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Religie
Het valt misschien moeilijk te verteren voor velen dat de meeste problemen
in deze wereld te wijten zijn aan de verschillende religieuze denkbeelden
der mensen. Religieuze systemen hebben in veel gevallen tot oorlogen
geleid en tal van andere conflicten, waaruit armoede ontstond. Zo te zien
heeft religie meer ellende dan voorspoed voortgebracht, meer verdriet dan
vreugde. Hoe is de stand van zaken momenteel in deze wereld?
Ongeveer 1,3 miljard mensen leven in armoede. In Rusland en in China
leeft eenderde van de bevolking in armoede. Er
zijn 35 miljoen mensen op de vlucht, of zijn
niet in hun vaderland. Meer dan 1,2 miljard
mensen kunnen geen schoon drinkwater
bekomen. Ongeveer 1,75 miljard mensen lijden
aan tbc. Miljarden in sloppenwijken hebben
nauwelijks eten en drinken. Zij beschikken
echter wel vaak over een televisie, zodat ze een
kijkje kunnen nemen in de wereld van de
welvaart. Daaruit ontstaat agressie. De meeste
religies stellen dat gehoorzaamheid aan hun Symbolen van religies
god(en) welvaart met zich brengt, en dat
ongehoorzaamheid zwaar zal worden gestraft. Hiermee nemen zij de
gewone mensen in de tang. Lees de geschriften van de grote religies er
maar op na, en u vindt er wraak en geweldpleging in. Geestelijke
problemen kunnen echter nooit met geweld worden opgelost. Verandering
van een bepaald gedrag alleen werkt op de lange duur niet. Zolang mensen
aan hun religieuze denkbeelden vasthouden, zal hun gedrag niet wezenlijk
veranderen. Het gaat er dan ook vooral om welk beeld wij en anderen van
de godheid vormen (vormden). Door foutieve beeldvorming ontstaan
gedrochten, karikatuur. Dat kan mensen aanzetten tot allerlei kwaad, zelfs
tot oorlogen.Moeten wij alle religies dan maar snel uitbannen? Nee, dat kan
niet, want er is ook veel goeds in religies. Wij dienen wel tot een totale
reformatie over te gaan, om alle dogma’s en belijdenissen te herzien waarin
aangezet wordt tot geweld. Laten we vervolgens eens gaan zien wat voor
zinloos geweld en bedrog er in onze wereld wordt gepleegd.
Operatie Shekinah
Het grote bezwaar van orthodoxe joden tegen de zionisten is, dat de
zionisten zélf de goddelijke beloften voor herstel van Israël in vervulling
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willen laten gaan. Onder de dekmantel van Bijbelse slogans opereren de
zionisten in het Midden-Oosten om er hun groot-Israël te vestigen, als
thuisbasis en springplank naar de Nieuwe Wereld Orde. Men wil het hele
gebied vanaf de Nijl tot aan de Eufraat annexeren en zich wederrechtelijk
toe-eigenen, zoals dat ten tijde van Salomo was. De meeste christenen
worden om de tuin geleid en steunen het zionistisch streven, menend dat zij
een goede zaak dienen. In Irak hebben de zionisten momenteel een flink
aandeel van de macht in handen. Het motto waaronder de zionisten heel het
Midden-Oosten bezig zijn te annexeren luidt: “Operatie Shekinah”. De
shekina is de heerlijkheid van Jahweh. Het gaat de zionisten om hun
voortbestaan, dat grotendeels afhankelijk is van de oliebronnen. Wat heb je
aan supersonische straaljagers en tanks uit Amerika wanneer je geen
brandstof hebt om ze te voeden? Irak moest eraan geloven. Niet Saddam,
niet de veronderstelde

massavernietigin
gswapens, maar
de olievelden van
Zuid Irak, dáár
gaat het om. De
Trans Arabian
Pipeline voert
sinds kort weer
de ruwe olie naar
de raffinaderijen
in
Haifa!
Daartoe moest
S a d d a m
gedemoniseerd en onttroond worden. Hij zou de “slachter van Bagdad” zijn
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die zijn eigen volk (de Koerden) zou hebben vergast. In werkelijkheid
waren het veel Koerden die gestorven zijn vanwege een Iraanse gasaanval.
Geheime agenten van Israël hebben lang tevoren Irak geïnfiltreerd. De
wereldoliehandel is van Opec overgegaan naar Nymex, de New York Stock
Exchange, die onder controle staat van de zionisten.
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eerstgeboorterecht voor geheel Palestina te bezitten, dus ook de olie, de
500.000 barrels die per dag naar Sidon worden gepompt. Irak is inmiddels
geannexeerd en onder zionistische controle. De volgende stap is
waarschijnlijk Syrië en Jordanië, om daarna de Saoedische olievelden ook te
bezetten.

http://joevialls.altermedia.info/myahudi/antichrist.html
Onder de dekmantel van
“Strijd tegen het terrorisme”
heeft Amerika -en in haar
kielzog Engeland- met steun
van enkele andere landen,

Irak aangevallen, om de weg te plaveien
voor “operatie Shekinah”. De datum dat
deze operatie van start ging is 2 oktober
Bush als olie-dief
2001, de dag van het Loofhuttenfeest, 22
dagen na 11 september, de WTC/Pentagon-crash. Niet alleen de zionisten,
maar ook de Britten hebben belang bij de Iraakse olie die via Haifa, via een
30" pijp daar naar
toe
wordt
gepompt. Vanuit
Irak loopt ook een
pijplijn naar Syrië
en de Libanon
(Tripoli). Later is
deze pijplijn
verlegd via
Noord-Israël naar
de Libanese haven
Sidon.
De
zionisten geloven
het historische

Strijd tegen terrorisme
Op maandag 7 juni 2004 was het exact 999 dagen geleden dat de 9/11
aanslagen in New York en Washington plaatsvonden (WTC en Pentagon).
Ná 9/11-01 begon de “strijd tegen het terrorisme”, de onzichtbare vijand.
De Illuminati waartoe president Bush behoort (Skull & Bones) zijn hun
Nieuwe Wereld Orde aan het oprichten en profiteren -of riepen het zelf in
het leven- van het terrorisme. Zij willen allereerst Amerika onder de
zogeheten “martial law” brengen, door een noodtoestand te creëren, zodat
zij hun dictatuur kunnen invoeren. De NWO vereist een grote catastrofe om
ze in werking te stellen, wat met het getal 666 te maken heeft. Occultisten
zullen het U vertellen dat 666 gelijk staat met het omgedraaide als 999, om
de Phoenix uit haar eigen as te laten herrijzen. 666 zijn drie cijfers, en dat
vergelijkt men wel met drie hamerslagen of aanslagen. De eerste (aan)slag is
in New York/Washington gevallen op 11 sept. 2001, en 911 dagen daarna
de 2e slag in Madrid op 11 maart 2004.
Zal de 3e slag ergens in 2004 vallen, ná de 999 dagen?
Het woord Satan en het woord Sodom hebben beiden een numerieke
getalswaarde van 999.
666 + 999 = 1665 + 111 = 1776, de oprichting van de orde der Illuminati,
en de vestiging van de USA. Gaan we nu op naar de 1111 dagen ná 9/11?
Voor twee-en-half jaar strijd tegen het terrorisme heeft de USA een budget
van 500 biljoen dollar, het hoogste bedrag dat ooit voor een oorlog werd
uitgegeven. Terrorisme blijkt een heel duur object te zijn om het te
bestrijden. Terrorisme is tevens big business!.
Tijdens de “koude oorlog” was terrorisme dé handel van de wereld
supermachten. De terreur-economie is wereldwijd zo groot, dat ze boven de
inkomsten van het gemeenschappelijk nationaal product uitstijgt (in
Engeland).
In de Westerse economiën wordt het geld van
terreurorganisaties geschat op 1,5 biljoen dollar.
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De WTC/Pentagon crash was één van de grootste handelsacties in de
moderne geschiedenis. Olieprijzen sprongen omhoog, alsmede de
goudprijzen. Terrorisme is een uiterst goed middel om prijzen op te drijven.
De grote winnaars in de strijd tegen het terrorisme zijn de terroristen zelf.
Regeringen blijken op mysterieuze wijze verstrengeld met de terroristen,

zoals de familie Bush en het Britse vorstenhuis met de familie Bin Laden,
wat hun vele miljarden oplevert.
Er zijn verschillende kenmerken dat de Illuminati tijdens de treinaanslagen
in Madrid er hun hand in hadden. De Illuminati wijzen Al-Qaeda aan voor
elke terroristische aanslag, dat is een mooie afleidingsmanoeuvre. Zij
hebben niets aan de ETA of andere kleine organisaties die niet wereldwijd
opereren. Via een videotape zou Al Qaeda de verantwoordelijkheid hebben
opgeëist in Madrid. Vervolgens wordt er gedreigd met meerdere aanslagen
in Engeland, Europa, Japan en Australië. Ook Amerika wacht een nieuwe
grote aanslag.
Yigal Armon (Israël) zegt dat de inhoud van de video niet van Al Qaeda kan
zijn, zie
www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=IA16604
De massa media houdt Al Qaeda verantwoordelijk voor alle aanslagen in de
wereld, zodat de Illuminati hun agenda kunnen afwerken om de
wereldmacht te verkrijgen. Al Qaeda blijkt een nagemaakte onechte
dreiging. De aanslagen in Madrid en New York/Washington dragen
duidelijke kenmerken van de Illuminati. Het getal 11 is het getal van hun
komende wereldverlosser, de antichrist. De aanslagen in Madrid vielen
exact 911 dagen na die te New York/Washington.
Nationaliteiten moeten verdwijnen en onder de VN worden gebracht.
Prof. Cohen en Norman Podhoretz en voormalig CIA-chef Woolsey stellen
dat Al Qaeda niets te maken heeft met de aanslagen in New York en
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Madrid. Men geeft Al Qaeda de schuld om de moslims wereldwijd in
diskrediet te brengen, om een oorlog tegen alle moslims te rechtvaardigen.
Al Qaeda is een fictie, volgens Cohen, die wel Iran als een groot gevaar ziet.
Hij vindt dat er geen oorlog tegen het terrorisme kan bestaan, gezien terreur
een tactiek is. Er kan wel een strijd tegen organisaties zijn, maar niet tegen
terrorisme, zie
http://iarnoticias.com/
secciones/europa/0012_alqaeda_bush_lobby_judio_15marz04.html
Voor de zogenaamde rugzakbommen in Madrid zouden er 10 personen
moeten zijn geweest om ze te plaatsen. Vreemd dat niemand daar iets van
heeft gezien. Opmerkelijk dat er géén vuur bij de drie ontploffingen is
ontstaan. Het moeten dus heel speciale bommen zijn geweest. Om
dergelijke bommen Spanje binnen te smokkelen is onmogelijk. Het moeten
bommen van 40-50 pounds zijn, van de militaire bommen van de
C4/Semtex-Hcategorie. Op de foto’s zijn delen van de vloer der treinen te
zien, die tegen het plafond aan waren gedrukt. Dat is onmogelijk wanneer er
sprake is geweest van rugzakbommen die binnen in de trein tot ontploffing
zouden zijn gekomen. De trein in Atacha is geheel doormidden gebroken,
wat nooit met een rugzakbom zou kunnen gebeuren, die in een treincoupé
zou zijn ontploft. De bommen moeten dus ‘s nachts ónder de treinen zijn
aangebracht toen deze stilstonden. De treinen waren aan hun eerste rit bezig
en kwamen uit hun garages. Dit kan geen werk van ETA of Al Qaeda zijn
geweest. Het is een zeer professionele operatie om ongezien bommen onder
treinstellen te plaatsen en deze binnen te smokkelen. Er is maar één volk en
één organisatie op aarde die op zulk een koelbloedige wijze een
afschuwelijke job kan en wil uitvoeren volgens Joe Vialls, zie
http://joevialls.altermedia.info/myahudi/madrid.html
Hij wijst de Israëli’s aan en hun inlichtingendiensten.
Strijd tegen terrorisme
De USA en de rest van de wereld voert momenteel de strijd tegen het
terrorisme, d.w.z. tegen een onzichtbare niet te identificeren vijand. De
USA denkt de kernen uit de bekende terreurorganisaties op te kunnen
sporen en uit te schakelen, in de veronderstelling deze strijd te winnen. Dat
zal een illusie blijken, gezien de complexiteit en kwetsbaarheid van onze
samenleving en professionele inzet der terroristen. In de meeste gevallen
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“slaagt” een terroristische aanslag, daar zo’n aanslag altijd diffuus is en de
daders nagenoeg ongrijpbaar. Verschillende landen schroefden de
terreurbestrijding op na de aanslag op de WTC-torens 11-9-2001. Ons land
trekt er per jaar ongeveer 1 miljoen euro voor uit. Onze overheid denkt met
ongeveer 150 maatregelen de symptomen te kunnen bestrijden. De oorzaak
is echter niet te bestrijden vanwege de professionering en het gebruik van
ICT, met erachter sommige knappe koppen, waardoor flexibel en
onaantastbaar. Men kan gebruik maken van de nieuwe inzichten en
wetmatigheden van de chaos-theorie (Th. Homer-Dixon). Het sociale leven
en de economie kunnen door goed geplande acties volkomen ontwricht
worden. Een wonder dat dat nog niet eerder het geval was. Tegen dergelijke
acties kan men zich niet wapenen. De strijd ertegen is bij voorbaat verloren.
Bush en Blair zullen de strijd tegen het terrorisme dan ook verliezen. Het
onkruid zal op deze wijze tenslotte de goede planten verstikken. Wie het
zwaard ter hand
neemt, zal door
het zwaard
vallen, zie
M a t t h e u s
26:52..
D a d e r s ,
financiers en
breinen van
terreurorganisati
es zijn nagenoeg
n i e t
t e
identificeren.
Zolang landen
het zwaard ertegen opnemen en een politiek voeren die gericht is op
onrechtvaardigheid, zal er terreur (verzet) blijven bestaan. Door het zwaard
ertegen op te nemen brengt men de spiraal van geweld opgang, die steeds
sneller zal gaan lopen. Er zijn altijd mensen die ánders denken en hun leven
daarvoor inzetten.
Daar de vijand van de terreur onzichtbaar is, maken wij er één, daar tegen
iets onzichtbaars niet te vechten valt en wij mensen graag willen terug
vechten. Dus beelden wij ons een vijand in, wat een spookbeeld is. Het
beeld dat wij van de onzichtbare vijand vormen is echter bij voorbaat fout,
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ergo, de strijd die wij willen gaan voeren is per definitie verloren. Immers,
onze inbeelding bedriegt ons altijd. Ons voorstellingsvermogen, zónder iets
te zien, maakt dat we schimmen aanzien voor wezens. Wanneer een
onbekende met ons telefoneert, zien we hem in gedachten voor ons.
Wanneer we de persoon in werkelijkheid zien is deze altijd anders dan wij
ons voorstelden.
Door de strijd aan te binden tegen een onzichtbare vijand worden vele
onschuldigen erbij betrokken en getroffen, wat de aanzet is voor grotere
haat. De USA voelt zich bedreigd, bindt de strijd aan tegen het onzichtbare
terrorisme, dat men denkbeeldige gestalte geeft in Bin Laden en Saddam
Hussein. De USA voert actie in Afghanistan, maar Bin Laden ontspringt
kennelijk de dans. Om Saddam te liquideren zal dat ten koste gaan van
ongeveer eenderde van de bevolking! De USA dwingt de hele wereld achter
zich, door te stellen: “Wie niet voor ons is, is tegen ons!” Het geweld dat
men denkt te gaan gebruiken om de wereldvrede te bevorderen is in
werkelijkheid demonstratie van innerlijke zwakte en angst. Met geweld kan
men het kwaad niet verminderen, wat de les is van het Midden-Oosten
probleem. Alleen wederzijds respect en rechtvaardig handelen kunnen haat
uitdrijven. Bush en Blair projecteren al het kwaad van deze wereld op Bin
Laden en Saddam, zodat dezen de duivels der mensheid zijn. Dit roept juist
het verzet op en zal de angst voeden. Er zal een vernieuwing van geest
plaats moeten hebben, zowel bij de
aanvallers als bij de daders van het
terrorisme. Zo niet, dan is onze samenleving
verloren! Dan ontstaat er een wereldwijde
crisis, waarin slechts de “verloren zonen” tot
zichzelf zullen komen en om daarna terug te
keren tot hun hemelse Vader, tot de Wet en
de Getuigenis! Zo goed als zeker zal de
satan zo’n crisis gebruiken om zijn Nieuwe
Wereld Orde te vestigen, met algehele
controle van het mensdom via de microchip
en een persoonsnummer waarbij het getal
666 de hoofdrol speelt.
De vrouw van Saddam herkende haar man Saddam niet in deze figurant.
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Fortress Americas
David Ben Goerion heeft tijdens de vestiging van de joodse staat in 1948
verklaard dat dit Yisrael niet het échte Zion was, maar een tussenfase.
Het uiteindelijke Zion of Beloofde Land is volgens de zionisten geheel
Amerika, de nieuwe wereld, het Fortress Americas. Wanneer de zionisten
eenmaal alle weerstand in
Amerika ondermijnd hebben,
zal een militaire aanval en
revolutie volgen, zoals in 1917
in Rusland. Via bedrog en
valse voorlichting heeft de
regering van de USA steeds
me e r ma c ht naar z i c h
toegetrokken. In deze regering
zitten verschillende zionisten
op hoge plaatsen. Het nieuwe
groot-Yisrael van Ben Goerion
heeft niets te maken met de
joodse religieuze erfenis, om terug te keren tot hun zogenaamde thuisland in
Palestina Het huidige Israël is voor de zionisten meer een springplank
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vanwaaruit ze opereren,
allereerst om controle over
alle olievelden in het
Midden-Oosten. In de sjah
van Perzië hadden de
zionisten destijds een geliefd
medewerker, die hen gratis
van olie voorzag. Dat
wijzigde zich in 1979 toen
Khomeiny aan de macht
kwam. De zionisten zijn het
moe al die machtswisselingen
en willen onafhankelijk
worden. Hun oogmerk is om
in Amerika een geheel veilig
en zelfvoorzienend bestaan op
te bouwen. De bevolking van
Amerika zal geknecht dienen
te worden en zal alle wapens
moeten inleveren. De echte
vijand van de Amerikanen zit
kennelijk niet in Afghanistan,
Irak, Noord Korea of Iran,
maar in New York en Jeruzalem. De zionisten hebben 250.000 - 275.000
Mistaravim-terroristen opgeleid, die via vrijmetselaarsloges en de B’nai
B’rith op vooraanstaande posten zijn
gezet, in kleine groepen van 4-6 man.
Op die manier infiltreren zij geheel
Amerika. Zij willen Amerika voorzien
van een groot raketschild, een soort StarWars-project. Fortress Americas zal
100% zelfvoorzienend dienen te zijn.
Daartoe wilden de zionisten zich via
Argentinië verrijken met de enorme
olievelden van de Falkland eilanden.
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Dat mislukte toen Engeland in 1982 de strijd om deze eilanden won. Vanaf
toen bleef er voor de zionisten niets anders over dan het Midden-Oosten,
met name Irak. Inmiddels hebben zij in Noord- en Zuid Amerika ongeveer
220 mini-nucleaire bommen gepositioneerd. De zionisten zijn onderling
verdeeld, daar satans huis verdeeld is. In Rusland is de machtigste zionist en
Yukos-baas Michael Khodorkovsky gevangen gezet en richt men zijn
olieconcern ten gronde door belastingclaims. Putin heeft op deze wijze de
olietoevoer van Yukos naar Israël gestopt. Medewerkers van Yukos zijn
naar Tel Aviv gevlucht. Zonder olie is de staat Israël verloren. In Syrië, Iran
en China hebben de Russen hun gevreesde SS-N-ss Sunburn raketten
geplaatst, die vervangen worden door een nog meer geavanceerder type 25.
De Amerikanen worden ontkracht. De militairen krijgen een vaccinatiecocktail dat zwaar gif bevat, waardoor velen ziek worden. Ook zijn wapens
ingezet met verarmd uranium, waardoor de militairen schade oplopen. En
dat alles onder het mom van “strijd tegen het terrorisme”.
Bush kampt in de naam van God, uiteindelijk om ruimte te maken voor de
zionistische overname van Amerika. Israël traint momenteel de Koerden in
het Noorden van Irak, om de grens van Iran te beschermen. Iran is de
grootste nucleaire dreiging op dit moment voor Israël.
Zie Joe Vialls:
http://www.thetruthseeker.co.uk/columnist.asp?ID=3
In Amerika zijn zogenaamde FEMA-vluchtingenkampen gebouwd, die
tijdens een noodtoestand gebruikt kunnen worden. In werkelijkheid zijn het
concentratiekampen, om allereerst christenen en politieke dwarsliggers op te
sluiten.
Volgens Joe Viall uit Carine (Australië) is er door de zionisten een
luchtaanval gepland op Amerika vóór of in de maand Oktober 2004. Met
vijf gestolen en omgebouwde Boeing 707 en 727 vliegtuigen die in Angola
en Guinea staan, die uitgerust zijn met een NASA-Dryden remotecontrolsystem. Door Afrikaanse technici zijn er vergrote kerosinetanks
aangebracht, zodat men in plaats van 2500 mijlen nu 4750 mijlen kan
vliegen non-stop. Ze behoren nu tot de El-Al’eda terreurgroep, die zich doet
voorkomen alsof zij de Al-Qeda-moslimterreurgroep zijn. Op die wijze wil
men de moslims in een kwaad daglicht zetten. De vliegtuigen zijn in Guinea
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geregistreerd als 3XGOM. De Arabische wereld zit echter niet stil, en met
Iran beschikken zij over ultra-moderne wapens, die gereed zijn om Israël
aan te vallen. Er zijn slechts 80 seconden nodig om van Tel Aviv en Haifa
een glasachtige massa te maken. De Arabieren zijn niet meer inferieur aan
de zionisten, zie
http://joevialls.altermedia.info/subliminalsuggestions/oil2.html
De Messias en de Vrede
De Messias werd in het O.T. gezien als de ideaal-koning, die het recht der
armen zal uitvoeren. Volgens Spreuken 29:14 houdt een koning, die de
armen recht doet, daardoor zijn troon in stand. Hij zal een grote reformatie
doorvoeren, de terugkeer tot de aloude Wet en Getuigenis van Jahweh. Dat
is een ontworsteling aan allerlei foutieve menselijke denkbeelden over God
en Goddelijke waarheden, waaraan men een serie menselijke inzettingen
heeft verbonden. Door Hem wordt gezocht naar waarheid en het
daadwerkelijk doen van gerechtigheid. Van het tirannieke eigengemaakte
Godsbeeld moeten wij verlost worden. Wij hebben gezien dat door de
verkeerde Godsbeelden politieke doelen worden vereenzelvigd met
religieuze zienswijzen, zoals in het zionisme. Politiek en religie zijn in die
zin niet veel meer dan theater, misleiding. De mensheid wordt een rad voor
ogen gedraaid. Dat hebben we in Irak gezien hoe Bush en Blair hun theater
speelden, met een dubbelganger van Saddam, die op 13-12-2003 gevangen
werd genomen in een onderaards hol.
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Op foto’s werd het hol getoond met “Saddam” erbij, terwijl de dadelpalmen
bloeiden en er dadels aanhingen. Dat kan alleen in augustus! De dadels
liegen niet, Bush en Blair wél. De man die voor Saddam door moet gaan
vertoont enige gelijkenis, maar is niet de echte Saddam. Zijn gebit is geheel
anders. Saddam droeg geen baard, en in tijd van 7 maanden kan een baard
nooit zo lang groeien als van de gevangen genomen “Saddam”. Het bedrog
is compleet. De tijd van de leugen zit er bijna op. Dan komt de Messias,
zoals in Jesaja 9 beschreven als de Wonderbare Raadsman. Ook de farao’s
in Egypte gaven zichzelf deze titel, als “meester der wijsheid”, en in Babel
noemde de heersers zich graag “wijze herder”.
De Messias is tevens de Sterke Elohim. Ook de Egyptische vorsten werden
aangeduid als “de grote godheid”. De ware Messias is in vergelijk met
Deuteronomium 10:17 de sterke Beschermer van Zijn volk.
Hij wordt ook de Vader der eeuw genoemd. Ook in Egypte zei men dat de
naam van de Farao zou stand houden, eeuw in eeuw uit, gelijk als de god
Ra. In Babel vond Hammoerabi het een eer als men van hem zei dat hij als
een eigen vader voor het volk leefde. De Egyptische koningen lieten op hun
graftombe de titel plaatsen: “vader der geringen”.
De Messias is vervolgens de Vredevorst. Niet alleen van buitenaf zal er
vrede komen. Er zal geen oorlog meer zijn en geen aanvallen. Maar van
binnenuit zal er vrede zijn door recht en gerechtigheid te oefenen.
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Gerechtigheid heeft vooral bij de profeten de strekking van zorg en
bescherming der zwakken en armen. De Messias is sociaal bewogen en
tegen elke vorm van verdrukking. Hij schaamt zich niet voor de armen.
Wanneer we in de wereld de verdrukking zien van hele volken, door andere
volkeren, is dat ten hemel schreiend. Neem de verdrukking van de
Palestijnen, maar minder bekend die van de Tibetanen door de Chinezen.
De film “seven years in Tibet” roept veel vragen op.
Het is nu bijna 50 jaar geleden dat China Tibet inpikte (het is nooit van
China geweest). Sinds die tijd zijn meer dan 1.200.000 Tibetanen gedood
als direct gevolg van deze actie. Meer dan 6000 kloosters zijn vernield, 80%
van Tibets bossen zijn gerooid voor timmerhout voor de Chinese regering.
Monniken en nonnen zitten onschuldig in gevangenissen en worden
gemarteld
invasie China in Tibet in 1949, in 1950 werd Tibet geannexeerd,
Tibetanen hadden een heel klein leger en staan voor geweldloosheid, dus
voor de Chinezen een makkie qua strijd.
Officiële taal is nu Chinees, 73% van de Tibetanen is analfabeet of
semi analfabeet. Tibetanen werken in de veeteelt of landbouw, de Chinezen
hebben de overheidsbanen. Doordat de Tibetanen geen Chinees
spreken/lezen is hun positie op de arbeidsmarkt verzwakt. Overigens
stimuleert de Chinese regering Chinezen om in Tibet te gaan wonen. Ze
krijgen hiervoor subsidie. Het is zelfs zo krankzinnig dat de Wereldbank dit
project van stimulatie van Chinezen naar Tibet mee financiert!!
Hoofdstad is Lhasa, daar stond de beroemde tempel die door China
plat is gewalst, maar weer is herbouwd (veel kleiner), ooit woonden er
10000 monniken, nu 700.
Tibet beschikt over onvoldoende middelen om China onder druk te zetten.
Internationaal gezien is men welwillend t.o.v. Tibet, maar economische
belangen wegen zwaarder om sancties tegen China af te kondigen. Beatrix
heeft tijdens een bezoek aan China vorig jaar ook niets gezegd over Tibet
tegen de toch liberale president van China.
De VN heeft een aantal resoluties aangenomen, vooral t.a.v. de
mensenrechten. Ook ontvangt Tibet best veel ontwikkelingshulp.

Let op het gebit van de echte en de onechte Saddam
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Al met al dus geen rooskleurig verhaal. Men hoort er maar weinig over in
de media. Nog een paar jaar en de hele specifieke cultuur van Tibet is
verdwenen! Men begrijpt niets van de Wereldbank, maar dit……het zal wel
zoiets zijn, dat China aangeeft achtergebleven gebieden te willen
ontwikkelen. De Wereldbank financiert, maar controleert niet, en China
geeft zo alleen geld aan Chinezen qua subsidie, vergunningen, opleiding etc.
Verschillende organisaties hebben er tegen gedemonstreerd, maar
vooralsnog tevergeefs. Tot zover het voorbeeld van Tibet als land waar
verdrukking heerst.
Bronnen:
http://tibet.pagina.nl/
http://www.cybercomm.nl/~grs
murf/samsam.htm
http://www.visit99.com/nl/pers/
tibet.html
http://www.converge.org.nz/pm
a/tibwor.htm
De Messias zal recht en
gerechtigheid doen, dát zijn
Zijn eigenschappen, waardoor
Hij een einde zal maken aan alle sociale en politieke wantoestanden. Het
volk zal door Hem volkomen worden beschermd. Zie Jesaja 25:4, 32:2,
Jeremia 23:5, 33:14.
Hoe menigmaal zijn regeringen, overheden en ambtenaren, die het volk
dienen te beschermen, juist de uitbuiters van het volk! Hun eigenbelangen
dienen ze meer dan die van het volk.
Tenslotte wordt de Messias de Rechtvaardige Spruit genoemd. In Zijn
regering zal de Spruit van David gerechtigheid uitoefenen, als toonbeeld van
Jahweh. Ezechiël 17:22, 34:22 laat ons zien dat de rechtvaardige Spruit een
man van het volk zal zijn, nederig (als een boom) om verheven te worden.
Micha 5:1. De Messias zal uit de lagere bevolkingsklassen voortkomen,
niet uit de bestaande koningshuizen en elite. Jesaja beschrijft de Knecht van
Jahweh als een lijdende Knecht, die met de armen en vermoeiden een woord
op z’n pas zal spreken, Jesaja 50:4.
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Sommigen denken dat geheel Israël als collectief de lijdende Knecht van
Jahweh zal zijn, op grond van Jesaja 42:1, 49:1-3, 52:13vv. Dat valt
moeilijk vol te houden wanneer het gehele volk de opdracht zou ontvangen
om Jakob en Israël terug te brengen tot Jahweh, Jesaja 49:5. Nee, de knecht
van Jahweh moet een individu zijn: de grote Heilsprofeet. Hij is door
Elohim volledig toegerust tot Zijn taak, reeds vanaf Zijn geboorte, om recht
en gerechtigheid te doen op aarde. Zelf heeft Hij veel onrecht moeten
verduren, om ermee geconfronteerd, ertegen te kunnen strijden. Jesaja 50:8,
53:8. Hij is bijna in alle kwaad geweest. Deze nood en ellende plaatst Hem
in een bijzondere relatie tot Elohim, daar het lijden niet slechts voor
Hemzelf betekenis heeft, maar ook voor anderen, Jesaja 53:11.
Israël is Zijn deel, en Hij beschermt Zijn wijngaard, Jesaja 27. Het zaad der
boosdoeners zal verdwijnen van de aarde: Jesaja 1:4 (en 14:20) Wee het
zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de
verdervende kinderen! Zij hebben den HEERE verlaten, zij hebben den Heilige
Israels gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts.

Het is het geslacht van Nachash, het zaad der slang, waarvan de kop zal
vermorzeld worden. Het is een leugenachtig zaad, hun vader is de vader der
leugens. Zij hebben de aarde verdorven en ons misleid met hun bedrog. Het
zaad Jakobs zal de aarde beërven en hun Koning zal heersen in
gerechtigheid. De toekomst is aan ons, indien we op Zijn Naam vertrouwen
en uitzien naar het herstel dat beloofd is.
Jesaja 32:15 Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan zal
de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een
woud geacht worden.
16 En het recht zal in de woestijn wonen, en de gerechtigheid zal op het
vruchtbare veld verblijven.
17 En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid
zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid.
18 En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde
woningen, en in stille geruste plaatsen.
19 Maar het zal hagelen, waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag
worden in de laagte.

