijn de chemische wapens.
Met behulp van Rusland kan Irak via raketten en met vliegtuigen de
chemische bommen droppen. Irak heeft tot nog toe in de strijd geen
vliegtuigen ingezet. Met haar vloot van 96 Russische Migs-19 kan
Irak een verrassingsaanval uitvoeren, zó snel dat Patriots en USAluchtafweer er niets tegen kan doen. Irak heeft verder ongeveer 1000
HIND-aanval helikopters die nog niet zijn ingezet. In een paar
seconden tijd kan Irak met deze helikopters een vernietigende aanval
plegen.

David J. Smith van Newswatch Magazine 5-4-2003 spreekt zich in
dezelfde geest uit en ziet de oorlog tegen Irak als de weg die bereid
wordt voor de Eén Wereld-regering. Rusland en China zullen
mogelijk een invasie en aanval op de USA en Engeland doen
wanneer zij op het zwakst zijn. Irak heeft 30-40 divisies, terwijl de
USA met 6-8 divisies de aanval is begonnen. Vele vrijwilligers van
omliggende landen trekken nu reeds de grens over om Irak te helpen.
Wanneer Saddam een dictator is, die beschikt over
massavernietigingswapens, waarom wacht hij dan tot nog toe
stilletjes de geallieerden af zonder een grote tegenaanval? Mogelijk
wordt er achter de schermen een allesvernietigende slag voorbereid,
aldus David Smith.

Amerika is met veel bravoure deze oorlog begonnen als
wereldsupermacht nummer één, maar is helemaal niet meer nummer
één en kan zeer snel haar huidige macht verliezen. Irak bezit wapens
vanuit Rusland die zo krachtig en hoog ontwikkeld zijn dat de USA
ermee 50 jaar achter blijft. Rusland heeft de aller modernste
scalarwapens, plasma en laserwapens en ook moleculaire wapens.
Niet Amerika, maar Rusland is op dit moment de enige werkelijke
supermacht, volgens Amerikaanse oud-legerofficieren en
deskundigen.

Wanneer het scenario wat Cutting edge en David Smith ons
voorhoudt juist is, is de dag van Jahweh zéér nabij. Lees Joel 3 daar
eens op na.
Bush heeft een nieuwe wet (executive order) ondertekend, die hem
macht geeft zónder proces en zónder rechter, zónder jury of
advocaat, verdachten te executeren.

Het is heel goed mogelijk dat het plan der Illuminati is om alle
Amerikaanse en Britse soldaten in Irak op te offeren voor hun grote
doel: om via communisme de wereld aan zich te onderwerpen en de
antichrist naar voren te schuiven. Amerika en Engeland zijn alsdan
voor een groot deel ontkracht en een gemakkelijke prooi voor de
Russen, die in Amerika reeds zeer veel manschappen en materieel in
het geheim daar hebben gestationeerd”. Aldus Cutting edge-nieuws.

Wanneer Bush en de zijnen iemand als gevaarlijk zien, hebben zij
zich het recht toegekend tot liquidatie van de persoon. Is op deze
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manier de “strijd tegen het terrorisme” niet verworden tot het niveau
van dezelfde strijd tegen de armoede en drugs? Een strijd die men
niet wil winnen, waarvan men de bronnen juist voedt? Mensen
mogen geen vrije meningsuiting er meer op na houden, dat is
staatsgevaarlijk. Wij zijn weer terug bij af, namelijk bij de kerkvader
Augustinus. Augustinus zocht naar argumenten om andersdenkenden
te kunnen vervolgen. Hij stelde het onschriftuurlijke beginsel vast,
dat de naam “cogite intrare” draagt, de dwang om anderen naar
binnen te brengen, wat hij baseerde op Lucas 14:23. Daarmee doelde
Augustinus echter op een geheel ándere dwangmethode dan onze
Heiland ermee voorhad. In Inquisitie en onverdraagzaamheid van de
Reformatoren heeft Augustinus als uitgangspunt.
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Om die reden: De afwezigheid van oorlog geeft vrede. De
combinatie van alle oorlogen geeft dood”. Of zoals Karel Glastra van
Loon, een bekende Ned. schrijver, het volgende over de oorlog zegt:
“We voeren oorlog voor de vrede. We bezetten een land om het te
bevrijden.
We vermoorden mensen om ze te redden. We liegen tegen
journalisten en bedriegen het volk uit naam van de persvrijheid. En
we vegen een dictatuur onder het bommentapijt en noemen dat
democratie”.

Heeft Bush de huid van de beer reeds verkocht, voordat hij geschoten is? Dit
moet de nieuwe dinar worden voor het toekomstige democratische Irak.

Figuur4De waarheid is simpel: Je kijkt maar naar de letter Q en de link is
gelegd.

Het is de geest van het gewijzigde denken, de geest van Babel. Het
zijn de simplisten, zoals Mr. Asholt stelt:
“Het is zo simpel als zwart en wit. De afwezigheid van kleur geeft
zwart. De combinatie van alle kleuren geeft wit.

Deze geest van verwarring (Babel) is volgens historici sterk gaan
waaien in de 6e eeuw vóór Christus, wat volgens hen een
scharniertijd in de wereldgeschiedenis is. In die tijd leerde
Pythagoras de onsterfelijkheid der ziel, welke haaks staat op de leer
van de Bijbel, maar welke wél door het christendom is overgenomen.
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In die periode zijn aan woorden hun eenduidige betekenis ontnomen,
waardoor mensen elkaar niet meer konden verstaan. Wanneer de één
van vrede sprak, vatte de ander dat als oorlog op. Uit die tijd stamt
ook de Babylonische Talmud.
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Het is dan ook de hoogste tijd dat er “massaal wordt geruimd”, dat

Nog een voorbeeld: Vorige

maand hield de VN een
wereldwijde opiniepeiling. Ze stelden maar één vraag,
namelijk: "Wilt u alstublieft uw eerlijke mening geven
over de oplossing voor het
tekort aan voedsel in de
rest van de wereld?" Deze peiling is echter jammerlijk
mislukt, want:
* In Afrika wisten ze niet wat "voedsel" was.
* In Oost-Europa wisten ze niet wat "eerlijk" was.
* In West-Europa wisten ze niet wat "tekort" was.
* In China wisten ze niet wat "mening" was.
* In het Midden-Oosten wisten ze niet wat een
"oplossing" was.
* In Zuid-Amerika wisten ze niet wat "alstublieft" was.
* In de VS wisten ze niet wat "de rest van de wereld"
was.

Het eenduidige of concordante denken is verdwenen. Daarvoor in de
plaats is het dualistische en gespleten denken gekomen, wat ervoor
gezorgd heeft dan wij het Bijbels-reformatorische erfgoed van het
ware geloof zijn verloren. Wanneer de Schrift en de Reformatie
spreekt over wedergeboorte, rechtvaardiging door het geloof en
vereniging met Christus, houdt dat in dat in dat ondeelbare ogenblik
ons in Hem álles ineens en voor altijd ten deel valt en de zondaar
bewust verlost wordt en overgaat in een nieuw leven, Christus en
alles in Hem zich toeëigend. Sinds de Nadere Reformatie is men
onder wedergeboorte iets geheel anders gaan verstaan, nl. een
instorting van een nieuw levensbeginsel (een habitus, afgeleid uit de
Griekse filosofie) waarbij de zondaar niet de bewuste kennis van
Christus zou ontvangen, maar een aanvankelijke kennis van zonden,
wat men is gaan zien als een opwassen in heiligmaking. Laatste visie
is helaas de algemeen geldende onder het bevindelijk-gereformeerde
volksdeel.

De geallieerden hadden 710 redenen om de oorlog tegen Irak te beginnen.

wil zeggen dat er een andere wind gaat waaien en dat de woorden en
zaken van hun dubbele betekenissen worden bevrijd. Wij moeten
terugkeren tot de eenvoud van het ware geloof, eenmaal de heiligen
overgeleverd. Wij moeten verlost worden van de satanisten, die de
wereld aan zich willen onderwerpen om er hún Nieuwe Wereld Orde
te vestigen, waarin geen enkele vrijheid van het menselijk geweten
zal worden toegelaten. Wij dienen verlost te worden van de Edomgeest, van de waan, om tot de werkelijkheid te geraken. Uw
Koninkrijk is komende, is onze dank-bede!
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