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Achtergronden 
Nabootsing en imitatie is de kracht van de boze lieden op deze aarde,
van het zogenaamde “Slangenzaad” (in werkelijkheid is het het zaad van
Nachash, abusievelijk vertaald als “slang” die Eva verleidde).  Hun plan is om het
vrouwenzaad te overwinnen en de zegeningen van het vrouwenzaad in
bezit te nemen. Van het vrouwenzaad is Israël de eersteling der volkeren
die door Jahweh verkozen is. Vandaar dat het verkeerde geslacht der
bozen zich vermomd heeft als Israël, om de zegen op te eisen die aan
Israël beloofd is. Vermomming is de simpelste en meest effectieve
manier om hun plan te realiseren. Jakob heeft het Ezau voorgedaan, en
sindsdien heeft Ezau er gretig gebruik van gemaakt om Jakobs
nageslacht  -en de gehele wereld- om de tuin te leiden.
Het gaat om de wereldmacht, om de heerschappij over de gehele aarde.
Wij zien in de geschiedenis verschillende wereldrijken opkomen en
weer ondergaan. Momenteel staan wij wederom voor het tot stand
komen van een groot wereldrijk, de Nieuwe Wereld Orde. Tegelijkertijd
zien we grote kolossen opstaan, als de EU en andere coalities. Het
internationale zionisme werkt aan een “Groot Israël”, dat men op
Bijbelse gronden tracht te verwezenlijken, zoals staat in Genesis 15:18
Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan
uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote
rivier, de rivier Frath:  

Alle Arabische landen zullen het
slachtoffer worden van de expansiedrift der
internationale zionisten. Velen van hen zijn
vrijmetselaar en gaan schuil achter dit
wereld-veroveringsplan. Irak is reeds onder
hun controle, en nu volgen Iran en Syrië.
De landen China, Rusland, Irak, Iran,
Libië, Noord-Korea en Syrië behoren
ogenschijnlijk tot de tegenstanders in het
grote “spel” der internationale zionisten. 
De vrijmetselarij is al heel oud. Als occulte
natuurreligie is het ontstaan. Wij lezen het
reeds in de Bijbel dat men op alle hoge
heuvels en bergen offerde, en ook in
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valleien. Daar bouwde men zijn tempels en heiligdommen. In Israël deed
men aan deze afgoderij gedurig mee. Zie afbeeldingen: 

De huidige tempels of loges der vrijmetselaren zijn naar het grondplan
van de Tabernakel van Mozes en Tempel van Salomo ontworpen.
Solomon = Sol (zon) om On (is Heliopolis), de zonne diensten. In het
Noorden is er geen symbolisch licht, daar het Noorden de plaats der
duisternis is.
De oude wereld verdeelde men in drie delen (Sem,Cham en Jafet):
Europa, Azië en Afrika, die tezamen een T vormden, zie afbeelding
hierboven. Deze T gebruiken de vrijmetselaren en illuminaten
veelvuldig. Het gaat om de T van Tempel, de wereldtempel. De
tempel(s) ligt op het Oosten gericht, de opkomende zon, en voor de
tempel stonden de twee pilaren Jachin en Boaz.

De vrijmetselarij is gebaseerd op drie grote uitgangspunten: Wijsheid,
Kracht en Schoonheid: Zon = Osiris (de paus); Maan = Isis als
universele moeder, Maria medeverlosseres; Horus, is het Godskind
Jezus, de grootmeester van de loge. Het gaat om de Ionische wijsheid, de
Dorische kracht en de Corintische schoonheid. 

Op bovenstaande afbeelding heeft men de T van Tempel geprojecteerd,
waar de Ark zou staan in de Golf van Mexico. Het waarom is
onduidelijk, maar waarschijnlijk doordat Edom in Mexico sterk is
vertegenwoordigd.

In oud Egypte bestond er geen verschil tussen religie en magie. Egypte
was de moeder van alle magie. De kracht erachter werd “Heka”
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 Thoth

11-puntige zon in het
vrijmetselaars symbool

genoemd. Men geloofde in één alomtegenwoordige schepper-
god Neter. Alle andere goden waren min of meer aspecten of
attributen van Neter. Thoth werd gezien als Wijsheid, Horus
als Kracht en Isis als Schoonheid. 

In  de  tempels  zou  men
mozaïekvloeren hebben gebruikt,
zoals de vrijmetselaren die nu in

hun loges hebben. Dat zou wijzen op de
dualiteit, zwart en wit, met in het midden de
vijfpuntster, die zou wijzen op de goddelijke
voorzienigheid. De Bijbel geeft echter geen
verslag van een mozaïekvloer in de Tempel.
De gedachte achter de mozaïekvloer van
dualiteit stamt af van de oude heidense
religies, waarin de godheid een dualistische
natuur had, die men later ook aan Jesjoea
(Jezus) toekende, de twee naturen.

De zon was in de oude religies de bron van
leven en wijsheid, mannelijk en generatief,
om over de dag te heersen. De maan zag men
als reflector, vrouwelijk en ontvankelijk, om
over de nacht te heersen. Salomo wordt gezien
door de vrijmetselaren als hun eerste en grote
meester, en Johannes de Doper als één van
hun grootste mannen. Zie http://nogw.com

De twee pilaren vertegenwoordigen het getal 11, en 111 is het meest
perfecte kabbalistische getal waarlangs alle kabbalistiek verloopt. Het
getal 111 heeft de numerieke waarde voor “heilige” (Palmoni).
Pythagoras was een groot geleerde, filosoof en specialist in geometrie en
bouwkunst. Van hem komt de uitroep “Eureka” (ik heb het gevonden).
Hij heeft het 47e probleem van Euclid opgelost in de driehoek waarin de
stelling van Pythagoras als volgt luidt: 3 : 4 : 5.  Wanneer men een
rechte lijn van 4cm heeft en aan het einde er loodrecht een lijn van 3cm
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Symbool van Zadok

Stelling van Pythagoras

opzet, dan is de schuine lijn altijd 5cm lang. Pythagoras heeft zijn
driehoek van de oude Egyptenaren overgenomen, zie afbeelding: 

Er zijn drie stappen nodig om uit de chaos tot perfectie te komen. De
chaos is de cirkel, de nul, de O.  Daarna volgt de drie(hoek) en de
vier(kant) en de vijf(hoek).  Ausar is Osiris; Auset is Isis; Heru is Horus,
de drie-eenheid.
De basis is vrouwelijk, de rechtopgaande lijn is mannelijk en de
hypotenusa of schuine lijn is kinderlijk (tweeslachtig), ook wel panta
genoemd (waarvan penta is afgeleid). 
Zie www.egypt-tehuti.org/articles/sacred-numerology.nl

Het streven der oude en nieuwe vrijmetselaren of illuminatie om de
wereldheerschappij in handen te krijgen berust op de eeuwige strijd

tussen goed en kwaad, de strijd tussen het
vrouwenzaad en slangenzaad. Om hun doel te bereiken
hebben de illuminatie het internationaal zionisme in
het leven geroepen, waarvan het nationaal zionisme
een onderdeel is. Zij willen
de nieuwe eeuw van Horus
vestigen, wat o.a. tot stand
komt via New Age.  Zij

gebruiken de Bijbel en de beloften erin om
deze zélf in vervulling te laten gaan.
Wereldwijd hebben zij het priesterschap van
Zadok en dat van Melchizedek opgericht, zie
afbeeldingen.



5     Het Internationaal Zionisme en Groot-Israël           No. 341

Met daarbij 144.000 monastische (klooster) gemeenschappen. Het is een
algehele imitatie van het Godsplan met de wereld, waarin het ware Israël
de hoofdrol speelt. Zij spelen met hun pseudo-Israël de rol na en hebben
eerst hún Israël laten verzamelen in 1948, om in Palestina hun namaak-
Zion te bouwen, hun hoofdkwartier voor het komende vrederijk. Daar zal
hun namaak-Messias (o.a. als mens der wetteloosheid) zijn zetel hebben.
Het zijn de Rothschilds die achter de zionistische beweging staan. Zij
beweren van de stam Dan af te stammen. Hun naam is rood-schild
(Edom = rood), maar dat kan men ook lezen als Ruth-child, kinderen van
Ruth, zoals de Merovingers dat beweren, dat zij van David afstammen
via Obed en Boaz. Zij doen het voorkomen dat de zogenaamde terugkeer
van veel joden naar Israël gezien moet worden als de vervulling van de
profetie van Israëls herstel. Nu is de benaming “terugkeer” foutief,
gezien de meeste joden hun afstamming van Juda/Israël niet kunnen
aantonen, daar zij grotendeels van de Khazaren afstammen, een niet-
Semitisch volk. De zogenaamde terugkeer is echter op gang gebracht
door puur ongelovige lieden en ook de teruggekeerden zijn grotendeels
atheïsten. Dat klopt zegt men, daar Israël gelijk is aan de dorre
doodsbeenderen van Ezechiël. Maar daar lezen wij echter dat de Messias
zelf de verstrooiden zal bijeen vergaderen en hen in hun land zal
brengen, Ez. 20:33-38; Jes.1:27, 14:29-32, 52:7-10, Zef.3:14-16,
Math.23:37-39. De zionisten zijn immers op eigen gelegenheid naar
Palestina vertrokken!

De imitatie begon in 721 voor Christus, toen de stam Dan migreerde van
Israël naar Sparta en Troje. Daar werd met hun medewerking de
Merovinger-bloedlijn opgezet, Richt.18. De Spartanen leefden in
Laconia in Griekenland. De Trojaanse prins Paris werd daar verliefd op
Helen, de vrouw van de Spartaanse koning. Hij kidnapte haar en bracht
haar naar Troje. Daarna migreerden veel Spartanen naar Zuid-Frankrijk,
en veel Trojanen migreerden naar Duitsland, België en Noord-Frankrijk. 
 
De Cimbren en Skythen zouden eveneens van de stam Juda zijn, waaruit
de Rothschilds beweren te zijn voortgekomen, verbonden met de
koningslijn der Trojanen. Kimri = rood. De Habsburger-dynastie is
gekroond over het “Heilige Romeinse Rijk, komend uit de Merovingers.
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De Rothschilds zeggen van David af te stammen, die ook roodharig
geweest zou zijn. In 1776 is het huis van de Rothschilds opgericht te
Frankfurt door Mayer Amschel Rothschild. In 1823 namen de
Rothschilds de financiële zijde van de Rooms katholieke kerk op zich. In
1836 kochten zij het land Palestina. In 1897 vond het eerste Zionistische
congres plaats in Basel. In het boek Altenneuland van Th. Herzl bezigt

hij de term Nasi voor het hoofd van de joodse
staat. Herzl was zelf de eerste Nasi, en in 1948
werd Weizman de eerste Nasi of president. Het
grootzegel van de vrijmetselaren in Israël bevat
de  symbolen  van  de  dr ie  g ro te
wereldgodsdiensten, Het kruis van het
christendom, de halve maan van de Islam, de
Davidster van het jodendom.

De zionisten hebben de geallieerden ingehuurd
om te strijden voor hun “Groot Israël”. 

Nahum Goldman, president van het joodse wereldcongres zei:
“Wij (zionistische joden) bezetten Palestina niet vanwege religieuze,
historische of sentimentele redenen, maar Palestina is een draaitafel
van drie continenten, en in militair, politiek en strategische zin het
centrum van de wereld. De oliereserves in dat gebied zijn veel groter
dan die in het hele Amerikaanse continent”.

De verovering van Irak is een hele
belangrijke stap geweest voor de
zionisten om hun Groter Israël te
realiseren. Syrië en Iran zijn nu aan de
beurt, alsook Saoedi Arabië, Egypte en
Jordanië. 
Niet alle joden zijn zionisten, en alle
zionisten zijn geen joden. Er zijn
verschillende joodse groeperingen die
niet achter het zionistische plan van
een politieke staat Israël staan, en
zeker niet het streven naar een Groot
Israël steunen. De zionisten hebben
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hun nieuwe Tempel reeds klaar in Jeruzalem, het Hoge gerechtshof,
waarin veel symboliek van de vrijmetselarij is verwerkt. (zie brochure
no.301)

http://arabist.net/archives/2005/02/23/iran-attack-in-june
http://www.pnews.org/PhpWiki/index.php/BombingIran

Zoals wij met onze eigen
ogen kunnen zien is de
metamorfose van het kleine
dwergstaatje, dat zich (ten
onrechte) tooit met de
naam Israël, in het Midden-
Oosten in volle gang, om
uit te groeien tot een
gigantische reus, gedreven
door het  zionist isch

expansionisme. Van de Eufraat tot de Nijl, om alle bodemschatten in dat
gebied te beheersen, zelfs Indonesië en Maleisië erbij. Mosje Dajan
sprak destijds reeds over de oprichting van het “Israëlische Imperium”.
Israël wil men laten uitgroeien tot een grote nucleaire supermacht. Het
sinistere spel van de supermachten Amerika en Rusland wordt
m o m e n t e e l
g e s p e e l d ,
w a a r b i j  d e
Islamitische en
A r a b i s c h e
landen op het
p u n t  s t a a n
vernietigd te
w o r d e n .
Amerika en
Rusland zijn
schijntegenstell
i n g e n .  D a t
levert het voordeel van de internationaal zionisten op, dat de vijanden
van Amerika naar Rusland trekken, dat hen vriendelijk behandelt en
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Indonesia belong to US-Zionist soon!

K. Livingstone

voorziet van wapens, maar dan wel altijd in het voordeel van de
internationale zionisten. De Arabische landen zullen spoedig hetzelfde
lot treffen als de Palestijnen. Professor dr. Priyowidodo uit Indonesië
verwacht dat Sharon met zijn “groter Israël” ook geheel Indonesië en
Maleisië erbij zal pakken. In Maleisië ligt immers reeds het nieuwe
Putrajaya-zion van de Yodian-joden.

                
      

Niet iedereen ziet de zionistische droom
rooskleurig in. Victor Ostrovsky was ooit expert
bij een elite-team van de Mossad, waar hij totaal
geen respect zag voor het menselijk leven. Hij
schreef er een boek over, en verwacht dat de
zionistische droom eens in een nachtmerrie zal
uitmonden.
De burgemeester van Londen, Ken Livingstone,
noemt Sharon een oorlogscrimineel. Hij
beschuldigt Israël van etnische schoonmaak en
demonisering van moslims. Verder vindt hij dat

Israëls expansiedrift een etnische zuivering insluit.
Albert Einstein was ook antizionist en was fel tegenstander van de
oprichting van een joodse staat. Einstein schreef met 25 andere
prominenten een brief naar de NewYork-Times waarin hij de Likud-
partij als fascistisch bestempelt, een partij met superioriteitsgevoel.
Rabbi Elmer Berger richtte in 1969 de American Jewish Alternatives to
Zionism (AJAZ) op in New York. 
Rabbi Reuben Slonim vindt dat Israël een verboden prijs betaalt voor
haar bestaan, nl.. 
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Demonstranten in Teheran

“kernwapens zijn des duivels, maar Israël heeft ze. Apartheid is fout,
maar Israël tolereert het. Mensenrechten dienen te worden
gerespecteerd, behalve voor de Palestijnen. Kritiek op ons rascime
tegenover de Arabieren doen we af als antisemitisme.”

Erich Fromm schrijft dat de claim van de joden op het land Israël geen
realistische politieke claim is: 

“Wanneer alle naties van de wereld plotseling territoriums zouden
claimen waar hun voorvaderen ooit leefden, zou deze wereld een
gekkenhuis worden.”

De concentratiekamp-overlevende Israël Shahak is een felle anti-zionist.
Hij zegt dat de staat Israël een rascistische staat is in de volle zin des
woords, waar men gelijk probeert te zijn aan de Nazi’s in woord en daad.
Professor Yeshuyahu Leibowitz vindt dat in Israël de Judeo-Nazi-
mentaliteit overheerst. Veel soldaten in Israël tekenden bezwaar aan in
de vorige oorlogen, dat zij niet ten oorlog wilden gaan, daar alle
democratische en humane normen daarin worden vertreden en
burgerdoelen opzettelijk worden gebombardeerd. Men noemt hen
“refuseniks”, (weigeraars), waarvan er verschillende in de gevangenis
terecht kwamen vanwege hun weigering.

Iran en Syrië
Laatste berichten geven aan dat Bush akkoord gaat met een aanval op
Iran, uiterlijk 6-6-2005. Dat is een “mooie” datum, 6.6. Bush heeft
volgens de journalist Dahr Jamail (een ex-marine wapeninspecteur) de
orders ondertekend om Iran in juni te bombarderen. Men kan dan direct
het rijtje wel afgaan, Iran, Syrië, Libië, Noord-Korea, Egypte, Jordanië,
Venezuela, etc.. om al deze landen nucleair te “bewerken”. 
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Straat van Hormuz

Uit het Walter Reed Army Medical Center in Washington hebben 35
verpleegsters opdracht gekregen per direct te vertrekken naar een
speciale opleiding, om in mei 2005 in Irak te worden gestationeerd in
veldhospitalen, nabij Iran.

          
D e  i n v l o e d r i j k e
Republikaanse senator Sam
Johnson heeft onlangs in het
openbaar  gezegd  da t
Amerika een nucleaire bom
op Syrië moet werpen,
waarbij hij van het publiek
grote bijval kreeg. Johnson
b e w e e r t  d a t  S y r i e
massavernietigingswapens
heeft, of mogelijk van Irak
deze wapens herbergt en of
overgenomen heeft. Syrie ontkende steeds leden van de Baath-partij van
Saddam te herbergen, maar nu heeft ze uit goodwill de halfbroer van
Saddam uitgeleverd aan het nieuwe bewind in Irak. 
Iran heeft gezegd dat het bij een aanval op haar land de straat van
Hormuz zal afsluiten, waardoor 40% van onze olie-toevoer gaat. Dan
krijgen wij weer een grote oliecrisis.
S y r i ë  s t a a t
momenteel onder
grote druk van
Amerika om zijn
t r o e p e n  u i t
Libanon terug te
trekken. Amerika
gaat in Libanon
een grote legerbasis bouwen o.a. ter beveiliging van de olietoevoer uit
Irak.
In onderstaand schema kunt u zien hoe de Nieuwe Wereld Orde
georganiseerd is. Toch wel aardig religieus georiënteerd!
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Joden tegen Zionisme
Honderden joden in Jemen willen absoluut niet emigreren naar de
zionistische staat Israël. Zij vinden dat deze staat geen echt joods
karakter heeft, en dat deze staat geen religie heeft, geen torah en geen
moraal. De joden in Jemen hebben daarentegen wel hele goede relaties
met de moslims aldaar. Wereldwijd vinden veel joden het tragisch dat de
staat Israël een staat is waar racisme, religieuze discriminatie,
militarisme en onrecht plaatsvinden.  Zij zien de staat Israël als een paria
onder de andere staten van de wereldgemeenschap. Een National
Statement is door 18 vooraanstaande joden ondertekend, waarin zij hun
bezwaren tegen de staat Israël kenbaar maken. Eén van de grootste
joodse denkers van deze eeuw was Asher Ginzberg, die zeer kritisch
tegenover het zionisme stond. De man die de slogan bedacht heeft:
“Ginds ligt een land zonder volk, voor een volk zonder land”, heette
Israël Zangwill. Hij werd later een groot tegenstander van Herzl toen hij
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Schedelvindplaatsen van de reuzen

erachter kwam dat er wel degelijk een volk in Palestina woonde. De drie
ultra-orthodoxe partijen in Israël zijn anti-zionistisch, nl.. de Shas-partij,
de Aguda en de Degel Hatorah. De voornaamste rabbijnen leerden dat
zionisme een van de grootste calamiteiten is die ooit het jodendom heeft
kunnen treffen. Rabbijn Moshe Schonfeld zei dat zionisme de oorzaak is
voor genocide op joden. Rabbijn Moshe Leib-Hirsch zei nooit een
zionistische staat te zullen accepteren, zelfs niet als de Arabieren dat wél
zouden doen.

Land-roof Ezechiël 35:10
Het land Kanaän werd heel vroeger bewoond door reuzen en volkeren
van gemengd bloed. De Bijbel noemt enkele van deze reuzen, die
afstammen van de Anakim en Nefilim, de zonen Gods uit Genesis 6.
Israël heeft onder Jozua de meeste reuzen en Kanaänieten verdreven en
opgeruimd. Er zijn enkele overlevenden gebleven. Die zijn weer
vermengd met Kaïn- en Ezau-nakomelingen. En het zijn deze

gemengden die vandaag de dag
o n d e r  d e  v l a g  v a n  h e t
zionisme/judaisme het land Palestina
claimen. Zij zeggen dat daar een land
ligt van de twee huizen Israëls, dat
nu voor hen is.

Ez.35:10 ¶ Omdat gij zegt: Die twee volken
en die twee landen zullen mij geworden, en
wij zullen ze erfelijk bezitten, ofschoon de
HEERE daar ware;
11  Daarom, zo waarachtig als Ik leef,
spreekt de Heere HEERE: Ik zal ook
handelen naar uw toorn en naar uw
nijdigheid, die gij uit uw haat tegen hen
hebt te werk gesteld; en Ik zal bij hen
bekend worden, wanneer Ik u zal gericht
hebben.
12  En gij zult weten, dat Ik, de HEERE, al
uw lasteringen gehoord heb, die gij tegen de
bergen Israels gesproken hebt, zeggende:
Zij zijn verwoest, zij zijn ons ter spijze
gegeven.
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13  Alzo hebt gij u met uw mond tegen Mij groot gemaakt, en uw woorden tegen Mij
vermenigvuldigd; Ik heb het gehoord.
14  Alzo zegt de Heere HEERE: Gelijk het ganse land verblijd is, alzo zal Ik u de
verwoesting aandoen.
15  Gelijk gij u verblijd hebt over de erfenis van het huis Israels, omdat zij verwoest is,
alzo zal Ik aan u doen; het gebergte van Seir, en gans Edom, zal geheel een
verwoesting worden; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
  
Het is pure brutale landroof van Edom/Seïr, en dát vond in ónze eeuw
plaats, in 1948, onder de vlag van Juda en de wederrechtelijk zich toe-
geëigende naam Israël.  

Strijd tegen het terrorisme
De strijd die Bush en zijn helpers tegen het terrorisme voeren, gaat steeds

meer op een spel lijken dat is opgezet vanuit de
regering zelf, met hulp van geheime diensten
als de Mossad.
Diverse onderzoekers hebben uitgebreid studie
gemaakt van de zogenaamde aanslagen 9/11 en
3/11. Zij zijn tot de slotsom gekomen dat de
Bush-regering zelf deze aanslagen moet hebben
gepleegd. De WTC-torens konden niet
vanwege de vliegtuig-inslag zo snel in elkaar
zakken. Er moeten bommen of andere wapens
zijn ingezet om dat voor elkaar te krijgen. Ook
is er in het Pentagon geen Boeing-inslag te
zien, maar is er een ánder projectiel afgevuurd
dat radiografisch bestuurd werd (remote
control). Het zogenaamd neergestorte toestel
vlucht 77 is nergens te vinden, want het gat dat
er ontstaan is is te klein voor een grote Boeing.

De burgemeester van dat plaatsje zei dat daar
nooit een vliegtuig was geweest.  Een goed
gedocumenteerd boek van Gerhoch Reisegger laat
veel feiten zien, ISBN 3-89180-072-X titel: Die
Bieldbewiese 11 September. 
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De vijf dansende en filmende Israelies in
New Yersey tijdens de aanslag op de
WTC-torens moeten er meer vanaf
geweten hebben. 

Israël Identiteit
Vandaag de dag moet iedereen in Nederland -en straks in heel de wereld-
zich kunnen legitimeren met een identiteitskaart of iets dergelijks.
Wanneer er meerdere personen met dezelfde identiteitskaart zich melden,
is het aan de hand van verdere gegevens als DNA mogelijk de ware
identiteit van iemand vast te stellen en de juiste persoon aan te wijzen. 
Dat moet ook van toepassing zijn op de Israëlieten. Wanneer meerdere
volkeren en groepen beweren Israëlieten te zijn en menen recht te hebben
op de beloften van Jahweh aan Abraham gedaan, zoals in Gen.15-17, het
land voor “Groot Israël” van de Nijl tot aan de Eufraat, dienen we aan de
hand van de beschikbare gegevens te onderzoeken wie de rechtmatige
erfgenamen zijn. 

Het verbond van Jahweh met Abraham gaat om de lijn van Izaak, en
daarna Jakob en de twaalf stammen. Het Bijbelse Israël moet een groot
volk zijn, verdeeld in een groot aantal volkeren, die over dezelfde
raskenmerken beschikken. Zij zullen door gemeenschappelijke
achtergronden in religie, cultuur en taal duidelijk zijn te onderscheiden van
andere volkeren en rassen. En dan gaat het volgens ons uitsluitend om de
blanke Noord-West Europese volkeren en naties.
Zij zullen met een nieuwe naam worden genoemd, volgens Jesaja 62:6.
Inderdaad worden de namen van de 12 stammen als zodanig niet meer
gebruikt. Het Bijbelse Israël en Juda wordt met een nieuwe naam
genoemd, en wie dus wél de naam van het oude Israël en Juda gebruikt,
zoals het zionisme doet, bewijst daarmee fraude en bedrog, Openb.2:9,
3:9.
Er is ook een hernieuwd verbond met Israël, en wie daarin deelt, heeft
tevens in het oude verbond gestaan en is daarvan vervreemd, zie Efeze 4:
Het hernieuwde verbond is uitsluitend met de twaalf geslachten Israëls
gemaakt, Jeremia 30-33. De landen waar het christelijke geloof tot bloei is
gekomen en waar men de stem van de Goede Herder heeft herkend,
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behoren allen tot de zogenaamd verloren stammen van de huizen Israël en
Juda. Zij hadden deel aan de verbonden en beloften, maar waren ervan
vervreemd. Bij hen is de scepter verborgen, de regerende macht voor de
Messias David. De Europese vorstenhuizen als “troon-voortzetters” zou
men kunnen zien als een bovengrondse voortzetting van Davids troon,
hoewel degenen die er momenteel opzitten niet hun afkomst van David op
een eerlijke wijze kunnen tonen, gezien zij van de Merovingers
afstammen, die weer zijn terug te voeren tot Ezau en Kaïn en de
Atlantiden. In het verborgen en ondergronds heeft Jahweh de Davidslijn
destijds voort laten bestaan, verborgen voor het oog van Athalia, en zo is
dat in onze tijd eveneens eraan toe gegaan.
Slechts aan de “jagers en vissers” is het gegeven de juiste identiteit vast te
stellen van onze Europese kustvolkeren, Jeremia 16:16. De discipelen als
vissers wisten ook de juiste identiteit van de volkeren waar zij naar toe
werden uitgezonden. Dat is het visserstijdperk. Het jagerstijdperk is ónze
tijd. De jager vraagt zichzelf af hoe hij het wild het beste kan vangen. En
dat vragen wij ons ook af, hoe wij het beste de ogen van het volk zouden
kunnen openen voor hun werkelijke identiteit. Vissen doe je met een net.
Jagen doe je al drijvend, voorzichtig en met slimheid. Wel wetend dat
Jahweh beloofd heeft het bewindsel (sluier) der aangezichten er zelf af te
zullen halen, Jesaja 25:7-8. Daar zien we dan ook naar uit met groot
verlangen, hoewel actief blijvend om te jagen, of we ook mogelijk enkelen
tot een buit kunnen vangen. De vissers laten hun netten af in het water (de
volkerenzee) en halen goede en kwade vissen naar boven, waarna de
selectie plaatsheeft. De jagers zoeken doelgericht hun prooi uit. 

Wie het boek Jezus Sirach Wijsheid heeft moet eens van hoofdstuk 44
gaan lezen over de roemrijke geschiedenis van Israël en haar invloedrijke
mannen. 

In hoofdstuk 36 van Jezus Sirach staat de volgende wens en bede, hetwelk
ook onze wens en bede is:  

11. Vergader alle stammen van Jakob zodat zij hun erfdeel mogen
ontvangen, als in de dagen vanouds.
12. O Jahweh, ontferm U over Uw volk dat naar Uw naam genoemd
is, over Israël, zij die U als eerstgeborene genoemd hebt (Johannes
3:18).
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13. Ontferm U over Uw stad van heiligheid, Jeruzalem, de plaats van
Uw verblijf.
14. Vervul Sion met Majesteit en Uw tempel met Uw glansrijkheid.
15. Geef getuigenis aangaande de eersteling van Uw werken en
bevestig de profetie die in Uw naam uitgesproken is.
16. Geef beloning aan hen die op U hopen en erop vertrouwen dat Uw
profeten trouw zullen zijn.
17. O Jahweh, U zult dit gebed van Uw knecht horen, overeenkomstig
Uw welgevallen over Uw volk: dat alle einden van de aarde (Zion is
het Noord-Westen) mogen weten dat U Jahweh, de eeuwige Elohim
bent. 

In een aparte brochure willen wij de visie van een islamitische website op
internet behandelen, waarin zij Noord-West Europa zien als het nieuwe
Israël in de eindtijd.


