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Inleiding
Het zal velen zeer verbazen dat het zogenaamde christelijke kruisteken in
het geheel niets te maken heeft met de dood en verrijzenis van Jesjoea
(Jezus).
In de Bijbel komt men het woord “kruis” niet tegen, in de zin van een paal
met een dwarsbalk. De vertalers hebben dat ervan gemaakt. Het woord
xulon betekent paal, een rechtopstaande paal. Afgezien nog van de foutieve
vertaling, blijkt het kruis voort te komen uit de oude natuurreligies, waar
het te maken heeft met de aardasstand en de wisseling van het magnetisch
veld der aarde, met de daarbij gepaard gaande invloed op het menselijk
DNA en bewustzijn. Dat wij mensen bloot staan aan straling uit de kosmos,
en dat wij daarvoor gevoelig zijn, is een bewezen feit. Dat echter onze
zondige natuur en verdorvenheid der mensen in het algemeen een gevolg
zou zijn van verkeerde kosmische straling, lijkt Bijbels onmogelijk. En dat
onze verlossing van zonde en kwaad slechts het gevolg zou zijn van een
kosmische gebeurtenis, nl. de ompoling van het magnetische veld der
aarde, wordt door de Bijbel tegengesproken. New Age zoekt het wel in
deze richting, zoals in de oudheid natuurreligies het ook zochten in
kosmische gebeurtenissen en mechanische handelingen.
Het kosmische gebeuren zou van invloed zijn op het biologische proces van
mens en beest. Ook dat is wel waar, maar niet wat betreft de verlichting
met de heilige Geest.

De aarde draait,
schommelt en spint
op haar as. In totaal
maakt de aarde vijf
b e w e g i n g e n .
Wanneer men deze
bewegingen  en
veranderingen in
k a a r t  b r e n g t ,
ontstaat er het
z o g e n o e m d e
“Heilige Kruis”. De
beweging van de
processie der aardas
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beschrijft een cirkel van ongeveer 25.800-26.000 jaren, wat wijst naar twee
niveaus, het galactische én het ecliptische.
Het ecliptische wordt aan de zon toegeschreven, maar ontstaat door de

aardbaan rond de zon. Men noemt dit wel de
“Solar Ring of Power”. Dit niveau is een primair
energieveld voor de aarde, waardoor wij de
equinoxen, solstities, zon- en maan-eclipsen
(verduisteringen) etc. waarnemen. Men noemt dit
niveau wel het niveau van de ziel, waardoor de
mensen zouden worden beïnvloed. Door de

equinoxen en solstities in kaart te brengen wordt het “Heilige Kruis”
opgericht, waardoor men het tijdstip kan aflezen voor de evolutie van de
menselijke ziel. Zie figuren:

De aarde heeft haar veilige plaats in het zonnestelsel, alzo heeft ons
zonnestelsel een veilige plaats in de weer grotere galaxie. Ook de galaxie
beweegt, en ons zonnestelsel beweegt zich weer in die grote galaxie. Er
bestaat een wisselwerking tussen die beiden. 
Het aardse-, het galactische- en het ecliptische niveau werken op elkaar in,

en de samenstand van
bepaalde hoeken scheppen
een geometrische oriëntatie
van twee elkaar kruisende
d e n k b e e l d i g e  l i j n e n ,
waardoor het “Heilige Kruis”
ontstaat. 

De zogenaamde Holy Cross
Cycle duurt 25.920 jaren.
Twee maal in de 25.920
jaren is een kruis te zien, n.l.
exact op de helft van de
25.920 jaren van de
Ouroborus (de Grote Jaarcirkel).
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In het verleden hebben alle oude religieuze groepen, culten, orden, etc.  de
oprichting van het “Heilige Kruis” gekend en berekend. Zij hebben er
princiepen aan verbonden, dat materie, energie en bewustzijn aspecten zijn
van de grote Eenheid, dat is het ene verenigde creatieve intellect. Zij
hebben het menselijke bewustzijn en haar
ontwikkeling gezien als product van de oprichting
van het “Heilige Kruis”.  Hieruit is het kruisteken
als symbool ontstaan. Zo zou er ruim 12.000 jaar
geleden een zeer grote vloed hebben
plaatsgevonden, tijdens de wisseling van het
magnetische veld der aardpolen. Daardoor zouden
niet alleen verschillende samenlevingen zijn
vernietigd, maar zijn juist ándere samenlevingen
op een hoger peil  of ontwikkelingsniveau
gekomen. 

Wij kunnen aan de hand van de aardasprocessie
exact bepalen hoe laat het op de kosmische klok
is, en wat wij mogen verwachten aan
ontwikkeling van het menselijk bewustzijn. Tijden, tijdperken of aionen
wisselen zich af, van negatief naar positief, van donker naar licht, van
chaos naar harmonie. Dat wij momenteel in een negatief en chaotisch
tijdperk leven, en dat dit tijdperk nog van korte duur zal zijn, is duidlijk
voor wie nog enig besef heeft van wat er vandaag speelt. Immers, de
vernietigende machten en krachten zijn volop actief, met hun verderfelijke
wapens en middelen die hen ter beschikking staan. De aarde zucht onder dit
kwaad, zie Jesaja 24. 
Verder is de wereld vol haat, wrevel en vernieling, zoals ten tijde van de
zondvloed. Een groot deel der mensheid is ernstig ziek, doordat hun boze
geest hun cellen foutief beïnvloedt, en behaalt niet eens de leeftijd van 40
jaar.   Er is een radicale omkeer aanstaande. Wij bevinden ons momenteel
in het voorportaal van de nieuwe toekomst. Niet zoals New Age verwacht,
maar zoals de Bijbel ons voorhoudt, de komst van het herstelde Rijk van
Jahweh.

Zonnevlekken
Tussen de jaren 2000 en 2002 heeft het zonne-magnetische veld zich
gewijzigd. Wat voorheen de magnetische noordpool was, is nu de zuidpool.
Deze poolwisseling is een deel van een veel langere zonnecyclus van 11

4     De Troon des Satans: Achtergronden van Satans onreine geesten         No.323
jaar. Zonne-activiteit speelt een voorname rol in de
oprichting van het zogenoemde “Heilige Kruis”., en
is van invloed op het menselijk brein. Het kan ons
angstig, nerveus, irritant, geprikkeld en ziek maken.
De zonne-activiteit en supernova’s kunnen
meewerken aan hervorming in het bewustzijn van
mensen. Op de volgende sites kunt U de zonne-
activiteit zien:
www.spaceweather.com

www.sec.noaa.gov/SWIV/index.html
www.sec.noaa.gov/SolarCycle/

Door de huidige zonne-activiteit wordt de aarde opgeladen. Niet alleen de
aarde, maar ook de gehele heliosfeer. De aarde heeft geografische
energielijnen, die op wisselende tijden vanwege de rotatie geactiveerd
worden. De aarde is alzo ontvanger dan wel zender van ELF (Electrical
Low Frequence). Dat heeft effect op het menselijk DNA. De ruggengraat is
onze antenne, en de pijnappelklier zendt de gegevens door naar onze
hersenen. De pijnappelklier is een soort omvormer van de magnetische
signalen van de aarde in chemische hormonale responsie via de
hypothalamus, dat bestemd is voor de hypofyse, het hoofdcontrole centrum

in onze hersenen. Die
informatie wordt weer
doorgegeven aan de
structuur van onze
cellen, wat resulteert
in een verlichting van
ons DNA.  Ons DNA
i s  e e n  d u b b e l -
moleculaire-helix (een
spiraal-ladder), dat

samengesteld is uit een fosfor-achtig circuit, hetwelk de kosmische kennis
in het menselijk brein doet ontstaan (volgens moderne wetenschappers). De
mensheid verkeert momenteel in een roes, in een algemene staat van
duisternis. Dat klopt overigens wel met de Bijbel. Ook het volk Israël
leeft(de) in een roes, een bedekking en diepe slaap, zie o.a. Jesaja 25:7.
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In zo’n toestand geeft het DNA weinig of geen aanzet tot verlichting. Die
duisternis zette zich ongeveer 12.000 jaar terug in, en ongeveer 2000 jaar
geleden brak de tijd aan van tekenen die erop wijzen dat de duisternis zal
weg wijken voor het komende licht. Het ontwikkelingsproces voor de
verlichting van het menselijk bewustzijn is onafscheidelijk verbonden met
de astronomische aard-energielijn-activatie. Wij mensen hebben met een
interactie te maken naar gelang de frequentie van de energie. Onze geest is
geschapen en afgesteld op de structuur van het universum. De aarde draait
op zijn denkbeeldige as, maar ook de as schommelt en beschrijft in het
heelal een grote cirkel, die ongeveer 26.000 jaren duurt.

De Holy Cross Cycle startte ongeveer 18.000 jaar geleden, toen de
Noordpool op nul graden lag. Momenteel heeft de Noordpool zich 270
graden verder bewogen, dus driekwart van de precessie-cyclus.. In de
25.800 jaren bestaan twee divisies, één boven en één beneden. Dat is een
mannelijk en een vrouwelijk deel. De cyclus van het Heilige Kruis begint
wanneer de Noordpool van de aarde op nul graden ligt, zie figuren vorige
bladzijden 1 en 2.
Wij zijn nu 270 graden veder. Wij geraken nu uit de verdeeldheid en nevels

van het bewustzijn, om
aan te landen in het
tijdperk van verenigd en
verlicht bewustzijn. Maar
voor wie?

Verlichting oudtijds
W a n n e e r  w i j  d e
a f b e e l d i n g e n  v a n
verschillende Farao’s uit
oud-Egypte bezien, valt
het ons op dat zij veelal in
h u n  h a n d e n

cilindervormige staven vasthouden. De Russische dr. Valery Uvanov heeft
er een diepgaande studie naar gedaan en er een boek over geschreven: “The
Wands of Horus”. 
Het betreft cilindervormige staven, met de vraag wat deze staven waren en
welke invloed zij uitoefenden op het lichaam van de Farao’s. Het gaat hier
blijkbaar om een soort bio-stimulator van het menselijk organisme. De
staven hebben een harmoniserend effect op het lichaam, op de Ka en Ba, op
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de energie-stromingen. Voor het grootste gedeelte beginnen ziekten door
disharmonie tussen twee fundamentele energiebanen. Bepaalde dingen
kunnen de balans in het lichaam herstellen, wat tot gezondheid leidt.
Studies en proeven hebben uitgewezen dat de staven een harmoniserende
uitwerking hebben op het menselijk lichaam. De staven zouden ook

preventief aangewend kunnen
zijn. Dat de staven louter en alleen
met ziekten te maken zouden
hebben, lijkt onmogelijk. Ze zijn
vooral een soort gereedschap voor

de kundigheid om het
energie-potentieel op
te bouwen, zodat men
fysiek en psychisch in
goede conditie komt.
Tijdens de tests van de
staven zijn er EEG’s
gemaakt, waaruit bleek
dat er wisselingen

waren in de bio-elektrische activiteit van de hersenschors. De alfaritme-
frequentie van onze hersenen staat in verband met de omtrek van de aarde
en de natuurlijke resonantie van het aarde-ionensfeer-systeem, volgens
Amerikaanse onderzoekers. De staven zijn afgestemd op de eigen
frequentie van de vibratie van de aarde. De staven hebben invloed op de
concentratie van de personen, om hen in trance te brengen. Om de
meditatieve kant te raken zijn theta-ritmen nodig. De staven dienen ook als
een vorm van preventie tegen kanker. Bij behandelingen met kanker zijn
goede resultaten bereikt met de staven. Chemotherapie heeft een belangrijk
negatief effect op de energiebalans van het lichaam, terwijl de staven juist
die balans herstellen en stimuleren. De staven zijn gemaakt van holle
cilinders, van koper en van zink. In de linkerhand meestal een staaf van
koper, en in de rechterhand een staaf van zink. De staven in de handen
staan in verband met de linker- en rechterhersenhelften. Er is een interactie
tussen de staven en de hersenen, en van de hersenen tussen de staven, wat
alleen mogelijk is wanneer de staven de proporties van de Gulden Snede
bezitten. Het koper en zink moeten van hoge kwaliteit zijn. De lengte van
de staven is 151,4 mm en de diameter 28 mm.
151,4 is de hoogte van de Grote Piramide zónder de topsteen. De frequentie
van de aarde is 5,4. Deelt men 151,4 door 5,4 dan heeft men 28.
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De oude Egyptenaren hebben geprobeerd op mechanische wijze zélf met de
goden in contact te komen. Met de hulpmiddelen die zij zelf uitdachten
hebben zij het wel een heel eind geschopt. De tovenaars in Egypte konden
Mozes immers ook in veel dingen nadoen. Toch bleek de suprematie van
Jahweh toen Mozes zijn (staf)slang de anderen opat. Men zocht het in
energie-vormen. De Grote Piramide was o.a. een vorm van energie-
opwekking om verlicht te worden. Met de “staven van Horus” bracht men
de energiebanen bij zichzelf in harmonie, waarbij de Ka-staaf van koper (de

zon) was, die men in de rechterhand hield, en de
Ba-staaf van zink (de maan) hield men in de
linkerhand. De Farao’s droegen ook een speciaal
hoofddeksel of kroon (mijter). Deze was een
soort concentreerder die inwerkte op de hypofyse
en hypothalamus. De staven plus de speciale
kroon (mijter) werden op bepaalde geschikte
dagen van het jaar gedragen, waarbij men in de

Grote Piramide ging om verlichting te
verkrijgen. De Piramide fungeerde
hierbij als een soort antenne én zender
van energiestromen. Door deze
verkregen energie zouden de Farao’s in
contact hebben kunnen treden met de
goden. Wanneer zij contact maakten met
de goden, kregen zij een heel groot oog
te zien, het zogenaamde “Alziende Oog

van Horus”, zoals dat nu ook op het Amerikaanse Grootzegel afgebeeld
staat. De Farao werd ervoor gehouden de vertegenwoordiger van de
godheid op aarde te zijn, waarvan de paus zijn titel heeft overgenomen
“Stedehouder van Christus”.

Derde Oog
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Constantijn zag een kruis in de lucht

Algemeen wordt de pijnappelklier gezien als ons derde oog.
Wetenschappelijk onderzoek bevestigt de mogelijkheid dat dit orgaan het
eerste oog was dan in de natuur voorkwam. Evenwel kent de wetenschap
nog niet de exacte functie ervan. Via microscopisch onderzoek is men
erachter gekomen dat deze klier bestaat uit cellen die dezelfde kenmerken
hebben als de lichtgevoelige staafvormige cellen van ons netvlies. De
pijnappelklier ontvangt signalen uit het hersengebied waar de invloed van

de gezichtszenuwen lopen. De
pijnappelklier scheidt melatonine
af, dat eveneens in ons netvlies
voorkomt. In theosofische kringen
kent men aan de pijnappelklier
helderziendheid toe. De biologie
erkent deze klier als het oog dat het
eerste in de natuur voorkwam,
althans bij ongewervelde dieren.
O o k  v o g e l s  h e b b e n  e e n
lichtgevoelige pijnappelklier in hun
schedel. Schapen hebben een
pijnappelklier welke door het licht
wordt beïnvloed. Sommige oude
Griekse goden zouden drie-ogig

zijn geweest, als Zeus-Triopas. Theosofen beweren dat het zogenaamde
vierde wortelras de0r mensen in het begin drie-ogog was. De pijnappelklier
zou de sleutel zijn naar het hoogste Goddelijke bewustzijn in de mens, die
het geestelijk inzicht van de mens naar het hoogste waarnemingsniveau zou
voeren. 

Lichtlichamen
Er zijn Bijbelteksten waarin Elohim als een Licht wordt genoemd, zie
1Timotheus 6:16.
Door Hem zijn wij gemaakt, uit de aardse materie, naar Zijn Beeld en
Gelijkenis, als lichtwezens. Waarschijnlijk waren Adam en Eva gehuld in
een lichtkleed, als zijnde de manifestatie van het Goddelijke. Door hun
ongehoorzaamheid zagen zij zich naakt en schaamden zich. Zij werden
duister, het lichtkleed ontviel hen. Men zou het ook een “licht-lichaam”
kunnen noemen. Mozes aangezicht blonk ook fel, zodat hij een deksel voor
zijn gezicht moest houden, toen hij van de berg was afgedaald. En tijdens
de verheerlijking op de berg, zagen de drie discipelen Jesjoea ook in een
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lichtkleed. Wij zijn duisternis. Christus is gekomen om ons het licht terug
te geven, om ons tot kinderen des lichts te maken, opdat een iegelijk die in
Hem geloofd het eeuwige leven zal hebben, en in het licht van Jahweh mag
wandelen. Die licht-dimensie is er altijd, alleen zien wij deze helaas niet
meer. Het is de onzienlijke wereld der licht-geesten, welke Elisa wél zag,
zie 2Koningen 6:16.
Hoe verder de mens van de levens-lichtbron verwijderd is, hoe duisterder.
De buitenste duisternis, zijn dat de zogenaamde “zwarte gaten” in het
heelal? Ons leven is verbonden met Elohim als met een zilveren koord, zie
Prediker 12:6, dat een elektrisch stroompje is, een lichtstraal. De wereld
van de Geest is de Lichtwereld. Met onze zintuigen kennen wij slechts
datgene wat tot de stoffelijke wereld behoort. Met ons zogenaamde 6e
zintuig kunnen wij de astrale wereld waarnemen, de wereld der geesten. In
die astrale wereld is het kwaad ontstaan, de verdeeldheid voor de val van
een hoofdengel, die eenderde van de engelen met zich meetrok. Zij werden
duisternis. De hoofdengel die viel wordt ook wel de “Vorst der duisternis”
genoemd. De goede engelen daarentegen zijn in hun standplaats
vastgesteld, zie Jakobus 1:6. Achter en boven onze stoffelijke wereld heerst
een onmiskenbare en onvoorstelbare metafysische wereld, welke wij nog
niet waarnemen. Ons ontbreekt het vermogen daartoe. 
Max Planck zei: “Er bestaat op zich geen materie. Alle materie bestaat en
ontstaat door een energie-kracht welke de atoomdeeltjes in beweging
brengt, waardoor het zonnesysteem van het atoom bij elkaar wordt
gehouden”.  Niet de materie is dus de eigenlijke realiteit, maar de energie
(Licht), dat is de werkzame kracht. Ons lichaam is dan ook de manifestatie
van die geweldige grote energie van de Geest. Geest is energie met
bewustzijn. Licht is de energie, wat vaste vorm heeft aangenomen door
afkoeling. Energie kan dan ook niet verloren gaan en is in feite onsterfelijk.
Wij kunnen de wereld boven ons nog niet waarnemen, daar ons 6e zintuig
niet (meer) werkt.  De hemelse sferen zijn echter
wel werkelijk. Men zou van energie-
verdichtingen kunnen spreken, of van energie-
sferen.
Rome gaat de dogma’s uitspreken. De paus zei
onlangs: “Men moet niet menen dat het leven na
de dood pas begint bij de jongste dag. Het gaat
om een overgangsfase, waarbij het lichaam
ontbindt en het voortleven van het geestelijk
element begint. Dit element is uitgerust met een
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eigen bewustzijn en eigen wil, en wel zo dat de mens bestaat, hoewel
zonder lichaam”. De paus bedoelt hier de zogenaamde ziel als het geestelijk
element. Hoe zou een losse ziel kunnen bestaan? De mens gaat naar het
graf en rust daar als op een slaapstede, in afwachting van de opstanding.
Een tussen toestand kent de Schrift niet.  

The Royal Black Knights en Jehova’s
In Engeland en zes andere grote landen ter wereld hebben de Royal Black

Knigts hun loges en orden opgericht, een soort
priesterorde of broederschap naar men zegt. Men
beweert af te stammen van Israël, met name van
Levi. Omdat men van Israël zou afstammen ziet
men zich aangesteld om een actief deel in het
Godsplan met deze wereld uit te voeren. Kort na
Pinksteren zou deze broederschap zijn opgericht.
Men zegt dat Petrus in zijn brieven over deze
broederschap zou spreken, zie 1Petrus 2:17
Uit deze broederschap zouden de andere
maconische orden (vrijmetselaren) zijn
voortgekomen. De Royal Black Knights werken

samen met de orden van de Knights of Malta en de Orange Orden, etc.
Jesjoea zou deze orde van de Royal Black Knights hebben gesteund. De
priesterorden ten tijde van Jesjoea was echter bijna geheel in handen van
Edomieten, waarvan Kajafas en Annas de Hogepriesters waren, niet uit
Levi aangesteld, maar door H e r o d e s .  O o k  d e

Orange Orden zouden van Levi afstammen.
Om toe te treden dient men een password te leren, nl. Ophra (van Gideon),
samen met de nummers 3 en 300, het aantal mannen van Gideon. De
Orange Orde is in 1688 opgericht
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 door Prins Willem III van Oranje. De symboliek die zij 

gebruiken ziet u hieronder afgebeeld. Ook Jehova’s gebruiken deze
symbolen. 
Het gaat hierbij wéér om het kruis en kruisteken, met de slogan van
Constantijn, In Hoc Signo Vinces: In dit teken zult gij overwinnen.

De Orange Order geeft aan haar leden de (valse) verzekering dat elke
nieuwe kandidaat die zich aanmeldt een Israëliet is van de stam Levi, louter
vanwege zijn lidmaatschap. Zo lusten wij er nog meer!

In werkelijkheid zijn de leden van al deze orden geen christenen, maar
satanisten. Zij ontvangen hun “verlichting” van Lucifer, via magie, zoals
oudtijds in de Grote Piramide velen hun inwijding ontvingen. Het is
aantoonbaar door de tekenen die zij maken met hun hand(en) en vingers,
dat het satanisten zijn,  zie afbeeldingen:
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Satans symbolen, Baphomet

Mozes met satanshorens

De Illuminati (the True Islam)
De Islam is één van de grote wereldgodsdiensten. Er bestaat echter een
groep satanisten die zich verschuilen achter de Islam en zich versieren met
de naam “The True Islam”, (de échte Islam). Het zijn de Illuminati. Deze
groep werkt veel met misleidende code’s, symbolen en satanstekens. Het
huidige jaar 2004 is door hen gecodeerd met de cijfers 911, waarbij
Maleisië het “911-land” is. Zij baseren hun codes o.a. op de Dode-Zee
rollen en de Bijbel. Volgens hen is het jaar 2004 het jaar van de
Melchizedeks, het begin van een totale wereldchaos. Amerika zou een code
hebben die wijst op een grote massaslachting van duivelse vorsten, wanneer
veel wereldleiders zullen vergaderd zijn in New York. Openbaring 19:19-
21 kan hierop wijzen. Amerika is hun meest sterkte natie, waar de
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Petronas-twin-towers Kuala
Lumpur, Maleisië 

Brug in Putrajaya, vol symboliek

Putrajaya-parlement en wapen

wereldhandel geconcentreerd is in
Wallstreet en in het WTC, de twintowers 
die gevallen zijn. In Maleisië hebben zij eveneens hun WTC-twintowers te
Kuala Lumpur. Ook déze torens zouden op het programma staan om te
worden aangevallen. Op de afbeelding van de Petronas-twintowers zien we
in het midden de verbinding, met daaronder de passer/winkelhaak van de
vrijmetselaren/illuminati.
De leden van “de échte Islam” vereren Iblis (satan/Lucifer). Zij gebruiken
veel driehoeken, vierkanten, pentagrammen, etc. Hun symboliek komt men
in alle wereldgodsdiensten tegen, want overal hebben zij hun leden op
verborgen plaatsen zitten. Het
moge duidelijk zijn dat deze
groep “de échte Islam” niets van
doen heeft met de gewone
moslims. Nee, zij volgen de
geheime satanische doctrines,
die onderschreven zijn door dr.
Mahathir (de 78-jarige premier
van Maleisië), de paus, Bush,
etc.  Mahathir was onlangs in het
nieuws door zijn zogenaamde
“antisemitische” uitlatingen, n.l.
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Nieuwe moskee Putrajaya

De Wilayah moskee in Maleisië

Hall of States in Putrajaya

dat het joodse lijden in Europa géén excuus is voor het zich toe-eigenen en
doden van Arabische moslims, en om de wereld door geweld te regeren. Zij
moeten niet denken dat zij het uitverkoren volk zijn, dat niet bekritiseerd
mag worden, aldus Mahathir. 
Zij noemen zich “Yhodia’s”, afgeleid van Yahudi of Joden, maar ten
onrechte, Openbaring  2:9. 
Deze Yhodia’s zijn de échte internationaal-zionisten, die wereldwijd
verspreid zijn. Van deze lieden bevinden zich er in Maleisië méér dan in de
staat Israël.  Maleisië is hun échte Zion of thuishaven, waar zij hun échte
zion-stad hebben, Putrajaya of Bar-Yasha. Zij gebruiken veelal de
Davidster, maar ook de acht-puntster als symbool. Het Maleisische

Parlement is onlangs voorzien van nieuwe decoraties, van satanische
symbolen, n.l. achtpuntsterren, die wijzen naar Isthar-altaren. Dit parlement
noemt men wel het “First World Parliament”.  In het jaar 2020 willen de
Illuminati hun totale wereldoverheersing bereikt hebben.  Dat plan noemen
zij wawasan-2020. Dat is: War, war tot 2020 (oorlog, oorlog tot 2020). 

De Illuminati denken dat zij het licht van
Jahweh zijn, en hebben Maleisië
uitgeroepen tot Yahudi-natie. Gewone
joden en moslims hebben niets te maken
met deze zion-duivels, die de zon en maan
vereren.

Voor uitgebreide informatie, zie 
http://www.endera.org/first.htm
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Zonsymbool, 13 stralen
Maleisische dinar, zonnegodWapen van Maleisië

De naam Malaysia kan het volgende betekenen: Mala, waarvan in het
Hebreeuws Malak koning betekent, en Ysia of Yosia Jezus kan betekenen,
dus het land voor koning Jezus, of te wel de Antichrist.

Maleisië is een schiereiland. De Illuminaten en Yodians beweren dat
Maleisië het nieuwe Zion is, of te wel het land van de “kleine hoorn”
waarover de profeet Daniël spreekt; Daniël 7:8  Ik nam acht op de hoornen, en ziet,
een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige hoornen werden
uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen als mensenogen, en een
mond, grote dingen sprekende.

Daniël 8:9  En uit een van
die kwam voort een kleine
hoorn, welke uitnemend
groot werd, tegen het
zuiden, en tegen het
oosten, en tegen het
sierlijke land.

De hoeksteen van alle
k w a a d  i n  d e
geschiedenis van deze
wereld zal dan meest
waarschijnlijk liggen
in Maleisië!  Dat is
alsdan het centrum

van de zonnegod en zonne-verering, zoals de oude Farao’s dat reeds deden
met hun swastika’s.  Dus niet het Vaticaan zou het centrum zijn van de
aloude zonne diensten, maar Putrajayah.
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In het Vaticaans museum zijn wel veel swastika’s te zien van de “True
Islam”. Alle pausen waren Yodians, van het ras van de échte Islam,
zonaanbidders. De monstrance en vele andere symbolen van Rome
bewijzen dat daar de zonnedienst centraal staat.. Sint of saint betekent dan
ook niet “heilige”, maar saitn of satan. Het zijn satanisten, die veel de
Fleur-de-Lis als symbool hebben.  Alle kerken, moskeën, synachogen, en
godshuizen op deze aarde verbergen of bevatten symbolen van de satan,
waardoor het mensdom om de tuin wordt geleid. De enige wáre God van
Israël woont immers niet in huizen die met handen zijn gemaakt, maar wél
Zijn tegenhanger. Jahweh verbood het om aparte plaatsen van aanbidding
voor Hem te maken.  Handelingen 7:48  Maar de Allerhoogste woont niet in
tempelen met handen gemaakt; gelijk de profeet zegt: Handelingen 17:24  
Wanneer een geloof of religie een gebedshuis nodig heeft, is het vals. De
leugen heeft indrukwekkende gebouwen nodig, met symbolen om de
mensen te bedriegen. De waarheid is simpel en heeft geen aparte
godshuizen nodig. Slechts één huis is door de Wijsheid gebouwd, en wel
op 7 platforms, zie spreuken 9. Ook de Klaagmuur te Jeruzalem is een door
Jahweh verboden plaats van aanbidding. 

Johannes 4:23  Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders
den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook
dezulken, die Hem alzo aanbidden.

1 Johannes 3:8  Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt
van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de
werken des duivels verbreken zou.  

Wanneer wij Zijn medewerkers zijn in het geloof, dan zullen wij eveneens
de werken des duivels aan het licht brengen om ze te verbreken. Daartoe
hebben wij ons onderzoek ingesteld naar achtergronden van de duivelse
verlichting met de onreine geest. De satanskinderen weten dat zij hun
langste tijd hebben gehad, vandaar dat ze doen wat zij kunnen om ons
eronder te krijgen, om zelf onze erfenis in bezit te mogen nemen. Hun
listen zijn ons niet onbekend, en wij zullen hun listen openbaar maken,
zodat ieder het kan weten wat voor strijd er zich in deze wereld afspeelt,
waar menigeen geen zicht op heeft. 
In een volgende studie zullen wij het nieuwe Zion van de “True Islam” in
Maleisië nader uit een zetten.


