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1 Zaad van de vrouw, dat betekent nageslacht.

Hoofdlijnen “eeuwige” strijd
In deze wereld zijn bepaalde krachten werkzaam, die overwegend als een
soort natuurwet lijken te werken en de mensheid verdelen in twee blokken.
De ene kracht is de kracht van het geven, wat in een deel der mensen werkt
en werkzaam is. De andere kracht is de kracht van het nemen, die
schijnbaar in het overgrote deel der mensheid actief is, gezien de
manifestaties als oorlog, uitbuiting, verslaving, overheersing, etc..

Wij zouden de ene kracht de positieve kracht van het geven kunnen
noemen, die aanwezig is in wat de Bijbel het “vrouwenzaad”1 noemt. Dat
zijn de rechtvaardigen, de schaap-volkeren, recht van aard en vaardig om
recht te doen.
De andere kracht kunnen wij de negatieve kracht noemen van het nemen,
die zich laat zien in het “slangenzaad”. Genesis 3:15. Dat zijn de
onrechtvaardigen, de bok-volkeren, een krom en verdraaid geslacht.
Dat deze krachten niet vreedzaam met elkaar kunnen samengaan is
duidelijk, daar er vijandschap tussen beiden is gezet. Vandaar de reeds
eeuwenlange onrust in deze wereld.
De Bijbel geeft geen uitgebreide uiteenzetting over het ontstaan van deze
aan elkaar tegengestelde krachten. Wij hebben slechts weinig gegevens ter
beschikking, maar des te meer bewijzen vanuit de geschiedenis en
dagelijkse ondervinding dát beide krachten er zijn en nog niet aan hun einde
zijn.

Als voorbeelden en typen van deze krachten gelden de eerste mensen, zoals
in de Bijbel genoemd. Het zijn Adam en Eva en hun kinderen, Kaïn, Abel
en Set.
Adam is als man de Gever, en zijn zuivere nageslacht zijn de Gevers.
Eva is als vrouw ontvangster van het zuivere zaad van Adam, om een
zuiver nageslacht van Gevers voort te mogen brengen.
Eva is verleid, om de tuin geleid en in de ttuin verleid door een zeker
mannelijk wezen die de naam Nachash (abusievelijk vertaalt door “slang”)
droeg, (zie onze uitgebreide studie over dit onderwerp in brochures en
boekvorm: De twee zaadlijnen). 
Eva is tegelijkertijd bevrucht geworden, eerst door Nachash en daarna door
Adam. Daaruit is de tweeling Kaïn en Abel geboren, waarvan men toen nog
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niet kon vaststellen via DNA-onderzoek wie van wie afkomstig was. In
ieder geval blijkt later dat Kaïn uit Nachash is voortgekomen en Abel uit
Adams zaad. 
Wanneer de vrouw -dus Eva- in haar bloedbanen vreemd bloed ontvangt,
vinden er mutaties (wijzigingen) plaats. Eva kan op die wijze van
ontvangster tot neemster worden, wat de geschiedenis ook toont. Dan kan
de vrouw op die manier haar seksualiteit gaan commercialiseren. Dat
beroep is dus al zo oud als de weg van Kralingen, en staat model voor het
Babylon-hoersysteem. Dat is het nemen, geld en nog eens geld, rente en
woeker. Het is het bloedzuigersysteem: Geef, Geef! Of te wel: Neem,
Neem!

Hoe het met Kaïn en Abel eraan toe is gegaan, hebben wij in brochure 350
en 354 behandeld. Hoe het met Nachash en de gevallen engelen (Nefilim)
zit, is behandeld in brochure 364.

Adam is de zoon van Elohim, die de grote Gever (Jakobus 1:5) van alle
goeds is, de Vader der lichten van de kinderen des lichts, zie Johannes
12:36, en 

Efeziërs 5:8  Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere;
wandelt als kinderen des lichts.
1 Thessalonica 5:5  Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn
niet des nachts, noch der duisternis.  

De kinderen des lichts konden wel tot duisternis gemaakt worden, maar er
is verlossing en loskoping mogelijk. Elohim zal Israël volkomen verlossen. 

Het slangenzaad en de Nefilim zijn de zonen der duisternis kunnen niet
bevrijd worden van hun duisternis, maar zijn gebondenen. Zij zijn geleerd
om kwaad te doen en kunnen geen waarachtig goed doen, zie 

Jeremia 13:23  Zal ook een Moorman zijn huid veranderen? of een luipaard zijn
vlekken? Zo zult gijlieden ook kunnen goed doen, die geleerd zijt kwaad te doen.  

De wereld of mensheid is alzo verdeeld in twee grote blokken, met geheel
tegengestelde eigenschappen en verwachtingen.
De Bijbel toont overwegend de eigenschappen en verwachtingen voor het
vrouwenzaad, met name het ware volk Israël. Anderzijds voorziet de Bijbel
de ondergang van het slangenzaad en de bevrijding van de aarde en haar
inwoners van de kwade invloeden en machten. Romeinen 8
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Dan Quinn

Het slangenzaad heeft kans gezien zich op grote schaal te vermengen
(diabolos = door elkaar mengen) met het vrouwenzaad, wat de zaak
ingewikkelder maakt. Het lijkt voor ons mensen ondoorzichtig, maar daar

zijn de goede engelen dan ook voor om de selectie in de
eindtijd uit te voeren, zie 

Mattheüs 13:41  De Zoon des mensen zal Zijn engelen
uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de
ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;  

De machtsvertoning alle eeuwen door en de opbouw van
wereldrijken is een poging van het slangenzaad om
volledige heerschappij over de aarde en het vrouwenzaad
te verkrijgen. Dat is steeds mislukt, en nu, in de eindtijd,

staan wij voor een nieuwe en waarschijnlijk laatste poging om een
wereldomvattend rijk op te richten, nl. de Nieuwe Wereld Orde onder de
VN. Herkenningstekens zijn simpel terug te voeren tot de genoemde twee
tegengestelde krachten: Geven en nemen.

Duidelijk is dat de wereld in twee grote machtsblokken is verdeeld,
vanwege de twee wijduiteenlopende wereldbeschouwingen. De één beziet
de wereld als zijn eigendom en exploiteert de aarde (de Boze eigent zich de
wereld toe, zie verzoeking Jesjoea, alle koninkrijken, Mattheus 4.)
De ánder beziet de wereld als een hem geschonken terrein waarover hij
rentmeester is, om met beleid te heersen en de aarde te bebouwen.
De eersten zorgden voor een agrarische revolutie, waardoor zij zich
onafhankelijk konden opstellen tegenover de “goden”.
De anderen raadplegen Elohim en willen volgens Zijn wetten leven. Zij
volgen de natuurwetten, de basiswetten voor het leven en de
instandhouding van de schepping.
De ánderen, de geef-volken, leerden zelfovergave in Jesjoea, om tot hun
oorspronkelijke levensverwerkelijking te komen, nadat zij van het rechte
spoor waren afgebracht.

De filosoof Daniël Quinn beschrijft in zijn boek “Ismael” de groepen
Gevers en Nemers als volgt: 
Volgens Quinn namen de eerste mensen op aarde alleen van de aarde wat
nodig was om te kunnen overleven. Zij leefden van de jacht en van het vee
(dus van de natuurlijke vermeerdering), en niet van een opgebruiken van
bodemschatten en plant- en diersoorten. Abel was schaapherder. Kaïn dacht
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er totaal ánders over met zijn landbouw. Dat was een revolutionair
keerpunt.  Voorheen was de aarde voor en van iedereen. Ook de dieren en
planten waren gemeenschappelijk bezit, dan wel leengoed. Sinds Kaïn
eigende men zich stukken grond toe, waarop men eigen planten kweekte en
eigen dieren opfokte. Aarde, planten en dieren werden handelswaar. Dit
systeem heeft de mensheid sindsdien gevangen gehouden, wat uitloopt op
zelfvernietiging. Het is anarchie die men tracht te structureren en in banen
probeert te leiden.  Het systeem bracht jaloezie, afgunst, moord en doodslag
voort. Er ontstonden machtsverhoudingen, er werd dwang uitgeoefend,
doordat doelbewust de zelfzuchtige concurrentiemaatschappij in het leven
was geroepen. Wanneer wij mensen het overheersen en uitbuiten niet
opgeven, zullen wij ten ondergaan.  De mensen als “nemers” weten niet
anders meer dan te nemen, waardoor elk mens dagelijks bijdraagt aan de
vernietiging van de aarde. De mens is gevangen in een systeem waarbij hij
moet vernietigen om te overleven. De mens heeft een verhaal geconstrueerd
en als ideologie aangenomen, wat de cultuur is van het nemen en
opgebruiken. Het waren de machthebbers die dit deden en bedachten,
waarna de gewone mensen wel moesten volgen.
De nemers waren nooit tevreden en trokken erop uit om land, vee, goederen
en zelfs vrouwen van anderen te veroveren, waardoor een
overheersingsmechanisme ontstond. Het overheersen liep uit de hand en gaf
duizenden oorlogen te zien in ongeveer 6000 jaar tijd.  Het nemen kent
geen einde, en de nemers roeien zelfs hun eigen soortgenoten uit. Zij
vernietigen doelbewust voedsel van de concurrenten zodat ze zelf meer
ruimte hebben om te verbouwen, dan wel een hogere marktprijs te kunnen
vragen.
Volgens Quinn werkt het systeem van de nemers niet en zal de mens de
factor “overheersen” op dienen te geven.  De mens is rentmeester, en niets
op aarde is ons eigendom. Ook zien wij het gedrag der nemers nergens
anders in de schepping terug, zelfs niet bij de redeloze dieren. De mensheid
moet terug naar de wet van de levensgemeenschap, van de gevers. Soorten
die zich aan deze wet houden, sterven nooit uit. Men mag wel concurreren,
maar niet de concurrent doden, zijn voedsel vernietigen en oorlog tegen
hem voeren.
Quinn geeft ons waardevolle informatie, waarmee wij, met de Bijbelse
gegevens, onze winst kunnen doen.

Twee levensinstellingen
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Zoals wij zagen zijn er volgens de Bijbel -en ook naar de praktijk- twee
totaal verschillende levensinstellingen, twee geheel aan elkaar verschillende
geesten, mentaliteiten, te zien in Kaïn en Abel, Ezau en Jakob. Het zijn de
wereldveroveraars en de werelddienaren. De wereldveroveraars eigenen
zich de aarde toe en exploiteren de schatten der aarde. De werelddienaren
zien zich als rentmeesters en beheren de aarde en haar gaven met beleid.

Enerzijds zien wij de onrechtvaardigen, anderzijds de rechtvaardigen
Beiden dragen kenmerken. De onrechtvaardigen worden boosdoeners
genoemd, een verkeerd geslacht, met de volgende kenmerken: 

1Timotheus 1:9  En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar
den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den
onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den
doodslagers,
10  Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den
leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is;  
1 Corinthiërs 6:10  Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch
overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch
gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk
Gods beërven.  
Openbaring 21:8  Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en
doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den
leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de
tweede dood.

Er zijn ook nog andere, meer subversieve voorbeelden tenoemen, zie
1Tomoteus 4:1-2.  
De rechtvaardigen zijn herkenbaar aan de volgende kenmerken,
eigenschappen en karakters:

Sefanja 2:3  Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht
werken!  
Psalmen 15 en 64:10  (64-11) De rechtvaardige zal zich verblijden in den HEERE,
en op Hem betrouwen; en alle oprechten van hart zullen zich beroemen.  
Spreuken 2:21  Want de vromen zullen de aarde bewonen, en de oprechten zullen
daarin overblijven;  

Het gaat erom welke geest ons bezielt en door welke geest wij worden
geleid, zie 

Romeinen 8:14  Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn
kinderen Gods.  
1 Johannes 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet
geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn,
wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
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Overheersing

1 Johannes 3:10  Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar.
Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn
broeder niet liefheeft,
1 Johannes 5:2  Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer
wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.  

Diefstal-samenleving
De lieden van het kwaad -het zaad der slang- hebben van de samenleving
een diefstalsamenleving gemaakt, een rovershol. De mens -het
vrouwenzaad- is tot vrijheid geroepen, Jesaja 58, en niet tot dwang, niet tot
knechting, cijns, be-last-ingen, etc.. 

Het slangenzaad is begonnen met uitbuiting, overheersing, knechting,
parasiteren, etc.. Uitbuiting en machtsstreven en belastingconflicten liggen

ten grondslag aan bijna alle oorlogen in de
geschiedenis. Abraham was geknecht onder
Hammurabi en werd door Hogerhand uitgeleid.
Israël was geknecht in Egypte en werd er uitgeleid
door tekenen en wonderen. Rehabeam legde het
volk nog zwaardere lasten op dan Salomo, en als
gevolg daarvan scheurde het rijk in twee delen.
Onder het vrouwenzaad zijn altijd moedige helden
geweest die verzet hebben gepleegd tegen de
overheersing en uitbuiting. Denk aan Daniël en

zijn drie vrienden. Denk aan Pua en Sifra die als vroedvrouwen het gebod
des konings niet vreesden. Ook Sauls knechten gehoorzaamden hem niet
toen hij hun opdracht gaf de priesters te doden.
En ook nu, wij zijn geknecht in een diefstal-samenleving waar overheden
de diefstal hebben gelegaliseerd en de bevolkingen kunnen beroven via
allerlei soorten belastingen. Denk in ons land aan de bpm, successierechten,
accijnzen, sancties en boetes, etc..
Zie brochure 334, 297.

Waarheid en leugen
Momenteel leven wij in de eeuw van het grote bedrog.
De kinderen of nazaten van de “vader der leugen” zijn superactief met hun
leugens.  De gevallen engel(en) zijn in de waarheid niet staande gebleven,
zie Judas vers 6.
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Dieren en planten kunnen niet liegen, onwaarheid spreken. De mensen wel.
Liegen is, een andere voorstelling geven van de werkelijkheid, een
verdraaiing geven van feiten. Waarheid is voor ons iets wat overeenstemt
met onze zintuiglijke ervaring/waarneming.  Hier komen wij voor de
moeilijkheid te staan dat óns waarnemingsvermogen grotelijks kan
verschillen van dat van andere mensen. Wij kunnen deswege nog niet weten
wat absolute waarheid is.  Het is in de praktijk dan ook heel moeilijk om
waarheid en leugen van elkaar te onderscheiden. Leugendetectors zijn ook
niet betrouwbaar gebleken.  Wij leven in veel opzichten in een waan, en
onze zintuigen  misleiden ons gemakkelijk, zie brochure 308.
Spraak is aan ons gegeven ter communicatie. Dieren hebben andere
communicatievormen. Wij drukken ons als mensen uit in woorden, wat de
bedoeling heeft om onderling vertrouwen te wekken, om samen het leven te
bevorderen. Waarheid is hier van groot belang, daar leugens het vertrouwen
schenden. Van sommige uitspraken zoals van politici en geestelijken kan
men niet zeggen dat het flagrante leugens zijn, maar ook niet dat het klare
waarheden zijn. Wanneer men daarbij bedenkt dat politiek en godsdienst
zaken zijn die veelal met hele en halve leugens worden voorgesteld, om
geloofwaardig over te komen bij de bevolkingen, begrijp je niet dat er nog
een redelijke vorm van vertrouwen bestaat waardoor de systemen overeind
blijven. Men weet kennelijk op subtiele wijze de naïeve bevolkingen te
misleiden, te bespelen, zodat de leugens ondoorzichtig blijven.
De leugens zijn vormen van bedrog, dikwijls in het eigenbelang gedaan, of
uit vrees, of uit hoogmoed en arrogantie, of vanwege
minderwaardigheidsgevoelens, of uit waandenkbeelden. Er zijn ook leugens
om bestwil, of om aandacht te trekken. Slimme leugens om zichzelf te
bevoordelen, of liegen uit zelfmisleiding. Meestal worden leugens
uitgesproken met een aantal waarheden, om het realiteitsbesef van anderen
te misleiden. Hardnekkig houdt men de leugens vol, en als men deze maar
lang genoeg herhaald, worden ze geloofd. Toch schijnt liegen in veel
gevallen meer emotioneel dan rationeel te zijn in de beleving van mensen
om ze tot uitdrukking te brengen. Het hoeft echter niet altijd fout te zijn om
te liegen, als je er levens mee kunt sparen, zoals Rahab met de twee
verspieders.

Waarheid en oprechtheid, dáár gaat het Jahweh om. Het gaat om horen én
doen van Zijn woorden en wetten. Het zijn Zijn schapen die Zijn stem
horen en Hem navolgen, Zijn geboden doen. De bokken horen wel, maar
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doen niet wat Hij eist. Zij zijn eigen-wijs. Zij doen boze werken, onrecht,
dus zijn ze onrechtvaardigen, werkers der ongerechtigheid. 

God in de genen, (naar een artikel uit Elsevier 25-9-1999:)
Genen bepalen voor ongeveer 40% of iemand een religieuze inslag heeft,
volgens een recent gedrag-genetisch onderzoek. Het tijdschrift “Twin
Research” heeft er een thema aan gewijd, om te onderzoeken hoe het komt
dat de ene mens wél en de andere mens niet in God gelooft. Volgens het
onderzoek is 40% van de gelovigen genetisch bepaald. De invloed vanuit
het gezin op het geloof is slechts 10%. De levensloop draagt er 50% toe bij.
Onderzoekers van de VU te Amsterdam stellen dat sommige mensen een
meer spirituele aanleg hebben dan anderen, waarbij de genen een rol spelen.
Religiositeit is geen algemene maar een buitengewone menselijke
eigenschap. E. Wilson is een groot bioloog, die zegt dat “de neiging tot
geloven de ingewikkeldste kracht is in het menselijke karakter en
waarschijnlijk een onuitroeibaar deel is van de menselijke natuur”.
Hierin heeft hij de spijker op z’n kop geslagen, gezien Jahweh Jakobs deel
en Israëls erfenis is.
Twin Research formuleert het als volgt: “Religie en de normen die ermee
geassocieerd worden, vertegenwoordigen grootse verrichtingen van de
biologische en culturele evolutie, en zijn essentieel menselijk”.    
Dit geldt slechts voor het vrouwenzaad en niet voor het slangenzaad, is het
Bijbelse gegeven!
Er bestaat een invloed van de genen op onze diepste levensopvattingen!
Voor elk gedrag bestaan er genen, voor verlegenheid, voor
homoseksualiteit, voor agressiviteit, depressie, etc..  Religiositeit heeft een
corrigerende functie, dat het afwijkend gedrag onder controle houdt,
beschermt tegen depressie, tempert tegen alcohol en andere verslavingen en
crimineel gedrag in de regel voorkomt. Er zijn uitwassen. 
Het geslacht der rechtvaardigen heeft rechte genen, waarin de informatie
van Jahweh aanwezig is, en de Goddelijke info opgeslagen zit. Wat in een
hof gezaaid is, spruit er t.z.t. uit. Recht van aard, dat houdt in dat hun genen
goed zijn. Dat is de besnijdenis van het hart, waarin de wet staat gegrift. Het
menselijk DNA bevat ongeveer drie miljard basen (DNA-bouwstenen), en
ongeveer 140.000 genen, volgens Randall Scott 142.634, president van
Incyte Pharmaceuticals in de USA. Het zouden er weleens 144.000 kunnen
zijn.

Persoonlijkheid
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Elk mens heeft een eigen persoonlijkheid. De verscheidenheid onder de
mensen is groot, niemand is identiek gelijk, maar het is niet de bedoeling
van onze Schepper dat wij er een hutspot van maken en rassen en soorten
gaan vermengen. Normale -van het vrouwenzaad afstammende mensen-
beschikken over een goed functionerend denkvermogen, over gezonde
humor en een redelijk onderscheidingsvermogen. Dit zijn zaken die zich -
als het goed is- ontwikkelen tot een vastberaden persoonlijkheid, die men
niet gemakkelijk manipuleert. De één zal zich sneller en sterker
ontwikkelen dan de ander. Omstandigheden en aanleg dragen daartoe bij.
Het is juist de opzet en begeerte van het slangenzaad (o.a. de Illuminati) dat
wij géén persoonlijkheden zullen vormen. 

In hun visie dienen wij
kuddedi eren te blijven,
onperso onlijke massa-
mensen. Verschillende
facetten van het leven zijn er doelbewust op gericht dat wij ons niet tot
krachtige persoonlijkheden zouden ontwikkelen. Het begint reeds op de
scholen, waar ons geen zelfstandig denken wordt aangeleerd. Wij en onze
kinderen dienen te leren wat ons voorgezet wordt. Ook in de kerken krijgen
de mensen voorgeschoteld wat reeds eeuwen tevoren door de clerus werd
uitgedacht. Er vinden gedachtenmanipulaties plaats. Men gelooft de traditie.
Om helder te kunnen denken is goede zuurstof nodig, dus een goede
luchtkwaliteit. Wanneer wij goede en zuurstofrijke lucht inademen brengt
dat nieuwe geestelijke krachten met zich mee. De stof of materie dient
bezield te worden, zoals Jahweh Adem de eerste levensadem inblies. De
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huidige luchtvervuiling werkt in ons eigen nadeel. De geestelijke krachten
in de zuurstofarme lucht kunnen via ons neuszeefbeen niet voldoende actief
zijn in ons hoofd. De longen dragen de zuurstof over aan ons bloed, en het
hart pompt het bloed door heel het lichaam, met name naar de hersenen.
Met onze hersenen denken en handelen wij. Hoe kunnen er gezonde en
Gode welbehaaglijke zaken voortkomen uit mensen, wanneer er geen
voldoende goede zuurstof wordt aangevoerd?

Het gaat in dezen om de innerlijke en geestelijke zijde van ons leven, los
van onze uiterlijke verschijningsvorm. Mensen kunnen uitwendig
welvarend lijken, maar innerlijk heel leeg zijn. Daartoe wordt onzekerheid
gekweekt, dat een wereldwijde ziekte vormt, een plaag. Deze ziekte heerst
niet alleen in politieke systemen, maar vooral in religieuze systemen. De
mensen worden vanwege onzekerheid achtervolgd met angsten, wat
frustrerend werkt en nadelig is voor de gezondheid. Niet dat grote rijkdom
en weelde de onzekerheid kunnen wegnemen, daar de mens niet alleen bij
brood kan leven, maar bij alle woord dat door de mond van Jahweh uitgaat,
Mattheus 5. De wortels van onzekerheid moeten worden blootgelegd en
bestreden. In het Paradijs was er zekerheid, sindsdien leeft de mens niet
meer in harmonie met zijn Schepper, maar in strijd met de weerbarstige
natuur. De mens lijkt aan zijn lot overgelaten. Echter, de belofte van herstel
is gedaan, het Rijk van Elohim zal opbloeien, en de aarde zal een heerlijk
Paradijs worden. 

Begrippen eer en eren
Eer is iemand waard die onberispelijk leeft, dus niet de eigenschappen en
daden van het slangenzaad vertoont. Eer (in het Hebreeuws “kabod”) is
tevens een eschatologisch begrip, gericht op de eer van Elohim. Oswald
Spengler zegt dat het grondbegrip voor alle levende zeden de eer is. “Alle
andere eigenschappen zoals trouw, nederigheid, dapperheid, hoffelijkheid,
zelfbeheersing en vastberadenheid worden daarheen geleid. Eer is een zaak
van het bloed en niet van het verstand. Een mens denkt daarover niet na,
want indien hij erover na moet denken om iemand te eren, is hij reeds
eerloos. Om eer te verliezen, houdt dat in dat men voor zijn leven, voor de
tijd en voor de geschiedenis vernietigd is”, aldus Spengler.
In de Thora gaat het ook steeds om eren. Het slangenzaad vertoont
afwijkend gedrag, zoekers van eigen eer, zie 2Timoteus 3:1-4.
Jahweh vraagt om Zijn eer, zie 1Samuel 2:30 

want die Mij eren, zal Ik eren, maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden.
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Bileam: Geen bezwering tegen Jakob
Het gaat de bok-volkeren, het slangenzaad, om de vernietiging van het
vrouwenzaad. Zij willen hun ideologie van het “nemen” consequent
doorvoeren en de aarde geheel aan zich onderwerpen. De techniek helpt hen
een handje daarin. Vandaag de dag met hightech zijn zij een heel eind op
weg om het zaad van Jakob volledig te knechten en te elimineren. Een
voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde “Chemtrails” (dat zijn de witte of
zilverwitte strepen die vliegtuigen trekken) waarin o.a. de stof barium zit.
De hemel ziet soms wit van alle strepen en sporen die er regelmatig worden
getrokken, zie onze brochure 336.

Chemtrails
vermeerde
r e n  d e
conductivi
t e i t

(elektrische geleidbaarheid) van de aarde. De elektronen-dichtheid in de
atmosfeer wordt er sterk door verhoogd. Het land, het water en de lucht zijn
de elementen die de Illuminati (slangenzaad) gebruiken om de
wereldbevolking onder hun controle te krijgen. Via moderne Tesla-
technieken is men in staat het weer te beïnvloeden, via HAARP. In de
Chemtrails zit barium, een aluminium-afvalproduct, dat ervoor zorgt dat in
de magnetosfeer d.m.v. foto-ionisatie de koude-plasma-dichtheid zich
vergroot. Bekijk eens de volgende sites op internet die over dit onderwerp
goede informatie geven:
http://www.freedomdomain.com/weather.html
http://www.abovetopsecret.com/pages/af2025.html
http://www.wealth4freedom.com/truth/6/HAARP.htm
http://www.bariumblues.com/
http://www.bariumblues.com/tetra_confidential_report.htm
http://www.bariumblues.com/reason_for_chemtrails.htm
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http://www.davidicke.com/icke/articles2005/verichip.pdf

Tetra- en Stealth-torens en GSM
Wereldwijd zijn er heel wat tetra- en stealth-torens geplaatst, zogenaamd
alleen voor de mobiele gsm-telefoons. Het is één wereldwijd grootnetwerk
van communicatie. In Amerika zijn er ongeveer 130.000 geplaatst, waarvan
sommige gecamoufleerd zijn als kerken, silo’s of reclamezuilen van
benzine-pompen. Wat wil men er allemaal mee? 
Er zijn in onze tijd verschillende mysterieuze ziekten ontstaan, waarmee
artsen geen raad weten, die mogelijk zijn ontstaan door de chemtrails en
straling van de tetra- en stealth-torens. Wil men wereldwijde hersen-
controle en massa-beïnvloeding? 
De gsm-mobiele telefonie heeft een enorme vlucht genomen de afgelopen
jaren. Via deze technieken kan men de gehele mensheid controleren!

Het weer kan
men als oorlogswapen gaan gebruiken. Het is een griezelige gedachte dat
mensen beschikken over de natuurkrachten als wapen. Het klinkt
ongeloofwaardig dat de Tsunami rond Indonesië en de laatste orkanen
Katrina en Rita in New Orleans door mensenhand zouden zijn gemaakt.
Toch beweren verschillende vakkundigen dat deze grote rampen niet door
de natuur, maar door mensen zijn ontstaan.
Het slangenzaad zal wel de hiel van het vrouwenzaad raken, maar niet het
hoofd, Genesis 3:15.  Er is geen bezwering tegen Israël mogelijk.
Dat zag Bileam heel goed, zie Numeri 23:

 18  Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Sta op, Balak, en hoor! Neig uw oren tot
mij, gij, zoon van Zippor!
19  God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem
berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig
maken?
20  Zie, ik heb ontvangen te zegenen; dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren.
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21  Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de
boosheid in Israël. De HEERE, zijn God, is met hem, en het geklank des Konings is
bij hem.
22  God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn.
23  Want er is geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israël. Te dezer
tijd zal van Jakob gezegd worden, en van Israël, wat God gewrocht heeft.
24  Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, en het zal zich verheffen als een
leeuw; het zal zich niet neerleggen, totdat het den roof gegeten, en het bloed der
verslagenen gedronken zal hebben!  

Amerika en andere landen lijden nu reeds zeven jaar onder gevaarlijke
chemische stoffen die in het luchtruim worden verspreid, en ook onder
elektromagnetische stralingen. Dit alles onder het mom van “nationale
veiligheid”, aldus de autoriteiten. De zogenaamde chemtrails (chemische
sporen) in de lucht, afkomstig van vliegtuigen, zorgen o.a. voor
desoriëntatie van bevolkingen. Het leven gevend zonlicht wordt door de
chemtrails gedimd, waardoor allerlei ziekten en ademhalingsproblemen
kunnen ontstaan, en zeker reeds zijn ontstaan. In de chemtrails zit o.a.
barium, synthetische asbestvezels, giftige metaaldelen, aluminium en
radioactief thorium. Deze stoffen werken als electrolieten om de conductie
van militaire radarsystemen en van radiogolven te verhogen, naar men zegt.
Dat het menselijk immuunsysteem erdoor wordt aangetast, dat barium de
spieren verslapt en ook het hart, daar maakt men zich geen zorgen over.
Aluminium dat wordt ingeademd gaat direct naar de hersenen, leidt tot
stress en Alzheimer (vroegtijdige dementie).  Radioactieve thorium
veroorzaakt leukemie en andere vormen van kanker.  Ook vanuit de
ionensfeer worden bevolkingen regelmatig gebombardeerd met
hoogfrequente radiogolven, en tevens met ELF, extreme low frequentie
golven. Het moderne wapentuig dat uitgetest werd in de Balkan,
Afghanistan en Irak bevatte veel Depleted Uranium (verarmd uranium).
Alleen al in Irak is al 2500 ton ervan gebruikt. Hiermee heeft Amerika en
Engeland een ware holocaust in werking gezet onder de bevolking van
genoemde landen. Tevens zijn heel veel veteranen reeds gestorven aan
vreemde ziekten, en zijn velen van hen nog ernstig ziek. Militaire
autoriteiten liegen als men hen aanspreekt over het verarmde uranium. De
stoffen die wij inademen die afkomstig zijn van de chemtrails zijn kleiner
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Boek van dr. Nick Begich

HAARP  in  Alaska

dan 10 micron en zijn niet voor het oog zichtbaar. Zij passeren de long-
filters en komen in de bloedbaan, waar zij het hormoon-(endocriene-) en
zenuwsysteem aantasten en zelfs wijzigen. De Amerikaanse regering en ook
Shell beweren dat de chemtrails noodzakelijk zijn om het zonlicht te
weerkaatsen, dit om de opwarming van de aarde te voorkomen, gezien er

a n d e r s  z e e r
g r o t e
c a t a s t r o f e n
zullen ontstaan.
Daar zit een
k e r n  v a n
waarheid in. De
huidige gang
van zaken in de
h i g h - t e c h
s a m e n l e v i n g
loopt volledig
uit de hand. Wat

er aan vervuiling dagelijks wordt geproduceerd bereikt
schrikbarende hoogten. De natuurlijke bronnen raken
uitgeput en de natuur zelf kan de verontreiniging niet
meer tegengaan. Fabrieken blijven produceren, gezien
de mensen blijven vragen naar de welvaartsartikelen.
Een niet te stoppen trend heeft zich in gang gezet, en
nu dienen stringente maatregelen te worden genomen,
die onze gezondheid in gevaar brengen en het leven
onmogelijk maken. 

De techniek staat niet stil en de mens kan momenteel
via moderne weersbeïnvloeding via HAARP en Tesla-technieken zelf voor
God spelen, en dat onder het mom voor de nationale veiligheid. Men kan
grote hagelstenen laten regenen op vijandige volkeren, zoals in Servië. Prof.
M. Chossudovsky uit Ottawa bevestigt dat het HAARP-programma al
effectief werkt, waardoor men vloedgolven (tsunami’s), aardbevingen,
droogte, natheid en orkanen kan opwekken. Er zijn diverse wetenschappers
die stellen dat de tsunami bij Indonesië en de orkaan Katrina bij New
Orleans door mensenhand moet zijn gewerkt, gezien de ontzettende
omvang. 
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Katrina New Orleans

Goddelijk herstel
Het gaat om de wereldmacht, de heerschappij over de aarde.
Daarvan staan in Daniël de volgende prachtige getuigenissen:
3:29, 4:3 en 34, 5:21, 6:27.

4:1 ¶ De koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en tongen, die op den gansen
aardbodem wonen: uw vrede worde vermenigvuldigd!
2  Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen, die de allerhoogste God
aan mij gedaan heeft.
3  Hoe groot zijn Zijn tekenen! en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Rijk is een
eeuwig Rijk, en Zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht.
  34 ¶ Ten einde dezer dagen nu, hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel,
want mijn verstand kwam weer in mij; en ik loofde den Allerhoogste, en ik prees en
verheerlijkte den Eeuwiglevende, omdat Zijn heerschappij is een eeuwige
heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van geslacht tot geslacht;

  
6:25 ¶ (6-26) Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natiën en tongen, die
op de ganse aarde woonden: Uw vrede worde vermenigvuldigd!
26  (6-27) Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij mijns
koninkrijks beve en siddere voor het aangezicht van den God van Daniël; want Hij is
de levende God, en bestendig in eeuwigheden, en Zijn koninkrijk is niet
verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het einde toe.
27  (6-28) Hij verlost en redt, en Hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op
de aarde; Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost.

  
In Jesaja 14 gaat het over de val van de Morgenster, de super-man achter de
schermen van de boosdoeners, die vernietigd zal worden, zonder eerbare
begrafenis. Zijn zaad zal tevens geheel worden uitgeroeid, en Jahweh zal
een grote schoonmaak houden op aarde en alle hoeken met Zijn bezem
uitvegen opdat er geen enkele boosdoener zal overblijven, zie 
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Jesaja 14:18  Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, een
iegelijk in zijn huis;
19  Maar gij zijt verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een kleed der
gedoden, die met het zwaard doorstoken zijn; als die nederdalen in een steenkuil, als
een vertreden dood lichaam.
20  Gij zult bij dezelve niet gevoegd worden in de begrafenis; want gij hebt uw land
verdorven, en uw volk gedood; het zaad der boosdoeners zal in der eeuwigheid niet
genoemd worden.
21  Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner vaderen
ongerechtigheid wil; dat zij niet opstaan, en de aarde erven, en de wereld vervullen
met steden;
22  Want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal van
Babel uitroeien den naam en het overblijfsel, en den zoon en den zoonszoon, spreekt
de HEERE.
23  En Ik zal hen stellen tot een erve der nachtuilen, en tot waterpoelen; en Ik zal
hen met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt de HEERE der heirscharen.

  
Maar voor het zaad Israëls staat er in Jesaja 14:1 het volgende blijde
nieuws:

1 ¶ Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen, en Hij zal Israël nog
verkiezen, en Hij zal hen in hun land zetten; en de vreemdeling zal zich tot hen
vervoegen, en zij zullen het huis van Jakob aanhangen.
2  En de volken zullen hen aannemen, en in hun plaats brengen; en het huis Israëls
zal hen erfelijk bezitten in het land des HEEREN tot knechten en tot maagden; en zij
zullen gevangen houden degenen, die hen gevangen hielden, en zij zullen heersen
over hun drijvers.
3  En het zal geschieden ten dage, wanneer u de HEERE rust geven zal van uw
smart, en van uw beroering, en van de harde dienstbaarheid, waarin men u heeft
doen dienen;
4 ¶ Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en zeggen: Hoe
houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op?
5  De HEERE heeft den stok der goddelozen gebroken, den scepter der heersers.

  
Daniël 12, te dien dage zal Michaël de vorst voor ons instaan.

Het is zaliger te geven dan te ontvangen!


