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Wie zijn de Nefilim?
Wie zijn de Nefilim, de zonen Gods uit Genesis 6?
Laten we vooraf eens bezien wat het Hebreeuwse grondwoord is en wat
dat betekent.
Reuzen, =Strongs 05303 n ph ie l   of  n ph i l,    van 05307  StV-reus  
1) reuzen, de Nefilim (ontijdig geborenen, misdrachten) Watchers.
N F L (nefilim) = zij die uit de hemelen nederdaalden, de gevallenen. Dat
waren de geweldigen, = Strongs 01368 gibboor, krachtige mannen,
heersachtige reuzen. De Nefilim zijn geïdentificeerd o.a. als de Anakim
(langnekken), de reuzen, zie:
Genesis 6:4  In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als
Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen
gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen
van name.
Numeri 13:33  Wij hebben ook daar de reuzen gezien, en de kinderen van Enak,
van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook
in hun ogen.
Deuteronomium 2:11  Dezen werden ook voor reuzen gehouden, als de
Enakieten; en de Moabieten noemden hen Emieten.
Deuteronomium 2:20  Dit werd ook voor een land der reuzen gehouden; de
reuzen woonden te voren daarin, en de Ammonieten noemden hen
Zamzummieten;
Deuteronomium 3:11  Want Og, de koning van Bazan, was alleen van de
overigen der reuzen overgebleven; ziet, zijn bedstede, zijnde een bedstede van
ijzer, is zij niet te Rabba der kinderen Ammons? Negen ellen is haar lengte, en
vier ellen haar breedte, naar eens mans elleboog.
Deuteronomium 3:13  En het overige van Gilead, mitsgaders het ganse Bazan,
het koninkrijk van Og, gaf ik aan den halven stam van Manasse, de ganse
landstreek van Argob, door het ganse Bazan; datzelve werd genoemd het land
der reuzen.
Jozua 12:4  Daartoe de landpale van Og, den koning van Bazan, die van het
overblijfsel der reuzen was, wonende te Astharoth en te Edrei.
Jozua 13:12  Het ganse koninkrijk van Og, in Bazan, die geregeerd heeft te
Astharoth, en te Edrei; deze is overig gebleven uit het overblijfsel der reuzen ,
dewelke Mozes heeft verslagen, en heeft ze verdreven.

In Joz.11:21 en Deut.9:2 is daar ook nog sprake van. De reuzen leefden
voornamelijk in Zuid Palestina nabij Hebron, Gen.23:2. Ze waren
oorlogszuchtig, Joz.15:13. Er waren verschillende stammen of families
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Godin Isthar, reuzenfiguren

der reuzen. Jozua heeft de meeste van hen uitgeroeid. Sommigen wisten
echter te ontsnappen en zijn in Gaza, Gath en Asdod gaan wonen,
Joz.11:22. Zij woonden temidden van de Filistijnen als Anakim,
2Sam.21:15-22.

Ze worden ook wel Refaïm (de
z w a k k e r e n ,
gematigden) genoemd,
vreeswekkend en schrik
inboezemend vanwege
hun grote gestalte en
brute taal. Zij stonden
bij andere volkeren
b e k e n d  a l s
Z a mz u m m i m s  ( d e
h o o g m o e d i g e n ,
p r e s t i g i e u z e n )  e n
Horieten Deut.2:20, en
Zuzim, Gen.14:5. Bij de
Moabieten stonden zij

bekend als Emim, Emieten (de terroristen), Deut.2:11. 1Kron.20:5. 
Torrey’s Topical Textbook zegt het volgende over de Anakim:
Afkomst:zie Num.13:22, Joz.15:13
“Zij worden zonen van Anak genoemd, Num.13:33, en in Deut.1:28 de
zonen van Anakim, en in Deut.9:2 de kinderen van de Anakims”.
Ze zijn in drie stammen verdeeld, Joz.15:14. Zij bewoonden de bergen

van Juda, Joz.11:21. Hebron was hun
hoofdstad, Joz.14:15, 21:11. Zij bezaten
een formidabele kracht en grote
lichaamsstatuur. Israël werd door hen
aangevallen, Num.14:1, 13:33. Hebron
werd aan Kaleb gegeven voor zijn
heldhaftigheid, Joz.14:6-14. 

Deze Anakim waren zo slecht als wilde
beesten, geboren uit een kruising van
Grigori en mensen, die snel tot grote
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reuzen uitgroeiden. Zij hebben geen geesten die tot Elohim kunnen
terugkeren. Zij zijn van de eeuwige Geest afgevallen door
ongehoorzaamheid, en kunnen blijkbaar nooit meer worden hersteld.
Ook al nemen zij lichamen aan om in te wonen, dan nog verkrijgen zij
geen onsterfelijkheid. Zij kunnen na de dood niet weer opstaan. Er is
voor hen geen enkel pardon, geen enkele hoop om te overleven.
Het zijn de gevallen beni-ha-elohim, de zonen Elohims. Dezelfde
uitdrukking staat in Job 1:6, 2:1, 38:4-7 te lezen. Daaruit blijkt dat het
niet om goede engelen gaat, noch om kinderen van Adam.
De reuzen of Nefilim/Anakim zijn bastaarden die zijn voortgesproten uit
een verboden sex-orgie tussen de gevallen engelen en vrouwen uit de
kinderen van Adam.
Petrus schrijft over hen in 1Petr.3:19  In Denwelken Hij ook, henengegaan
zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,
20  Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods
eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin
weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

Deze engelen waren vanwege hun zonde gestraft en in de gevangenis
geworpen, de Tartarus, zie ook 2Petr.2:4    Want indien God de engelen, die
gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende,
overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te
worden;

Het waren uiterst verdorven wezens, zo ook hun nazaten, hun zaadlijn, de
zaadlijn van de satan. Door de zondvloed zijn niet alle Nefilim
omgekomen. Sommigen zijn de dans ontsprongen, dat blijkt uit Gen.6:4,
waar staat, dat zij er daarna ook nog waren, dus ná de vloed. Wel in
kleiner aantal dan voorheen.

Elohim heeft Israël het zwaard gegeven en Israël als zwaard gebruikt om
dit satanische geslacht uit te roeien. De Nefilim zaten hoofdzakelijk nog
tussen de Kanaänieten, en eenmaal zal er geen enkele Kanaäniet meer
zijn, Zach.14:21. 

Israëls betekenis
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DNA-vermenging door Annunaki’s

Schedel van reus

De betekenis van Israël als volk van Elohim, medestrijder van Jahweh,
wordt algemeen onderschat en miskend. Israël is door Elohim geroepen
als eersteling en knecht -in feite als zwaard en oorlogswapen- om het
menselijk ras van Adam te verlossen van de Nefilim. Israël dient de
gevallen engelen en de satanische zaadlijn te vernietigen. Gen.3:15. De
Nefilim is een mix, een niet in deze schepping thuishorende
bastaardsoort.
Israël heeft de koninkrijkstaak gekregen deze bastaardsoort uit te roeien
met wortel en tak. Daartoe werd Israël opgevoed en toegerust.
Aanvankelijk was Israël zich bewust van haar identiteit en opdracht.
Maar door gebrek aan kennis is het volk, ons volk, verloren gegaan, haar

identiet kwijt geraakt en een
zwerversbestaan gaan leiden.
Vandaar dat het slangenzaad weer
wortel kon schieten en zich kon
uitbreiden, ja zelfs kon gaan heersen
over het vrouwenzaad d.m.v. de
“Black Nobility” en Illuminati. 
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Sumerische schepper-goden aan het werk

Vermenging van Israël met Kanaänieten was niet slechts verboden met
het oog op het genetisch zuiver houden van de natie. Meer nog om te
voorkomen dat er bloed van Adam met dat van de Nefilim zou worden
vermengd, zodat de Nefilim zich sterk konden maken in hun rebellie
tegen Elohim. De satan en zijn adderengebroedsels willen via allerlei
mogelijkheden alsnog in aanmerking komen voor de opstanding en het
eeuwige leven. Desnoods op technologische wijze. Maar dat zal hun niet
gelukken, zie Jes.26:14, 1Cor.15:22. 
Ook Spreuken 21:16 wijst daarop: Een mens, die van den weg des verstands
afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten.  Doden = 07496 r aa ph aa. 
Israël heeft de taak de Nefilim geheel uit te roeien, en die opdracht zal
het herstelde Israël der twaalf stammen in de verstrooiing straks
uitvoeren, zonder medelijden. In het boek Henoch wordt ook over deze
gevallen engelen breedvoerig gesproken.

Zonen der duisternis
De Nefilim worden de ‘zonen der duisternis’ genoemd, en satan de ‘vorst
der duisternis’.  Maar wat is duisternis? En wat is licht? En wie zijn de
kinderen of zonen der duisternis, en wie zijn de kinderen des lichts?

Soms wordt de vraag wel gesteld hoe het mogelijk was dat “God” een
volmaakte engel zou hebben geschapen die van Hem af is gevallen, en
dat die gevallen engel kans heeft gezien om de mensen, die toch
eveneens volmaakt werden geschapen, te verleiden en ten val te brengen?
Zit er dan niet iets fout in de schepping, in de Godsvoorstelling, en in de
natuur? Er wordt zelfs door Robert Haasnoot in zijn boek “Waanzee”,
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gesuggereerd dat geen enkel religieus mens hierop een bevredigend
antwoord durft geven. Dat is onjuist. Men moet niet denken dat het
woordje ‘volmaakt’ inhoudt dat er dan verder niets meer hoeft te worden
aangevuld. In onze brochure no.77 over de vervolmaking is daarop
dieper ingegaan. 
Elohim heeft geen gelijken geschapen in de zin van volslagen gelijken,
en ook geen robots. God schiep geen God, geen kloon. Hij schiep
schepselen die volmaakt waren in delen, maar die in de weg van
gehoorzaamheid en volgzaamheid zichzelf zouden vervolmaken. In de
schepselen zijn hogere en lagere soorten. De goede engelen zijn
vastgesteld in hun staat, na gehoorzaamheid. Alzo zouden Adam en Eva
vastgesteld zijn geworden in hun staat na gehoorzaamheid, na een zekere
ontwikkelingsperiode. 
Tegenover gehoorzaamheid en nederige volgzaamheid staat het verzet,
de ongehoorzaamheid, wat hoogmoed is. En in hoogmoed is de
hoofdzonde te zien van alle afval, zie Jes.2:11-22.

Gevallen engelen
Volgens de Bijbel zijn er een aantal engelen gevallen. Deze zouden
aardse en vleselijke begeerten hebben om zich daarin te mengen. Zij
zouden de potentie bezitten om zich te materialiseren, om een menselijk
lichaam aan te nemen, maar dan van ánder vlees, een andere soort
samenstelling. In Genesis 6:4 zagen deze godszonen de dochteren der
mensen aan en paarden met hen, waardoor er wangedrochten
voortkwamen, met boze karaktereigenschappen, zoals oorlogvoerders en
kannibalen. Zoals we zagen zijn er door de zondvloed velen van hen
omgekomen, maar sommigen wisten te ontsnappen, en of dat hun geesten
voortleefden en opnieuw kans zagen zich te belichamen. Soms worden
zij demonen genoemd, of star-gods, of aliens (buitenaardsen). De Nefilim
verstonden de kunst om zich te klonen, waardoor zij zielloze klonen
voortbrachten, gevoelloos en hard. De Nefilim zijn machtig in de lucht,
om hun rijk te beschermen, Efeze 2:2-3, Daniël 10:12-13. Hun domein is
de wereld, 2Cor.4:4, waarbij de lucht hun verdedigingsruimte is om
invallen van de Elohim tegen te houden. Uit Lucas 11:24-26 blijkt dat
deze onreine geesten rusteloos zochten naar intrek in mensen. Eenmaal in
een lichaam worden deze vergiftigd met hun boze begeerten, n.l. eten,
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Javier Solana in dienst van de vlag

drinken, sex, drugs, geldzucht, etc. Zij zijn occult en daarmee
voortdurend actief, als hekserij, etc. 

Bill Clinton is o.a. een mannelijke heks van het 3e niveau, en zijn vrouw
Hillary is heks van het 4e niveau, en ingewijd door Sjamanen. In totaal
zouden er 6 niveaus zijn, daar het getal van deze “mensen” 666 is. Door
hun toedoen is de samenleving op deze aarde verdeeld en gespleten,
zodat er een voortdurende strijd is tegen de boze geestelijke machten,
Efeze 6:12. Zij vormen een soort synagoge van de satan en zijn
satanskinderen, Openb.2:9, Johannes 8:44. Zij stammen af van de
“goden”, Johannes 10:34, Psalm 82:6-7.

De Nefilim is een buitenaardse reptilian soort, die afkomstig zouden zijn
uit het sterrenbeeld “de draak”. Zij hebben een menselijk lichaam
aangenomen om over de échte mensen (adamieten) te kunnen heersen,
om de baas te kunnen spelen. Via drie wereldoorlogen (volgens Albert
Pike, 1870) willen zij de huidige wereldbevolking decimeren, en over de
rest willen zij totale controle gaan uitoefenen via de moderne
elektronische en digitale systemen, als de chip en via satellieten. Ook de
menselijke geest gaat men controleren en besturen via golflengtes van
425 megahertz en microgolven van minder dan 1000 microwatt (o.a.
vanuit Tesla-torens). Het zenuwsysteem van de Adammensen zal
daardoor worden beschadigd en gemuteerd, zodat zij o.a. stemmen zullen
horen, etc.  Sommigen beweren zelfs dat de Nefilim van de Bijbel een
briljant gereedschap hebben
gemaakt om ons in slavernij te
houden via onvoorwaardelijk
geloof in dat boek als het
“Woord van God”, waarin zij op
g e r a f f i n e e r d e  w i j z e
v e r a n d e r i n g e n  h e b b e n
aangebracht. In de 6e eeuw
zouden zij alles wat met
reïncarnatie te maken had in de
Bijbel hebben verwijderd.
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Hillary en Bill Clinton

Jesjoea onderkende en identificeerde hen als kinderen van de slang (van
Nachash), waardoor zij Hem ter dood overleverden aan de Romeinen. Zij
hebben een schijn of gedaante van rechtvaardigheid, maar het zijn
onrechtvaardigen, 2Cor.11:14-15.  Zij kunnen spreken met een tong der
engelen, maar hun woorden zijn niet te vertrouwen, Galaten 1:8. Het zijn
leugenaars, die van hun leugenachtige vader afstammen, Joh,.8:44,
1Tim.4:1-2.  Zij zijn het boze zaad zizanion, wat bijna niet te
onderscheiden is van het goede zaad, Matth.13:25-30. Ooit hadden zij
zich verzameld in Sodom en Gomorra, want soort zoekt nu eenmaal
soort, Judas 1:7.

Zij verschillen van het zion-zaad,
zijnde het zizanion-zaad, het lolium
temulentum, een giftige grassoort.
Alleen in de oogsttijd kan men het
verschil zien. Die giftigen wandelen
temidden van ons, 2Petrus 2:4. Goede
e n g e l e n  k u n n e n  z i c h  o o k

materialiseren en menselijke lichamen aannemen, zoals te zien bij de
mannen bij Abraham en Lot, bij Manoach en zijn vrouw. De Nefilim zijn
kwade rakkers, zij handelen ogenschijnlijk menselijk, maar intussen
zetten zij hun dubbelrol voort en handelen bedrieglijk.
Het zijn de onreine geesten die zullen komen in de eindtijd, Openb.9:1.
De mens der zonde (mogelijk Yavier Solana als toekomstig hoofd van de
EU) zal de strijd tegen hen aanbinden, zich erop beroepend dat hij via de
Merovingers van Jezus, dus van David afstamt. Hij zal de wereldchaos
bezweren en de NWO-leider zijn. 

De engelen zijn geschapen in een aller heerlijkste staat. Het blijkt dat zij
via gehoorzaamheid vastgesteld konden worden in hun staat, en bij
ongehoorzaamheid zouden verwijderd worden van hun heerlijke
woonplaats (Oiketerion). Zie 2Petrus 2:4. De goede engelen zijn
vastgesteld, zie Judas 1:6. De kwaden hebben geen positie ingenomen in
de waarheid, dat is ongehoorzaamheid aan de Wet van de Elohim, zie
o.a. Jesaja 14:12-15, Ez. 28:11-29.. Met de waarheidsgetrouwen gaat Hij
verder, terwijl de anderen reddeloos zijn geworden. Dat wordt door hen
betwist, en vandaar het ongenoegen in de hemelse gewesten en de strijd
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Nachash spreekt met Eva

der goden onderling, wat zich manifesteert in de kosmos, o.a. tussen de
planeten onderling. De gevallen engelen zagen kans om de schepping
van de Elohim op aarde aan te vallen in het hoofd ervan, in Adam de
bewaarder van de hof Eden.  Sindsdien is er vijandschap gezet tussen het
goede zaad der mensen (vrouwenzaad) en het kwade zaad der reptielen
(Nachash) het slangenzaad, Genesis 3:15.
Het Hebreeuwse woord voor vijandschap “heba” wijst niet op een
natuurlijke soort vijandschap, maar meer die van zedelijke aard. Daarmee
begon Nachash (is de eigennaam van een rechtopstaand wezen met
denkvermogen, met procreatie attributen uitgerust), door Eva te verleiden
en te bevruchten. Nachash staat in verband met tovenarij, Genesis 30:27,
44:5,15.  Hij was schrander, geslepen en bedrieglijk. Het hoofd der
gevallen engelen is Beëlzebul, die van dit intellectuele wezen gebruik

maakte.
Er is over Genesis 6 al heel wat
nagedacht en geschreven. Het vormt
een schijnbaar eindeloze bron van twist
en controverse onder de gelovigen en
k e r k l e i d e r s .  Z i c h z e l f  t e
vermenigvuldigen was een opdracht
van Elohim aan de Adammensen, wat
een procreatief vermogen is, dat ook in
dieren en planten, ja kennelijk in alle
levende wezens is ingeschapen. Dus
waarom dan ook niet aan de engelen
gegeven?  De kerkvaders hebben ons
altijd geleerd dat de engelen niet aan

seksuele voortplanting zouden doen en geslachtloos zouden zijn. Het in
stand houden van soorten is echter afhankelijk van het vermogen om zich
te kunnen voortplanten, te vermenigvuldigen. In de hemel zoals de
kerkvaders deze zich voorstellen zou geen enkele vorm van voortplanting
plaatshebben. 
Echter, de taal van de Schrift duidt wél op procreatie in de hemelse
gewesten. Zo wordt Jesjoea de Zoon genoemd van de Vader, de
ééngeboren in zijn rang of soort. En de engelen, zijn dat ook geen zonen
van de Elohim? Van de enige Zoon lezen wij dat Hij iets minder
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Foutieve voorstelling van engelen

geworden is dan de engelen, Psalm 8:5. Het lijkt erop dat de Zoon, de
engelen en de mensen toch wel héél veel gemeenschappelijk hebben. De
gevallen engelen, als zonen van Elohim, konden bij de dochters der
mensen kinderen verwekken, Genesis 6:1. Wanneer de gevallen engelen
over procreatieve attributen beschikten, waarom de goede engelen dan
niet?  De engelen zijn wel van een andere status dan de mensen, die nog
van vlees en bloed zijn. Engelen gelijken wel als twee druppels water op
de mensen. In de Brief aan de Hebreeën staat dat velen onwetend engelen
hebben geherbergd. Zie Hebr.13:2.

Abraham en Lot hebben engelen aangezien voor gewone mannen, en ook
de inwoners van Sodom en Gomorra zagen in de engelen mooie mannen
waarmee zij wel wilden flikken. Engelen blijken totale macht te hebben
over hun eigen hemelse “lichamen”. Nou, je zal maar een engel als vader
hebben! Dat is om trots op te zijn. En dat zijn de nakomelingen van hen
dan ook, kijk maar naar de West Europese vorstenhuizen, die van de
Merovingers en Nefilim afstammen, als “Black Nobility”. 
Engelen zijn heel duidelijk niet geslachtloos! Blijkbaar huwen zij niet in
de hemelse gewesten, maar hebben een vaste partner die hen door de
Elohim is gegeven, Matth.12:25, 22:30, Lucas 20:27,35. Dat zij niet
huwen wil niet zeggen dat ze zonder partner zijn.
De kerk en kerkvaders zagen sex en de voortplanting als zondig, met

erfzonde beladen en besmet, en
vandaar dat Engelen volgens hen
daarvan gevrijwaard moeten zijn. Het
is waar, sex kan zondig zijn, maar dat
kan eten, slapen en drinken eveneens,
wanneer dat in overmaat en op
onwaardige  wijze geschiedt .
Huwelijksgemeenschap is geheiligd
en niet zondig! Zie Hebr.13:4.

De Bijbel geeft weliswaar geen
gedetailleerde uiteenzetting over het
ontstaan der engelen. Wel dat er
hiërarchieën zijn onder de engelen.
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Enki, sumerische goden

Engelen zijn dienende geesten, die niet volkomen gebonden zijn zoals
wij mensen aan de aardse natuurwetten. Zij hebben grote macht en
kracht, zijn wijs en dienstvaardig. Toch zullen de leden van de Gemeente
uit Israël de engelen te boven gaan in heerlijkheid.
Engelen hebben géén vleugels, zoals zij veelal worden afgebeeld. 
Adam was aanvankelijk ook alleen, en of de engelen aanvankelijk ook
alleen zijn geweest, is onbekend. Die mogelijk staat wel open. 
Door het immorele gedrag der gevallen engelen zag Elohim zich
genoodzaakt de zondvloed te zenden tot reiniging van de aarde. Via ras-
en soortvermenging dachten de gevallen engelen te kunnen overleven en
zichzelf te verlossen, en tevens het mensengeslacht ongeschikt te maken
voor haar taak. Wanneer het volk van Adam, met name Israël, geheel
vermengd van bloed zou zijn, zou loskoping van het volk niet meer
kunnen plaatsvinden door Jesjoea. Elohim zorgt ervoor dat er altijd een
rest of overblijfsel zal zijn dat nog recht van aard blijft, zoals de enkeling
Noach voor de zondvloed nog rechtvaardig werd gevonden. 

H e t  g a a t  o m  d e
vrijmaking en verlossing
van Israëls overblijfsel,
de kinderen des lichts.
Ons ganse universum
bestaat uit energie.
E n e r g i e  h e e f t
verschillende frequenties.
Fysieke materie is van
een lagere frequentie. Communicatie met de hogere frequentie zoals deze
in de hemelse gewesten heerst, is mogelijk. De verbinding tussen de
lagere en hogere frequentie moet wel aan bepaalde eisen voldoen. 
Het gehele universum bestaat dus uit energie en wisseling van energie,
onder verschillende frequenties. Er is een soort katalysator nodig om de
verbinding te maken tussen de hogere en lagere frequenties. De natuur
waarin wij leven moet en kan ons daarmee helpen. Wij zijn als mensen
aangesteld de natuur te beheren. Juist de Nefilim gebruiken de natuur
tegen ons, door ons te misleiden, zodat wij de natuur verwoesten en
negatieve energie veroorzaken. Wij eten immers heel fout, denken fout,
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Enki, de watergod

zijn verblind en leven dierlijk. Wij werken fout, doen aan wanbeheer en
roofzucht op de bodemschatten, etc. 
Wereldwijd zijn de Nefilim weliswaar een minderheid, maar zij nemen
wel strategische posities in en gebruiken de gewone mensen om de aarde
onleefbaar te maken. De Nefilim hebben zo goed als zeker de hand in de
misleiding van de gelovigen van de drie grote wereldgodsdiensten, het
Christendom, de Islam en het Jodendom. Daarin gelooft men in een
aristocratische godheid, die stipte gehoorzaamheid eist, of anders de
mensen naar de brandende hel verwijst.

De familie der goden
De familie der goden wordt wel El Elion genoemd in Sumerië, waarvan
An of Anu het hoofd is van een groep van 12. Zijn vrouw is Antu.
Antu kreeg drie kinderen, 2 zonen en een dochter:
1. Enki of Ea, die huwde met Ninki of Damkina.
2. Enlil of Ninurta, die huwde met Ninlil.
3. Ninhursia of Ninmah.

Enki en Nirdi kregen een zoon, Marduk. Enlil en Ninlil kregen een zoon,
Adad of Ishkur. Marduk kreeg weer een zoon, Dumuzi, die trouwde met
Inanna of Isthar. Door Anu, Enki en Enlil werd de aarde in drie delen
verdeeld. Anu nam het centrum Sumer, met landen westwaarts en
oostwaarts. Enlil nam het noordelijke deel, en Enki het zuidelijke deel.
Anu nam Uruk als hoofdstad in Sumerië. 
Tussen de goden ontstond jaloezie en werd er gevochten, zowel op aarde
als in het luchtruim met hun vliegende voorwerpen.
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Marduk in gevecht

De Egyptische gevleugelde bol is niet onze huidige zon, maar de planeet
Anu of Gud uit Sumer, of het is Ra uit Egypte. Gud is de planeet of
woonplaats der goden.
Set of Saturnus is de rode god. Set, Seth of Setekh is de (of het) boze, de
tegenstander van Horus. Set en Horus zijn goddelijke tweelingen.
In de Bijbel wordt Michael de tegenstander van Satan (seth of draak)
genoemd, zie Openb.22:16, Jes.14:12. Michael verslaat de draak en is de
koning van de sterren, die zeer nabij de Zoon van Jahweh staat. Hij is de
gids voor Israël. Bij de heidenen geldt de planeet Mercurius als Michael.
Mercurius zou de woordvoeder van de zon zijn. De kerkvaders zijn
ermee begonnen een satan te personificeren in één persoon, want zo zei
men, indien er geen lijfelijke satan zou bestaan, dan ook geen lijfelijke
Christus. Ons inziens is deze visie onjuist.

Nibiru komt van het Egyptische Neb-Heru. Neb = Heer. Heru = Horus.
Horus is geassocieerd met Sirius. De ster Sirius wordt als een driehoek
afgebeeld, een piramide, met daarin het Alziend Oog van Horus is Ra. 
Sirius B is Isis, die uit ijzer bestaat. Hetzelfde ijzer vinden wij terug in
ons bloed en in het ijzer van de aarde. Ijzer is het enige element dat
magnetisch is. De Grote Piramide heeft luchtschachten, en deze zijn
gericht op Sirius. De Sirius-cyclus duurt 49 jaar, dat is een Jubeljaar.
Sirius passeerde te Giza de meridiaan exact op 31-12-1999 om 12 uur
middernacht, dus 1-1-2000 van onze kalender, zoals dat in geheime
genootschappen reeds lang bekend was. 

Volgens de berichten die op kleitabletten in Sumerië zijn gevonden
zouden wij als Adam-mensen van Enki afstammen, dus half reptilian
zijn, via KI uit een vrouwtjes-aap zijn voortgekomen. Wij denken dat dit
een misleidende voorstelling is der Annunaki’s, die beweren dat zij
Adam en zijn nageslacht hebben geschapen om als slaven in mijnen te
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Thoth met xx-
chromosoom

Gericht van Adam de zoon van de God Ia, in bijzijn van andere goden

werken. In die mijnen zouden zij goud moeten delven, dat de Annunaki’s
nodig hebben op een andere planeet. 

Adam is echter een nieuwe schepping van de Schepper
Almacht, die alléén onsterfelijkheid bezit, zonder
reptilian-afkomst. Adam is een godenzoon, naar het
beeld van de Elohim geschapen. Dat de Annunaki’s
geëxperimenteerd hebben met DNA en chromosomen is
duidelijk, en dat zij claimen dat Adam van hen
afkomstig is, is om een rechtmatige claim te hebben op
hem en zijn arbeid.
Enki zou de eerste vrucht van de boom der kennis aan
Adam hebben gegeven, om als werker (slaaf) hem te
dienen. Kaïn zou niet naar het beeld van Enki, maar van
een kwade genius zijn verwekt, die het bloed van zijn

broer op de aarde uitstortte. Het bloed is de levensessentie, hetwelk riep
naar de hemel. Kaïn was wel de eerste halfbloed uit Eva, half reptiel, half
mens, een bloedaanbidder, om daardoor de volle levensessentie te
kunnen verkrijgen.

Nibiru en het Nieuwe Jeruzalem
Volgens de Bijbelcodes wijst Ez.41:11 naar de 10e planeet, de
woonplaats der gevallen engelen, ook wel Rahab genoemd. Wanneer wij
Jesaja 14:9 lezen zal de verschijning van de 10e planeet gelijktijdig zijn
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De 10e planeet Nibiru

met de openbaring van de mens der zonde. In de 10e Planeet
Nibiru/Rahab zouden nog vele gevallen engelen opgesloten zitten, als in
een gevangenis, die vrijkomen om op aarde de kwade machten te helpen.
Het zijn de Annunaki’s en Draconians die opgesloten zitten in Nibiru.
Annunaki betekent bewaker, spion. Het zijn reuzen kannibalen van wel
3-5 meter lang, blond en blauw-ogig, op de mens gelijkend. De
Draconians zijn zwart, reptielachtig met vleugels, die in Genesis 1:27
worden genoemd. Zij zullen 42 maanden worden losgelaten om de mens
der zonde te helpen. Naar men zegt kunnen deze wezens niet tegen
orgone, zie www.orgoneblasters.com
www.sherryshriner.com
Waar orgone is kunnen de Draconians moeilijk
ademhalen en worden zij langzaam aan
vergiftigd. Vandaar dat de Illuminati dr. Wilhelm
Reich in  zi jn  orgone-onderzoek zo
gedwarsboomd hebben.
Wat is orgone? Een vitale energie/kracht uit de
kosmos, zoals ozon.
Z i e  o . a
http://www.orgone.org/articles/ax9kelley1a.htm
De gevallen engelen zijn geen demonen. Demonen zijn o.a. de geesten
van de gestorven hybriden van de Nefilim op aarde, die mensen kunnen
bezetten en kwellen.

Hoe en op welke wijze zullen wij door onze Schepper Almacht worden
beschermd tegen totale vernietiging? Doordat Hij een vurige muur
rondom ons aanlegt, zie Zach.2:5.
De aarde is één van de gevaarlijkste planeten in het universum om te
bewonen. Toch gebruikt onze Schepper de aarde als plaats om de
gevallen engelen en hun bastaardnageslacht aldaar te oordelen. Dat blijkt
o.a. uit het bijbelboek Openbaring.
De diverse soorten gevallen engelen en hun nazaten weten dat hun
gericht aanstaande is. Zij hebben wereldwijd wel meer dan 1500
onderaardse schuilkelders, waar men denkt te kunnen overleven. Zij
weten, zodra de planeet Nibiru verschijnt, dat zulks hun uiteindelijke
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vonnis inhoudt. Nibiru is reeds sinds enige jaren te zien in de vroege
morgen in het Oosten (in de “wolk van Oort”).
De NASA heeft in 2005 met succes een komeet in de ruimte verbrijzeld.
Dát was een spannend moment. Nu denkt men ook Nibiru te kunnen
bijsturen en de manen of begeleidplaneten te kunnen vermorzelen.
Zie website van Richard Hoagland.
Wanneer Nibiru onze aarde nadert zal dat grote beroering
teweegbrengen, o.a. aardbevingen, waggeling van de aardas, zie Jesaja
24,26 en 29.

Irak - Eridu
De oorlog die de Illuminati in 2003 tegen Irak zijn begonnen, vonden zij
noodzakelijk om aldaar het oude Babel, zijnde de Poort der goden, te
bezetten. De plaats in Irak die als “Poort der goden’ diende heet Eridu.
Deze plaats ligt in een woestijn en werd het eerste door de geallieerden
ingenomen en bezet na hun inval in 2003.  De Duitsers zijn toen aldaar
gaan graven en vonden het oude Eridu, vlak daarbij had Saddam een
paleis. De Illuminati hebben een groot luchtschip daar geplaatst,
waarmee zij de aarde willen verlaten voor onbepaalde tijd, wanneer zij de
atoomoorlog ontketenen, die naar het eruit ziet gepland is in maart 2006.
Het ruimteschip start richting de zon, die als poort dient naar verdere
ruimtelijke gebieden. Ook zullen er van de Illuminati de wijk nemen naar
Tasmanië.  Gelijktijdig met het vertrek van het luchtschip wil men via
HAARP vulkanen laten uitbarsten, aardbevingen en tsunami’s
opwekken, zodat het luchtruim zwart wordt van wolken en stof en zij
onzichtbaar kunnen vertrekken.  Zij verlaten de aardse chaos voor een
tijd, mede doordat ook de planeet Nibiru langs komt en de aarde zal
teisteren. Verwacht wordt dat 2006 tot 2010 zware jaren worden. De
Illuminati beogen de decimering van de wereldbevolking, en wat nog
overblijft aan mensen willen zij onder volledige controle in hun NWO
onderbrengen. Naar verschillende insiders verwachten zal hun grote
leider -de mens der zonde- in september 2006 verschijnen. Op 22
september eindigt het vissentijdperk en vangt het watermantijdperk aan.
De valse profeet zou op 6-6-06 kunnen verschijnen, wat mogelijk wijst
naar Peter Kolvenbach, de zwarte paus en hoofd der Jezuieten, die gezien
wordt als de machtigste man ter wereld. De ontknoping van het Iran-
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nucleaire conflict  wordt in maart 2006 gesteld, met daarbij een uitbraak
van het Avian-vogelgriep virus, dat men via chemtrails verspreidt.
Inentingen ertegen helpen niet, maar verergeren juist de kwaal. Alleen
een dosis van 1000mg vitamine C per dag kan als tegenweer effectief
zijn. Ook orgone zal bescherming bieden. Hoe men zelf een orgone-
accumulator kan bouwen zie: www.tearingdownstrongholds.com/make-
your-own.htm

Er zullen vele valse christussen opstaan. Men wil ook een zekere
Sananda als Jezus-figuur in UFO’s laten verschijnen. 
Wanneer het donker zal worden, zoals geprofeteerd in de Bijbel (de nacht
komt waarin niemand werken kan) wil men vanuit de ruimte de aarde
met straling bewerken, waardoor er miljoenen zullen sterven. Men dient
tijdens deze duisternis algeheel binnenshuis te blijven. 

Het Nieuwe Hemelse Jeruzalem
Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, zie Openb.20-22 is ook
een planeet, maar dienen wij niet te verwarren noch te vereenzelvigen
met Nibiru als 10e of 12e planeet. De afmetingen van het nieuwe
Jeruzalem zijn vrij klein ten opzichte van onze aarde, terwijl Nibiru 3x
tot 4x groter is dan onze aarde. Deze planeet zal als Lichtstad fungeren,
zie o.a. Jesaja 60, het hemelse Licht dat tot ons komt. Mogelijk is het
nieuwe Jeruzalem een begeleid planeet of maan van Nibiru.
De “heerlijkheid van Jahweh” die deze planeet heeft, zal wijzen op de
zogenaamde schechina, wat een wolk kan zijn met orgone energie, zoals
bij de Ark des verbonds werd gezien. Er zijn meerdere manen die Nibiru
begeleiden, o.a. Sedna, Genesis 31:44. En Toutatis wordt in Genesis
41:35 genoemd, een holle maan van Rahab. Toutatis is tevens een
gevangenis waar Draconians worden vastgehouden. Deze maan zou
stuurloos zijn en op onze aarde afstormen. Men vreest een bijna-botsing
in 2008. De NASA is bezig om deze maan via nucleaire wapens te
verbrijzelen. 

Ook de Illuminati hebben hun misleiding gereed. Zij hebben een
ruimtestad gebouwd, die er als een kristal uitziet, en die men uit het
heelal naar de aarde wil laten komen, zie
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www.crystalcityfraud.com

Het échte hemelse nieuwe Jeruzalem wordt beschreven o.a. in
Hebr.12:22  Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad
des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele
duizenden der engelen;
23  Tot de algemene vergadering en de Gemeente der
eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God,
den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte
rechtvaardigen;

In Psalm 18 en in Psalm 46-48 wordt zowel Nibiru als het Nieuwe
hemelse Jeruzalem genoemd. 

Ps.48: 1 ¶ Een lied, een psalm, voor de kinderen van Korach. (48-2) De HEERE
is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner
heiligheid.

2  (48-3) Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion,
aan de zijden van het noorden; de stad des groten Konings.
3  (48-4) God is in haar paleizen; Hij is er bekend voor een Hoog Vertrek.
4  (48-5) Want ziet, de koningen waren vergaderd; zij waren te zamen
doorgetogen.
5  (48-6) Gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd; zij werden verschrikt,
zij haastten weg.
6  (48-7) Beving greep hen aldaar aan, smart als van een barende vrouw.
7  (48-8) Met een oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tharsis.
8 ¶ (48-9) Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des
HEEREN der heirscharen, in de stad onzes Gods; God zal haar bevestigen tot in
eeuwigheid. Sela.
9  (48-10) O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.
10  (48-11) Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der
aarde; Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
11  (48-12) Laat de berg Sion blijde zijn; laat de dochteren van Juda zich
verheugen, om Uwer oordelen wil.
12  (48-13) Gaat rondom Sion, en omringt haar; telt haar torens;
13  (48-14) Zet uw hart op haar vesting; beschouwt onderscheidenlijk haar
paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
14  (48-15) Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden
tot den dood toe.
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De zonnevis (met 7 vinnen) zwemt westwaarts en Nibiru als 8-punt
zwemt oostwaarts, erboven de bekende 7 planeten.

De terugkeer van Nibiru of Horus als 2e zon.
De nacht-zon afgebeeld als een zich omkerende spiraal. De baan van Nibiru
kan een lemniscaat zijn, een 8-vorm. De gevleugelde zon heeft een Keltisch
kruis, en is geplaatst op een pilaar van 7 vruchten, wat kan wijzen naar de 7
weekdagen of naar de 7 planeten.
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De vader-god Ia of Jahoh/Jove van wie het levend water der goden
komt, dat is Jupiter en niet Jahweh.
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