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  Het boek over het graf van Jezus

Groot Nieuws
Groot nieuws kan goede en of kwade tijdingen bevatten. Wie het nieuws
waarop wij doelen zelf wil lezen zal op Internet de volgende sites moeten
bezoeken: 
http://aoreport.com/mag/index.php?option=com_content&task=view&id=6
08&Itemid=44
http://www.jesusfamilytomb.com/
http://time-blog.com/middle_east/
http://israelitybites.blogspot.com/

Het grote nieuws betreft nieuws over het
vinden van het familiegraf van Jezus te
Jeruzalem. 
Een zekere James Cameron (de
Camerons komen oorspronkelijk uit
Schotland, het land van de vele occulte
genootschappen) die 33e graad
hooggraad vrijmetselaar is, is filmmaker
en drievoudig Oscar-winnaar, o.a. voor
zijn film “De Titanic”. Cameron heeft
een nieuwe film gemaakt over de graf
van Jezus, waarvan men zegt de
lichamelijke resten te hebben gevonden
van Jezus, van zijn vader Jozef en
moeder Maria, maar ook van zijn broer Jakobus, en van Jezus’ vrouw
Maria Magdalena en zoon. Volgens de visie der vrijmetselaren was Jezus
gehuwd met Maria Magdalena en verwekte hij kinderen bij haar, waarvan
er heden ten dage nog afstammelingen overig zijn. Het boek van Dan
Brown “De Davinci Code” gaat o.a. hierover. 
Met de openbaarmaking van de vondst en de film brengt Cameron de
Bijbelse gegevens over Jezus (Jesjoea) leven, dood en opstanding, in
diskrediet. In de film wordt de lijmstenen bak getoond waarin de
lichamelijke resten van Jezus zouden liggen. Het opschrift op de bak luidt:
“Jezus, zoon van Jozef”. Er zijn in totaal tien van zulke beender-bakken
gevonden, die men ossuaries noemt. Enkele jaren geleden heeft men de
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James Cameron

  De ingang van het graf van “Jezus” 

beender-bak van Jakobus publieke bekendheid gegeven, waarop zelfs de
naam “Jakobus” geschreven stond. 

DNA-testen tonen inderdaad aan dat het om
een familiegraf gaat. Met zekerheid wordt
gesteld dat het hier om het graf van Jezus en
zijn familie gaat. De kans zou één op de
tien-miljoen zijn dat er nog een andere
familie geleefd zou hebben met dezelfde
namen. Het graf werd reeds in 1980 ontdekt.
De Israelische regering is bewaarder van de
lijmstenen bakken, die in Beit Shemesch,
dat ligt dicht bij Jeruzalem,  opgeslagen zijn.
Twee van de kisten zijn onlangs naar New
York over gevlogen voor een nieuws

conferentie die vandaag plaatsvindt, om 11.30 plaatselijke tijd, dus op 26-
02-2007. En morgen, op de 27e februari wordt het boek “The family tomb
of Jesus” officieel uitgegeven.

Waarom heeft men 27 jaren gewacht om deze vondst openbaar te maken?
Het moet ons toch wel duidelijk zijn dat de Illuminati en lieden die de
Nieuwe Wereld Orde willen oprichten achter deze geschiedenis staan, om
met hun misleiding het Bijbelse verslag van Jezus in diskrediet te brengen.
Hierdoor zullen zij hún valse messias
kunnen presenteren, als of hij de échte
nakomeling van Jezus is.
De bekendmaking vandaag van de
vondst van het familiegraf van Jezus
en het tonen van Zijn lichamelijke
resten, is zo goed als zeker de laatste
stap der Illuminati in het proces om de
“mens der zonde” naar voren te
schuiven en hem wereld-bekend te
maken. En wel in de tijd dat er een
zeer grote chaos op aarde heerst
vanwege een door de Illuminati
geplande derde wereldoorlog. De contouren ervan zien we reeds in de regio
van het Midden-Oosten. Men zal zeer waarschijnlijk aantonen dat hún
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 Beender-box of ossuari

messias hetzelfde DNA heeft als de Jezus uit het graf te Jeruzalem. Het is
te verwachten dat heel veel christenen deze leugens zullen geloven.

Wanneer Jezus niet celibatair geleefd
zou hebben, niet gestorven en opgestaan
zou zijn, zoals de Bijbel beschrijft, stort
heel het traditionele christendom in
elkaar! Wanneer de Illuminati aantonen
dat het centrale punt van het belijden der
christenen niet klopt, worden alle
christelijke geloofswaarheden ter

discussie gesteld en weggevaagd. Vervolgens is de God van Israël
(Jahweh) niet de alleen ware God meer, maar één van de vele goden der
Sumeriërs, die hen Anunnaki-goden noemen. Deze Anunnaki-goden
zouden Adam en Eva hebben geschapen om als slaven in de goudmijnen te
werken, en vlogen met hun luchtschepen van hun planeet Nibiru naar de
aarde en weer terug..
 
Wanneer wij er 2Thessalonisenzen 2:1-12 op nalezen, zien wij de feiten
zich voor onze ogen voltrekken:

1 ¶ En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere
Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,
2  Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt,
noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons
geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.
3 ¶ Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet,
tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens
der zonde, de zoon des verderfs;
4  Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als
God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal
zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.
5  Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd
heb?
6  En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard
worde te zijner eigen tijd.
7  Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede
gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem
wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
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Op 4 maart 2007 
zal de film van James
Cameron over het graf
van Jezus door
Discovery
Channel worden
uitgezonden

8  En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de
Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken
door de verschijning Zijner toekomst;
9  Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle
kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
10  En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die
verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet
aangenomen hebben, om zalig te worden.
11  En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de
leugen zouden geloven;
12  Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd
hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.  

Hoe anders kan de grote afval van het christendom worden verwezenlijkt,
d a n  d o o r  d e  c e n t r a l e
geloofswaarheden ervan in
diskrediet te brengen?
De tijd dat de mens der zonde
zichzelve zal vertonen dat hij God
is, is dan ook wel heel kort bij.
Wanneer wij de werking des
satans zullen zien, in alle kracht,

en tekenen, en wonderen der leugen, weten wij dat deze mens der zonde
spoedig zal worden te niet gemaakt door de wáre verschijning van de
Messias. Wat dat betreft is er zeer goed nieuws en leven wij in een hoogst
spannende tijd.  

Ter verdere informatie:
http://www.christiananswers.net/dutch/jesus/home.html
http://graal.co.uk/ossuary.html


