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De film genaamd : “The Passion”
1 April is het zover dat in ons land de omstreden film van Mel Gibson over
de laatste 12 uren van het lijden van Jezus zal worden vertoond.
Deze film heeft al heel wat gemoederen in beweging gebracht. Er zijn
opmerkelijke feiten aan het licht gekomen door middel van deze film, die
mogelijk wijzen op de nabije verschijning van de (politieke) antichrist. De
film bevat volgens sommige christenen en groepen in de USA en andere
Westerse landen een duidelijke symboliek van de antichrist. Algemeen
hoort men in de commentaren in ons land en de wereld niets over deze
symboliek. Het gaat over de volgende opmerkelijke zaken die in de film
worden getoond:
Een één-ogige Messias of Jezus-figuur.
Het rechteroog van Jezus in de film na de
geseling is donker, dof, niet in werking.
Wij worden geconfronteerd met een
Messias met één oog, en alzo sterft Hij en
staat ermee op. Het éne oog wijst volgens
de voornoemde groepen christenen naar
het Alziend Oog van de Egyptische god
Horus, zoals afgebeeld op het
Amerikaanse Grootzegel. Ook tijdens de
opstandings-scene in de film heeft Jezus
nog slechts één oog waaruit Hij kan zien. Jezus als “piraat”
Jezus wandelt in de film naakt uit het
graf.
Volgens voornoemde groep Christenen zitten de Illuminati achter deze
film, (de Illuminati dat is een groep die voornamelijk bestaat uit hogegraad
vrijmetselaren en satanisten, die de Nieuwe Wereld Orde aan het vestigen
zijn, en die in alle regeringen van deze wereld hun leden hebben. Illumi =
verlichten. Zij beweren verlicht te zijn door Lucifer, de satan).
Deze Illuminaten zouden reeds lang gepland hebben dat hun Messias één
oog zal hebben, en dat Hij ook naakt zal verschijnen, als een wedergeboren
mens. Men wil kunstmatig Zacharia 11:17 in vervulling doen gaan.
15 Verder zeide de HEERE tot mij: Neem u nog eens dwazen herders
gereedschap. 16 Want ziet, Ik zal een herder verwekken in dit land; dat gereed is
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om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken; het jonge zal hij niet zoeken, en
het verbrokene zal hij niet helen, en het stilstaande zal hij niet dragen; maar het
vlees van het vette zal hij eten, en derzelver klauwen zal hij verscheuren.
17 Wee den nietigen herder, den verlater der kudde! Het zwaard zal over zijn
arm zijn, en over zijn rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren, en zijn
rechteroog zal ten enenmale donker worden.

Wij geven hieronder weer wat de diverse groepen Christenen in de USA en
in het Westen van deze film vinden en wie zij ervan verdenken de komende
politieke antichrist te zijn:
Zij stellen dat in de ogen van Jahweh de antichrist een machthebber is,
gesymboliseerd door een beest, vol bedrog. In de ogen der mensen zal hij
een welsprekend, innemend en charismatisch figuur zijn, een groot politiek
wereldleider, zeer geliefd en veelbesproken. Door middel van een aanslag
op deze figuur zal de gehele wereld menen dat hij gestorven is, maar in
werkelijkheid zal hij nog in leven zijn, waar men verwijst naar Openbaring
13:3.
3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke
wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.

Deze figuur zal zó enorm geliefd zijn dat men straten, gebouwen,
oorlogsschepen, scholen, vliegvelden, etc. naar hem zal vernoemen. De
dodelijke hoofdwond die deze figuur zal oplopen wordt volgens hen voor
het eerst genoemd in Genesis 3:15 en later in Psalm 68:21.
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.
Psalm 68:21 (68-22) Voorzeker zal God den kop Zijner vijanden verslaan, den
harigen schedel desgenen, die in zijn schulden wandelt.

Men kan wel begrijpen dat de verwondering der mensen zeer groot zal zijn
wanneer deze doodgewaande figuur plotseling op een bepaald
crisismoment in de historie levend en wel zal verschijnen. Volgens Psalm
68 moet deze figuur een goede kop met haar hebben. De hoofdwond zal een
deel van zijn haar treffen, maar deze wond zal zich weer herstellen, en het
zal zijn als of hij uit de dood zal zijn teruggekeerd. Wanneer hij op een
gepland tijdstip van wereldwijde crisis zich levend zal vertonen, zal men
hem vereren als een afgod. Men zal hem smeken de wereldcrisis te
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bezweren, want hij is daartoe in staat, zoals hij in het verleden dat bewezen
heeft.
Volgens Habakuk 3:13 zal er in zijn nek ook een lichaamsbeschadiging
aanwezig zijn.
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televisie uitgezonden, maar weer in vergetelheid geraakt. Op de foto’s was
te zien dat Kennedy slechts één oog kon gebruiken en dat zijn rechterarm
verlamd was. Ook vele anderen hebben Kennedy op het eiland Skorpios
gezien.

13 Gij toogt uit tot verlossing Uws volks, tot verlossing met Uw Gezalfde; Gij
doorwonddet het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende den grond tot
den hals toe.

En zoals gezegd zal volgens Zacharia 11:17 zijn rechteroog blind zijn en
zijn rechterarm verlamd, beide als gevolg van zijn hoofdwond ná een
aanslag. Deze politieke antichrist zal samenwerken met de religieuze
antichrist, waar men algemeen Rome voor aanziet, de paus. De politieke
antichrist leeft dan ook op een goede voet met Rome en is een supporter
van het Rooms Katholicisme.
Genoemde christenen in de USA wijzen vervolgens naar Openbaring 17:11,
dat beest dat er was, tijdelijk niet is en weer zal zijn, de 7e en die is ook de
8e. De 7e wereldmacht ziet men als de USA, met een Amerikaanse
president als antichrist-leider. Hij zal de naar vrede snakkende mensheid
vrede aanbieden. Het 8e rijk is dat van de Nieuwe Wereld Orde der UN, het
Britse of Anglo Saksische Imperium.
Dan rijst de vraag wie of welke president van
de USA kan dit zijn of zijn geweest, op wie
een aanslag werd gepleegd en die
doodgewaand werd, maar plotseling nog blijkt
te leven?
Het antwoord is, dat men de bekende JFK,
John Fritzgerald Kennedy ervoor houdt deze
omgeschreven figuur te zijn. Kennedy was de
jongste man die ooit in de VS tot president
werd gekozen, en ook de jongste die zou zijn John F. Kennedy
overleden als gevolg van een aanslag. Kennedy
is na de aanslag zogenaamd begraven, maar in werkelijkheid zou hij op een
kamer van de 17e verdieping van het National Naval Hospital in Bethesda,
Maryland, hebben gelegen. Daarna is hij overgebracht naar het eiland
Skorpios nabij Griekenland. Daar heeft de Brit George Duncastle hem in
1971 gezien en foto’s van hem gemaakt. Deze beelden zijn zelfs via de

Lijkkist waarin JFK zou liggen

Tijdens de begrafenisplechtigheid van JFK waren veel wereldleiders
aanwezig, en zou in de kist het lichaam hebben gelegen van een overleden
proefpersoon van de medische school te Bethesda. Dr. Humes heeft de
autopsie op Kennedy verricht maar weigerde nadien elk interview. Het is
echter 15 jaren nadien bekend geworden dat de hersenen reeds uit het hoofd
verwijderd waren van het lichaam dat door Humes werd geschouwd. Dat
lichaam kon dus niet van Kennedy zijn, maar van een andere persoon.
Kennedy was in zijn hersenen geraakt, en als gevolg daarvan is zijn
bronchial plexus beschadigd, waardoor zijn rechteroog dof is en zijn
rechterarm verlamd.
Het beest zou uit de zee zijn voortgekomen, zie Openbaring 13:1, wat
volgens de voornoemde groepen christenen wijst op het feit dat JFK in
augustus 1947 bevelhebber was van de Amerikaanse PT-boot no. 109, die
door de Jappen tot zinken werd gebracht. JFK overleefde met enige
manschappen deze aanval op wonderlijke wijze. Sindsdien werd hij “de
held der zee” genoemd, waarover men zelfs boeken schreef.
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Via zijn Ierse afkomst kan JFK van de stam Dan afstammen, waarin een
vermenging plaatsvond met het zaad der slang. De stam Dan had een slang
in het wapenschild, maar ook een adelaar.
Op 22-11-1963 (de Illuminaten werken veel met Kabbalistische
getallenreeksen, zoals 11, 22, 33, 666 etc..) vond de aanslag op JFK plaats.

Hoofdwond van John F. Kennedy

Direct na de aanslag is hij naar het Parkland Memorial Hospital gebracht,
dat één van de beste trauma-centrums van de USA is. Diverse doctoren
werden ingezet, als Carrico, Perry en anderen. Doctor Clark verklaarde kort
daarna dat JFK dood was, vanwege de afwezigheid van zenuw-, spier- en
hartreacties. Een verpleegster kreeg opdracht het lichaam te reinigen, maar
constateerde dat de echte dood zich niet inzette en JFK niet werkelijk dood
was. Het lichaam van JFK werd in een kostbare bronzen kist gelegd met
een doek over het lichaam. De kist verdween op mysterieuze wijze, onder
toeziend oog van de CIA en FBI. Nadat JFK in de kist werd gelegd is hij
illegaal overgevlogen naar Love Field in Dallas. Er was geen vergunning
en geen officiële doodverklaring afgegeven. Nadien is er een soort valse
autopsie gedaan in het Bethesda Hospital, en sindsdien is de wereld om de
tuin geleid inzake de werkelijkheid. Men besloot JFK dood te verklaren,
zodat het presidentschap kon worden overgedragen aan de vice-president
Johnson. De maffia had gezworen dat ze JFK zouden vermoorden, en om
die reden kan men JFK doodverklaard hebben. Toen het presidentiele
vliegtuig Airforce One landde op de Andrew Force Base begonnen de vele
mysteries te ontstaan rond de aanslag. Intussen was de bronzen lijkkist leeg
en werd uitgeladen, wat niet door lijfwachten mocht gebeuren. Men was
bang dat opgemerkt zou worden dat de kist leeg zou zijn. Voordat de kist in
Bethesda aankwam was daar reeds een helikopter geland met een
slachtoffer. Het was weliswaar een persoon met een hoofdwond, maar het
was niet het lichaam van JFK. De hersenen wáren reeds uit het hoofd van
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het lichaam verwijderd, voordat de autopsie moest beginnen. Nooit is er
duidelijkheid gekomen waarom Jacky Kennedy vele jaren lang na de
aanslag nogsteeds regelmatig bezoeken bracht aan het Bethesda Hospital.
De 17e verdieping ervan is een VIP-suite die vele jaren hermetisch van de
buitenwereld afgesloten is geweest. In 1968 is Jacky met Onassis getrouwd
en verhuisd naar het eiland Skorpios. Sindsdien is de 17e verdieping weer
opengesteld.. JFK heeft de fatale hoofdwond naar alle waarschijnlijkheid
overleefd en heeft daarbij zijn mentale eigenschappen behouden. Hij zou
slechts de parietal en temporal lobes van zijn rechter hersenen hebben
verloren, waardoor zijn rechteroog donker is en zijn rechterarm verlamd.
De Bijbelvorser John MacArthur zegt dat het in het Bijbelboek Zacharia
o.a. gaat over de meest furieuze tegenstander van Jahweh, de valse herder
of antichrist. Het is een persoon die op Christus lijkt, maar dat in
werkelijkheid niet is. Hij zegt dat in Zacharia 11:15-17 de valse herder voor
ons wordt uitgetekend, niet als een gevallen engel, maar als een bedrieger,
die door Paulus in 2Thess.2:3 de “mens der zonde” wordt genoemd. Jesjoea
zei dat deze persoon in zijn eigen naam zou komen, Johannes 5:43.
Zacharia geeft ons twee heel gemakkelijk te aanschouwen aanwijzingen
waardoor de beoogde persoon gemakkelijk is te herkennen. Wij behoeven
deswege niet twijfelachtig te zijn, noch verleid te worden, wanneer wij de
persoon zien die een dof rechteroog heeft en een verlamde rechterarm, door
ons af te vragen of hij de ware Messias zou zijn. De man is getekend voor
zijn leven, is asymmetrisch en volslagen ongeschikt de wáre Messias te
zijn. De ware Messias en Zijn Gemeente zal zónder vlek of rimpel zijn,
volmaakt en schoon, symmetrisch en niet invalide.
Volgens genoemde Amerikaanse christengroepen was de president een felle
rokkenjager, gezien zijn avances of romances met de filmster Marylin
Monroe. Ook was hij een alcoholist, een trots en hoogmoedig mens, wat
overeenstemt met de omschrijving van Habakuk 2:5vv
5 ¶ En ook dewijl hij trouwelooslijk handelt bij den wijn, een trots man is, en in
zijn woning niet blijft; die zijn ziel wijd opendoet als het graf, en gelijk de dood
is, die niet zat wordt, en tot zich verzamelt al de heidenen, en vergadert tot zich
alle volken.
6 Zouden dan niet al dezelve van hem een spreekwoord opnemen, en een
uitlegging der raadselen van hem? En men zal zeggen: Wee dien, die vermeerdert
hetgeen het zijne niet is (hoe lange!), en dien, die op zich laadt dik slijk.
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7 Zullen niet onvoorziens opstaan, die u bijten zullen, en ontwaken, die u zullen
bewegen, en zult gij hun niet tot plundering worden?
8 Omdat gij vele heidenen beroofd hebt, zo zullen alle overgeblevene volken u
beroven; om het bloed der mensen, en het geweld aan het land, de stad, en alle
inwoners derzelve.
9 Wee dien, die met kwade gierigheid giert voor zijn huis, opdat hij in de hoogte
zijn nest stelle, om bevrijd te zijn uit de hand des kwaads.
10 Gij hebt schaamte beraadslaagd voor uw huis; uitroeiende vele volken, zo
hebt gij gezondigd tegen uw ziel.
11 Want de steen uit den muur roept, en de balk uit het hout antwoordt dien.

De profetie van Habakuk gaat metterdaad over het einde van dit tijdperk,
waarin een legendarisch hoofdpersoon zal opstaan die kenbaar is aan
voornoemde eigenschappen. De man zal aanvankelijk slagen in zijn streven
om de wereld tot een geheel te smeden in een Nieuwe Wereld Orde. Daarna
zal hij alle volkeren uitzuigen via geweldpleging en zware druk. Vele
volkeren die niet passen in het schema der Nieuwe Wereld Orde zullen
uitgeroeid worden (genocide). Dit zal kwaad bloed zetten en tenslotte zal
men hem zelf uitroeien en van de aarde wegdoen.
JFK is ook de president die Amerika naar de hemelse gewesten zond via de
ruimtevaart, zie Jesaja 14:3, Jeremia 51:53 en Habakuk 2:9.
Hij zal zijn wonderbaarlijk herstel gebruiken als bewijs dat hij van God
aangewezen is de grote wereldleider te zijn, die de wereld van een nucleaire
ondergang dient te redden. Hij zal als uit het graf verschijnen, daar de
mensheid hem dood waande. Zijn genezingsproces wordt in de Bijbel met
het Griekse woord “therapeuo” aangeduid, dat wijst op een langzaam
herstel. Opmerkelijk is dat JFK als hooggraadvrijmetselaar op dezelfde
wijze en op dezelfde plaatsen gewond werd als de godvader der
vrijmetselaars Hiram Abiff. Hiram werd door drie Tempelieren vermoord
op vrijdag de 13e in het jaar 1307 voor Christus en had eveneens een
hoofdwond en een nekwond.
Amerika is bij een federale wet op 26-9-1961 onder JFK onder de
heerschappij der VN gebracht (uitgeleverd), zoals ook onze vrije West
Europese landen tijdens het verdrag van Maastricht in 1992 door onze
volksleiders zijn uitgeleverd aan de Europese Unie. Ook is de USSR
ontbonden in 1992. Sindsdien heeft de USA, en hebben wij, geen eigen
zelfstandigheid meer. Vanaf die tijd mochten buitenlandse troepen op
Amerikaans grondgebied worden gestationeerd om de Amerikaanse burgers
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te “beschermen”. De VN is een wereldwijde vredesmacht, althans zo wordt
voorgegeven. In het VN-gebouw te New York staat in de meditatiekamer
de grootste natuurlijke magneet ter wereld als “altaar” waarnaast aan
weerszijden vijf stoelen, en aan het hoofdeinde staat de 11e stoel, bestemt
voor de Antichrist, of namaak Messias. Boven elke stoel hangt een lamp,
dus 11 lampen in totaal. De Illuminati hebben een grote voorliefde voor het
getal 11. Opmerkelijk dat de WTC-torens op 11 september werden
aangevallen, en dat de treinbommen in Madrid op 11 maart 2004 tot
ontploffing werden gebracht, 911 dagen ná WTC, met schrikkeljaar 912
dagen. En zo zijn er vele opmerkelijke zaken meer die in verband staan met
het getal 11. Het zou om rugtasbommen gaan, maar gezien het chassis van
de treinen tot bovenaan het plafond rondgebogen werd, moeten het
bommen zijn geweest die onder de treinen gemonteerd waren.
Amerika is wat betreft haar leiders een anti-christelijke en occulte natie, de
herleving of voortzetting van het oude Chaldea of Babylon.
De valse herder zal aan het hoofd staan van de NWO, als hoofdagent van
de satan, met als doel het ware volk van Jahweh uit te roeien. Daniël 7:8
beschrijft hem als een intelligent man, welsprekend en een bekwaam
politiek leider. Openbaring 6:2 zegt dat hij op diplomatieke wijze de vrede
en wereldeconomie zal herstellen. Volgens Daniël 8:25 is hij een man die
zichzelf verrijkt via zijn onderdanen. Wie is er zo bekwaam als hij? Wie
kan oorlog tegen hem voeren? Het is toch wel verbazingwekkend dat deze
ene man de zozeer verdeelde wereld geheel achter zich weet te krijgen! Hij
verkrijgt algehele wereldcontrole, waarbij de computer (ICT) hem grote
diensten zal bewijzen. Het gereedschap dat deze valse herder hanteert stelt
hem niet in staat om op werkelijk vreedzame wijze met zijn “schapen en
bokken” om te gaan. De valse herder wordt in Johannes 10 beschreven.
Tijdens zijn eerste regeerperiode van de laatste jaarweek zal het alles koek
en ei zijn. Daarna zal hij zich openbaren zoals hij in werkelijkheid is, een
wreedaard, die tweederde van de wereldbevolking -voornamelijk van
Israël- zal uitroeien, Zach. 13:8. De mensheid heeft voor deze persoon
gekozen, als of hij de ware Messias zou zijn. Daarna zal de mensheid er
achter komen dat hij in werkelijkheid een valse herder is. Vooral de joden
zullen teleurgesteld uitkomen. Veel joden hebben JFK zeer hoog staan. Zij
zullen hem als hun Messias accepteren. Zelfs de dochter van JFK, Carolien,
huwde met de jood Schlossberg. Het oordeel van Jahweh over de antichrist
is vast besloten. Hij heeft reeds een zware slag gehad, een hoofdwond,

9

Is “The Passion-film” antichristelijk?

No.309

waardoor zijn rechteroog dof werd en zijn rechterarm verlamd. Zijn totale
vernietiging volgt onherroepelijk, zie 2Thess. 2
3 ¶ Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst
de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des
verderfs;
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd
wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven
vertonende, dat hij God is.
5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner
eigen tijd.
7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk,
Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal
weggedaan worden.
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere
verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning
Zijner toekomst;
9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en
tekenen, en wonderen der leugen;
10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan;
daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te
worden.

Eerst zal JFK de leider worden van de EU. Hij was veel in Europa,
voornamelijk in Griekenland, ter voorbereiding op zijn Europees
leiderschap, als zijnde een Romeinse Prins, of als de koning van het nieuwe
moderne Babylon.

Iove - Illuminati-cult
De Iove-cult der Illuminati is die
van het “zonne-oog”. Jove =
oog, is het symbool van de
Arabische god van Jethro, de
schoonvader van Mozes. Jove en
Jehova is identiek. Iove komt Het zonne-oog
vanaf de zonaanbidders, die de
zondag vereerden als heilige rustdag. Het gaat
om de namaak-zon, de antichrist, die de sabbat
Centaur uit de zee
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zal verbieden en de zondagswet zal invoeren. Via de VN of UN zal de
Nieuwe Wereld Orde worden verwezenlijkt. Men zal een S voor de UN
plaatsen, zodat er SUN (zon) staat. Dan heet de UN voortaan SUN, of
Souvereign United Nations.
De Iove-cult gebruikt het kabbalisme, om
daarmee met getallenreeksen een soort
geheimschrift te creëren
Iove bestaat uit vier letters, die men de
cijfers 1,2,3,4 geeft, en de 5 en 6 geeft
men de beginletters IO, en 789X, is Iove
omgekeerd, dus Evoi.
Iove is de planeet Jupiter volgens de
interpretatie van de Pythagoreeërs. Dit
heeft men gedaan om overeenstemming te
krijgen met het tetragrammaton JHWH.
Men mag Iove, love, joue en Ioue lezen.
Jove staat voor de goden Jupiter, Ops
(Rhea), Venus en Eros.
De eenogige naakte rijder van
Ju-pitar is de zaadgevende vader, Ops de Iove op het witte paard
zaadontvangende moeder, en Venus
brengt de vader en moeder samen, waar Eros bevruchtend werkt. Jove
brengt de goden Juno, Ocean, Vulcan en Eris bij elkaar. Jove symboliseert
de elementen Ignation (vuur), Ocean (water), Vapor (lucht) en Earth
(aarde.
Jove staat voor Intuïtion, Openness, Understanding (begrip) en Energy
(actie). U ziet, we kunnen met Iove álle kanten op! (behalve de goede?)
The Passion
Zoals gezegd is dit een film van Mel Gibson welke gaat over de laatste 12
aardse uren van Jezus. De film oogst veel lof en evenzo veel kritiek.
Waarin Gibson is geslaagd, is het feit dat de film de aandacht van het grote
publiek heeft getrokken. De kosten van deze film bedragen ongeveer 25 30 miljoen dollar. De opbrengst zal vele malen hoger zijn, gezien de
enorme toeloop. Gibson wil het lijden van Jezus laten zien zoals dat
werkelijk geweest is. Dat is uiterst moeilijk, zoal niet onmogelijk. “Recht
voor je raap, schokkend om de werkelijkheid te zien met je eigen ogen. Je
ziet de gebeurtenissen zoals ze hebben plaatsgevonden”, zeggen sommigen.
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Anderen hebben echter grote moeite met de film, waarin beelden worden
opgeroepen als zouden de joden bloeddorstige geldbeluste
godsmoordenaars zijn, die Pilatus onder druk hebben gezet om Jezus te
laten vermoorden. Joden als Matt Drudge (journalist), vinden de film
betoverend, waarbij de gevaren van het leven duidelijk zichtbaar worden.
Volgens Gibson is de film bedoeld om te inspireren en niet om te kwetsen.
Gibson noemt Jezus een jood. Daaruit blijkt dat hij helaas het verschil niet
weet tussen een jood en een Israëliet. Een Israëliet is een afstammeling van
één van de 12 stammen, terwijl een jood in veel gevallen niet eens zijn
afstamming van één stam (van Juda) kan bewijzen. De meeste joden
stammen niet af van Juda/Sem, maar zijn een vermengd volk, grotendeels
van de Khazaren afkomstig, o.a. volgens de joodse professor uit Tel Aviv
Paul Wexler.
Jezus kan men beslist geen jood noemen, daar de joden Hem niet als één
hunner erkenden. Zij minachten Hem als zijnde een vreemdeling van
Galilea. Het Vaticaan heeft zich positief uitgelaten over de film, bij monde
van de behoudende kardinaal Dario Castrillon Hoyos. Hij noemde de film
“een triomf van de kunst en het geloof”. De jood Henry Makow vindt dat
de film gewoon tijdverspilling is, een film die hem boos maakt. Hij vindt
het een film die juist de haat tégen Christus opwekt, in plaats van liefde en
medelijden. Jezus verdedigt zich niet in de film, maar ondergaat de brute
moord zeer gelaten.
Het logo van Gibsons Icon Productions is een één-oog, zoals ook in het
USA-grootzegel is te zien.

Een cycloop of één-oogig persoon
Keerzijde van het USAgrootzegel

In het Brits Historisch museum te Londen is de
schedel van een cycloop te zien.
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Reacties van mensen op deze film:

ds. Nico ter Linden vond de film “een walgelijk bloedbad”.

Anti-semitisch?
Van verschillende kanten hoor en lees je dat deze film antisemitisch zou
zijn. Wat men onder “antisemitisch” verstaat is zoiets als anti-joods.
Semieten zijn afstammelingen van Sem, en daar vallen de meeste Arabieren
ook onder via Abraham, Hagar en Ismael. Dat de joden er in de vier
evangeliën van langs krijgen en worden aangewezen als de hoofddaders in
het veroordelingsproces tegen Jesjoea, is evident en duidelijk. Het gaat hier
niet eens zozeer over het joodse volk, maar over de geestelijke leidslieden
van die dagen, en dan nog wel voornamelijk de Sadduceeën, die
grotendeels van Kaïn en Ezau afstammen. Zij waren de grote aanstichters
om Jezus als hun grote tegenstander uit de weg te ruimen. Het is
wetenschappelijk onjuist om te pas en te onpas als er kritiek op joden wordt
geuit, dat af te doen als antisemitisch.
Rabbi Shraga Simmons is in zijn pen geklommen naar aanleiding van de
film “The Passion”. Hij somt een aantal bezwaren op waarom de joden
Jezus niet als hun Messias kunnen (willen) zien.
1. Omdat Jezus niet de Messiaanse profetie vervulde
2. Jezus belichaamde niet de persoonlijke eigenschappen van de Messias
3. Bijbelversen die naar Jezus als Messias verwijzen zijn foute vertalingen
4. Het joodse geloof is gebaseerd op nationale openbaring
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De Messias zal een Gezalfde zijn. Elke koning en hogepriester werd
gezalfd met heilige zalfolie. Verder zal de Messias de Tempel herbouwen,
Ezechiël 37:26-28. En alle Israëlieten zullen door Hem vergaderd worden,
Jesaja 43:5-6. Hij zal bestendige vrede brengen, Jesaja 2:4, Zacharia 14:9.
Volgens de joden zal de Messias de grootste profeet zijn in de historie, zie
Jesaja 11:2. Jezus wordt door de joden niet als een groot profeet gezien.
Tevens zal de Messias op normale wijze worden geboren, niet als een
demi-god, van vaders zijde uit David. Jezus zou zonder aardse vader zijn en
kan dan ook niet de Messias zijn, aldus de joden, volgens Rabbi Shraga
Simmons..
Inderdaad zijn veel bezwaren waar, dan wel gedeeltelijk terecht, daar er in
de Schrift sprake is van meerdere Gezalfden. De Gezalfde waarop de joden
het oog hebben, is de eindtijd-Gezalfde Zerubbabel, waarvan in Zacharia
sprake is, de Vredevorst. Jezus is eveneens de Gezalfde, met als doel Zijn
volk Israël te reinigen en los te kopen, om het te hertrouwen. Dat
Christenen algemeen álle Messiaanse-profetie op Jezus willen laten wijzen,
heeft geleid tot foutieve vertalingen en een kronkel-logica. Er is duidelijk
sprake in de Schrift van een Messias-mysterie. Dat de film “The Passion”
dit mysterie zou oplossen, lijkt er niet op. Het mysterie wordt erdoor
slechts groter, doordat de film de verborgen boodschap bevat van de
namaak-messias, de antichrist met één dof rechteroog en één lamme
rechterarm.
Suggesties en voorzichtige conclusies:
Wanneer de christengroepen in de USA en andere landen het bij het rechte
einde hebben inzake de vervulling van de Bijbelse profetie met betrekking
tot de komende antichrist, die een hoofdwond zal oplopen, met als gevolg
een dof rechteroog en een lamme rechterarm, dan kan dat inderdaad
betrekking hebben op president John F. Kennedy. Als een soort cycloop zal
hij dan t.z.t. verschijnen op het wereldtoneel. De film “The Passion” kan
een voorspel zijn (als verborgen boodschap) op de wederverschijning van
JFK, waarin de Jezus-figuur wordt voorgesteld als een Messias met een dof
rechteroog. Het volk kan dan reeds aan dit beeld wennen en zal alsdan niet
vreemd opkijken wanneer JFK ten tonele verschijnt met slechts een gezond
linkeroog.
Gezien de Illuminati veel werken met speciale getallen en getallenreeksen,
zou het goed mogelijk kunnen zijn dat men JFK op zijn 88e verjaardag of
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in zijn 88e jaar aan ons zal willen voorstellen als onze wereldverlosser. JFK
is in 1917 geboren en zal in het jaar 2005 88 jaar worden, indien hij
werkelijk nog in leven is zoals velen stellen. Daarmee zou de laatste
jaarweek van Daniël beginnen, dus van 2005 tot 2012, wat het jaar is van
de Maya-kalender, waarop een grote wereldverandering wordt verwacht.
De mensen zullen vreemd opkijken wanneer b.v. JFK in een UFO zou
verschijnen en landen voor het Witte Huis. Men zal met de modernste
technieken en holografische beelden de mensheid een rad voor de ogen
draaien. Velen zullen erin trappen. Wij zijn echter gewaarschuwd!
Sola Fide, door het geloof alleen
De film “The Passion” wordt door sommige geestelijken gezien als een
voortreffelijk evangelisatiemiddel. Anderen zien de film meer als een préevangeliesatiemiddel, om mensen weer bij het Woord te krijgen. Volgens
Gibson zijn er reeds velen door het zien van de film tot bekering gekomen.
Wij zullen dit niet betwisten, maar plaatsen er wel vraagtekens bij. Men
hoort alom door christenen wel het bekende gezegde gebruiken, dat “God
ook met een kromme stok een rechte slag kan geven”. Het zij zo, maar daar
kunnen we ons niet achter verschuilen. De Schrift geeft ons het enige juiste
evangelisatie-kanaal te kennen, nl. dat het geloof uit het gehoor is, zie
Romeinen 10:14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd
hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben?
En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? Romeinen 10:17 Zo is dan het
geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

Tegen Thomas wordt gezegd dat het niet vast zit op het lichamelijk zien
van Jezus en de wonden in zijn handen, voeten en zij. Zie Johannes 20:29
Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig
zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

Alleen door het ware geloof, het Sola Fide, dat de openbaring van Christus
brengt door middel van de heilige Geest, zodat we Hem met een geestesoog
aanschouwen, dát maakt ons vernieuwde mensen, zie Galaten 1:16-18.
De film is dan ook als evangelisatiemiddel ongeschikt, daar het slechts
emoties opwekt. Er zijn reeds mensen gestorven, die bezweken aan emoties
tijdens het zien van de film. Wel blijkt de film een geschikt middel om de
massa te beïnvloeden, om bepaalde doelen te bereiken en om verborgen
boodschappen bekend te maken. Film plaatst ons alzo op een zijspoor,
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doordat men er veel valse voorstellingen mee kan geven, zodat een foutieve
beeldvorming van een zaak kan ontstaan. Het is verwerpelijk dat de film
van Gibson tot een heilsproduct is geworden. Gibson zelf geeft het advies
om tijdens het zien van de film te bidden om verandering van het hart. Nu
is alle verandering nog geen vernieuwing, en dáár gaat het om in de Schrift.
Emoties brengen ons niet op de plaats waar Jahweh ons wil hebben, n.l. tot
waarachtige bekering. Zelf zei Jesjoea (Jezus) dat men niet over Hem moest
wenen, maar over zichzelf, zie Lucas 23:28 En Jezus, Zich tot haar kerende,
zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven,
en over uw kinderen.

De film toont een zwaar verminkte Jezus als een “piraat”, met een dof
rechteroog, wat wij in de Evangeliën nergens terugvinden. De film wil
Jezus tot de mensen brengen, dichterbij hen brengen. Terwijl Jesjoea zelf
zei dat het de Vader en de heilige Geest is die woning bij óns komen
maken.
De film werkt op de verbeelding der mensen. Daar komen alleen valse
voorstellingen van. Tevens toont de film een Jezus als kruisdrager, die aan
een kruis werd gespijkerd. De Schrift spreekt niet over een kruis, maar over
een paal (Grieks = stauros). Het kruisteken is het symbool geworden van
zelfopoffering, wat wijst naar de X-factor van Osiris, de Egyptische god
van de onderwereld. Wanneer Farao’s begraven werden legden men hun
beenderen in een x-vorm, als teken van toewijding aan Osiris. Skull &
Bones, de mysterieuze orde waarvan Bush en Kerry (John F. Kerry is
eveneens J.F.K.) beiden lid zijn, hebben een zelfde symbool, overgenomen
van de X-factor van Osiris (van de 12e planeet Marduk). Het kruis heeft
niets vandoen met Jesjoea. Hij werd gepaald, niet gekruisigd. De eerste
christenen kenden geen kruisteken. Pas in de 6e eeuw is men begonnen
Jezus aan een kruis af te beelden, wat door Rome tot in de 10e eeuw als
godslasterlijk werd gezien. Daarna is Rome er zelf mee begonnen het kruis
in te voeren, om aan de “gelovigen” alzo de “diepte van de vernedering”
voor ogen te houden. Eerst hadden de christenen het Ichthus-visvissymbool, daarna het Chi-Rho-teken, en pas daarna het kruis. Rome wil
met Jezus aan het kruis de dood van God afbeelden, waarvoor men de
joden verantwoordelijk stelt. Rome heeft deze beschuldiging tegen de
joden nog nooit ingetrokken. Dat excuus moet nog komen.
Ten besluit: Wij kennen allen het bekende lied van Robert McCheyne: “Het
wachtwoord der Hervormers” (Eens was ik een vreemdeling) zie hieronder.
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McCheyne, hij deed als Jeruzalems dochters van weleer, wenen om de pijn
van de lijdende Heer (alleen maar emoties). Maar toen Gods Geest hem aan
zichzelf ontdekte werd alles anders. Lees het zelf.

