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Machtsstrijd
In deze wereld heerst een eeuwen durende machtsstrijd om het
koning/priesterschap, dat wil zeggen dat het om de alleenheerschappij
gaat van een bepaalde elite-groep. Die groep beweert het Goddelijk recht
te hebben om over de massa te mogen regeren. Het is o.a. de Schot Sir
Laurence Gardner die in zijn boeken over deze kwestie breedvoerig
heeft geschreven. Gardner is twintig jaar lang meester-vrijmetselaar
geweest in Engeland. Hij is historicus en genealoog. Gardner baseert zijn
gegevens op de geschriften van de Soemeriërs, die veel ouder zijn dan de
Bijbelse geschriften. In Genesis en in de oudere Soemerische teksten
wordt over de Nefilim of Anunnaki
gesproken, die afkomstig waren van een
andere planeet. De gebeurtenissen in de Hof
van Eden zijn, volgens Gardner, niets anders
dan een conflict binnen de Nefilim, waarbij
Adam en de slang een probleem vormden
dat door de redacteuren van de Bijbel
goeddeels zou zijn weggemoffeld. Gardner
geeft overzichten hoe de werkelijke
afstamming eruit zou zien van Adam, Kaïn,
Ezau en de koning/priesterlijn.
Het boek waaruit wij voor deze studie het
meeste gebruik maakten draagt de titel:
‘Oorsprong van de Graalkoningen’.

Bij Abraham zien we Jahweh verschijnen, de God van Mozes. Abraham
had Hem El Shaddai genoemd, dat is de God
van de Berg. Enlil zou synoniem zijn met
Jahweh of YHWH. Jahweh had in de zeer
oude traditie net als Enlil- El Elyon een vrouw
en een familie. Wij zien bij de torenbouw van
Babel de goden naar de aarde afdalen om te
bezien wat de mensen bouwden, Genesis
11:17. Later heeft men, volgens Gardner, van
Jahweh de enige alleen-God gemaakt, die
zónder vrouw en zónder familie zou zijn. Wel
Enki, onderaan Enlil
vormde deze alleen-God een soort heilige drieeenheid. Aan die ene God Jahweh kent men
alle eigenschappen toe die er in de Bijbel te
bespeuren zijn, goed en kwaad, mild en
wraakzuchtig, etc.. Enlil/Jahweh beloofde aan
Abraham dat hij diens kinderen zou verheffen
boven anderen, met name Izaak. Enlil verbood
Adam en Eva van de boom des levens te eten.
Lilith zou Adams eerste vrouw zijn geweest.
Nachash (abusievelijk vertaald als slang) was
een schrander wezen dat van Enki afkomstig
was, die Eva misleidde door te zeggen dat ze niet zou sterven wanneer
zij van de verboden boom zou nemen, Genesis 3:3-4. Enki had het bij
het juiste einde volgens Gardner, want Eva en Adam stierven niet direct
na het eten van de verboden vrucht.

Gardner begint met de uiteenzetting hoe volgens de Soemeriërs de
Godenfamilie was samengesteld. De Babyloniërs en Soemeriërs
schreven hun goden altijd op in meervoud: De El Elyon, dat is de
broederschap van Elohim. In Genesis 1:26 en 3:22 wordt ook de
meervoudsvorm gebruikt: “Laat Ons .....”
De Soemeriërs kenden de goden als de Anunnaki’s, waarvan er 600 in de
beneden wereld en 300 in de boven wereld zouden zijn. Zij waren niet
onsterfelijk en werden heel oud. Anoe was de hoofdgod, met twee
zonen, Enki en Enlil. Enki = Ea, de heer van de aarde en van de wateren,
een archetype. Eloh = de Verhevene, dat is Enlil.

Kaïn
Gardner beschrijft dat Kain niet van Adam, maar van een andere vader
was. Kaïn kwam niet van Enlil maar van Enki af. Kaïn ontving van Enki
het koningschap met als teken een cirkel waarin een kruis stond
afgebeeld. De naam Kaïn komt van Qayin. Ayin = oog in het
Hebreeuws, dus een ronde cirkel. Q is het symbool voor Venus, de
vrouw, een cirkel met een kruisje eronder. Qayin betekent ook smid,
technicus.
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Enlil was volgens Gardner de wraakzuchtige God, de God der wrake.
De oude Soemeriërs en andere oude culturen zagen
de natuur als god en goden, met de planeten als
goden die weleens onderling krijg voerden. Op die
planeten woonden wezens, die zij als goden
vereerden. Bij de oude Israëlieten werd Jahweh
een abstract beeld, de God die de natuur geschapen
had, waardoor de band tussen mens en natuur werd
verbroken. Jahweh was niet een lokaliseerbare
God, maar een absolute God aan Wie álles
toebehoorde. De naam JHWH zou de vier leden Sir Laurence Gardner
van de hemelse familie weergeven. J of Y is de
Vader, H is Asjtoret de Moeder, W is de Zoon, Heer of Baäl, en H is de
dochter Asnath of Inanna.
De naam Astoreth of Astarte komt wel 40x voor in het Oude Testament.
Anath was de koningin des hemels, de dochter, zie Jeremia 44:15-19.
Asjtoreth en Anath als vrouw én als dochter van Jahweh werden tezamen
gezien als Sjechina, Zijn Bruid. De Sjechina werd gezien als een beeld
van de heilige Geest, voor Wie de Tabernakel en latere Tempel werd
gebouwd om er in te wonen. Sjechina is de Wijsheid, Sophia, volgens
Spreuken 8:29. Na de verwoesting van de Tempel was de Sjechina
vertrokken en is nog nooit teruggekeerd. Alleen Jahweh was er nog,
maar dan zonder Bruid. De sjabbat vertegenwoordigde de meest
innerlijke psyche van de Bruid, als rustdag, aldus Gardner.
Adam
In Genesis 3:2 noemde Elohim man en vrouw ‘Adam’, en in vers 20
worden Adam en Eva elk apart genoemd. Nu is Adam geen eigennaam,
maar oorspronkelijk is het een geslachtsuitdrukking, die gehanteerd
werd op mannen en vrouwen. Het woord ‘Adam’ kan iets te maken
hebben met de stof waaruit hij gemaakt werd, hoewel dat onzeker is.
Adam heeft wel met de kleur rood te maken. Bloed in het Hebreeuws is
adom. Het gaat bij Adam om een menselijke vorm, die tegelijkertijd man
en vrouw was, dus een hermafrodiete. Naar men denkt is het onjuist om
de naam Adam met de rode grond of klei te verbinden. In het
Soemerisch wordt de mens Loellu genoemd, dat is iemand die gemengd
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is, of anders gezegd, iemand die tweeslachtig is, een hermafrodiete.
Elohim splitste de Adam in man én vrouw. De vrouw gaf Hij de naam
Eva of Maninne. In het Hebreeuws is vrouw ‘issa’. Dat betekent zij-man
(wederhelft), of Eva, moeder aller levenden. Rib in het Soemerisch is
‘ti’, dat is leven maken. Het Hebreeuwse ‘hayah’ is ‘te leven’, maar
wijst in het Arabisch ook naar de vrouwelijke slang.
Koninklijke bloedlijn
Volgens Gardner werd de lijn van het koninklijke bloed aan Kaïn
gegeven, de eerstgeborene. De eerste koningen die uit de lijn van Kaïn
voortkwamen werden volgens Gardner met het slangenvuur gevoed.
Slangenvuur is menstruaal bloed van de Anunnaki-godinnen. Dat
consumeerde men om hun bewustzijn te verhogen. In dit menstruaal
bloed zaten diverse bestanddelen o.a. melatonine, wat men nodig had ter
verlichting van hun derde
oog. Later toen de
planeet der goden weer
vertrokken was, heeft
men als vervanging van
het slangenvuur het
mono-atomische
goudpoeder gebruikt.
Wanneer hoogwaardige
metalen aan zeer hoge
h i t t e
w o r d e n
onderworpen, ontstaat
een speciaal soort glas.
In de kathedraal de Notre
Dame in Parijs in Frankrijk is van dit speciale glas gebruikt, dat erg
helder is. Bij verhitting verdwijnt 44% aan gewicht, en ook de
resterende 56% kan men uit het gewichtsveld laten verdwijnen, namelijk
in een andere dimensie. Platina of witgoud kan een supergeleider
worden. Platina, met iridium en ruthenium worden toegepast bij
kankerbestrijding. De defecte cellen worden weer hersteld en
gecorrigeerd. Het heeft een verjongende werking. Men maakt er mono-
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atomisch goudpoeder van, bij extreem hoge temperaturen.
brochure nummer 382.

Zie onze

Aards koningschap was Kaïn-schap!
De woorden koning en koningin zouden eveneens van Kaïn af stammen,
van Qayin, koning. Het zouden de priester-koningen zijn. Het is de
erfopvolging van de Draak, de Kaïn-lijn. Zij beweren echter van koning
David af te stammen, van de lijn waaruit Jesjoea werd geboren. Deze
koningen werden gekweekt, zo men zei, om de leiders van de mensheid
te zijn. Hun bewering is echter
onjuist en stoelt nergens op, dan op
het feit dat Kaïn inderdaad de
eerstgeborene was van Adam en Eva.
Kaïn was niet de echte zoon van
Adam, dus niet Adams erfgenaam.
De lijn van Seth zou die van het
Priesterschap zijn, waaruit Noach
voortsproot, daarna Abraham en
Jakob. De Kain-lijn zou niet
gemengd zijn door middel van
huwelijken met Seth, dit om het Anunnaki-bloed zuiver te houden.
Cham is volgens Gardner niet de echte zoon van Noach, maar stamt uit
de Kaïn-lijn en stond in Egypte bekend als Thoth. Lamech als zoon van
Kaïn werd gezien als de vader van de vrijmetselaarssymboliek. Zij
schreven hun kennis op twee zuilen. Één zuil noemde men Marbell, die
was vuurbestendig. De andere zuil noemde men Latarus, die was
waterbestendig. De vrijmetselaren noemden de zuilen Jachin en Boaz,
zoals ze ook in de Bijbel worden aangeduid. De dochter van Lamech
heette Naämah of Isis. Jafet zou een zoon van Tubal-Kaïn zijn, volgens
Gardner, en niet de zoon van Noach. Van Jafet en Cham zouden de
Schotse Gaels afstammen. Van Ezau wordt gezegd dat hij harig was, van
Cham eveneens, en ook van Lilith en de koningin van Scheba.
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Kaïn en later Ezau zou de koningslijn voortzetten als eerstgeborene.
Ezau verkocht echter zijn recht aan Jakob, maar bleef er nog wel
aanspraak op maken. Via Ezau’s vrouw
Basjemath hadden zijn nakomelingen een
direct aandeel in de Drakenkoningen-lijn.
Het Egyptische erfgoed werd bewaard door
de vrouwelijke lijn, vandaar dat de
Egyptische koningen altijd huwden met
hun zusters.
De Edomieten verkregen dus rechtmatig de
erfenis van de Draken-koningen, met hun
koninginnen (als uilen), waarvan de
Bohemian-grove afstamt, Jesaja 34:13-17.
Ezau’s nakomelingen werden de koningen van
Amarna in Egypte, als Echnaton en
Toetanchamon. Dat Ezau zijn
eerstgeboorterecht aan Jakob had verkocht, had kennelijk geen effect,
gezien Ezau deed alsof hij dat recht bewaarde en er aanspraak op
maakte. Pas door huwelijken van Ezau-nazaten met die van Jakob zou
het koningschap van Kaïn bij David zijn aangekomen, volgens Gardner.
De Egyptische farao Amenhoteb is dezelfde als Echnaton of Akhenaton,
dat is de glorieuze geest van Aton. Aton is de beeldloze voorstelling van
de almachtige God, en niet de zonnegod Ra. Echnaton sloot alle tempels
van het veelgodendom in Egypte en voerde de mono-god in. Echnaton
wordt gezien als Mosis of Mose, die uit de lijn van de Edom koningen
was voortgekomen. Het latere beeld van de God Jahweh van Israël was
dus reeds gevormd in Egypte door Amenhoteb IV, Echnaton of Mosis,
het monotheïsme. Mozes trouwde met Zippora, eveneens van Edomafkomst. Haar vader Jethro was een nakomeling van Ezau, als priester.
Aan Mozes werden magische krachten gegeven, zodat het volk zou
kunnen zien dat hij de gevolmachtigde van Jahweh was. Dit, terwijl juist
magie in de Bijbel streng verboden is. Mozes en godinnen worden
dikwijls afgebeeld met horens op hun hoofden. Dit wijst naar een soort
communicatiemiddel dat men op het hoofd droeg (koptelefoons?),
waarmee men met de Goden communiceerde. Volgens Gardner was
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Mozes ook niet de echte broer van Aäron, maar was hij de Egyptische
vorst Echnaton. De zonen van Mozes waren immers ook geen priesters.
De lijn van de Kaïn-koningen zou via Mozes naar David lopen, waaruit
de latere Messiaanse koningen voortkwamen, aldus Gardner. De
Merovingers of Europese koningshuizen beweren van koning David af te
stammen, via de Jezus-lijn. In werkelijkheid stammen zij van Kaïn en
Ezau af, zoals blijkt uit de werken van Gardner. De Edomieten zijn
heden ten dage ook weer terug op hun oude stekje in het Midden-Oosten,
want Edom zit geheel in het moderne Jodendom. (zie The Jewish
Encyclopedia 1925: Edom is in modern Jewry). Vanuit die positie willen
zij met geweld de eerstgeboortezegen van Jakob binnenhalen.
Rome is er niet in geslaagd haar apostolische opvolging sluitend te
maken. Petrus was immers niet de eerste bisschop van Rome, maar de
Britse prins Linus, volgens haar eigen geschriften. In de eerste eeuwen
waren er de zogenoemde Desposymi, die de erfgenamen van Jesjoea
werden genoemd, dus zijn familie. Dat zou de lijn van het koninklijke
bloed zijn, de Sangréal of het Heilige Bloed. De Inquisitie was één van
Rome’s werktuigen om de graal-erfgenamen op te ruimen, zodat zijzelf
er aanspraak op kon maken het Rijk Gods te zijn, het geestelijk Israël.
Door de kerk werden de geschriften die betrekking hadden op de familie
van Jesjoea uit de canon geweerd. De voortzetting van de familielijn van
Jesjoea werd vervangen door kerkelijke dogma’s, aldus Gardner. Onder
de Katharen en Priorij van Sion zou de lijn van Jesjoea zich hebben
voortgezet, naar wat de Britse onderzoeker Henry Lincoln in zijn boeken
beweert. Van Katharen komt katharsis, dat zijn de gereinigden, en
werden kathars of ketters genoemd.
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Gardners gelijk en ongelijk
Gardners beweringen zijn soms heel waardevol en ondersteunen soms
onze inzichten. Anderzijds berust veel van zijn schrijven op
buitenbijbelse bronnen, waarvan de betrouwbaarheid twijfelachtig is. Uit
de geschiedenis en uit de Bijbel zien wij inderdaad het streven van Kaïn
en Ezau om te heersen over de anderen, over de massa’s. De nazaten van
Kaïn en Ezau presenteren zich als heersers, regeerders en ingewijden,
alsof zij uit de lijn van Juda-David zouden zijn
voortgekomen. Deze misleiding heeft velen op een
dwaalspoor gezet, door te denken dat de Europese
vorstenhuizen de voortzetting zouden zijn van de
troon van David. In werkelijkheid zijn deze
Merovinger-vorstenhuizen uit de lijn van Kaïn en
Ezau, die van de Nefilim zijn voortgekomen. Deze
vorstenhuizen beweren blauw bloed te bezitten
(The Black Nobility), wat hen recht zou geven om
over anderen te heersen. Aan de vruchten kent men Clovis-Merovee
de (stam) boom. De Merovingervorsten zijn allen
verbonden met occulte geheime genootschappen. Zij behoren tot de 13
satanische bloedlijnen, die bezig zijn hun Nieuwe Wereld Orde op te
richten. Zij hebben allerlei organisaties daartoe opgericht als: de
Trilateral Commission, de Council on Foreign Relations, de
Bilderberggroep van Prins Bernhard, de Malthezerorde, de Bohemian
Grove, het IMF, de Wereldbank, de VN, etc.. Via deze organisaties
hebben zij de wereldmacht en houden de volkeren in slavernij. Satans
huis is verdeeld en via de verdeel- en heerspolitiek houdt men de
volkeren in angst en onrust.
Er is een onthullend en leerzaam boek verschenen van de Russische
onderzoeksjournalist Daniel Estulin: ‘De ware geschiedenis van de
Bilderberg-conferentie’. Het boek kost 17,95 euro, en wordt uitgegeven
door Kosmos Uitgevers in Utrecht.
Het einde van deze eeuw is volgens het apocriefe boek 4 Ezra aan Ezau
en het begin van de toekomende eeuw aan Jakob. Ezau heeft het juk van
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Jakob van zich afgeworpen en regeert momenteel, zoals in Genesis
27:40 staat: En op uw zwaard
zult gij leven, en zult uw broeder
dienen; doch het zal geschieden,
als gij heersen zult, dan zult gij
zijn juk van uw hals afrukken.. Hij

heeft dat met list en bedrog
voor elkaar gekregen, door zich
te vermommen als Jakob.
Vroeger heeft Jakob hem
‘bedrogen’ zoals hijzelf
beweerde, maar nu heeft hij
Hillary’s inwijding
revanche genomen en
vermomde hij zich als Jakob/Juda/jood. Het zijn die Kain-Edom-joden
die liegen dat ze van Juda zouden afstammen, zoals Openbaring 2:9 en
3:9 zeggen.
Zal Amerika in 2008 de eerste vrouwelijke jodin tot presidente krijgen in
Hillary Clinton? Hillary is joods, haar voorouders heetten Rosenberg. Zij
is occult, een heks die door Sjamanen is ingewijd. Zie
http://www.gothamgazette.com/books/livinghistory.php

Gardners gelijk over de goden en hun familie: Het gaat in de Bijbel
inderdaad om een meervoudsvorm "Laat Ons mensen maken naar Ons
beeld en naar Onze gelijkenis".
Genesis 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons
beeld, naar Onze gelijkenis;
Het lijkt erop dat de ‘Goden’ (wie dat ook mochten zijn) de mensen
maakten en zich daarna terug trokken. De mensen schijnen aanvankelijk
aan hun eigen lot te zijn overgelaten. Wij lezen bij de torenbouw van
Babel dat de Goden zeiden:
Genesis 11:7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun
spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten
niet hore.
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Wat we zien is, dat de torenbouw geen doorgang vond en de mensen
inderdaad verstrooid werden. Weer schijnen de Goden zich daarna terug
getrokken te hebben, waarna zij later met z’n drieën naar Abraham toe
kwamen en met hem overleg pleegden over de aanstaande vernietiging
van Sodom en Gomorra. Weer hebben de Goden overleg met elkaar
gepleegd en gingen persoonlijk te Sodom polshoogte nemen van de
situatie aldaar. Hier zien
we dus niet een
Alwetende Godheid,
maar Goden (of Engelen,
dus boodschappers der
Goden) die in eigen
persoon de toestand
opnamen met hun eigen
ogen. Om daarna het
oordeel over Sodom en
Gomorra te voltrekken.
Sodom
Pas in een later stadium
maakt de Godheid Zich
bekend aan Abraham op de volgende wijze:
Genesis 15:1 Na deze dingen geschiedde het woord des
HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet,
Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.
Genesis 17:1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo
verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God,
de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht!

Hier is geen sprake van een meervoudsvorm ‘Ons’, maar van de
enkelvoudsvorm ‘Ik’. In het vervolg zien we de Godsopenbaring in
enkelvoudsvorm aan Izaak, Jakob en Mozes, waarna het volk Israël
Jahweh erkent als hun God. Toch zien we later, in het bijbelboek Jesaja
dat de godheid Zich nogmaals met ‘Ons’ aandient: Zie Jesaja 6: 8
Daarna hoorde ik de stem des Heeren, dewelke zeide: Wien zal
Ik zenden, en wie zal voor Ons henengaan? Toen zeide ik: Zie,
hier ben ik, zend mij henen.
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Het gaat niet zozeer om een naam toe te kennen aan een persoonlijke
God zoals de Soemeriërs, maar het gaat ons om de Ene, die Zich
openbaart aan Zijn volk Israël als de Almacht of de Almachtige, als de
God van Zijn volk Israël. Dat is de Schepper, die alles schiep en in stand
houdt.
Aan dát volk, uit de lijn van het vrouwenzaad, heeft Hij Zich verbonden
en de belofte gegeven van herstel van Zijn heerschappij. Zij zijn de
rechtmatige erfgenamen van het Koninkrijk Gods, de theocratie, wat
oudtijds vroeg om een bevestiging van Zijn verbond. De voorwaarden
zijn in Jesjoea volbracht, wat van ons geloofsgehoorzaamheid vraagt.
Als oprechte partners van het verbond vormen zij individueel de
theocratie, die in het Messiaans Vrederijk als volk zal worden ingevoerd.
En hoe dat precies te werk gaat wordt in de Bijbel duidelijk genoeg
omschreven. Vanzelf dat het zaad van Nachash (de slang) zoekt naar
allerlei wegen en middelen om het vrouwenzaad te vernietigen om zelf
de zegen of belofte van de wereldheerschappij naar zich toe te halen. Wij
moeten er dan ook niet van opkijken wanneer we voor de zoveelste maal
achter hun leugens en bedrog komen, via geschiedvervalsing,
vermomming of anderszins.
De God(en) van de Berg
Abraham zou eerst de God van de Berg hebben gekend. Inderdaad komt
deze uitdrukking meerdere malen voor in de Bijbel.
Genesis 22:14 En Abraham noemde den naam van die plaats: De
HEERE zal het voorzien! Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op
den berg des HEEREN zal het voorzien worden!
Exodus 19:18 En de ganse berg Sinai rookte, omdat de HEERE op
denzelven nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van
een oven; en de ganse berg beefde zeer.
Ezechiel 28:14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik
had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het
midden der vurige stenen.

Als Schepper wordt Hij ook de Almachtige genoemd, zie Openbaring
1:8, 11:17, 21:6, 22:13. Hij is de Alpha, het Begin.
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Verder wordt Elohim de Vader van Zijn Zoon Jesjoea genoemd. Als ElShaddai is Hij de Almacht, en wordt als zodanig 47 maal in de Bijbel
genoemd. De Zoon had een begin, Psalm 2:7, en Hij is de Wijsheid, het
Woord en is zover wij weten de enige directe schepping. Alle andere
dingen zijn door het Woord geschapen, als Jahweh, de Schepper-God.
Zie Johannes 1:1, Collossenzen 1:15, Hebreeën 1:3.
Hemels- en Aards koningschap
Verschillende aardse vorstenhuizen, die van de Merovingers afstammen,
dus van Kaïn-Ezau, beweren te regeren bij de ‘Gratie Gods’. Daarmee
willen zij aangeven dat zij de plaatsvervangers of representanten op
aarde zijn van Elohim, die Zelf in de hemelse gewesten woont. Zij
zouden bij Zijn gratie of gunst mogen
regeren. Daarbij zou het moeten gaan om de
regeringsvolheid, zoals deze geldt in de
hemelse gewesten. Laten wij zien of de
Merovingers of andere vorsten-bloedlijnen
hieraan voldoen.
De regeringsvolheid zoals deze in de
hemelse gewesten heerst wordt uitgedrukt
door het getal 12. Twaalf is de volheid van
de regering van Elohim en Zijn Koninkrijk.
Het getal 12 komen we in de Bijbel en in de Dierenriem
natuur verschillende malen tegen, wat wijst
naar die regeringsvolheid. Denk aan de oorspronkelijke 12 planeten.
Denk aan de 12 dierenriemtekens, aan de 12 apostelen, aan de 12
aartsvaders en 12 stammen Israels, etc..
In de engelenwereld zijn er 7 hoofdengelen. Deze worden ook Goden
genoemd, behorend tot de hemelse familie, die tezamen het volle Licht
van Elohim vormen en beschermen. Licht is wit en bevat alle kleuren
van de regenboog. Dat zijn er zeven. Het witte Licht van de troon van
Jahweh valt uiteen in zeven kleuren, waaruit alle levensenergie
voortkomt, en waaruit de materie is ontstaan door afkoeling. Naast deze
zeven Aartsengelen die aan ons bekend zijn, dus naast de zeven kleuren
van de regenboog, zijn er nóg vijf andere, voor ons onzichtbare stralen
en Aartsengelen. Dit zijn de vijf onzienlijke Cherubs of troondragers van
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Jahweh. Bepaalde kleuren
en stralen kunnen wij niet
zien. Denk aan UltraVioletstralen van de zon.
Elohim/Jahweh is louter
Liefde, en deze vijf
Hemelwachters zijn
gedienstige Geesten om de Troon der Liefde te bewaken. De fusie of
samenvoeging van hun energieën geschiedde door de Logos, het Woord,
dat zorgde voor een drievoudige lichtuitstraling: Liefde, Wijsheid en
Kracht. Het Woord, de Zoon, is het maximale Licht van de Vader, wat in
ons als geloof, hoop en liefde tot uitdrukking komt, als hemelse gave.
Zover wij uit de Bijbel weten was er onder deze vijf Troonbeschermers
één die zijn plaats verliet, de Engel des Lichts of Heylel, ook wel Lucifer
genoemd. De Bijbel noemt hem echter niet Lucifer. Hij/zij wilde als
overdekkende Cherub de Allerhoogste, dus de Zoon, gelijk worden,
zoals in Jesaja 14:14 staat.
Jesaja 14:12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij
zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de
heidenen krenktet!
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon
boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der
samenkomst aan de zijden van het noorden.
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den
Allerhoogste gelijk worden.
15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den
kuil!
Ezechiël 28:14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik
had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het
midden der vurige stenen.
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!
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De Cherubs zijn onzijdig, dus Hij/Zij. Door diens val werd er één
Cherub gemist, en mogelijk vielen de andere vier cherubs eveneens af.
Serafijnen namen toen hun plaats in, Jesaja 6:2. In Ezechiel vormen de
overige vier Cherubs de vier ‘Dieren’. Het waren er oorspronkelijk vijf.
Tezamen vormen deze de kleur violet, als hoogste concentratievorm of
vibratie van energie.
De zeven voor ons bekende Elohim of Aartsengelen zijn, zoals enkelen
in de Bijbel, en anderen in het boek Henoch worden genoemd:
1. Michael, kleur blauw
2. Jophiel, kleur geel
3. Chamuel, kleur rood/rose
4. Gabriel, kleur wit/geel
5. Raphael, kleur groen
6. Uriel, kleur goud
7. Zadkiel, kleur indigo
De vrouw waaruit Jesjoea werd geboren heette Maria of Miriam, dat is
Ma-ray. Ma = moeder, en ray = lichtstraal, dus de moeder-lichtstraal, het
groen der onschuld, aangekondigd door Gabriel.
Jesjoea, het Woord heeft ons de Vader verkondigd, dat Hij Liefde is en
ons als zaad van Jakob heeft aangenomen. Wij als Israël zijn de Knecht
van Jahweh, hoewel er tevens een aardse Knecht of Messias/Gezalfde
zal opstaan uit het huis van David, om tijdens het Messiaans Vrederijk te
regeren. De twaalf stammen Israels vertegenwoordigen de hemelse
regeringsvolheid. Uit elke stam een hoofd of apostel, zie:
Mattheüs 19:28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij,
die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer
de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon
Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf
tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.
Handelingen 26:7
Tot dewelke onze twaalf
geslachten, geduriglijk nacht en dag God dienende,
verhopen te komen; over welke hoop ik, o koning
Agrippa, van de Joden word beschuldigd.
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Openbaring 21:12 En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf
poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop
geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen
Israels.

Kaïn en Ezau hebben ook niet stil gezeten
en streefden eveneens naar de
regeringsvolheid van het getal twaalf. Aan
Ismael werden ook twaalf vorsten
toegezegd, maar niet dat zij de
erfgenamen zouden zijn van Abraham.
Dat werd aan Izaak gegeven.
Genesis 17:20 En aangaande Ismael
heb Ik u verhoord; zie, Ik heb hem
gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem gans zeer
vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal hij gewinnen, en Ik zal hem tot
een groot volk stellen;
Genesis 25:16 Deze zijn de zonen van Ismael, en dit zijn hun namen,
in hun dorpen en paleizen, twaalf vorsten naar hun volken.
Genesis 36: En dit zijn de namen der vorsten van Ezau, naar hun
geslachten, naar hun plaatsen, met hun namen: de vorst Timna, de
vorst Alva, de vorst Jetheth,
41 De vorst Aholibama, de vorst Ela, de vorst Pinon,
42 De vorst Kenaz, de vorst Teman, de vorst Mibzar,
43 De vorst Magdiel, de vorst Iram; dit zijn de vorsten van Edom,
naar hun woningen, in het land hunner bezitting; hij is Ezau, de vader
van Edom. (Dit zijn eveneens 12 vorsten)

In de eindtijd maakt Ezau zich weer sterk. Hij kan echter niet toekomen
aan de regeringsvolheid van het getal twaalf. De Nieuwe Wereld Orde
die men vestigt krijgt slechts 10 koningen. De completering van de
regeringsvolheid is en blijft voor Jakob, voor de twaalf stammen Israels
in de verstrooiing, die vergaderd zullen worden onder één Hoofd.
Ezechiël 34:24 En Ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn; en Mijn
knecht David zal Vorst zijn in het midden van hen, Ik, de HEERE, heb
het gesproken.
Ezechiël 37:25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht
Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin
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zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in
eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in
eeuwigheid.

De tien koningen van de Nieuwe Wereld Orde, zie:
Daniël 7:24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen
tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal
verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen.
Openbaring 17:12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien
koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als
koningen macht ontvangen op een ure met het beest.
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Koningschap van Jesjoea
In het Messiaans Vrederijk zal er een aardse Messias zijn om over Israël
te regeren. Dat is iemand uit de lijn van David en wordt dikwijls David
zelf genoemd, ook wel Zerubbabel. Zie Jeremia 30 en 33, met Zacharia 1
en 3.
Jeremia 30:21 En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit
het midden van hem voortkomen; en Ik zal hem doen naderen, en hij
zal tot Mij genaken; want wie is hij, die met zijn hart borg worde, om
tot Mij te genaken? spreekt Jahweh.
22 En gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.
Jeremia 33:14 Ziet, de dagen komen, spreekt jahweh, dat Ik het goede
woord verwekken zal, dat Ik tot het huis van Israel en over het huis van
Juda gesproken heb.
15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der
gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen
op aarde.
16 In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen;
en deze is, die haar roepen zal: Jahweh, onze GERECHTIGHEID.
17 Want zo zegt Jahweh: Aan David zal niet worden afgesneden een
Man, Die op den troon van het huis Israels zitte.

Jesjoea regeert vanuit het hemels nieuwe Jeruzalem met zijn
regeringslichaam, bestaande uit de 12 apostelen met de 144.000
eerstelingen. Zij geven hun instructies aan de aardse Messias en zijn
regering. Op die wijze is het dat Jesjoea Zijn Koningschap laat gelden,
zie o.a.
1 Corinthiërs 15:25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al
de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.
Openbaring 11:15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er
geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken
der wereld zijn geworden aan Jahweh en van Zijn Christus, en Hij zal
als Koning heersen in alle eeuwigheid.
1 Corinthiërs 15:28 En wanneer Hem alle dingen zullen
onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden

De Nieuwe Wereld Orde en haar tien staten
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Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in
allen.

Dan is de theocratie geheel hersteld en het Godsrijk definitief.

Zie verder voor de Messiasverwachting, nummer 120 ‘Wat een Wereld’,
uitgave NIB, postbus 30009, 1303AA Almere.

De R.K. koning Jezus met tiara-kroon en regalia

