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Medal of Honor Tijdschaal der Illuminati

Psalmen 102:13 Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om
haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen  

Alles op aarde heeft een bestemde tijd, dat kunnen wij lezen in Prediker 3,
Daniël 7:22 en 12:7. Naar blijkt hebben de Illuminati en satanisten grote
kennis van de getallen en bestemde tijden. Wij zullen hierna daarvan kennis
nemen. Zij zijn niet alwetend, maar wel veelwetend.
Het gaat ons in dezen voornamelijk over de getallen en jaartallen van het
Mysterie Babylon, Amerika.

GETALLEN en hun GEHEIMEN
De getallen 111, 666, 1776 en 1998
Het getal én het jaar 1776 is een opvallend getal én jaar.
Dit is evenzo het geval met het getal 1998 
Alle kabbalististische gematria verloopt via het getal 111.  Het getal 74 is
een specifiek kabbalistisch getal, en tel daarbij het getal 37 en u hebt 111.
In 1776 is de orde der Illuminati opgericht door Adam Weishaupt, en in
datzelfde jaar is de USA gevormd als natie. Wanneer wij deze getallen in
een reeks opzetten, zien wij merkwaardige uitkomsten.

De allerhoogste onderscheiding van militairen in de USA is de 'Medal of
Honour', waarin  de godin Pallas Athene staat afgebeeld in een pentacle van
Baphomet.
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De reeks  37    74     111, wanneer men elke keer hetzelfde getal bij het vorige
optelt, ontstaat als volgt:

1x)      37                    74                 111 (de Heilige, Palmoni)
2x)  =  74                  128                 222
3x)  = 111                 222                 333
4x)     148                 296                 444
5x)     185                 370                 555
6x)     222                 444                 666 (getal antichrist)
7x)     259                 508                 777
8x)     296                 592                 888 (getal van Yashua)
9x)     333                 666                 999 (getal van Sodom) 
10)     370                 740               1110
11)     407                 814               1221
12)     444                 888               1332
13)     481                 962               1443
14)     508               1026               1554
15)     555               1110               1665
16)     592               1184               1776  USA &Illuminati
17)     629               1258               1887
18)     666               1332               1998 resp.2x666 en 3x666
19)     703               1406
20)     740               1480  (Gezalfde)
21)     777               1554
22)     814               1628
23)     851               1702
24)     888               1776  (Yashua  contra Lucifer)
25)     925               1850
26)     962               1924
27)     999               1998  (999=sodom= einde)                      

De menselijke perfectie wordt aangeduid in de 24 chromosomen, waarvan
wij er momenteel nog 22 bezitten. Die perfectie ligt in Jesjoea, de 888.  En
24 x 37 geeft 888, en het veelvoud geeft het getal voor Lucifer’s USA en
Illuminati.
1776 is het getal voor de grondlegging van de NOVUS  ORDO
SECLORUM   en menselijke democratie.
Novus Ordo Seclorum betekent: Nieuwe orde voor de volgende tijd, de
Nieuwe Wereld Orde, en het begin van een nieuwe natie.
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Hun symbool is de Merovinger-pyramide (lichtmaten van God) met een
basishoek van  51 graden, 51 minuten en 51 seconden.
51 is het getal der democratie, de helft  plus een.  3 x 51 = 153
De Grote Piramide is het enige bouwwerk van de zeven wereldwonderen
dat nog overeind staat, en de tijd heeft overleefd.
Piramide betekent ‘lichtmaten’, oftewel ‘meetlat van God’.
Dit bouwwerk is toonbeeld van stabiliteit en duurzaamheid, een pronkstuk
van architectuur.
ANNUIT COEPTIS (13 letters) = Hij ondersteunt ons streven (handelen).

Het grote bedrog
Welke stad of hoofdstad in deze wereld heeft  een omgekeerd Pentagram
geprojekteerd in haar straten? Dat is Washington.
Wat weet U van de occulte symbolische betekenis van het monument dat
voor het Capitol in Washington staat?
U kunt meer hierover lezen in een boek, getiteld:
  THE ILLUMINATI  666
te bestellen voor $12 by American Sentry Books,
P.O.Box 311,  Hartford, Kentucky 42347. USA

De naald of obelisk in Washington is 111 meter
hoog, en alle kabbalistische gematria loopt via  111.
De oprichting van de USA in  1776 = 16 x 111.

111 mtr = 666 feet.      De naald is een phallus-
symbool, de mannelijke zijde, welke staat voor het
Capitol, dat is de vrouwelijke zijde.
De hoogte van de naald is opgebouwd uit 555 feet
                        breedte  der basis  55,5
                        lengte    der basis  55,5
                                                              =666 feet
De snelheid van de aarde rond de zon is 66,6 mijlen
per uur.
TWEE occulte machten hebben zich verenigd voor
de totale wereldcontrole n.l. het BEEST (Rome) en

zijn BEELD (de USA) Openb.13.
Uit deze combinatie zal de NIEUWE WERELD ORDE  voortkomen.
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Magisch vierkant uit
Barcelona, getal 33.

De samenwerking van ROME, USA en Europa is duidelijk, te zien in de
triangle met de cijfers:  3  .... 13 ...... 33.
Maken wij er een TETRA van, met in de vlakken de cijfers 
                                    1 ...10 ....100 =111                                                   
                            plus   3....13......33 = 49
           plus de grondlijn   1.....1.......1 =  3
                                                      ======
                                Totaal                =153
De naam 'Satan' in Job.2:1 heeft een getalswaarde van 1989 = 13x 153.
153 is het getal van de zonen van Elohim.
In Joh.21:11 worden 153 vissen geteld. 153 = 9 x 17.
153= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17

De PHOENIX van het Amerikaanse Grootzegel
De lichtlijnen rond de 13 sterren, die tezamen de zionistische Davidsster
vormen, beelden de 'heerlijkheid’ van Jahweh af, of de Shechina.
Dit ziet op de “Heerlijkheid” van Jahweh, Die Zich in wolken en
donkerheid hult. Men leidt dit af van Ps.97:2; Luk.2:9; Ex.13:21, zoals de
wolk- en vuurkolom.
De ring van wolken ziet volgens hen op Job 7:9; Ps.105:39; Num.16:42;
Ex.13:21, 14:20.  In het borstschild zijn de kleuren ROOD, WIT en
BLAUW aanwezig, zoals deze in de Tabernakel aanwezig waren. Wit is
teken van reinheid.  Rood is teken van gerechtigheid en oordeel.  Blauw is
teken van heerlijkheid, de hemel en de wet. De Illuminati nemen blauw als
kleur voor de democratie.
Overal zien wij het getal 13. De USA meent dat zij de 13e stam is
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De Phoenix in blauw = democratie

Manasse. 13 zou een geluksgetal zijn.

Baphomet is hun god, en Hermes is hun god der koophandel.
Her = synoniem met het Chaldeeuwse Cham, zoon van Noach, en diens
land Egypte/Mitzraim. Ps.105:23.
Her is tevens de naam voor Horus, de zongod.  Mes = voortbrengen.
Hermes betekent 'zoon van Her of Cham'.
De vrijmetselaars laten hun oorsprong ontstaan uit de Hermetische
geschriften, uit Egypte. Zij gebruiken wel de namen David en Salomo,
maar met een ándere betekenis.
SOL OM ON duidt op de drie verschillende aanduidingen van hun god.
SOL is de Latijnse naam, Om is de Indiase naam, en ON de Egyptische
naam voor de zongod.
ROME is het Latijnse rijk, de HE LATINE BASILEIA, dat een
getalswaarde heeft van 666. En ook de Italiaanse kerk, de ITALIKA
EKKLESIA heeft een getalswaarde van 666.
Rome, hooggraadvrijmetselarij en Zionisme/Judaïsme gaan hand in hand.
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Aan de linkerzijde zien we de treden één tot achttien, die per trede 13 jaar
optellen, van 1776 tot 2010.  1945 schijnt voor de illuminati een speciaal
jaar te zijn, gezien men dat heel groot heeft afgedrukt.
Wat de getallen aan de rechterzijde betekenen is niet geheel duidelijk.
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Logo van de Bohemian-club der Illuminati

De onderzijde van de topsteen geeft het jaar 1971 aan, en het grondvlak
waarop de topsteen komt te staan geeft het jaar 1958 aan.
Steeds gaat het met 13 jaren opwaarts, tot de top is bereikt in 2010. Daar
zijn wij nu nog iets meer dan 4 jaar vandaan.
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Microsoft demonstreert eveneens het getal 666 in haar logo, zie Bill Gates,
die men hier met hoornen van de satan heeft afgebeeld.
Het logo heeft 46 blokjes, dat is 33+13

Godsopenbaring van Jahweh
IK BEN DIE IK BEN (Egoo eimi ho-oon) = IK BEN DE ZIJN(de)
Egoo eimi =  I A ho-oon, en hieruit is het woord  A I OO N ontsproten.
De Ipsilon of I betekent "de enkele", enkelvoud, de EéN.
De E is stom, en wordt in menig Semitisch alfabeth als O geschreven, en
was in het Grieks slechts met  de  A aan te duiden,   dus:  I A  = 1 0
De naam SYM-ON  =  samenteller (sym-metrie, tellen op telraam)
De 4 letters  I A O N zijn op  vier manieren in volgorde te plaatsen, zo
ontstaat een kruis, de tijdlijn horizontaal en de ruimtelijn verticaal :
             IAON

 IONA     +          IOAN

             AION

Uit deze namen  kennen wij  o.a. de onderwaterprofeet JONA, de voorloper
van het nieuwe tijdperk JOHANNES, en het nieuwe tijdperk zélf, de AION
of EEUW.
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De Messias zou in een kribbe zijn geboren. In het Grieks staat er "phatné"
komt van phasma = droombeeld of verschijning (lacunaria in het Latijn) dat
is een schaakbord of rekentafel. Ergo: de gestalte van de Messias verscheen
op een rekentafel in figuurlijke zin! (zie G.Belzer. Een zekere Jezus uit het
jaar nul. p.18).

               Vierkant

De oude Egyptenaars noemden hun tekenaars "Figuurschrijvers", die een
twee-dimensionale omkerings-techniek hanteerden.
Alvorens hun figuren  in te vullen op het papyrus, verdeelden zij hun
papyrus-vlak in ruiten, zoals ons ruitjespapier.
Men vulde deze op vier mogelijkheden in, hetzij van onder naar boven, of
van boven naar beneden, van links naar rechts, of van rechts naar links.
De lezer stond dus altijd voor de viervoudige keus hoe hij moest lezen wat
er stond.

10      De bestemde tijd is gekomen: over Sion én Babylon           No. 366 

Dat dit zo ontstond in Egypte lag voor de hand, daar de papyrus-fabricage
plaatsvond volgens ditzelfde ruitpatroon.
Clemens Alexandrinos noemde zijn werk "Stroomateis", dat komt van
Strooma, wat stroo-leger of dakbedekking betekent, waarvan ons woord
'Stroo' vandaan komt.
Stroomateis of Stroomata = Stroo-mathematica/onderricht in getallen, dus
mathematica.
Hieruit ontstonden de zogenaamde “magische vierkanten” die wereldwijd
bekend zijn, waarop (dat is weinig bekend) het Oude Testament grotendeels
is berekend!
Hiermee beheerste men in de oudheid de combinatie van TIJD & RUIMTE.
De Borstlap van de Hogepriester was dan ook zo'n "teken- of rekentafel"!
Wij zullen enige voorbeelden hiervan geven, maar eerst het antichristelijke
van Lucifer tonen, eveneens vanuit deze aloude methode.
Keizer Constantijn, een verwoed zonaanbidder zou een goddelijke droom
hebben gehad en daarbij een visioen hebben gezien, een soort kruis in de
wolken, met de spreuk IN HOC SIGNO VINCES  in dit teken zult gij
overwinnen.

Dit is het zogenaamde  XP monogram, het Chiroh teken, en, zoals wij
zullen zien, dit is antichristelijk!
Het is het magische 11 kwadratuur, wat in Openb.13:18 staat.
Vrij vertaald staat daar: Wie hersens heeft, zette het getal van het Beest op
z'n rekentafel uit, dat is 666.
Onderstaand ziet U het magische vierkant , en het geblokte XP levert
opgeteld 660 op, en de ontbrekende 6 staat rechtsbovenin.
Dit is het Cijfer-beeld van het Beest!
Het Vrederijk = AREA PACIS
Vredesaltaar = ARA PACIS, en dat  A-Ra is de Zonne-AURA.
Kronos was de heer der dobbelstenen, Chronos=tijd.
De CH+R of XP is in het Grieks het vaste symbool voor Chrónos.

Het CHI-RHO symbool:  het is een zeer oud symbool, dat op een rots als
inscriptie voorkomt, daterend uit 2500 BC, (Dr.H. Engler, die
sonnesymbool p.230.)
Dit symbool is het Ax-Hammersymbool van de Zonnegod.
Op een munt van Ptolemeus 247 BC staat eveneens het Chi-Rho teken van
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de Chaldeeuse zonnegod.

                            USA-zegel 1
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                USA ZEGEL 2



13      De bestemde tijd is gekomen: over Sion én Babylon           No. 366 

http://www.ritualabu
sefree.org/The Great
Seal of the U. S. -
Its Occult
Meaning.htm 

God favouring
through the years

De X staat voor het grote vuur der zon, en de P
staat voor Pater, de Vadergod, en Labarum toont
de eeuwigdurende Vader-Zon.  De Zon is een ster.
Een ster is een hemellichaam dat zélf licht
produceert, en een planeet produceert géén licht.
Ster komt van het Griekse Aster. De Zonnegod

werd dan ook Zoro-Aster genoemd. Zerubbabel =
Zonne opgang.

6 stripes 3 slashes.

6 X 3=18 18 =
6+6+6

Wij weten uit de Schrift dat het getal van het Beest
666 is.
Lucifer betekent lichtdrager (zoals men tijdens de Olympische spelen
toortsen draagt).
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Titan is in het Grieks reus. Titanisme is rebellie.
TEITAN heeft een getalswaarde van 300+5+10+300+1+50=666
Nimrod werd vereerd als Ninus of Nineveh, een oorlogsgod, en diens
Egyptische naam is Osiris, en diens Romeinse naam is Mars.
Nimrods oude naam was Merodach (rebel), waarvan de Mero-vingers
afstammen. Merodach = Bel.
In het USA (Het Pentagon) wordt deze oorlogsgod vereerd.

CAN betekent Serpent. Canny = (slecht)-slim, spaarzaam, satanisch. VUL
is de Babylonische vuurgod, en uit die twee namen hebben de Romeinen
Vulcan samengesteld. Ook hebben de Maya's hun gevederde slangegod
Kulkulcan daarvan afgeleid, ook wel Quetzalcoatl genaamd.

De naam VATICAN  komt uit deze combinaties, en is de Rooms
katholieke zetel. Vatic of vatis = profeet of zoetspreker, slijmbal. Vatican
betekent dan ook 'profeet van de duivel'.

De slang is de zon-god Apollo.
De Hindu zon-god is Budha, of Rasees = Xiun.
Xiun heeft een getalswaarde van 600+10+6+6+50=666, en lijkt wel wat op
de naam Zion.
Oorspronkelijk waren er zes Romeinse cijfers, n.l. de 
I, V, X, L, C en D = 1, 5, 10, 50, 100, 500, =666 totaal
De M is in later tijd toegevoegd.
De Phoenix wordt als Morgenster aanbeden door de magiërs, en heet in het
Grieks fenex, en heeft een getalswaarde van  6+5+50+5+600= 666
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Wij naderen de jaren 2010/2012
Wij moeten er rekening mee houden dat onze jaartelling niet de Bijbelse
telling is, maar die van Rome, waaruit echter wel veel informatie tot ons
komt. Getallen hebben inhoud, hebben een boodschap.

Het getal 9 is het getal dat staat voor 'wedergeboorte' en 'inwijding'.
Negen is het enige mysterieuze nummer of getal dat nooit wijzigt, en
waarvan de som bij optellen, delen of vermenigvuldigen, altijd weer negen
is, zoals wij hierna zullen aantonen.
De kubus is uitdrukking van dit getal negen.

zie fig.

De kubus lijkt een hexagon wanneer men hem vlak op de tekening ziet. De
kubus heeft 8 hoeken, 6 vlakken, 12 lijnen. Het enige punt waar de zeven
diagonalen van de kubus elkaar kruisen is punt 9 (in de diagonalen).
De kubus in een éénheid, plus de 9 punten, is 10.
Door het getal 9 te delen met de 7 diagonalen ontstaat het getal der
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voortgaande evolutie: 142857, (9:7=1,42857) waarvan de som 27 is, (3x9).
Er zijn drie trappen naar de wedergeboorte of nieuwe cyclus, waarna de 10
begint, n.l. ....
1e = de 1+2+3+4 = 10, de cyclus der natuur
2e = de (10) +5+6+7 = 28  (som is 10) de cyclus van de mens
3e = de (28) +8+9+10 = 55 (som is 10) de cyclus van de nieuwe mens.
Negen is het getal van de Goddelijke reflecties, voor de 'zonen en
dochteren' Sions, Rom.8: 21.
Negen is de kracht der  stilte, vlak voor de storm, en vlak voor de nieuwe
dageraad. 
Voordat een mens nummer negen kan passeren, dient hij niet alleen te
weten hoe hij met alle krachten van de natuur in harmonie moet leven,
maar dient hij tevens te weten hoe hij die krachten moet gebruiken.
De 'nieuwe schepselen in Jesjoea' bezitten die 'stille kracht', en u kunt hen
gemakkelijk herkennen. Zij zijn als hun Meester, Die als een lam ter
slachting werd geleid. Dit leven is de testperiode. Het vergt vele jaren het
karakter op die wijze te hebben gevormd dat men volkomen in balans is.....
van 3 + 3 + 3 = 9.
Na acht maanden wordt in de negende maand het kind voltooid en geboren.
Dit is een groeiproces, een rijpingsproces. De negen is het hoogste
alleenstaande getal.
Negen is de basis van de waarde van álle nummers. 
De Gemeente van 144.000 Israëlieten is volmaakt. De som van 144.000 =
9, plus de Messias Zelf = 10.
90 is de getalswaarde van het woord 'perfectie', en 909 van het 'begin',
2Petr.3:4; en 99 van Amen, en 999 van 'In het begin Elohim', en 999 is
tevens de waarde van 'Ik ben de Wortel', Openb.22:16.
999 = 318 x pi (3,1415927).
37 x 54 = 1998.  1998 is de getalswaarde van het woord: 'Zoon der maagd',
en  ‘Zijn enig geboren zoon'. 1Joh.4:9. Het getal 37 betekent ‘afloop’ en 54
‘redding’ (WJ.Pasedag Bibelzahlkunde)
Met de getallen 1899, 1989 en 1998 is iets merkwaardigs aan de hand. Er
zit tussen de eerste twee 90 jaar, en tussen de buitenste twee  99 jaar
verschil.
1989 = 13 x 153. 153 lezen wij in Joh.21:11 en Rom.8:19.
153 = 9 x 17. (17 is getal van overwinning)
1998 = 666 + 666 + 666
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1998 = 18 x 111 en 27 x 74  (18 is het getal voor leven ‘chai’, en 111 is het
grondgetal van alle kabbalistiek, maar ook het getal van de Heilige
‘Palmoni’) 
1998: 36 = 55,5  (36 is een speciaal getal, staat o.a. voor ‘vloek’, de hoek
van het pentagram, van de perfectie, en 5 is het getal van genade)

In Psalm 94:15 staat dat het 'oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid' en
alle oprechten van hart zullen het navolgen.
Wij zien hierin de wet van de wisselwerking, waar het konkave maal
konvexe dit ‘wederkeren tot de gerechtigheid’ te zien geeft, dat is een
evenredige vermeerdering en vermindering.
Het woord 'oordeel' (mispat) betekent 'gericht', heeft een getalswaarde van
999, en dat keert weder tot de gerechtigheid.
Het is een wisselwerking zoals in Jes.25:8 is te zien, dat de dood
verslonden wordt tot overwinning.
In de jaren 80/90 is het 'oordeel' ingezet en zal het zich voortzetten en
culmineren, waarna het wordt omgekeerd tot gerechtigheid en vrede.
Zie Math.25:31-46 als de 'gerechtigheid' komt, de 'dikaiosyne', dat is
hetgeen overeenkomstig de wet en orde van de Schepper is. Gerechtigheid
is de vervulling van de instellingen van Jahwe.
 Getallenreeksen met het getal 1989 tonen deze omkering van oordeel in
gerechtigheid. Datzelfde geldt voor 1998.

Mathematica is een visie omzetten in de praktijk,
en dat is het grootste slagen wat maar denkbaar is.
Het getal negen is een heel wonderlijk getal.
3 +6 = 9, en negen is 3x3.

3 6 9 waarvan de som = 18, som 9
6 6 6     --  -   -  = 18, som 9
9 6 3     --  -   -  = 18, som 9

Zowel de heilige Geest, waarvan men niet weet
vanwaar deze komt en waarheen deze gaat (Joh.3:8) gelijk als het sissen
van Nachash (slang), dragen het getal negen, omgedraaid zes. Deze getallen
hebben de vorm van een cirkel met een staartje. Wanneer wij deze getallen
zien moeten wij heel goed opletten, want de Boze kan zich er van bedienen,
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maar ook de Heilige kan achter deze getallen schuilgaan.
De 6e letter van het Griekse alfabet, de zeta, heeft niet de getalswaarde
'zes', maar de stigma. Stigma is een soort brandmerk voor slaven.
In de wereldlijke macht en rijken ligt het getal 666 uitgedrukt. Het
Assyrische- en Romeinse wereldrijk heeft exact 666 jaar bestaan (Het
Romeinse van 31BC tot 636AC).
Ook de geldmacht van Salomo lag uitgedrukt in het getal 666, zie 1
Kon.10:14.
En de kinderen van Adonikam die uit Babel terugkeerden waren 666, zie
Ezra 2:13. Waren zij onzuiver? Waren dit Edomieten waaruit later de
antichrist zal voortkomen?
De drie letters SSS staan voor 666, en hebben regelrecht verband met de
oud Egyptische mysteries van Isis.
Het getal negen drukt in de mathematische kennis de evenredigheid van
kracht uit dat in géén ander nummer wordt gevonden. Het Godsoordeel ligt
er in uitgedrukt, Hag.1:11. Er zijn in de Schrift dan ook precies negen
benamingen voor het begrip 'oordeel'. Maar ook Lucifer bedient zich van
het getal negen. Hij wandelde tussen de negen vurige stenen. Ez.28:13.

2012 de Maya-kalender
Voor de oude Maya’s en andere volkeren is het jaar
2012 een omslagpunt, en wel op 21 december 2012.
Zo’n keerpunt of omslagpunt is een soort leegte van
drie nachten en drie dagen (72 uren), zie onze brochure
no.149.
In de Maya-berekeningen staan de getallen 20 en 13
centraal. Wij bevinden ons nu in het laatste vakje van
de maya-kalender, de eindtijd, waarin alles in een
versneld tempo verloopt, zoals het ‘smorgens net
voordat de zon opkomt op z’n donkerst is. De Bijbel
spreekt over een inkorten van de dagen. De grote crisis
nadert snel, waarin nagenoeg alle oude structuren van de samenleving
onder hun eigen gewicht zullen instorten, waarna de transformatie
plaatsheeft en er een nieuwe wereld oprijst op een hoger niveau. Dat is
volgens de illuminati hun Nieuwe Wereld Orde, en volgens de Bijbel is dat
het Messiaans Vrederijk. De illuminati hebben de juiste mensen op de
juiste plaats van hun schaakbord geplaatst, zoals Bush, Blair, Balkenende
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Maya-kalenders

en Sharon, om de wereld in een diepe crisis te brengen, via een
zogenaamde strijd tegen het onzichtbare terrorisme. De crisis is nodig zodat
de mensen zich vrijwillig van hun rechten laten beroven en er een
wereldwijde  politiestaat kan ontstaan. In het Midden-Oosten scheppen de
illuminati een grote crisis, met name voor de energie, waarbij het Westen
geraakt zal worden. De (nucleaire) oorlog tegen Iran is in volle
voorbereiding en kan elk ogenblik uitbarsten.
De machthebbers van nu zullen onttroond worden, zie Haggai 2, wanneer
zij op hun hoogtepunt menen aangekomen te zijn. Hun hoogste punt is de
singulariteit of éénheid, waarna men niet hoger kan en een omkeer moet
plaatshebben. Dat zou volgens de illuminati-berekening in 2010 moeten
zijn, zie voorgaande pagina’s hun piramide-berekening.
De Bijbel spreekt over een “laatste jaarweek” van zeven jaren. Wanneer wij
ervan uitgaan dat de Maya-kalender inderdaad juist is, dan zou de laatste
jaarweek vanaf heden najaar 2005 tot najaar 2012 kunnen zijn.
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Haggaï 2:
21  (2-22) Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de
hemelen en de aarde bewegen.
22  (2-23) En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en verdelgen de
vastigheid van de koninkrijken der heidenen; en Ik zal den wagen omkeren,
en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop rijden, zullen
nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard.
23  (2-24) Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zal Ik u
nemen, o Zerubbabel, gij zoon van Sealthiel, Mijn knecht! spreekt de
HEERE, en Ik zal u stellen, als een zegelring; want u heb Ik verkoren,
spreekt de Heere der heirscharen.

Naar die dag zien wij vol verlangen uit! 
  


