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<< Inhoudsopgave wordt hier gegenereerd >>

In 'vogelvlucht' zullen wij enige van deze zaken nader bezien, om ons
een totaalbeeld te vormen, van waaruit wij zelf verder kunnen denken en
onderzoeken.

van de toekomende dingen en voleinding der wereld
Van de TOEKOMENDE DINGEN en de VOLEINDING der WERELD

In de leer en profetie over de "Toekomende Dingen" staat de
DAG van IHVH centraal. Dat is de dag der oordelen.
Laten wij eens zien wat er op die bewuste dag zal plaatsvinden.

Over dit onderwerp is zéér veel te zeggen, en met deze studie menen wij
zeker niet dat het laatste hierover gezegd zou zijn.
Wij moeten ons beperken tot de hoofdlijnen en kernzaken, en zelf kan de
lezer dan verder een en ander uitwerken.

DE DAG VAN IHVH:
Die dag is een dag van gerichten, van verwoestingen, Jes.22:5; Joel 1:15;
Zef. 1:14.
Gebeurtenissen die zullen plaatsvinden:

De TOEKOMENDE DINGEN brengen ons bij de Profeten, waarvan
Jesaja de 'Adelaar onder de profeten' wordt genoemd.
Jesaja toont ons dat IHVH slechts in de 'weg der GERICHTEN' te
verwachten is, Jes.26:8-9.
Jesaja geeft ons op een heel bijzondere wijze een totaal-overzicht van het
heilsbestek van IHVH. Dat is als een draaiboek waarin ons de op elkaar
volgende gebeurtenissen stuk voor stuk worden belicht.
Neem b.v. Jes.45:12:
Ik heb de aarde gemaakt en de Adam (mens) daarop geschapen. De
Adam (het nageslacht:zaad) zal Mijn STAD bouwen.
17, maar Israel wordt verlost .... wonende op de 'einden der aarde', vers
22: Wendt U naar Mij toe alle gij 'einden der aarde', vers 25: in IHVH
zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israels.

Calamiteiten met de ZON: duisternis, geen licht, Jes.9:1, 13:10, 24:23,
30:26,30, 60:2,19; Joel 2:31, 3:16; Zach.14:7; Amos 8:10.
Calamiteiten met de AARDE: zware aardbevingen, aarde klapt om,
Jes.13:13, 24:19, 29:6; Zach 2:5, 14:7, een extra lange dag zal het zijn,
net als bij Jozua, en een extra lange nacht.
Calamiteiten met de grote STEDEN: steden worden verwoest, Jes.1:7,
6:11, 17:9' 64:10; Ez.13:20; Micha 5:13.

De grote vraag onder de discipelen in Matth.24:3 : ZEG ONS,
WANNEER ZULLEN DEZE DINGEN ZIJN?
Wanneer Yashua over het einde van dit tijdperk spreekt, heeft Hij het
over oorlogen, aardbevingen, dagen van Noach, pestilentiën, hongersnoden, beroerten, verleiding, valse Christussen, gruwel der verwoesting,
etc-.
Het Evangelie des KONINKRIJKS zal in de gehele wereld gepredikt
worden, en dán zal het einde komen.
Na de verdrukking zal de zon verduisterd worden, en de krachten
(dunamis of dynamiek) der hemelen zullen bewogen worden. En, zegt
Yashua, LET OP DE VIJGEBOOM!

De gevolgen van de calamiteiten zullen zijn :
tijdelijke honger, Jes.2:21. Er is echter wel bescherming, door een
WOLK des daags, en een VUUR des nachts, Jes.31:5, 66:15; Zach.10:11.

van de toekomende dingen en voleinding der wereld

Het OVERBLIJFSEL wordt behouden, de 'dochter Sions', Jes.1:8, 4:3,
6:13, 7:22, 10:20, 11:11, 17:6, 24:13, 28:5, 41:14; Jer 31:7,37; Micha
5:7.
ZION is toevluchtsoord: Jes 2:3, 14:32, 29:16, 52:8; Joel 2:32, 3:16;
Micha 2:12; Zef.2:7; Zach.2:10, 8:3.

Het VERBOND van de EEUW(en) wordt vernietigd, dat is het
menselijk satanisch ingrijpen in de structuur der atomen, Jes.24:5;
Ez.20:47, 30:16; Daniel 8:13,14.
Dan de komst of verschijning van YASHUA ha MESSIAH met de
WOLKEN des Hemels, met de TIENDE PLANEET, het NIEUWE
JERUZALEM, Jes.9:1, 25:9; Openb.21.
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De BENAUWDHEID van JAKOB (Israels 12 stammen in het Westen)
zal zeer kort zijn, Jes.26:20.
De VERZAMELING der 12 STAMMEN, Jes.27:13, 35:8,9, 43:19,
51:11, 56:8, 57:15, 62:10; Zach.8:8, 10:10.
De VERLOSSING van de 12 STAMMEN in het Westen, Jes.45:7, 49:8,
59:20.
BABEL of het GROTE BABYLON gaat ten onder, Jes.47:1-9; Jer.50 en
51; Openb.16 tot 20.
Het NIEUWE TIJDPERK begint, 70e Jubeljaar,
Ez.34:13, 39:25; Micha 4:1-4.

Jes.61:1,2, 65:17;

Na alle verwoestingen die de aarde getroffen hebben, begint de
WEDEROPBOUW, allereerst van ZION, Jes.65:21; Jer.30:18, 31:3;
Ez.28:26, 36:9, en de vele vluchtelingen die uit Babel komen moeten
geholpen worden, Jer.50:28, 51:6,10, en geen krijgsgevangenen meer,
Jer.50:29.
Het CENTRUM van het HERSTELDE ZION is volkomen veilig, en is
de BESTELDE PLAATS, 2 Sam.7:10, een LAAGLAND, HOLLAND,
dat een HOOGLAND zal worden, een BERG, Jes.2:2; Micha 4:1;
Jes.11:9, 25:7, 56:7, 57:13, 66:20; Ez.20:40, 40:2; Joel 2:1, 3:17; Obadja:
16.
Dit alles vindt plaats in het "LAATSTE DER DAGEN", aan het einde
van de huidige eeuw, aion, tijdperk.
ZION, HOLLAND is volkomen beveiligd door IHVH vanuit de kosmos,
en geen kwaad zal ons deren, gelijk Israel oudtijds in Gosen geen der 10
plagen over Egypte kreeg. Zion is beveiligd tegen de hitte, vloed, regen
..... i.v.b.m. het omklappen der aarde, de zonne-explosie, verdampen en
condenseren van de oceanen.
Het heil op de BERG ZION lezen wij in Jes.25, en de VERHEVEN
BAAN er naar- toe. Dit ZION ligt hoog in het Noorden, aan de rand van
het vaste continent, Ps.48; Zach.6:9.
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Ezechiël spreekt over GOG en MAGOG, de Russische horden,
gedirigeerd uit het Britse Gog en Magog bij LONDEN, want dáár zit de
hoofdvorst van dit machtige satansrijk, n.l. ROTHSCHILD.
Als de Russen zich hier bevinden zal er een ongekend grote
AARDBEVING komen, precies op diezelfde dag!
Dit wordt naar Openb.16:18 de GROOTSTE aardbeving aller tijden. Dit
is een kosmische ramp, gepaard gaande met grote hagelbuien en
hagelstenen van wel 80 kg.
Het is de dag van ELOHIMS WRAAK OVER EDOM!
ASSUR (omgekeerd is het RUSSA) zal een aanval doen op het ware
Israel, dat zich in het WESTEN bevindt. Er zal een zeer grote slachting
onder Russa plaatshebben, wat wel een 'OFFERMAAL' wordt genoemd,
of 'FEESTMAAL'.
Het zal voor ons als dit komt wel eventjes benauwd zijn, Jes.29:2, maar
...... > > > op diezelfde dag komt óók onze definitieve verlossing! vers 6.
Het wordt een immens slachtveld, waar niet eens tijd zal zijn om op korte
termijn alle lijken te begraven, Ez.39:12.
De gehele kosmos is in rep en roer, en het 'ZWAARD van IHVH' zal op
EDOM vallen, het is de DAG van IHVH, 2Petr.3:10; Jes.30:25, 65:2.
Over dit Z W A A R D van I H V H zullen wij het straks nog hebben.
IHVH richt een offerfeest voor Zich aan in het land BOZRA, een grote
slachting in het land Edom, vanwege de WRAAK, Jes.34:6-17.
EDOM is gedeeltelijk de huidige Joodse staat (overwegend Khazaren,
van Kain, die met Edom samenwerkt). Edom = ROOD. Het is het rijk
van de ROTHSCHILDS (rode schilden), met hun hoofdkwartier in
Londen, Parijs en andere grote wereldsteden.
Yashua ha Messiah zal ZELF afrekenen met deze Edom-machten via
kosmische interventie, met catastrofen zoals nog nooit gezien, Jes.63:1-6
....... tot verlossing voor ZIJN VOLK, JAKOB.
H E T Z W A A R D van I H V H
Wanneer wij de profetie lezen en bestuderen, komen veel zaken ons
onwaarschijnlijk voor, en dat is omdat wij niet wisten wat er mee
bedoeld werd. Wij moeten goede achtergrondinformatie hebben om de
profetie te verstaan.
Vele zaken worden wel in de Schrift genoemd, maar dikwijls zo
summier, en haast als vanzelfsprekend, zonder nadere uitleg. Toch blijkt
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dat onze kennis dikwijls nog veel te oppervlakkig is om de Schrift goed
te verstaan.
Wij hebben daarom ook kennis nodig van de
GESCHIEDENIS, van de KOSMOS en van de ASTRONOMIE.
Wanneer wij in Habakuk lezen :
hoofdstuk 3: Elohim komt van Theman, de Heilige van de berg Paran.
Wat wordt er dan bedoeld? .......?????
Jesaja wist het, en bad in hfst.64 om de komst van die 12e planeet n.l. :
Och dat Gij de hemelen scheurdet. dat Gij nederkwaamt (in de meest
letterlijke zin). IHVH komt met de 12e planeet vanuit het hemelruim, en
dan is het alsof de hemel opengescheurd wordt. De gevolgen daarvan zijn
: dat daardoor de bergen voor Uw aangezicht vervloten.Vers 3: toen
Gij vreselijke dingen deedt, die wij niet verwachtten. Gij KWAAMT
NEDER.etc.
Wanneer wij de Schrift en de Profetie in het licht van deze kennis aangaande de komst van NEMESIS (de 12e planeet) lezen, worden ons zeer
vele schriftgedeelten ineens duidelijk!
NEMESIS heet de godin met de blinddoek en het zwaard. Zij is symbool
van de gerechtigheid. Met haar weegschaal vereffent zij, en brengt zij
alles in balans. Zij kent geen aanziens des persoons; zij heeft geen
vooroordeel. Het handelen van Nemesis is gericht op HERSTEL. Haar
zwaard is tweesnijdend, corrigerend én belonend. In een wereld van
tegenstellingen is immers correctie nodig, alsmede beloning, zodat de
factor HERSTEL daar zichtbaar werkt. Nemesis is alzo het tweesnijdend
zwaard van IHVH. Dit brengt balans, corrigeert en herstelt!
Lees over dit 'zwaard van IHVH' eens Jes.31:8, waardoor Assur zal
vallen. En Jer.14:12; Ez.38:21; Ps.29 de Stem van IHVH; Ps.46:3 als de
aarde van plaats verandert; Ps.50:2 uit Zion verschijnt Elohim blinkende;
en verder Ps.65:9-14, 76:3-10, 68:8-9, 77:16-20, 96:13, 97:1-6, 98:3-9.
Het is de NEDERLATING Zijns ARMS, zoals in Jes.30:30 beschreven
is, gepaard gaande met VUUR, HAGEL, STRALING, en VLOED.
Lees het eens: ..............> > > Ziet de NAAM van IHVH komt van
verre (uit de hemelse gewesten, letterlijk, als groot geluid gevend, wat op
de bazuin gelijkt als JAHOEWè).
30:25: dit is de DAG der GROTE SLACHTING, als de torens zullen
vallen, door de grote aardbeving (geen hoge toren, zoals men zo gaarne
wolkenkrabbers bouwt, en torens van 100 tot 600 mtr hoog, zal overeind
blijven). vers 26. De maan zal zo helder worden als de zon, en de zon
zevenmaal helderder. Dan zal IHVH de breuk Zijns volks genezen, vers
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28.Zijn toorn brandt, Zijn adem is als een overlopende beek. Zijn tong als
een verterend vuur.. vers 31. Door die STEM (dat geluid JAHOEWè) zal
Assur te morzel worden geslagen. vers 32. Het ZWAARD van IHVH
wordt hier een GEGRONDVESTE STAF genoemd. De Adem van IHVH
zal Assur aansteken als een zwavelstroom. De zon is aan het uitsterven,
opbranden en zal dan geen aantrekkingskracht voldoende meer
overhouden om de planeten in een baan om haar te laten draaien. Dan
zullen de KRACHTEN DER HEMELEN WANKELEN!
Dit wijst toch duidelijk op zeer wezenlijke zaken, en dingen die niet zijn
te vergeestelijken!
Neem nu wat Habakuk zegt in hfst.3:
Elohim komt van Theman, de Heilige van de berg Paran.(Dit is de
aankomstroute van de 12e planeet, waar Edom het eerst de volle lading
krijgt. Edom heeft het oude Kanaän ingepikt, onder de vlag van Juda, als
zijnde 'Joden'.)
Over de Sinai ligt de aankomstroute.
Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen.
vers4. Daar was een glans des LICHTS, met grote kracht en sterkte. (Het
Nieuwe Jerusalem, de 12e planeet, is een LICHTSTAD, schijnend van
OOST naar WEST), Astrapè in het Grieks.
vers 5: voor Zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging
voor Zijn voeten henen. (tijdens de aankomst van de 12e planeet komt
deze achter Venus vandaan, neemt zwavelwolken mee, en trekt de
vulkanische gordel open die rond de Stille Oceaan ligt, en gaat via de
Himalaya verder. Dit is als vurige kolen en verwekt pestilentie.)
vers 6: waar de 12e planeet overkomt doet hij de aarde beven, en jaagt de
wolken uiteen. De eeuwenoude bergen (Rocky Mountains) zakken weg.
vers 11: Zon en maan blijven in hun woontent, want Uw vliegende pijlen
zorgen voor verlichting. (veel bliksem en straling zal er te zien zijn,
vanwege magnetische wrijvingen en ontladingen).
vers12: verbolgen schreedt Gij over de aarde ( dat is de aankomstroute)
vers 13: want Gij trekt uit tot redding voor Uw volk, tot verlossing van
Uw GEZALFDE (voor Israel in het Westen, als Assur een aanval op ons
doet, en Gad met benden aangevallen wordt)
vers 16: rustig wacht Habakuk die dag af, een dag van ontreddering.
Vreest niet o Zion, zegt Zefanja, laat Uw handen niet slap worden. IHVH
Uw Elohim is in het midden van U, een HELD die verlossen zal!.
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Venus heeft zwavelwolken en kooldioxyde. Oudtijds werd Venus
'PHOSPHORUS' genoemd, d.w.z. de LICHTENDE.
Destijds zijn Sodom en Gomorra ook door dit zwavel van Venus
verwoest, en nu zal dit wederom gebruikt worden.
IHVH zal in de eindtijd weer ZWAVEL gebruiken om de vijandige
legermachten van Gog en Magog (Rusland en de Nato) te vernietigen.
Lees daarover Ps.11:6 en Jes.30:33.
Edom (de staat Israel) zal het eerste de volle lading krijgen, te lezen in
Jes.34:9: "Zijn beken worden in pek veranderd, zijn grond in zwavel, zijn
land in brandend pek"
Ez.38:22: Dan zal IK Gog en Magog vonnissen met pest en bloed, met
een alleswegspoelende regen; hagel, vuur en zwavel stort IK op hem
neer, en de volken die met hem zijn.
Bij 500 graden Celsius kleurt zwavel ROOD. De maan zal rood worden
als de Venus-zwavelwolken daaraan voorbij trekken. Deze wolken zullen
ons Israel in het Westen tot bescherming dienen, zoals Israel in Gosen.
Zie Jes.4:5: een ROOK des daags tot bescherming, en een VUUR des
nachts.
Gaan wij even terug in de geschiedenis om gegevens van de 12e planeet
op te zoeken.
Vandaag de dag speuren wetenschappers en geleerden heel serieus naar
deze 10e (eigenlijk 12e) planeet, zie krantenberichten. Deze planeet is de
woonplaats van IHVH, is van een soort amberkleurig materiaal, onzichtbaar voor de moderne kraaienogen (satellieten). Men weet dat hij er is,
maar men heeft hem nog niet gezien. Hij komt immers als een DIEF in
de NACHT. Het is niet de 10e maar 12e planeet. Het decimale stelsel
komt uit Babylon, en is door Napoleon weer ingevoerd. het 12-tallig
stelsel is van IHVH. Wij tellen ook nog steeds van één tot twaalf, en
daarná gaan wij drie + tien= dertien, en vier + tien = veertien, etc-.
tellen.
De hemellichamen, naar Openb.11:16 zijn 2 x 12 (de ouderlingen) 12
oudsten zijn de 12 oude sterrenbeelden van de Dierenriem, en de andere
12 zijn de 12 planeten :
1. Zon, 2. Mercurius, 3. Venus, 4. Aarde, 5. Maan, 6. Mars, 7. Jupiter, 8.
Saturnus, 9. Uranus, 10. Neptunus, 11. Pluto, 12. NEMESIS.
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NEMESIS is de LEIDINGGEVENDE planeet, en weegt zwaarder dan de
aarde. De baan van NEMESIS ligt ver buiten Pluto, in de DUISTERNIS,
aan het einde des hemels (zie tekening foto).
Jes.13:5 spreekt hiervan. Onze aarde is een waterplaneet, met een soortelijk gewicht van 4, en er zijn gasplaneten, zoals de zon, met een s.g. van
1.
Nemesis is in botsing geweest met onze aarde, vanuit zuidelijke richting
(het gat in de zuidpool) en kwam er noordelijk weer uit, (de Noordpool).
Toen Nemesis zich dwars door de aarde boorde, barstte de aarde uit
elkaar en raakten de continenten op drift, en zo kwam Amerika los van
Europa en Afrika. Het water van de aarde verdween in de gaten en bevroor, zodat er scheiding kwam tussen land en water.
Volgens oude Babylonische verhalen op kleitabletten liet Nemesis
zaadjes achter op de aarde, alsmede andere levensvormen. Het blijkt dat
alle levensvormen op onze aarde nagenoeg allemaal dezelfde genetische
code bezitten. De aarde bezat wel water en aarde, maar geen
MOLYBDEEN, en dat is nodig voor leven. Nemesis bezat wel
molybdeen, en liet dit achter op aarde, waardoor leven mogelijk werd. De
aarde bezat wel chroom en nikkel, maar dat is onvoldoende voor ons
leven.
In Gen.1:11 staat ook niet dat de planten,etc- GESCHAPEN werden,
maar dat zij uit de aarde voortsproten, via zaden, van Nemesis afkomstig.
De omlooptijd van Nemesis is geen miljoenen jaren, zoals men het volk
wijsmaakt, maar is 1 Sjar, dat is 3600 jaren.
Omstreeks 8800 v.Chr. was Nemesis er en zij zorgde voor de ondergang
van Atlantis. Omstreeks 5200 v.Chr. zorgde Nemesis voor de
ZONDVLOED, en omstreeks 1600 v.Chr. zorgde Nemesis voor de 10
plagen in Egypte en EXODUS.
Bij Nemesis hoorde een SATELLIET van de Levensvorst (de Zoon), n.l.
de MORGENSTER, waarop het LEVEN zou zijn ontstaan. Lucifer
trachtte deze satelliet te veroveren, maar botste tenslotte met Nemesis op
de aarde, en is daar gebleven met de zijnen, zie Jes.14; Ez.28 en
Luk.10:18.
NEMESIS of de 12e planeet, het NIEUWE JERUZALEM is omstreeks
het jaar 2000 terug te verwachten. Het meest waarschijnlijk zal de grote
confrontatie in 1998 plaatsvinden, zie de berekening van de
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Hooggraadvrijmetselaars op kabbalistische grondslag, via het getal 111,
en dat steeds vermenigvuldigd met 1, 2, 3, 4,etc. 1998 = 18 x 111.
Dan zal het ZWAARD van IHVH uit de hemel nederdalen. IHVH komt
van de EINDEN DES HEMELS met Zijn legers, Jes.13:5,9,12, 2:19-22
en Zijn zwaard zal op Edom vallen, Jes.34:5; Zef.1:18.
Dan zal de aarde uit haar baan worden gestoten voor de LAATSTE keer,
want nog éénmaal zullen hemel en aarde worden bewogen, Hag.2:7;
Hebr,12:26. Wij gaan van onze huidige zon weg, want deze staat op
uitbarsten en inklappen, zie krantenberichten. Wij zullen een andere baan
krijgen, rond de 12e planeet, Openb.21:22-23.
In een bepaald jaar, op de 24e der 6e maand komt de stad van IHVH in
het zwaartekrachtveld van onze aarde, Hag.1:14, 2:1
en dan krijgt de aarde op de 21e van de 7e maand z'n vaste standplaats,
Hag.2:2,7. De zegen komt pas voor het volk vanaf de 24e der 9e maand
(ongeveer in onze Decembermaand)
Hag.2:11-20.
DIT ALLES VALT IN EEN NAJAAR, als de FEESTEN beginnen.
Het BAZUINFEEST is het begin.
Tijdens de 10 plagen in Egypte kwam er een groot geluid als van een
bazuin uit de aarde, toen het "donderde", want eigenlijk staat hier in de
grondtaal "groot geluid geven", zoals bij de Krakatau uitbarsting een
groot geluid was te horen, wel 10.000 km verder. Dit geluid was ook op
de Sinai te horen, als het geluid van een bazuin n.l. IAHOEWè, zijnde
dé NAAM
Mars is een oorlogsplaneet en heeft een omloop van 15 jaar, en zal in
1999 weer zijn 15e omloop hebben. Zoals gezegd verwachten de
geleerden en wereldleiders ook een buitenaardse invasie. Men trekt er
grote sommen gelds voor uit om allerlei onderzoekingen te doen, zie
krantenartikelen. Men is vreselijk bang voor algehele vernietiging, en
men wil proberen desnoods de aarde uit haar baan te krijgen, zie
brochure Tekenen der tijden, serie 1, over Jupiter.
Er is opzettelijke volksmisleiding, want men zegt dat Nemesis een
omloop heeft van miljoenen jaren, doch dat zijn leugens. Nee, men weet
dat binnen één tot drie jaar vanaf heden Nemesis weer terug zal komen!
Jes.30:18 IHVH is een God des GERICHTS.
en WELGELUKZALIG zijn die allen, die HEM verwachten!
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Voor ons geldt, als wij al deze dingen weten, en de tekenen krijgen te
zien, ........ onze hoofden omhoog te heffen, wetend dat onze verlossing
alsdan nabij is, voor de deur!
KOSMISCHE INTERVENTIE te verwachten tussen nu en het jaar 2000.
Tussen MARS en JUPITER bevindt zich de zgn 'Astroïdengordel', dit is
een grote hoeveelheid brokstukken van allerlei grootte, en EROS is er
daar één van. Men houdt deze Eros ook angstvallig in de gaten, zie
krantenbericht.
Deze astroïdengordel is ontstaan doordat NEMESIS tegen de planeet
TIAMAT aanbotste en deze in stukken uit elkaar spatte.
Volgens de WET van (Titius) BODE behoren er 10 (12) planeten te
zijn, die elk op een evenredige afstand van elkaar staan.
Nemesis zal binnenkort terugkomen vanuit het sterrenbeeld de LEEUW,
zie Jes.31:4; Hos.11:10, en Nemesis zorgde tijdens de intocht in Kanaän
voor een enorme meteorieten-regen op de vijandige legers tegen Jozua/Israel. Nemesis trekt via zijn magnetisch veld deze meteorieten uit de
astroïdengordel weg en werpt ze op de aarde, of maan.
NEMESIS heeft een aan de aarde en andere planeten tegengestelde
gang of baan, en brengt daardoor zo'n spektakel teweeg. Nemesis komt in
tegengestelde richting langs onze planeten, en dan krijgt men contragravitetiekrachten en magnetische veldwrijvingen die op de rotatie der
planeten grote invloed hebben.
De gevolgen van de aankomst der 12e planeet worden het eerst in het
aardse Jeruzalem gemerkt, en daar moet men dan ook beslist NIET zijn,
want ......Jes.25:29 ... in de stad die naar Mijn Naam genoemd is .....
begin Ik te plagen, en het zwaard over álle inwoners der aarde te brengen'
. Vers 30. : IHVH zal brullen uit de hoogte!
De verslagenen zullen van het ene einde tot het andere einde van de
aarde liggen.
Op het schemakaartje van MARDUK, zie apart bijgaand artikel, is te
zien dat Marduk altijd landde vanuit het Oosten via de Golf, richting
Sippur in Babylon.
Vanuit deze hoek zullen de brokstukken en hagelstenen vallen op het
Midden- Oosten.
Als wij Ez.38:22; Ps.18:3; Jes.28:17; Openb.8:7, 11:9, 16:21 lezen,
spreken deze over GROTE HAGEL en VURIGE KOLEN (meteorieten),
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en zelfs een grote berg (meteoriet) viel brandend in zee (misschien wel
Eros), waardoor de PUT des AFGRONDS ontstaan zal.
Het meest gunstigste moment voor Nemesis om ons zonnestelsel binnen
te komen is als er conjuncties zijn, waardoor hij afgeremd wordt, zodat
de zwaartekrachtreacties niet voor een totale chaos zorgen.
Bij Jupiter is het het beste om binnen te komen, want dat is een grote
planeet, en daar krijgt Nemesis een soort zweepslag-effect. Er zijn
waarnemingen dat er een WOLK bij Jupiter aanwezig is, en men weet
niet wat er in die wolk zit. (zie bijgaand)

Babylons val is definitief. Babylon is de POORT van ELOHIM, wedijver
met Nemesis, doch zal vallen met haar stelsels.
Het financiële stelsel van geld, rente, papiergeld, elektronisch geld, zal
volledig instorten. Het handelsstelsel zal instorten, en het maatschappelijk stelsel daarbij, en ook het religieuze stelsel zal verdwijnen.
Alle dingen worden NIEUW. Onze HEILZON (Nemesis) is aan het
dagen. Wij zien uit naar deze STEEN die zonder handen afgehouwen is
(niet het werk van mensen, maar van IHVH) die alle koninkrijken der
aarde vermaalt, en SION veilig stelt!.

NEMESIS is het "Hemelse Houston", en daar weet men wel wat men
doet om binnen te komen in ons zonnestelsel, zonder al te veel
opschudding.
Wel zal de aankomst heel wat voeten in de 'aarde' hebben, letterlijk en
figuurlijk. Jes.24 zegt ons dat de aarde zal gaan waggelen als een
dronken man, en omklapt, om meegezogen te worden achter Nemesis
aan.
Ook de wereldleiders, Illuminati en Hooggraadvrijmetselaars weten dit,
en willen de aarde uit haar baan wippen. Hun Merovinger-pyramide is op
de ONE DOLLAR NOTE te zien, en heeft een basishoek van 51 graden,
51 minuten en 51 seconden, wat via de diameter een cirkel geeft van 390,
dat is een jaar van 12 x 30 dagen = 360 + een 13e maand er bij, dat is
360 + 30 = 390 dagen. Zij werken altijd met hun getal: DERTIEN!
Om de aarde uit haar baan te wippen, heeft men reeds vele atoomproeven
genomen (F.Boske,p176, Schepping nog niet ten einde).
In Matth. 24 lezen wij van het GROTE LICHT (Astrapè) dat van Oost
naar West zal schijnen, 24:27. Dat kan momenteel alléén van de ZON
gezegd worden. Er komt dus een LICHT dat gelijkwaardig is aan de
ZON, uit het Oosten, en dat is de aankomst van de 12e planeet, de
PAROUSIA (tegenwoordigheid van IHVH).
Dan gaat Dan.9:26 in vervulling, 10 tijden van 360jr = 3600 jaar, is 1
Sjar, de omlooptijd van NEMESIS. Dan zal HIJ als KONING
HEERSEN!
NEMESIS is als stad nu voortaan onze nieuwe ZON, de 'ZON der
GERECHTIGHEID' naar Mal.4:2, waarin Yashua/IHVH zelf woont, en
onder de vleugels van die stad, dat is het stralingsgebied, is GENEZING!

NEMESIS wordt in de Bijbel genoemd :
O I K E T E R I O N = first estate, de engelen die hun eerste woonplaats verlieten, Judas vers 6. Zie Strongs 3588/4012.
Oiketes = buitenaardse planeet (domestic).
Er is nog op vele punten in te gaan, en hierbij zullen enige eerder uitgewerkte studies worden gevoegd, waardoor men zelf verder kan onderzoeken.
Wij hebben het grote voorrecht te mogen leven in het tijdperk dat deze
dingen vlak voor de deur staan, en daarom mogen wij elkaar wel
opwekken onberispelijk te zijn, te waken en te bidden, want het juiste uur
weten wij NIET. Dat het nabij is, is zo zeker als één en één twee is!.
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