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Inleiding
Is het u weleens opgevallen dat het in de Bijbel op verschillende
plaatsen -vooral in de profeet Jesaja- gaat over steden, hoge muren en
torens, die verwoest zullen worden door Jahweh? En waarom? Hebben
die steden en bouwwerken extra kwaad gedaan? Waarom is Jahweh zo
gekant tegen deze voortbrengselen van sommige mensen? Lees het eens
in Jesaja 2:15,6:11, 25:12, 26:1-5, 27:10 en 30:25.
15 En tegen allen hogen toren, en tegen allen vasten muur; 6:11 Toen zeide ik:
Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er
geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met
verwoesting verstrooid worde.
25:12 En Hij zal de hoge vesten uwer muren buigen, vernederen, ja, Hij zal ze
ter aarde tot het stof toe doen reiken.
26:1 Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij
hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen.
2 Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de
getrouwigheden bewaart.3 Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei
vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. 4 Vertrouwt op den HEERE tot
in der eeuwigheid; want in den Heere HEERE is een eeuwige rotssteen.
5 ¶ Want Hij buigt de hooggezetenen neder, de verheven stad; Hij vernedert ze,
Hij vernedert ze tot de aarde toe, Hij doet ze tot aan het stof reiken.
10 Want de vaste stad zal eenzaam, de woonstede zal verstoten en verlaten
worden, gelijk een woestijn; daar zullen de kalveren weiden, en daar zullen zij
nederliggen, en zullen haar takken verslinden.
30:25 En er zullen op allen hogen berg, en op allen verhevenen heuvel beekjes
en watervlieten zijn, in den dag der grote slachting, wanneer de torens vallen
zullen.

Jahweh is op sommige steden en bouwwerken vergramd, omdat het
symbolen zijn van verzet tegen Zijn wil. Zij dienen een anti-goddelijk
doel. Zowel op de lieden die deze vastigheden en sterkten bouwden, als
op hun producten, is Jahweh vergramd en zal hen tezamen met hemels
vuur verdelgen. Zij, de bouwers ervan, zijn de nazaten van de gevallen
engelen, o.a. van de Nefilim (dat zijn de kinderen van de zonen Gods uit
Genesis 6). Het zijn rebellen, aartsleugenaars, gelijk hun vader,
Johannes 8:44. Zij wanen echter dat ze bijzondere gunstelingen der
goden zijn, de verlichten, de Illuminaten. Zij zijn overwegend
parasitisch ingesteld en regeren als splijtzwammen en bloedzuigers over
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nagenoeg alle volkeren der aarde, die
argeloos zijn en menen dat het zo
hoort. Sinds mensenheugenis zijn zij de
heersers over Mesopotamië, Egypte, Japan,
China, Rome, Griekenland, Europa, etc. Het
zijn aanbidders van de kwade geesten/goden.
Zij zijn herkenbaar aan een eigen soort
symbolen, o.a. de swastika of het
hakenkruis, ook wel het zonnerad genoemd.
Ook is de fleur-de-lis (lelie) een veel
voorkomend symbool dat men gebruikt. Het
hakenkruis heeft men in diverse vormen, ook
als 8-punt, als symbool van Isthar of Venus.
Het zijn strijdlustige geesten en Godevijandige lieden, die zich sterk maken tegen
Jahweh en Zijn volk, om de wereldmacht. Zij willen de
“wederoprichting aller dingen” zoals geprofeteerd verhinderen, de
komst van de theocratie tegenhouden.
Het “slangen”-zaad
In Genesis 3 ontving Nachash (als slang vertaald) de vloek, zie:
14 ¶ Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan
hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des
velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws
levens.
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen
uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij
zult het de verzenen vermorzelen.

Volgens Strongs is het Hebreeuwse woord ‘aphâr’ zoveel als aarde, stof,
materie, erts. Het is bekend dat een slang een reptiel is, die niet van stof
of erts kan leven. Geen enkel levend wezen kan van de aarde of stof
leven. Wel van de producten die uit de aarde voortkomen, als planten en
bomen. Stof is hier zoveel als materie, erts. De stof is echter niet dood,
zoals dikwijls wordt gedacht. Zelfs de stof die in het vuur van een
atoombom is gesmolten, is nog radioactief. Men noemt het alsdan
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transuraan of promethium. Wat nu de nazaten van Nachash, in de vloek
die over hen uitgesproken werd, zouden moeten doen is: zich in de
materie vastbijten, de materie technologisch bewerken, wat zij ook
gedaan hebben. Dat is te zien in de nucleaire technieken die zij hebben
ontwikkeld. Het is in werkelijkheid streng verboden terrein, wat zij
onder de vloek van Jahweh eigenzinnig betreden. Dat terrein heeft
Jahweh aan zichzelf voorbehouden, maar vanwege de kennis die de
gevallen engelen reeds vóór hun val hadden opgedaan over deze zaken,
kon Jahweh hen niet tegenhouden dat zij mét deze kennis in hun nazaten
op aarde zouden voortgaan. Niet als een zegen, maar als een vloek. Het
is echter een uiterst gevaarlijk terrein waarop men zich begeeft. Wat wij
dan ook zien is, dat de Illuminaten en politieke wereldleiders, zich
verenigen in een wat wij noemen “atomair priesterschap”. Dat is te zien
als een soort technologische zekerheids-religie. R.C. Darwin heeft
hierover een lezenswaardig boek geschreven: “Die
entwicklung des Priestertums und der
Priesterreiche”.
Zij hebben de kernwapens uitgevonden, die
behoren tot de absolute top-wapens, hoewel in
werkelijkheid alleen Elohim absoluut is. De
wapenwedloop begon reeds bij Nimrod, en
sindsdien hebben de nazaten van Kaïn en Ezau,
gemengd met de Nefilim, zichzelf geen ander doel
voor ogen gesteld, dan te zoeken naar een
allesvernietigend wapen, om Jakob en het
vrouwenzaad om te kunnen brengen. Dan zou het Godsplan falen.
De huidige atoomfamilie draagt de naam CIBITRI.
Het atomaire priesterschap
Cibitri staat voor: CI dat is de afkorting van CFR, de Counsel On
Foreign Relations, een groep die onder leiding staat van de
Rockefellers. Bi staat voor de Bilderberggroep van Prins Bernhard, die
behoorde tot de machtigste figuren op aarde. Tri staat voor de
Trilaterale Commissie van Z. Brezinski. Zie http://oldhag.uwnet.nl/
Volgens Jesaja 23 hebben deze lieden hun hoofdzetel in Tyrus, hetwelk
wijst op het huidige New York.
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8 Wie heeft dit beraadslaagd over Tyrus, die kronende stad, welker
kooplieden vorsten zijn, welker handelaars de heerlijkste in het land zijn?
13: zij richtten hun sterkten op, en bouwden hun paleizen, maar Hij heeft het
tot een vervallen hoop gesteld.
24:10 De woeste stad is verbroken, al de huizen staan gesloten, dat er
niemand inkomen kan

In die stad staat het zogenoemde “paleis der vreemdelingen”, of te wel
het gebouw der Verenigde Naties, zie Jesaja 25;
2 Want Gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt; de vaste stad tot
een vervallen hoop; het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad
meer zij, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden.

De Amerikaanse dr. Richard Clark, die betrokken is bij het onderzoek
naar vrije kosmische energie, zegt over de atoomgeleerden het
volgende:
"men komt tot de schokkende erkentenis dat de moderne wetenschap zoals deze op de universiteiten wordt geleerd, een
monstrueus bedrog is, en een politiek-sociaal vehikel der
machts-elite is geworden.
Deze elite heeft gigantische bedriegerijen op het gebied van
geld, geschiedenis, medicijnen en berichtgeving op haar kerfstok. De wetenschap moet een spiegel der werkelijkheid zijn, en
niet een mythe of theorie, welke het controle-systeem der
machts-elite steunt.
Princeton, Stanford, Oxford, Cambridge ...... zijn niet anders
dan seminaries voor training van deze zelfverheerlijkende
Hogepriesters. Grote namen als Einstein, Oppenheimer (voeg
daarbij E.Teller, Sacharov, etc) zijn niet anders dan politiek
gemotiveerde reptielen! (Slangenzaad van Nachash. PM)
Wij moeten hun onzinnige atoomdreiging en gevaarlijke reactoren dulden. Onze onkunde is hún profijt!
Van ons wetenschapsgat maakt men een wetenschappelijk
schandaal! Dit slangennest der machts-elite moet volledig
worden uitgespit, en dit is een kwestie om te overleven, voordat
zij ons allen vermoorden.", aldus Clark.
Zie zo, dat is krasse taal!
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De atoom “geleerden”(?) en hun namen geven duidelijk aan tot welke
soort zij behoren. Het zijn joden die beweren dat ze echte nakomelingen
zijn van Juda, maar ze liegen het. Het is een synagoge des satans, zie
Openbaring 2:9 en 3:9. Hun namen zijn o.a. Albert Einstein,
Oppenheimer, Edward Teller, Sam Cohen, etc. Zij zijn de potentiële
massamoordenaars, die voor hun macabere vondsten soms de
Nobelprijs ontvingen. Hun geleerdheid leidt ons tot vernietiging. Hun
atomaire vuur is de grootste zonde tegen het menselijke geslacht, zie
Jesaja 9:18
Het gehele uranium-kartel op aarde is in handen van de Rothschilds en
Rockefellers. Dat zegt ons genoeg.

Ed Teller

Robert Oppenheimer

Einstein

Het atoom is het centrum waarin de energie zit. Het Griekse energeia
betekent zoveel als werkzaamheid in de materie. Wij zijn uit de materie
of stof geschapen en keren er naar terug. Tijdens ons leven worden wij
in stand gehouden door materiële zaken, voedsel, dat zich via de stofwisseling omzet in bouwstoffen voor ons lichaam. Wij kunnen niet
regelrecht van de stof of ertsen leven, ook Nachash en zijn nazaten niet.
Onze levensgeest is onstoffelijk en keert weder tot Elohim. De troon
van Jahweh is vuurmanifestatie, het onverdeelde licht. Dáár wil het
slangenzaad de hand op leggen, wat hen niet zal gelukken. Jahweh
beschermt Zijn troon. Hij zal Zijn volk verzamelen om Zijn koninkrijk
te vestigen. Hij beveiligt ons zoals in Jesaja 4 en Zacharia 2:11 staat,
door Zijn vuur en een vurige muur.
Goden uit de oudheid
Via de Sumeriërs en hun kleitabletten is ons veel bekend over hun
goden. Ba’al en Bab-el is het Sumerische woord voor container of
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geboorteplaats van El. El is de Arabische vorm van Alpha Draconis, een
sterrenbeeld, het ware licht, de ware lichtsnelheid in het DNA der goden
of elohim. Enlil en Enki behoorden tot de zonen van de hoofdgod,
volgens de Sumeriërs. Enlil beschouwt men als Jahweh, en Enki zijn
broer als de vis-god.
Babylon of Bab El An was hun zetel. An komt van de zonnegod van de
Annunaki’s. Er bestond volgens de
Sumeriërs een Ur-bloedlijn, waartoe de
draken of Cherubim behoorden, die
vleugels hadden. Hun woonplaats was
de planeet Nibiru, of ook wel het
hemelse Ur-u-salim, het Jeruzalem dat
Boven is. Ur komt van oer, de
oorsprong of origin. Babylon komt van
baby-lion, de heilige plaats voor de jonge leeuw (als symbool van
kracht). De Egyptische god Sekmet heeft een leeuwengezicht. Uranium is de grondstof voor de oerkracht, de nucleaire kracht, via alchem-y, chemische bewerkingen. Dat heeft geresulteerd in het huidige
atomaire priesterschap der Illuminaten. Wie daarvan geen lid is, of
onbetrouwbaar is in hun ogen, mag er niet aan meedoen. Dat zien wij
vandaag de dag voor ogen in Noord Korea en Iran. Noord Korea testte
op 9-10-2006 een Plutonium-239 bom met succes.
Men kan in UFO’s geloven of niet, maar ze bestaan. In de oudheid
hadden de oude goden reeds vliegende voorwerpen of luchtschepen,
waarmee zij zich voortbewogen en van de ene planeet naar de andere
konden reizen. Zie oude afbeeldingen:
http://www.crystalinks.com/extra.html

Afbeelding uit een oude tempel te Denderah, waarop vliegende
machines.
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Momenteel zijn er zeer veel ufo-waarnemingen rond Iran. Rusland en
Iran werken samen om een ufo-invasie tegen te gaan, stond in de Pravda
1-12-2005. Dat is natuurlijk maar schijn, daar Rusland geheel tot de
Illuminaten behoort, en Iran onder haar controle houdt. Wanneer Iran
nucleaire faciliteiten zou krijgen, zal dat de zwaartekracht-gordel voor
zeer lange tijd beïnvloeden. Dat willen de geallieerden voorkomen,
aangezien de ufo’s op de gravitatie of zwaartekrachten zich moeten
voortbewegen. Iran beweert dat het reeds ongeïdentificeerde vliegende
voorwerpen heeft neergehaald, volgens
de Iraanse defensie.Die
zwaartekrachtgordels worden in de
Bijbel naar het lijkt aangeduid als de
“fundamenten der aarde”, zie
“grondvesten” in 1Samuel 2:8, Job
38:6, Psalm 104:5, Spreuken 8:29 en
Jesaja 40:21.
De ufo’s in die regio zouden van de
zogenoemde
ET’s
zijn,
Extraterrestrials of buitenaardsen, de
goden van weleer. Zij gebruiken de
zwaartekrachtgordels van de aarde
voor hun luchtschepen.
In de Himalaya in India, aan de grens met China, hebben zij een
ondergrondse basis, volgens een oud-luchtmacht officier uit India. De
ET’s willen dat India zich aan de regels houdt van het multidimensionale universum, en verder geen nucleaire installaties meer mag
bijbouwen. Alle vijf grote nucleaire machten van deze wereld staan in
contact met de ET’s via Cibitri. De Indiase minister van buitenlandse
zaken mr. Natwar Singh zei, dat India niet noodzakelijk een nucleaire
grootmacht behoeft te worden. Evenwel heeft India atoombommen en
diverse testen gedaan in de jaren 70. De partij van Natwar vroeg hem
waarom hij zo’n tegenstrijdige uitspraak deed.
In Ladakh en omgeving zien mensen regelmatig UFO’s uit de grond
opstijgen en weer neerdalen. In dit gebied liggen de Eurazische en
Indiase platen over elkaar heen, zodat hier de aardkorst extra dik is,
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zoals men dat bijna nergens elders aantreft. Voor de ET’s is het van
levensbelang in die regio. Vandaar dat men Noord Korea en Iran ziet als
een wezenlijke bedreiging. Men kan de nucleaire opbouw daar niet
langer tolereren.
In Lhasa, dat is eveneens in het Himalaya-gebied, liggen in onderaardse
ruimte enkele reuzen (Nefilim) opgebaard. Twee zeer lange en een
kortere. Sommige top-Illuminaten brengen daar eenmaal in hun leven
een bezoek, om er geestkracht te ontvangen. Ze zijn dan meestal lid van
het Thule-Vrilgenootschap, waar ook Hitler lid van was.
De Shem
Een shem is een conisch-puntige steen, zoals de punt van een raket. De
toren van Babel moest deze vorm krijgen, om een machtscentrum te
vormen. Via een shem als vurige steen kon men de hemel bereiken. Dat
kon echter onmogelijk door middel van een
hoge toren, ook al zou deze een kilometer hoog
zijn. Zo hoog kon men toen, en ook nu nog niet
bouwen. Het gaat echter om de top van de toren,
om daarvandaan uit te kunnen zenden via de
shem. Shem komt van shamaim, dat is hemel,
een soort vurige raket om ten hemel te reizen.
De raketten of luchtschepen waren er om vanaf
de aarde met de ET’s in contact te komen, die
op andere planeten hun vertrek hadden.
Woorden die in dit verband worden gebruikt
zijn o.a.: Amygdala, dat betekent omhoog
torenen, omhooggaan. Levitatie is omhoog heffen.
Lawrence Gardner toont in zijn boeken aan dat de shem’s omhoog rezen
door middel van het vuur van elektromagnetisme, waarbij men
tegelijkertijd het mono-atomisch goudpoeder vervaardigde (ormus of
manna). De toren van Babel als shem zou tegelijk de sleutel in zich
hebben om mensen met elkaar te verenigen tot één geest en één taal, via
het gebruik van het mono-atomische goudpoeder. Dit plan der
goddeloze mensen werd door Jahweh verstoord, zie Genesis 11:6.
Zie tevens www.h292.com/A172685
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Daar gaat het over de “vis van Babel”. Deze vis is klein en geel van
kleur. Dit instrument schijnt heel vroeger door de Illuminaten te zijn
vervaardigd als vertaalcomputer. Wanneer men deze in zijn oren stopt,
kan men elke taal horen en verstaan. De gehoorcode van onze hersenen
wordt door deze vis gevoed. Alle taal-barricaden worden erdoor
verwijderd. Aldus: www.crystalinks.com/nibiru.html
Vertaalmachines op Internet hebben dikwijls als naam “Babel Fish”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Babelfish

Nibiru is de planeet der goden. Nib = nevels, en Uru = draak. Dus de
planeet is als een draak in wolken of nevels gehuld. Enlil en Enki zijn
volgens de Sumeriërs broers, die van Nibiru gezonden waren naar de
aarde, om daar te regeren. Zij waren verantwoordelijk voor de
aardkrachten. Zij trainden de Sumeriërs in architectuur, landbouw,
astronomie en cultuur, in ruil voor arbeid in de goudmijnen. De goden
hadden goud nodig om mono-atomisch goudpoeder te vervaardigen, om
daarmee onsterfelijkheid te verkrijgen. Soms vermomden de goden
zich, o.a. in vissen via mantels die men omdeed, of als vogels of
leeuwen, opdat de mensen hen zouden aanbidden. Denk aan Dagon en
Oannes. In de Torah wordt het aanbidden van dergelijke goden
verboden.
Nibiru is de donkere rode ster, omringd door 7 manen. Nibiru werd
bedreigd door een andere ster, de satan-ster, de Egyptische Seth. De
strijd tussen de planeten komt men in oude tradities dikwijls tegen. Enki
als kwade god stond de genetische vrijheid voor, en zou gezorgd hebben
voor een grote nucleaire rampt, waardoor Atlantis wegzonk.
Enlil en Enki hadden weleens ruzie, wat zelfs in oorlogen uitmondde.
Via de shem’s of vurige stenen konden de Niburians of Annunaki’s
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(ook wel Golden Ones) van en naar hun moederplaneet reizen. In
Ezechiel lezen wij van een vorst die tussen de vurige stenen wandelde,
Ezechiël 28:16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van
u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van
Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der
vurige stenen!

De luchtschepen maakten een soort wervelwind, zoals wij lezen bij Elia,
2Koningen 2:11. Denk aan de draaiende wieken van een helikopter.
De vurige wervelwind wordt voorgesteld als een spiraalvormige pilaar
van licht. De Bijbel noemt het fenomeen een “vuurkolom”, ook wel de
“heilige Geest”, die Jahweh in het midden van Zijn volk stelde, zie
Jesaja 63:11.
Door de verlichting met de heilige Geest
wordt er metterdaad in ons iets
teweeggebracht. Dat was te zien tijdens
Pinksteren, de tongen als van vuur,
waardoor ons bewustzijn wordt verruimd of
“opgetild”. In de Schrift zien wij tweeërlei
verlichting. Eén van Elohim en de Almacht
afkomstig, de goede Geesten. De andere
De vuurkolom
geesten doen zich voor als engelen des
lichts, die beperkt zijn in hun macht.
Tussen deze twee geesten bestaat een langdurige strijd in de hemelse
gewesten, die haar neerslag heeft op aarde in de nakomelingen van de
twee soorten geesten. Het is de strijd tussen het slangenzaad en het
vrouwenzaad, Genesis 3:15. Enlil zou de aardse talen verstoord hebben
door middel van een vurige wervelwind te Babel. De mensen aldaar
mochten geen toegang verkrijgen tot de psychokinesis of geestkracht
om tot de sterren terug te kunnen keren, zoals Enki die eens bezat, maar
verspeeld had. Enlil zou de Bijbelse Jahweh zijn, die sterfelijke mensen
had gemaakt, om na verloop van tijd te sterven. In het woord sterven zit
de zinspeling om weer naar de sterren terug te keren. Sterven - ster-ven,
star.
De lichtpilaar of vuurkolom vertoonde symmetrische spiralen, zoals ons
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DNA. In Atlantis kende men de vurige stenen onder de naam tuoai.
Alleen door middel van een perfecte symmetrie konden de krachten van
de toren van Babel werken, om tot de sterren te geraken.
Te Babel -het huidige Irak- en omgeving lagen de start- en
landingsbasis van de Annunaki’s. De geallieerden als hun nazaten
hebben momenteel die plaatsen weer bezet met hun legers. Te Babel
kende men het alfabet van de symmetrie, dat nodig is om de golven van
ons hart in de juiste vormen te brengen, zodat wij vanuit ons hart de
godheid en elkaar kunnen liefhebben. Door de harmonie in ons hart
ontstaat onderlinge gemeenschap en wederzijds begrip, wat in de Bijbel
ook wel “de gemeenschap der heiligen’ wordt genoemd. Dit onderlinge
samengaan mochten de afvallige mensen niet verkrijgen, en vandaar dat
Jahweh hun spraak verwarde. De zogenaamde Babel-vis veroorzaakte
een soort piëzo-elektrisch geluid in het oor van mono-atomischgoudpoeder gebruikers, zodat zij alle talen konden verstaan. Dit zou
ertoe hebben geleid, dat de mensen van het slangenzaad, weer op
foutieve basis zich zouden hebben kunnen verenigen met de mensen van
het vrouwenzaad. Dat was in strijd met de vloek uit Genesis 3:15. Via
technologische en mechanische wijze zouden alsdan de gevallen
engelen en hun aardse nazaten zich weer één hebben kunnen maken met
de zaadlijn van Adam/Eva. Dat mocht niet, aangezien hetgeen Elohim
samengevoegd heeft niet gescheiden mag
worden, en wat Hij gescheiden heeft, nimmer
samengevoegd mag worden!
Het manna of hemelsbrood is reeds
besproken in brochure no.382. Het manna of
mono-atomische goudpoeder waarvan brood
werd gemaakt, noemde men in het Duits
“mandelbrot en in het Engels Almondbread.
Dat wijst naar de fractal-structuur van goud.
Het heeft de vorm van een amandel. All
monde heeft de betekenis van: geschikt voor alle mensen, het is manna,
ormus, voor het inwendige goud van het hart, om het hart op zijn juiste
plaats te brengen. Zie hierover wat Barry Carter te zeggen heeft:
www.triax.com/bmnfa/index.htm
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http://gort.ucsd.edu/ds/dutchman/corestrm.html
Hoge torens
Domtorens zijn symbolen van de rijzende zon, o.a. het Capitol in
Washington, de St. Pieter in Rome, Putra Perdana in Maleisië, de St.
Peter in Moskou, etc. Het waren en zijn de Illuminaten die deze dom’s
bouwden. Een dome is een koepel. Zij zijn de politieke en religieuze
leiders van nagenoeg alle landen en godsdiensten ter wereld. Hun
symboliek bestaat veelal uit swastika’s en fleur-de-lis, wat zonnesymbolen zijn. De Illuminaten beweren van de zonnegod afkomstig te
zijn. Vandaar hun voorliefde tot de swastika, die men ook in 8puntvorm kan terugvinden, zoals de ster van de godin Isthar of Venus.
En waarom juist de zon? Wel, de zon is een nucleair instrument,
waarvan men de nucleaire krachten heeft uitgezocht en nagemaakt via
hun atomaire priestercult.

De zonverering is al heel oud, vanuit Egypte tot in het moderne Rome
toe. De dag eraan gekoppeld
is de zondag, die nota bene
ook door nagenoeg heel het
verleidde christendom
wordt vereerd, alsof dát de
Goddelijke sabbat zou zijn.
De symbolen van alle
wereldgodsdiensten hebben
De brug des hemels
allen te maken met de
zonnegoden. Ze hebben
Dak ontvangshal
bijna allemaal een 8-hoekvorm, zie afbeelding:
petronas

Hun god is een “heilige homo-identiteit”, als een soort drie-eenheid. De
moderne Ziggoerats of zeer hoge torens, waarvan sommigen als
tweelingen zoals de WTC-torens te New York en de Petronas-torens in
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Maleisië, dienen geen ander doel dan dat wat gold voor de toren te
Babel. Deze torens zullen allen worden neergehaald, waarvan de WTCtorens reeds gevallen
zijn. Het zijn de
allergrootste symbolen
van het kwaad, het
verzet van het
slangenzaad. De
Petronas-twintowers in
Kuala Lumpur in
Maleisië
(het
nagebootste Zion van
de Yodians of
gemengde joden)
Grondplan Petronas
Petronas twintowers
hebben zelfs een
verbindingsbrug, die men de “brug des hemels” noemt. De brug heeft de
vorm van een liggende letter K. Het is tevens de vorm van de passer en
winkelhaak zoals door de
vrijmetselaren wordt gebruikt. Deze K
heeft in hun “heilige codering” de
betekenis van “cease” (staakt het
vuren), alsof zij vredestichters zouden
zijn. Via hun codes hebben de torens
de volgende aanduiding: KLCC of
HSN HSN HSN, dat betekent zoveel
als 911, 911, 911. De Petronas-torens
zijn dus de échte 911-torens, waarvan
de WTC-torens slechts een
schaduwbeeld waren. Kuala Lumpur is
in de ogen der Yodians de enige wáre
911-stad, en niet New York. Zie over
deze Yodians de website:
www.endera.com
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Jahweh verstoord, en de oude Ziggoerats in Mesopotamië doen geen
enkele dienst meer. De WTC-torens zijn reeds gevallen, en alle andere
torens die zij bouwen vanuit hun ideologie, zijn eveneens gedoemd te
vallen, zie Jesaja
30:25 En er zullen op allen hogen berg, en op allen verhevenen
heuvel beekjes en watervlieten zijn, in den dag der grote slachting,
wanneer de torens vallen zullen.

De Petronas-twintowers zijn gebouwd over een grote rots die hol is van
binnen. Men wilde per se de torens op die plaats bouwen, maar dat
bracht hen wel in verlegenheid om een goede constructie te bedenken.
In feite hebben de torens dus geen goede fundatie, gezien de holle
ruimte onder de rots. Hun torens staan dan ook in schrille tegenstelling
tot het hemelse Nieuwe Jeruzalem, dat wél een goede fundatie heeft, zie
Hebreeën 11:10. De bouwers van de torens zijn de voormalige president
Mahathir en zijn premier Anwar, die het wereldleiderschap vanuit hun
Zion wilden. Ze zijn tot nog toe wel wat betreft de hoogte van de torens
absolute leider.
In Mekka hebben de Illuminaten ook een toren die veel geld in het laatje
brengt, de Msgd-Ilhrm-toren, die in feite erg laag is vergeleken met de
Petronas-torens. Alle moslims wordt voorgehouden dat zij eenmaal in
hun leven een bezoek aan Mekka moeten brengen, en dat is goed voor
de kassa. In Cambodja hebben zij Angkor gebouwd, wat het grootste
utopia is dat ooit in de 12e eeuw werd gebouwd. De Illuminaten van de
20e eeuw wisten dat de torens die zij zouden bouwen, weer vernietigd
zouden worden. Zij hebben zelf op een door hen gecalculeerde datum de
WTC-torens vernietigd op 11 september 2001, met als code 11901. Het
ging hier kennelijk nog niet om de échte Illuminati-toren, die werd
gebouwd als handelscentrum, met de 83e verdieping als
aanbiddingsvloer. De wáre Illuminati-toren(s) zouden staan in Kuala
Lumpur met 88 verdiepingen. Deze torens moeten het bewijs leveren
dat zij de geliefde nazaten zijn der goden. Ook Openbaringen 18:2-5
voorzegd de val van deze “Babel-torens”.

Petronas “fundatie”

De bouwers van deze hoge torens zijn
in feite grote dwazen. Ze leren het nooit. De toren van Babel werd door

Vurige Kolen en Verarmd Uranium
In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen gesproken over “vurige
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kolen” die Jahweh deed regenen op Zijn tegenstanders. Zie Psalmen 18:
12 Van den glans, die voor Hem was, dreven Zijn wolken daarhenen, hagel en
En de HEERE donderde in den hemel, en de Allerhoogste
vurige kolen.
gaf Zijn stem, hagel en vurige kolen.

In Psalm 78:48, 140:10, Spreuken 25:22, Hooglied 8:6 en Ezechiel 10:2
is er eveneens sprake van “vurige kolen”.
Wat dat voor soort kolen zijn
geweest is een vraag, die wij wellicht
kunnen beantwoorden, door wat de
geallieerden tegenwoordig aan
fragmentatie- en fosforbommen
bezitten. Deze bommen bevatten
verarmd uranium.. De geallieerden
(Illuminaten) hebben in de 20e/21e
eeuw op deze aarde munitie
afgeworpen waarvan de fall-out
gelijk staat met ongeveer 400.000
atoombommen, ter grootte van de
Bommen van Israël voor Libanon 2006
Nagasaki-bom aan radio-activiteit.
Vooral tijdens de laatste oorlogen in Irak,
Afghanistan, Joegoslavië en Libanon is er zeer
veel verarmd uranium via bommen op deze
aarde terecht gekomen. In het blad “Frontier”
van oktober 2006 stond hierover een goed
artikel: “De zieke planeet”.
Vooral in het
Midden-Oosten woedt er een flinke
atoomoorlog, doordat de staat Israël Abramstanks gebruikt waarmee men bommen met
verarmd uranium afvuurt, die nog 60%
radioactief zijn. Tijdens de eerste Golfoorlog
werd ongeveer 340 ton Verarmd Uranium (VU) op Irak afgeworpen. In
Afghanistan is ongeveer 800-1000 ton VU neergekomen. In Bosnië en
Kosovo is niet precies bekend wat daar is neergeworpen. De Japanse
fysicus professor K. Yagasaki berekende dat 800 ton VU gelijk staat
met de fall-out van 83.000 atoombommen van het kaliber dat op
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Hiroshima/Nagasaki werd gedropt.
Vooral het Midden-Oosten is nu reeds voor 10 miljard jaar belast met
radioactieve straling. Vandaar veel geboorten met grote afwijkingen.
Van de 500.000 Golf-veteranen zijn er reeds 11.000 gestorven en
300.000 afgekeurd. In de gezinnen van deze veteranen zijn ook reeds
veel vrouwen en kinderen ziek, daar VU zich langzaam verspreidt.
Vanwege testproeven met VU zijn in de Verenigde Staten reeds 42
staten besmet. De laatste zogenaamde “vredesmissies” van de
geallieerden zijn de afschuwelijk barbaarse oorlogen uit de
geschiedenis, waarbij de mensheid opgezadeld wordt met een zeer
kwalijke langdurige erfenis aan radioactiviteit. De staat Israël heeft op
Libanon eveneens een enorme hoeveelheid bommen met VU
neergeworpen! Kijk vooral op de volgende sites:

http://www.u-r-next.com/DUdeaths.htm
http://news.independent.co.uk/world/fisk/article1935945.ec
Het zijn de
geallieerden als
“verwoesters”, die
zelf verwoest zullen
worden, zie Jesaja
33:1. Om de
atoombommen te
produceren is fluor
een belangrijke
chemische stof. En
Gedode Irakese soldaten met Verarmde Uranium-bommen
juist die gevaarlijke
stof gebruikt men tegen tandbederf. En waarom? Omdat deze stof de
werkelijkheidszin bij de mensen wegneemt. Hitler gebruikte reeds fluor
om de achterste hersenkwab aan te tasten, zodat de bevolkingen willoos
zouden
worden
als
makke
schapen.
Zie:
http://conspiration.ca/sante/fluorides_controle_esprit.html
http://www.apfn.org/apfn/DU_shake_&_bake.htm
http://www.vtjp.org/report/Israels_New_Weapons.htm
http://www.xs4all.nl/%7Estgvisie/VISIE/fluoride1.html
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Wij zijn de moderne slaven van de Illuminaten, die ons gedurende heel
ons leven controleren en in de illusie laten dat wij vrij zouden zijn. Ons
economische systeem is een gevangenis. Momenteel worden wij van
alle kanten door
satellieten en
monitors in de gaten
gehouden. Onze aarde
is tot één grote
gevangenen-kolonie
gemaakt. Wij zijn hun
werkbijen en zij
smullen van de
honing. Via Monsanto krijgen wij straks
gemanipuleerde zaden, die eenmalig Witte fosforbommen op Libanon
groeikracht hebben, zodat wij geheel aan door de Israëli’s 2006
hun zaadbanken zijn gebonden.
De Illuminaten zijn de grootste criminelen -dikwijls achter de
schermen- dat te zien is in de laatste Irak-oorlog, waar Bush
verantwoordelijk is voor de tot nu toe 655.000 omgekomen Irakezen en
meer dan 2600 Amerikaanse soldaten. (dit zijn de waarschijnlijke
getallen) Bush heeft in Paragay een boerderij gekocht met 100 ha land,
als uitwijkhaven, gezien dat
land geen internationale
oorlogsmisdadigers zal
uitleveren of vervolgen. Op 11
oktober ontplofte in Irak een
nucleaire bom in het
Amerikaanse munitiekamp
Falcon. Er was een kolom van
vuur te zien en er verscheen een
paddestoel-wolk.
De
verbreking
van
de
Het kwaad heeft vele gezichten, van Saddam,
natuurwetten, waarop Jesaja 24
naar Bush tot Balkenende!
wijst, heeft tot gevolg dat de
vloek de aarde en haar bewoners verteert. Nergens op aarde is er meer
vreugde, alleen in de kuststreken eert men nog de naam van Jahweh,
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met psalmen en lofzangen. Dat is rond de Noordzee, waar het ware
Israël bijeen vergaderd is. In die tijd zullen de fundamenten van de
aarde beven, waardoor de aarde geheel verbroken wordt en zal
waggelen als een dronkaard. Dat kan het gevolg zijn van de onderaardse
atoomproeven. Immers, de aarde waggelt niet zomaar. De overtreding
drukt heel zwaar op haar, volgens Jesaja 24. In die dag zal Jahweh
bezoeking doen over de legermacht van de hoogten en over de koningen
der aarde. Dát zijn de verantwoordelijken, nl. de Illuminaten en hun
atomaire priestercult.
CERN in Genève
De in aanbouw zijnde LHC (Large Hadron Collider) is een onderaardse
deeltjesversneller, waar men de eigenschappen van subatomaire deeltjes
en krachten wil bestuderen. In 2007
moet de LHC operationeel zijn. Alsdan
kan de zoektocht naar het zogenaamde
“God-deeltje” beginnen in de 27 km
lange ondergrondse tunnel, waarin 9300
hele sterke magneten zijn geplaatst. Dan
laat men protonen 40 miljoen keer per
seconde op elkaar botsen, hopelijk dat
men het zogenoemde Higgs-boson
deeltje kan vinden. Men zegt op zoek te
zijn naar massa, en wanneer men dit
Cern te Genève, 27km cirkel
bewuste deeltje zou vinden, zou de
natuurkunde pas af zijn. De kosten van de LHC bedragen 3,03 miljard
euro, met een budget van 800 miljoen, waaraan 2896 stafleden als
mollen werken, diep in de aarde. Het Higgs-boson deeltje is het tot nog
toe verborgen deeltje dat andere deeltjes massa geeft. Men zoekt een
verklaring voor de wording van onze aarde met alles wat erop en in
leeft. Je vraagt je af wat voor belangen hier achter spelen, waar
verschillende landen zoveel geld in steken? Wanneer men het “Goddeeltje” heeft, zal men dan voor “God” kunnen spelen? Zie op internet:
CERN.

19

Het Atomaire Priesterschap

No. 404

Woonplaats des vredes
Tegenover de kwade steden, hoge vestingen, sterke muren en hoge
torens, geeft de Bijbel ons bericht van een “woonplaats des vredes”, zie
Jesaja 32:18
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de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn
wonderbaar licht;

Nederland wordt vanouds gezien
als het Israël in het Westen, waar
Jesjoea Zijn kudde schapen heeft.
Wij als vrouwenzaad zullen de
kop van het Nachash-zaad
vernietigen, Genesis 3:15. Maar
op ons hoofd zal de gloriekroon
bloeien.
De vorm van Nederland vanuit de
lucht gezien, lijkt volgens velen
op een schedel. Dat is heel
frappant, wanneer wij dat
vergelijken met wat er in

18 En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in
welverzekerde woningen, en in stille geruste plaatsen.

Deze woonplaats wordt ook wel Zion genoemd, zie Jesaja 33:5 en 20.
20 Schouwt Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen
Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent, die niet ter neder
geworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen
uitgetogen worden, en van welker zelen geen verscheurd worden.
21 Maar de HEERE zal aldaar bij ons heerlijk zijn, het zal zijn een
plaats van rivieren, van wijde stromen; geen roeischuitje zal daar
doorvaren, maar treffelijke schepen zullen daar overvaren.
22 Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de
HEERE is onze Koning. Hij zal
ons behouden.

Het paleis (der vreemdelingen te
New York) zal verlaten zijn, en het
gewoel van die stad zal ophouden,
zie Jesaja 32:14.
14 Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden;

‘Die stad zal laag worden in de laagte (diepte)’, volgens de profeet
Jesaja. Manhattan is het schiereiland dat tot de stad New York behoort.
Manhatten is in feite een hele grote rots die op een hellende bodem
staat. Bij een hele grote aardbeving kan geheel Manhatten van haar
standplaats afschuiven naar de diepte. Manhatten is met Wallstreet hét
grote geldcentrum van deze wereld. Daar wonen ongeveer 5 miljoen
joden.
Tegenover het Atomaire Priesterschap der Illuminaten staat het
Koninklijk Priesterschap van Jesjoea, naar de orde van Melchizedek.
Dat zegt ons de apostel Petrus in zijn brieven:
1 Petrus 2:9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen
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Deuteronomium 33:16 staat:
En van het uitnemendste der aarde en haar volheid, en van de
goedgunstigheid Desgenen, Die in het braambos woonde, kome de
zegening op het hoofd van Jozef, en op den schedel des afgezonderden
van zijn broederen!
Israël is een afgezonderd en apart gesteld volk. En ook ons land en volk
is apart gesteld en afgezonderd tot een hoog en heerlijk doel in het
Godsplan.
Eens zullen wij het lied of de lofpsalm zingen, dat wij een sterke stad
hebben, Zion, waar Jahweh heil tot muren stelt, volgens Jesaja 26:
1 ¶ Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij
hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen.
2 Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de
getrouwigheden bewaart.

In het
toekomende wortelen schieten, bloeien en groeien; en wij
zullen de wereld met inkomsten vervullen.

Wij zullen als het zaad van Jakob, volgens Jesaja 27:6

