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Foutieve vertaling
Nooit geweten, dat het zevende gebod in het geheel niet over echtbreuk
spreekt, maar over iets heel anders, n.l. over verbastering!

Het 7e gebod luidt volgens de meeste vertalingen als volgt:
Exodus 20:14  Gij zult niet echtbreken.  

Strongs = 05003 n'ph, wat vertaald is door adultery, dat is overspel
bedrijven. 
Nader onderzoek toont aan dat het hier niet gaat om overspel bedrijven of
echtbreken, wat twee verschillende zaken zijn, maar dat het gaat om
rasvermenging of verbastering. Ontrouw in een huwelijk komt niet in het
7e gebod ter sprake, maar in het 10e gebod. Het gaat in het 7e gebod
uitsluitend over vermenging van soorten, zodat de oorspronkelijke
zuiverheid verloren gaat. De bekende Duitse Bijbeluitlegger Kittel verwijst
dan ook bij het 7e gebod naar het vermengen van dier en mens, of
vermenging van rassen. 
Het vertalen van de Bijbel is uiterst moeilijk geweest voor onze
voorvaderen. Men heeft de joden geraadpleegd inzake het Hebreeuws en de
juiste betekenis ervan.  De joden hebben deze gelegenheid aangegrepen om
hun eigen vermengde afkomst te camoufleren. Zij hielden zichzelf voor het
“uitverkoren volk”, dus moesten ze raszuiver zijn. Nu, vergeet dat laatste
maar. En zoals de vertalers een woord vertaalden, zo is het in lexicons en
woordenboeken opgenomen, zodat wij ons daarop niet moeten blind staren.
In Filippenzen 2:15 is het Griekse woord “akeraios” vertaald door
“oprecht”, maar het betekent in werkelijkheid “onverbasterd”.   Dat houdt
zoveel in als onvermengd, zuiver. “Akeraios” is het tegenovergestelde van
“kerao”, dat is vermengen. 

15  Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde,
onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij
schijnt als lichten in de wereld;  

In de Odes van Salomo staat in hoofdstuk 20:6 het volgende:
Jij mag je niet verbasteren en geen bastaard verwekken door het bloed van jouw
ziel.

In het boek Wijsheid Jezus Sirach hoofdstuk 13:14 staat:
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Alle vlees heeft zijn eigen soort lief. Alle vlees blijft bij zijn eigen soort, en een
Adamiet zal zich vasthouden aan zijn ras. Hoe kan een wolf bij een lam worden
gevoegd?

Het verbasteren zoals het 7e gebod weergeeft en bedoelt, heeft helemaal
niets te maken met echtbreuk! Zo goed als alle catechismus-verklaringen
spreken bij het 7e gebod echter uitsluitend over echtbreuk. Allen zijn op
een foutief spoor gezet vanwege de foutieve vertaling!
Verbasteren is vermenging van twee soorten of rassen, of het kruisen van
soorten. Verbasteren maakt onzuiver, het bezoedelt waardoor men niet
meer volbloedig is.
Exodus 20:14 en Romeinen 13:9 bedoelen hetzelfde. Het Griekse “gnesios”
is kenmerkend voor zuiverheid van rassen. Het Griekse “nathos” is
bastaard.
In Hebreeën 12:8 gaat het over een verbasterde zaadlijn:

8  Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo
zijt gij dan bastaarden (nothos), en niet zonen.  

Wanneer men het woord “echtbreuk” zou laten slaan op het breken van de
echtheid of zuiverheid van een soort, zou dit woord dat foutief werd
vertaald, nog wel aangeven dat het om verbastering gaat, en niet om
huwelijksontrouw. Het gaat in het 7e gebod alleen en uitsluitend om
overtredingen binnen het ras-verband, waardoor de zaadlijn onzuiver wordt
gemaakt. Dat blijkt ook heel duidelijk uit Ezra 8 en 9. 
In Nehemia 13:1-3 staat het volgende te lezen: 

1 ¶ Te dien dage werd er gelezen in het boek van Mozes, voor de oren des volks;
en daarin werd geschreven gevonden, dat de Ammonieten en Moabieten niet
zouden komen in de gemeente Gods, tot in eeuwigheid;
2  Omdat zij den kinderen Israëls niet waren tegengekomen met brood en met
water, ja, Bileam tegen hen gehuurd hadden, om hen te vloeken, hoewel onze God
den vloek omkeerde in een zegen.
3  Zo geschiedde het, als zij deze wet hoorden, dat zij alle vermengeling van Israel
afscheidden.  

Soorten of rassen
Tegenwoordig is het woord “ras” zwaar geladen. Men mag bij dieren en
planten nog wel spreken van rassen, maar bij mensen niet. Dan wordt men
al spoedig gebrandmerkt als racist. 
In de theologie gaat men ervan uit dat Adam geschapen is, en dat van
lieverlee uit Adam alle rassen zijn geëvolueerd of voortgekomen. Vooral na
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Noach zouden er verschillende rassen zijn ontstaan. Doordat sommige
blanken langdurig in de zon hebben gelopen, zouden zij zwart zijn
geworden. Anderen hebben weer veel wortels gegeten en zouden daardoor
roodhuiden geworden zijn. En slaven die in kolenmijnen hebben gewerkt
zouden keurlingen zijn geworden. Velen geloven in deze absurde visies en
gedachtenspinsels. De Bijbel toont aan dat er reeds vóór Adam diverse
soorten waren, de wezens (ook wel dieren des velds genoemd), zoals in
Genesis 1, 6,7 en 8.
Soorten dienen gescheiden te blijven van elkaar, want vermenging is het
einde van de soort. Dat geldt zowel voor mensen als voor beesten en
planten, zie Leviticus 19:19 en Deuteronomium 22:9

Leviticus 19:19 ¶ Gij zult Mijn inzettingen houden; gij zult geen tweeërlei aard
uwer beesten laten samen te doen hebben; uwen akker zult gij niet met tweeërlei
zaad bezaaien, en een kleed van tweeërlei stof, dooreen vermengd, zal aan u niet
komen. 
Deut.22:9  Gij zult uw wijngaard niet met tweeërlei bezaaien; opdat de volheid des
zaads, dat gij zult gezaaid hebben, en de inkomst des wijngaards niet ontheiligd
worde.
10  Gij zult niet ploegen met een os en met een ezel te gelijk.
11  Gij zult geen kleed van gemengde stof aantrekken, wollen en linnen te gelijk  

In Genesis 1:24 staat dat alle
schepselen naar hun soorten
zijn gemaakt, ook de levende
wezens (Chay), die zich elk
apart dienen te houden.  De
Adam-mens is geheel apart

geschapen. Er zijn weliswaar wezens die op de Adam-mens gelijken. Dat
blijkt uit de Negroïden en Mongloïden, die echter niet naar het beeld en de
gelijkenis van Elohim zijn geschapen, volgens Genesis 1:26-27
De Chay als geschapen wezens hebben zich kennelijk wel vermengd. Zij
zijn van oorsprong veel ouder dan de Adam-mens. Jahweh is bezorgd over
Zijn zaadlijn en erfdeel, Hebreeën 2:16.
Het christendom is veel meer bekommerd over de kleurlingen dan over
haar eigen soort. Hoe komt dat? Men kent eigen identiteit niet meer en men
is op een foutief spoor gezet vanwege foutieve vertalingen.
De levende wezens worden in het Hebreeuws “chay” genoemd, dat
betekent zoveel als levend wezen. Een chay is géén dier, maar ook geen
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Een Chay-wezen

Adam-mens. Een dier in het Hebreeuws heet “behma”. Een “zokon” is ook
een levend wezen in meer algemene zin, terwijl een “chay” een specifiek
levend wezen is. In Job 24 wordt gesproken over goddeloze levende
wezens. Een gewoon dier kan men niet goddeloos noemen in zijn gedrag.

Een chay kan wél goddeloos zijn. Veel van de chay’s
zijn kannibalen van oorsprong. In Ezechiël 31:13 is
sprake van de chay waardoor Egypte werd geplaagd.
En in Ezechiël 14:21 wordt over de chay gesproken
als zijnde wilde dieren.

Een chay is een rechtopstaand levend wezen met een
spraakvermogen, dat kan werken om loon, dat kan
stelen, dat zich ook kan beteren en bekeren in
algemene zin, zoals we zien bij Jona tijdens zijn
prediking tegen de Ninevieten, waar mens en “dier”
zich bekeerden en tot Jahweh riepen. Gewone dieren
kunnen zich niet bekeren, noch tot Jahweh roepen, of

in zak en as gaan. De chay of levende wezens kunnen dat wel.
Jona 3:4  En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis; en hij predikte, en zeide:
Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd.
5 ¶ En de lieden van Nineve geloofden aan God; en zij riepen een vasten uit, en
bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe.
6  Want dit woord geraakte tot den koning van Nineve, en hij stond op van zijn
troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich; en hij bedekte zich met een zak, en
zat neder in de as.
7  En hij liet uitroepen, en men sprak te Nineve, uit bevel des konings en zijner
groten, zeggende: Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze
niet weiden, noch water drinken.
8  Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God
roepen; en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, en van het
geweld, dat in hun handen is.
9  Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich
wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen!
10  En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het
berouwde God over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij
deed het niet.  

Volgens Numeri 31:18 moet een ieder die verbasterd is met een chay
gedood worden.
            15  En Mozes zeide tot hen: Hebt gij dan alle vrouwen laten leven?
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16  Ziet, deze waren, door den raad van Bileam, den kinderen Israëls, om oorzake
der overtreding tegen den HEERE te geven, in de zaak van Peor; waardoor die
plaag werd onder de vergadering des HEEREN.
17  Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw,
die door bijligging des mans een man bekend heeft.
18  Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet
bekend hebben, laat voor ulieden leven.

  
Adam moest over de levende wezens (chay) heersen, anders zouden zij hem
gaan overheersen. Dat is de mentaliteit der chay’s. Vandaar het 7e gebod
dat de Adam-mensen zich niet mogen verbasteren. In het boek Wijsheid
hoofdstuk 3:16 staat: “Maar de kinderen van vermenging blijven
onvolwassen, en het nageslacht van onwettige vermenging gaat te niet.
Wanneer zij evenwel lang leven, worden zij toch zoals niets geacht, en
uiteindelijk is hun ouderdom eerloos. Wanneer zij vroegtijdig sterven is er
geen hoop en vertroosting voor de dag van het oordeel. Rampzalig is het
einde van een bezoedelde zaadlijn”. 

Andersoortigen
Het Griekse “allogenes” betekent “ander ras”.  Een allochtoon is iemand
buiten je eigen ras. Rasvermenging is onherstelbaar, vandaar het strenge
verbod. Door vermenging zou de genetische gesteldheid van het volk Israël
geheel gewijzigd worden. Daar had Bileam oog voor en gaf de duivelse
raad, zie Numeri 22-25, om vreemde vrouwen op de Israëlieten af te sturen,
zodat zij zich zouden vermengen en uiteindelijk ten onder zouden gaan. Dat
was volgens Bileam de enige methode om het volk kapot te krijgen, waarin
hij gelijk had. Wij zien dan ook in Numeri 17-18, en 25:6 dat Pinehas de
priester Kosbi en zijn Midianitische vrouw doodde, waardoor de plaag
onder het volk ophield, en Jahweh hem ervoor zegende. De pest of plaag
onder het volk was een regelrecht gevolg van de verbastering.
Zie ook Deut. 7:1-5: 

1 ¶ Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar
toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben
uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de
Kanaanieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die
meerder en machtiger zijn dan gij;
2  En de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze
slaat; zo zult gij hen ganselijk verbannen; gij zult geen verbond met hen maken,
noch hun genadig zijn.
3  Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen; gij zult uw dochters niet geven
aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen.
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Protest tegen bastaarden,
Hebr.12:8

4  Want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, dat zij andere goden zouden
dienen; en de toorn des HEEREN zou tegen ulieden ontsteken, en u haast
verdelgen.
5  Maar alzo zult gij hun doen: hun altaren zult gij afwerpen, en hun opgerichte
beelden verbreken, en hun bossen zult gij afhouwen, en hun gesnedene beelden met
vuur verbranden.
6  Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE, uw God,
verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op
den aardbodem zijn.

Israël moest apart wonen, als een heilige natie, 1Petrus 2:9, en Israël moest
de bastaardnaties uitroeien, Deut.23:6, Ezra 8:85. Allen die van een ander
ras zijn in Israël zullen door het vuur van Jahweh worden getroffen,
Maleachi 4:1.  

Geen bastaard mag ooit in de vergadering van
Jahweh komen, Deut. 23:2-5. In Leviticus 18:15
en 20:12 wordt verwezen naar bloedschande
volgens de vertalers. Dat is ook onjuist. Het gaat
ook hier om een ander ras. Een bastaardgeslacht
is onwettig en zal uiteindelijk van de aarde
worden verdaan. Er mocht ook geen vrede
bestaan tussen Israël en de bastaard-naties.
Vooral de priesters in Israël dienden hun geslacht
zuiver te houden, Leviticus 21:13-15. Mozes
wordt altijd weer verweten dat hij een
Kuschitische vrouw gehuwd zou hebben. De
Bijbel geeft er geen verdere uitleg aan. Het Boek

des Oprechten wel, hoofdstuk 72:37. Deze Kuschitische vrouw was de
weduwe van de koning Kikianus, die Mozes in bescherming had genomen,
maar nooit tot haar seksueel was genaderd. Later is Mozes wel met Zippora
gehuwd, met wie hij kinderen verkreeg. Mozes was immers getrouw in heel
zijn huis, volgens Numeri 12:7, en zou hij dan zelf de zonde van
verbastering hebben begaan?

De Barmhartige Samaritaan
In Lucas 10:29 gaat het over de vraagstelling wie onze naaste is als
Israëlieten. Naaste dat wil zeggen bloedverwant. Er kwam eerst een priester
langs, daarna een leviet. Beiden liepen met een boog om het slachtoffer
heen en lieten de halfdode Israëlitische man liggen, die door rovers was
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Samaritanen

toegetakeld en beroofd. Tenslotte
komt er een Samaritaan langs, die
het slachtoffer helpt en verzorgd. Op
de vraag wie de naaste van het
slachtoffer was, kan maar één goed
antwoord worden gegeven: Het was
de Samaritaan! Hoe kon dat?
In de dagen van Jesjoea waren de
priesters en levieten dusdanig
vermengd met o.a. Edomieten en
andersoortigen, dat er geen sprake
meer was van “naasten” of bloedverwanten. Onder de Samaritanen waren
kennelijk nog wél echte Israëlieten of bloedverwanten. Daar geldt het, dat
het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en er hulp wordt geboden!
Deze onze uitleg dient men niet tegenover, maar naast de klassieke uitleg te
stellen.

Erfzonde en de rasvermenging
Over de dingen waarvan wij nu gaan spreken, is algemeen weinig bekend,
of het is verzwegen. Het betreft hier zaken die direct en indirect met
rasvermenging hebben te maken. Enige kernwoorden zullen wij gaan
onderzoeken op hun betekenis, en indien iemand daar méér van weet te
vertellen, wij houden ons gaarne aanbevolen.
Augustinus die de bedenker is van de erfzonde-leer, was zelf een bastaard.
Wat is er dan anders van hem te verwachten, dan dat hij door zijn
leerstellingen zichzelf en zijn afkomst wil verschonen? De gehele leer van
de erfzonde berust op los zand. Zie onze brochure no.36.

Kernwoorden:
Het betreft hier de woorden: vlek, rimpel, schandvlek, en onbevlekt.
In Num.19:2; 28:3-11; Deut.32:5-6; 17:1; Luk.2:22; Hebr.7:27; 9:14; 1
Petr.1:19  en andere plaatsen meer, wordt hierover gesproken.
Het is duidelijk dat het hier ook gaat over offerdieren die geen vlek of
gebrek mochten hebben.
Maar een priester, en elke Israëliet, mocht ook geen vlek(ken) vertonen,
want daardoor werd de cultische reinheid opgeheven. Lev.21:17, zie
Aulareeks.
Vlek in het Hebreeuws = Mum (moem), en in het Grieks = spilos.
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In Deut.32:5 blijkt dat het over kinderen gaat die niet van Jahweh zijn,
maar een schandvlek zijn. De priesters keurden elke jonge Israëliet op
raszuiverheid, wanneer deze 'voorgesteld' werd in de Tempel. Dat wil
zeggen, men kwam het jonge knaapje laten 'keuren', en als er een vlek werd
gevonden, was zo iemand ongeschikt een lid van de kahal (gemeente van
Israël) te zijn. Wij kennen het gezegde: maakt de billen maar bloot! En, dat
zou heel goed hier vandaan kunnen komen.
Zo'n vlek is een kenmerk van 'zonde', nl. de zonde van rasvermenging.
Het teken van Kaïn wordt gedacht meer in het gezicht zichtbaar te zijn,
maar dit is veeleer een vlek die meestal op de billen en onderrug zichtbaar
is. Maar ook elders op het lichaam kunnen deze vlekken wel voorkomen.
Zo'n vlek ontstaat door onbalans in het pigment van de huid.
Het donkerbruine pigment ligt alsdan onder de blanke huid en ziet blauwig
aan. Vele van deze vlekken verdwijnen na een jaar, of na enige jaren, na de
geboorte.

Dr. Gates schrijft dat alle gekleurde rassen soortgelijke vlekken vertonen.
Overal waar blank en zwart zich gemengd heeft, zijn deze soort vlekken
waargenomen, als gevolg van de zonde van vermenging.
Veel Japanners vertonen deze soort vlekken, zie artikel: Elsevier 18-5-95
(zie bijvoegsel). En veel Japanners kunnen hun grote tenen als duimen
gebruiken, en kunnen met hun neus een fluit bespelen. Dit kunnen zwarten
eveneens. Volgens gegevens komen deze vlekken voor:
2% in Italië, 1% in Parijs, 0,17% in Duitsland, 90-100% in Japan, 98% in
China, 45% in Birma, bij de Hindoes 22%, in Java 99%, in Maleisië 100%,
in Z-Amerika 87% der Indianen, in Brazilië 65% der zwarte bevolking. In
Centraal of Midden-Amerika noemt men die vlekken "Uits en Pan", en is
het een belediging daarover te spreken (dus een schandvlek). In Brazilië
noemt men dit “genipapo”, en dat betekent dat iemand van een zwarte



9      Het zevende gebod                         No. 362

Vadoma’s met struisvogelvoeten

afstamt = bastaard is. In Spanje
noemt men een bastaard “mestizos”.
Anderne noemen hen “mulato’s”.
Een “mamzer” is een halfbloed.
Zo kan ook het verstand van een
b l a n k e ,  d o o r  v e r me n g i n g ,
verduisterd en zwart worden.
Rom.1:21-23. Groter zonde dan
vermenging, is er bijna niet, om van
het heilige zaad in het vreemde zaad
te mengen. Gemengd zaad kan nooit meer zuiver worden gemaakt, maar
leidt onherroepelijk tot genetische en lichamelijke misvorming.
Deut.32:5 is heel duidelijk:

Hij heeft het tegen hem verdorven; het zijn Zijn kinderen niet, (en
waarom niet? Omdat....) de schandvlek is hun; het is een verkeerd
en verdraaid (genetisch gemengd) geslacht!

Dit is duidelijke taal!
Lees verder: 
Vlek: Jer.13:23; Ef.5:27; 2 Petr.2:13; Judas vers 12.
Rimpel: Job 15:27; Ef.5:27.
Onbevlekt: 1 Tim.6:14; Hebr.13:4; Jak.1:27; 1 Petr.1:19; 2 Petr.3:14.
Schandvlek: Lev.20:17; Deut.32:5; Spr.9:7, 14:34; Jes.22:18. 
Voorstellen: Luk.2:22.

Gevolgen rasvermenging
Er zijn op aarde -na duizenden jaren van vermenging- nog maar heel weinig
onvermengde rassen en individuen.  De meeste blanken en zwarten hebben
wel iets van vreemd bloed in zich. Wetenschappers zijn naar hun eigen
inzichten de huidige soorten gaan indelen, o.a. in Europeanen, Noord- en
Zuid Amerikanen, Aziaten, Melanesiërs, Polynesiërs, Aboriginals, etc..
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Zo zou de optelsom van
kruisingen eruit zien

Een groepje Mestizos 

In Engeland, Ierland, Schotland en Wales worden
de verschillende gemengde soorten “Constands”
genoemd, die gezamenlijk succesvolle
wereldveroveraars blijken te zijn. Het zijn
kolonisten, handelaars, navigators, om de wereld
te beheersen en te regeren over vele andere rassen
en gemengde volkeren. Die volkeren bleken niet
in staat te zijn tot zulke grote dingen waartoe het
Britse gemengde ras wel in staat bleek. Dat houdt
waarschijnlijk verband met hun afkomst van de
oude Assyriërs en Nefilim. Er zijn in Engeland
wel echte Israëlieten terecht gekomen, maar die
zijn in minderheid en zitten niet op de hoge
regeringsposten. 
Zie hierover: Prof.dr. A. Waddel, The Assyrian
origin of the Britons, en het “Journal of the Royal
Antropological Society of Australia 21-4-1989". 

Het kruisen van soorten is al heel oud. Er zijn ook heel oude verslagen van
bekende personen uit de oudheid, o.a. Eusebius. die spreken over
fabeldieren, over mensen met dubbele vleugels, etc.., 
Op afbeeldingen van Sumerische en Assyrische rolzegels en op muren van
tempels staan de wonderlijkste figuren afgebeeld. Men kan mensen zien
met paardenvoeten, met bokkenpoten, centaurs (half-mens, half-paard),
stieren met mensenhoofden, honden met vissenstaarten, en velerlei
gedrochten meer. Een waardevol boek van Erich von Däniken hierover
draagt de titel: “De ogen van de sfinx”.
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De schepping en daarna de evolutie heeft nooit dergelijke vreemde wezens
voortgebracht. Het moeten kruisingen zijn. Deze wezens kunnen niet louter
en alleen het werk zijn van kunstenaars en inbeelding. Ze moeten volgens
vele deskundigen echt hebben bestaan. In verschillende graven zijn
restanten en beenderen van zulke fabeldieren gevonden. Er zijn
afbeeldingen die er niet om liegen, o.a. van een vrouw die copuleerde met
een kruising tussen een kater en een reptiel.

Ook de oude
p r i e s t e r
M a n e t h o
b e s c h r i j f t
d e z e
wonderweze
ns, en ook
Plutarchus,

Strabo, Tacitus en Herodotus. E u s e b i u s
bevestigde ook het bestaan van dergelijke monsters die volgens hem echt
hebben bestaan, zelfs wezens met twee koppen. Het is dan ook geen soort
heksen-geloof waar deze ouden van getuigen. Herodotus geeft meerdere
malen zijn afkeer te kennen van de seksuele eigenaardigheden van de
Egyptische priesters. Men hield er een dierencultuur op na, waar vrouwen
o.a. met bokken paarden (denk aan de god Pan-Bafomet).

Volgens Genesis 6 hebben de “zonen Gods”
(buitenaardsen) als Nefilim hun genen gemengd
met de mensen, waaruit hybriden/gemengden zijn
voort gekomen. Het boek van David M. Jacobs
“The Threat” is goed gedocumenteerd over deze
materie. Kaïn was de eerste hybride van het zaad
van Nachash. Sommige oude Egyptische
konings-dynasties waren ook van de Nefilim-lijn,
groot en reus-achtig. De Tempelieren en
Merovingers stammen van deze lijn af. De Rode
Kruis-organisatie staat onder supercontrole van
de Knight Templars, die de wereld-bloedbank

beheren, zogenaamd voor het goede doel. Zij kunnen heel gemakkelijk
gemodificeerd bloed verstrekken, wat grote gevolgen heeft voor latere

12      Het zevende gebod                         No. 362

generaties. Een mysterieuze vorm van bloed is RH-negatief, wat
waarschijnlijk van buitenaardse origine is. Statistisch is aangetoond dat
veel mensen met RH-negatief paranormaal zijn. 
Wat Nefilim, Nachash-zaad en Grays gemeenschappelijk hebben, is dat zij
gebrek hebben aan moraal, aan liefde, medelijden, schaamte, en ook weinig
of geen geweten hebben. Ze zijn uiterst slim om hun wáre karakter te
verbergen, zoals 1Timoteus 4:2 hen omschrijft. Het zijn beestachtige
mensen, waarmee Paulus heeft gevochten, 1Corinthe 15:32, en het zijn
parasieten, Titus 1:12.

De Merovinger-Illuminati-bloedlijn is één van de meest occulte lijnen. De 
meeste koningshuizen en leiders van derze aarde blijken af te stammen van
deze bloedlijn. Zij werken hard aan de verwerkelijking van de nieuwe
Luciferiaanse wereldorde, de Novus Ordo Seclorum. Het zijn meest
psychopathische, narcistische personen, volgens mensen die het kunnen
weten. De wereld-samenlevingen zijn doordrenkt met hybriden of
vermengden, waarvan zeer velen occult zijn. De geweldige aftrek van de
Harry-Potter boeken en films bevestigt onze stelling.
De vermenging is niet resistent, niet bestendig, zoals Daniël 2:43 aantoont. 

Wij als Israëlieten zijn uit Adam, die van klei werd
gemaakt. De Kainieten, Nefilim, etc.. zijn uit het “ijzer”, wat zich niet met
klei laat vermengen op een duurzame wijze.  Zulke probeersels van
vermenging zien we overal, en de lijnen ervan lopen dwars door vele
volkeren heen. Gezinnen worden erdoor verdeeld, zoals in Mattheus 10:35-
36 staat. Het onkruid werd des nachts door de boze tussen het goede zaad
gezaaid, Mattheus 13:25-30.
De kerken prediken allerwegen wel genade en verlossing voor iedereen,
geeft niet wat voor ras, kleur of vermenging. Jezus zou voor iedereen
gestorven zijn. Gelukkig, Jesjoea is alléén voor Zijn verloren schapen
gekomen ter lossing, en niet voor alle andersoortigen en vermengden.
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Zie o.a. http://stargods.org

Wat te denken waarom de zondvloed kwam, dan alleen omdat de ganse
toenmalige wereldbevolking zich sterk had vermengd. De aarde was toen
vol wrevel (geweld). En wat te denken waarom Israël alle volkeren van het
land Kanaän uit diende te roeien?  En wat te denken waarom in Openbaring
gesproken wordt dat er 2/3e van de mensheid zal sterven.

Uit vele oude afbeeldingen blijkt dat de
oude “goden”, de buitenaardsen of
gevallen engelen experimenteerden met
genen, met kruisingen.
Het boek van Rober Berringer
“Ancient Gods return 2012" is heel
leerzaam.

Blanke naties zijn scheppende naties
In feite zijn alle uitvindingen en ontdekkingen het werk van de blanke
volkeren. Het is waar, ook veel Nefilim-Illuminati-nageslacht is blank, en
van hen komen uitvindingen en technologische ontdekkingen die er beter
niet hadden kunnen komen (o.a. kernenergie). 
De bijdrage van de blanke volkeren aan de beschaving van andere rassen is
een sprekend bewijs dat de blanken scheppende volkeren zijn. Wanneer
blanken hun scheppende werken gereed hebben en deze overdragen aan
andere volkeren en rassen, zonder hun supervisie treedt verval in. Neem als
voorbeeld Rhodesië/Zimbabwe. Wat de blanken niet meer beschermen,
wordt snel weer vernietigd.

Wij mensen schrijven ons eigen geluk en/of ongeluk in ons eigen lichaam,
en wel met onuitwisbaar schrift. Ook volkeren en rassen schrijven dit
schrift in hun eigen volksbestaan. Het is het schrift van onze daden,
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woorden, werken en gedachten. Is ons leven wat het zijn kan, ja zijn moet?
Hebben wij een persoonlijkheid gevormd zoals dat Bijbels gezien kan, ja
zijn moet? Dat is een persoonlijkheid die gelijkvormig is aan Jesjoea, in
liefde, zachtmoedigheid, nederig van hart en geest, etc.. Franciscus van
Assisi heeft getoond in zijn leven en daden dat hij Jesjoea wilde volgen.
Beantwoorden wij en andere volkeren en soorten aan Jesjoea? Nee, het
barbarisme is groot in deze wereld. Onderlinge strijd, oorlogen, etc., het is
aan de orde van de dag. Wij schrijven in ons eigen lichaam, en in ons
volksbestaan, de lijnen en tekenen van ons wel en wee. Het is af te lezen
aan ons mensen of wij verslaafden zijn, wijnzuipers, veinzers, gierigaards,
goddelozen, zedelozen, vermengden, etc.. Ook uit onze taal, woorden en
gedrag zullen wij ons eigen oordeel opmaken. Het is van ons individuen,
maar ook als volk, af te lezen of wij rein, kuis, eerlijk, liefdevol,
ongeveinsd, zelf-disciplinair, etc.. zijn. De methode en wetenschap om het
gelaat in details af te kunnen lezen noemt men “psychognomie”, om de
ware aard van een persoon te leren kennen. Het gelaat onthult wie wij zijn
en wat er zich in ons hoofd afspeelt. Ogen, neus, mond/lippen, etc.. zij
spreken boekdelen, aldus deskundigen op dit gebied. 
Wij bouwen aan ons eigen wezen, aan onze persoonlijkheid. Wij schrijven
onze eigen geschiedenis. Dat zal een ieder erkennen, en zou dan met de
dood alles afgelopen zijn? Zouden wij hier op aarde slechts zijn om een
kort poosje onze lusten bot te vieren? Zou alles wat wij opgebouwd hebben
en gedaan hebben van geen enkele betekenis zijn na ons sterven?  Vragen
wij ons niet meer af waarvandaan wij zijn gekomen en waarheen onze
levensreis is?  Zijn wij het toevallige product van evolutie?  Of ben ik een
specifieke en unieke schepping van een Almachtig wezen?  Waarom weten
de meeste mensen niet dat wij op reis zijn ergens naar een doel? Waarom
zijn de meeste mensen onkundig omtrent hun levensdoel, en zwerven ze
doelloos daarheen?  Waarom leven de meesten uitsluitend om zichzelf en
hun familie in leven te houden, zonder dat er hogere belangen spelen? 

A Pluribus Unum
Op de Amerikaanse dollar staat o.a. de spreuk “A Pluribus Unum”, wat
zoveel betekent als “een gemengde menigte”. 
De wetten in Amerika, o.a. de Massachusetts-law uit 1705 verboden het
samengaan van blanken met negers. Ook president Lincoln stond de
scheiding tussen blanken en zwarten voor. Volgens hem waren gemengde
huwelijken niet goed. Dat is vandaag de dag wel heel veranderd in
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Geen blank en zwart, maar alles
gemengd is de wens.

Amerika. Sinds 1967 zijn gemengde huwelijken geaccepteerd. In sommige
delen van Amrika is één op de drie babies een gemengde. De inter-raciale
samenleving breidt zich in zeer snel tempo uit. 
De natuur leert en demonstreert dat soorten alleen met gelijksoortigen
paren. Alleen bij gedwongen situaties laten sommige dieren zich kruisen,
waar hun nakomelingen onvruchtbaar zijn. Bij mensachtigen is dat anders.
Zij hebben een rede en kunnen overleg plegen. Zij dienen bewust hun eigen
soorten te kiezen, Exodus 33:16, Numeri 36:6, Deut. 7:3, 23:2, Ezra 9 en
Nehemia 9. Alle diersoorten volgen de basiswetten der natuur, behalve de
mensachtigen. De Illuminati, waarvan de Amerikaanse dollar het product
is, willen van de mensachtigen één ras maken, één gemengde menigte,
waar alle specifieke raskenmerken uitgewist van zijn.

In het Nieuwe Jeruzalem zal niet naar
binnen kunnen gaan die verontreinigd is
en gruwelijkheid doet. Daar zal de
heiligheid van Jahweh zijn hersteld en in
ere worden gehouden. Het volk daar
binnen zijn allen rechtvaardigen, recht
van aard en vaardig in het recht!

Openbaring 21:24  En de volken,
die zalig worden, zullen in haar
licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid
en eer in dezelve.
25  En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want
aldaar zal geen nacht zijn.
26  En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen.
27  En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en
gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in
het boek des levens des Lams.  

Numeri 23:9  Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen
aanschouw ik hem; ziet, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen
niet gerekend worden.   Aldus Bielam, naar het woord van Jahweh.
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