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Inleiding

Er zijn zes levensterreinen waar onzichtbare machten de mensheid 

-speciaal het blanke westen- in slavernij houden, of wij dat zien en prettig

vinden of niet, het gebeurt gewoon, het is realiteit, n.l.: 

1. Het geld (goud), banken en rente (woeker)

2. De nieuwsmedia (publieke voorlichting)

3. De energie (fossiele brandstoffen en grondstoffen, etc.)

4. De medicijnen (gezondheid en chemie)

5. De verslavende middelen (alcohol, sex, drugs en sport)

6. De voeding (voedselmarkt, landbouw, veeteelt en visserij)

In wiens handen zijn deze machtsmiddelen, waarmee men de

wereldbevolking in slavernij houdt?  Om zelf een juist antwoord hierop te

geven dient men eerst de volgende websites op Internet te bezoeken: 
 http://youtube.com/watch?v=vJvKmrgzghE

www15.ocn.ne.jp/.../yudayasensou.e.htm

www.watch.pair.com/mystery-babylon-3.html

www.knowledgedrivenrevolution.com/Articles/20...

www.conspiracyarchive.com/Commentary/Sabbatai...

De media zorgen voor het nieuws dat wij voorgeschoteld krijgen. Daarmee

kan men ons manipuleren zoals zij dat nodig achten. De energie zorgt

ervoor dat wij afhankelijk zijn voor onze mobiliteit en welvaart. De

medicijnen raken onze gezondheid, waarmee men ons ziek kan houden en

vastklinken aan de farmaceutische industrie. 

Als voorbeeld dat de meeste artsen hieraan meewerken het volgende:

Tijdens een staking van artsen in Israël in 2000 zakte het sterftecijfer wel

40%, en tijdens een staking in 1973 was dat 50%. In 1972 in Los Angeles

zakte tijdens een staking het sterftecijfer met 14%, en in Bogota met 35%.

Bovendien, los van het feit van de vorige gegevens, vallen er elk jaar in

Engeland 40.000 doden door medische fouten. 

Wij zijn voor ons welzijn en voor de welvaart afhankelijk van machten die

de middelen voor ons welzijn, voor onze welvaart en voor onze

ontspanning en gezondheid in handen hebben. Die machten maken

gigantische winsten, doordat zij het monopolie in handen hebben en wij
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van hen afhankelijk zijn. Deze lieden zien niets in vondsten van goedkope

natuurlijke middelen waardoor ziekten worden uitgebannen. Zij zijn ook

fel tegen ‘vrije of kosteloze energie’ zoals Nicolas Tesla

dat reeds had uitgevonden. De uitvindingen van

Raymond Rife (oa. de Rife-telescoop) op het gebied van

genezing zijn dan ook volop tegengewerkt. 

Wanneer wij u vertellen dat de machten die achter de

schermen de touwtjes in handen

hebben van de wereldmarkten, van het

geld, van de grondstoffen, etc. wel

degelijk kenbaar zijn, wordt u wellicht

nieuwsgierig.  U hebt ze al kunnen

opsporen via enkele websites, die daar dieper op in gaan

en de koe bij de horens vatten.

De meeste mensen hebben er geen flauw benul van wie

de heren ‘imkers’ zijn die ons als werkbijen exploiteren.

Deze ‘imkers’ werken vanuit 13 families wereldwijd.

Men noemt hen wel ‘illuminaten’.  Zij hebben één grote

voorman en leider, de Pindar, een Rothschild-afstammeling. Dát is de

Koning van modern Babel. In Jesaja 14 wordt over hem geschreven. 

http://www.redicecreations.com/connections/more/zionism.html

http://cliffordshackforum.blogspot.com/

http://www.illuminati-news.com/Makow040106.htm

http://biblesearchers.com/reflections/2004/augustkerry.shtml

http://truthseeker2473.blogspot.com/2006/06/summer-part-2.html

http://www.cephas-library.com/israël/israel_marching_the_prince_of_peac

e_antichrist.html 

www.sign2god.com/wereld/FM/FM.html

www.neaiga.org/secret_societies_pictures.htm

Jesaja 14 over de koning van Babel

Volgens Jesaja 14 zal Israël  verlost worden van de slavernij van Babel in

de eindtijd, zie versen 3 tot 5: 
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3  En het zal geschieden ten dage, wanneer u Jahweh rust geven zal van uw

smart, en van uw beroering, en van de harde dienstbaarheid, waarin men u

heeft doen dienen;

4  Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en

zeggen: Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op?

5 Jahweh heeft den stok der goddelozen gebroken, den scepter der

heersers.

  

Wij zitten in ons zogenoemde ‘vrije westen’ onder de

knoet, stok of scepter van de moderne heersers van de

eindtijd, de Europese Unie, met als hoofd de moderne

‘koning van dit EU-Babel’. 

De gehele aarde leed onder deze heerschappij, zie vers

6:
6  Die de volken plaagde in verbolgenheid met een

plaag zonder ophouden, die in toorn over de heidenen

heerste, die wordt vervolgd, zonder dat het iemand afweren kan.

7  De ganse aarde rust, zij is stil; zij maken groot geschal met gejuich.

Wanneer de volkeren der aarde zullen horen dat het afgelopen is met de

‘koning van modern Babel’, en zijn gevolg ook gedood is, zullen zij

verblijd zijn, zelfs de natuur is verheugd over deze ontlasting van haar

druk, zie vers 8:
8  Ook verheugen zich de dennen over u, en de cederen van Libanon,

zeggende: Sinds dat gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op, die ons

afhouwe.

  

Maar dat niet alleen, zelfs het dodenrijk is in beweging gekomen. Door de

komst van deze ‘superman’ werden de bokken der aarde wakker, alsook de

oude reeds lang gestorven koningen die van dezelfde statuur waren, zie

versen 9 en 10: 
9  De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan,

als gij kwaamt; zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde;

zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan.

10  Die altegader zullen antwoorden, en tot u zeggen: Gij zijt ook krank

geworden, gelijk wij, gij zijt ons gelijk geworden.

Men zou verwacht hebben dat deze eindtijd koning van Babel via alle

hightech middelen die hem ter beschikking stonden, de wereldmacht zou
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  voorstelling van lucifer

hebben kunnen veroveren.  Maar nee, zijn trots is gebroken. Ook heeft hij

geen technologische onsterfelijkheid kunnen verkrijgen, maar is zijn dood

lichaam overgegeven aan de maden en wormen.

Hij, als trotse koning van Babel, was een nazaat van Heylel/Lucifer, de

gevallen hoofdengel. Hij was een zoon van Shagar, zoon van de dageraad

of morgenster. Hij is uit de hemelen teruggevallen op de aarde en

verpletterd, zie verzen 11 en 12:
11  Uw hovaardij is in de hel nedergestort, met het geklank uwer luiten; de

maden zullen onder u gestrooid worden, en de wormen zullen u bedekken.

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!

Deze hoofdvorst van Babel was zeer vermetel,

door zelfs zijn troon te willen verhogen boven de

andere sterren van Elohim. Hij wilde zich

neerzetten met zijn troon op de berg der

samenkomst der goden. Dan kon hij zijn rivalen

eraf stoten, dacht hij. Deze berg der goden is het

hemelse Sion of nieuwe Jeruzalem, de stad waar

Abraham vol verlangen naar uitkeek dat deze

terug zou keren. In de voortijd was Heylel reeds van deze berg afgeworpen,

daar er ongerechtigheid en leugens in hem werden gevonden. De

mogelijkheid om nog langer in en nabij de ‘hemelse Goden’ te verkeren

was hem ontnomen. De planeet of berg der Goden stond hoog in het

noorden gepositioneerd, in een uithoek, zie

vers 13 en Psalm 46-48:13  

En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel

opklimmen, ik zal mijn troon boven de

sterren van Jahweh verhogen; en ik zal mij

zetten op den berg der samenkomst aan de

zijden van het noorden.

  

In de eindtijd zal dezelfde planeet of ‘berg’

terugkeren en weer opnieuw zijn positie

innemen op dezelfde locatie, in de uithoek van
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Baron Rothschild

Guy de Rothschild

het noorden.  Deze planeet zal hoog boven de wolken blijven staan. Zo te

lezen zal de trotse koning van Babel zich er naar toe begeven via de

middelen die er nu al voor klaar zijn, zoals te zien bij de NASA, ESA en

Russische ruimtevaartprojecten. 
13  En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon

boven de sterren van Jahweh 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.

Het is de namaak-Christus of imitatie-Messias van de

eindtijd, die in zijn profaniteit doet voorkomen alsof

hij de echte beloofde Messias is, de Gezalfde van

JHWH (Jahweh).

Zie wat er in de Odes van Salomo over hem wordt

geschreven, in hoofdstuk 38:9-14.
9. De verderver van verdorvenheid heb ik gezien.....

10. Wie is dat? dat is de Bedrieger ..... en zij is de

Dwaling....

11. Zij bootsen de Geliefde en Zijn Bruid na, en

veroorzaken dat de wereld dwaalt....

12. Zij nodigen velen uit voor hun feestmaal en geven

wijn aan allen zodat ze dronken worden

13. Zij tonen hun wijsheid en bewijzen zichzelf erdoor

dwazen te zijn

14. Zij zijn zonder inzicht en razen, want zij zoeken Haar niet   

Wij hebben deze trotse koning geïdentificeerd als komende via de

Kaïn/Ezau/Askenaz lijn, een Askenazische/Khazaarse man, die zich

volgens de profeet Jesaja in staat acht met de Goden te kunnen

communiceren en hen uit te dagen. Zijn onderneming zal hem niet goed

bekomen. Hij wordt uit de hemel geworpen op de aarde! 
Jesaja 14:15  Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van

den kuil!
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16  Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en

zeggen: Is dat die man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed

beven?

17  Die de wereld als een woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde,

die zijn gevangenen niet liet los gaan naar huis toe?

18  Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, een iegelijk

in zijn huis;

19  Maar gij zijt verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een

kleed der gedoden, die met het zwaard doorstoken zijn; als die nederdalen

in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam.

20  Gij zult bij dezelve niet gevoegd worden in de begrafenis; want gij hebt

uw land verdorven, en uw volk gedood; het zaad der boosdoeners zal in der

eeuwigheid niet genoemd worden.

21  Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner vaderen

ongerechtigheid wil; dat zij niet opstaan, en de aarde erven, en de wereld

vervullen met steden;

22  Want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt JHVH der heirscharen, en Ik zal

van Babel uitroeien den naam en het overblijfsel, en den zoon en den

zoonszoon, spreekt JHVH.

23  En Ik zal hen stellen tot een erve der nachtuilen, en tot waterpoelen; en

Ik zal hen met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt JHVH der

heirscharen.

 

Achtergronden Heylel (Lucifer)

Heylel is het product der cijfers (de som, Ezechiël 28:12), of te wel het

toonbeeld van perfectie. Vandaar dat deze Hoofdengel dikwijls afgebeeld

wordt met een pentagram op het hoofd en een lelie in de hand. Het

pentagram is symbool van perfectie, en de lelie is symbool van volmaakte

schoonheid/ongereptheid.

Som is volgens Strongs 8508 tokniyth, en dat komt slechts éénmaal in de

Bijbel voor, en betekent admeasurement, consummation, pattern, dat is iets

voltooids, volmaakt, toonbeeld van.

De nazaten van Lucifer werken onder zijn vlag, eveneens met het

pentagram, de uitdrukking van perfectie. Nu zijn er verschillende nazaten

van Heylel/Lucifer, en het huis van satan is verdeeld. Oud Babylon maakte

aanspraak op de erfenis van Lucifer, en dat doet Nieuw Babylon, het

verenigde Europa (het verenigde Roomse Rijk) eveneens. Het Grote
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Babylon (dochter van Babel), de USA, maakt óók aanspraak op de

alleenheerschappij.

Uit Lucifer komen de Nephilim/Anakim, de reuzen en geweldigen, en de

Atlantiden, en de 'bokken uit de voortijd’.

Nachash (satan) een trawant van Lucifer, heeft met Lilith (een vrouwelijke

demon voor wind, ziekte en ellende) de Kaïn-nageslachten voortgebracht.

Kaïn is geindentificeerd als 'Bel', en dat betekent vermengen, een halfbloed

of mulatto. Bel, met zijn zoon Nimrod, waren de stichters van Babylon,

met hun god Marduk (dat betekent 'Nietsnut').

Nimrod is het produkt van een kruising met een

Luciaan, waaruit de 'Satyrs' voortkwamen.

Nimrod noemde men wel Pan, Capricorn, dat is

een halve man en halve bok.  Dat waren

kannibalen, zij konden mooi op een panfluit

spelen.

Kaïn en Ezau zijn later voor een groot deel in

elkaar opgegaan, als een Amalek-volk (of

Amelek), hoewel er intern altijd veel hommeles

is geweest en nog is.  De Nachash-linie

probeerde via Rebekka de 'hand op de troon van

Jahweh'  te leggen, via Ezau.

De Amalekieten, die uit een bastaard kleinzoon

van Ezau voortkwamen, hebben verhoerd bloed. Ame-leukos = verhoerd

bloed. Er was echter nóg een oud volk dat Amalek heette, en dat van Kaïn

afstamde. Deze Amalekieten schijnen in elkaar te zijn opgegaan.

Lucifer is de zoon des dageraads, dat is Venus, Astarte, Esther, Isthar, en

heeft als kenmerk de achthoek en vijfpunt.

Astarte staat op de Britse bankbiljetten met een schild en korenaar, als

vrouwe Brittania, en is beslist géén Israël-symbool!

Amaleks doel is ..... de hand te leggen op de 'Troon van JHVH', op de

algehele perfectie en beheersing van het volmaakte, van de ‘energeia’ of

oerkracht. Num.24:12-24; Deut.25:17-19; Ex.17:14-16.

Elohim heeft een vernietigingsbesluit over Amalek reeds klaar, dat is

vastbesloten! In Deut.25:19 is zulks te lezen, om de gedachtenis van
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Amalek gehéél uit te delgen!

Wanneer Saul destijds deze opdracht had

vervuld, zouden wij momenteel niet opgescheept

zitten met de huidige politieke, maatschappelijke

en religieuze problemen! Wij zijn echter  niet

verloren! Bileam voorzegde de ondergang van

Amalek en de opgang van Israël. De

Amalekieten waren de slechtsten van de Kaïn-

lijn, en zij zullen hun verdiende loon ontvangen!

Amalek-Edom zit grotendeels in het Jodendom,

zie the Jewish Enc. 1925. Lees van A. Koestler

'The thirteenth Tribe'. Sauls nalatigheid zal worden hersteld!

De Amalek-lijn is nog kwader dan de Edom-lijn. Lucifer is gevaarlijker

dan Nachash. Interne strijd toont reeds, dat de Khazaren (overwegend

Amalek) hun 'broeders' de Sepharden op een slim-slechte wijze

discrimineren en elimineren.

In het Midden-Oosten ligt de bakermat van de Nefilim en Rafaïm-geesten,

daar liggen o.a. immers ingangen naar de 'bodemloze put'. Bekend is dat er

in Saudi Arabië en Jordanië zulke ingangen zijn. Wij zien heden ten dage

dat de aloude 'geesten' tot hun bakermat willen terugkeren.

Engeland, het land van de gevallen engelen, de Luciferianen heeft modern

'Assur' of Rusland opgebouwd, via haar Rothschild bank.

Amerika heeft onder leiding van de Rockefellers de wederopbouw van

Nieuw Atlantis (de USA) op zich genomen, en tezamen vormen die twee

het Grote Babylon van de eindtijd.

Dit zijn de leiders van de 'bok-naties', van de bok Baphomet of Pan, zie

Ez.34:17. Zij zijn de Illuminati, de hooggraadvrijmetselaren met hun

Scottisch rite met 33 graden in Engeland, en de York rite van negen graden

in de USA.

Heylel/Lucifer is te identificeren als de koning van het noorden, het

pyramide-systeem, zie het USA Great Seal, met o.a. een ingang tot die

'onderwereld' in de Artica-Noordpool, onder de Beringzee. Daar liggen

diepe gangen, waarin zij hun Je-Zeus opwachten wanneer hij komt, dat is

Thor, Osiris, Maitreya, en hun wapen is o.a. de god Maüzzim, de oerkracht
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   Ziggurat

in het atoom.

Nachash-satan is de koning van het zuiden, met een toegangspoort tot de

onderwereld bij de Zuidpool, en heeft de god Pluto, en het plutonium-

wapen, met het zonnerad of hakenkruis (en de Davidster) als symbool.

Lucifer is de verzegelaar der som, van het produkt, dat is het getal 13,

terwijl Nachash het getal 33 heeft in de Scottisch rite, en Lucifer 3 x 3, dat

is 9, met de York ritus. Dat levert de 'Round Table of the Nine' op. Zij zijn

de phoenixwezens. of Phoeniciërs, met hun symbool de Adelaar, zie het

USA Great Seal.

Om de huidige strijd in deze wereld, en in het Midden-Oosten te verstaan,

moeten wij de oude geschiedenis van Babel kennen.  Babel was een stad

vol trots, waarvan Nebucadnessar zei: Is dit niet het grote Babel dat ik

gebouwd heb!  Onder de nieuwe Nebucadnessar 'Saddam Hussein' is Babel

voor de  zesde  maal herbouwd, na ongeveer 3600 jaar, dat is één Sjar in

het Sumerisch.

Saddam moest plaats ruimen voor Bush en Blair. In Babel stond een toren

waarlangs men dacht dat Marduk afdaalde. Die

toren heette: Ete Menanki = fundament van hemel

en aarde. De toren was een Ziggurat van zeven

verdiepingen. dat zou een kopie zijn van het

inwendige van het Hemelse Nieuwe Jerusalem,

waarin 7 lagen zijn.

Het voetstuk mat 33 meter hoog, en de 2e trap 15

meter hoog, en in totaal was de toren 90 meter

hoog. Op 75 meter hoogte bestudeerden de priesters de loop der sterren en

deelden zij de hemel in, in 12 tekens en groepen, de Zodiac.

Dit Babel werd reeds met de ondergang bedreigd, zie Jesaja 13:19-22, en

Jeremia 50-51. Gedeeltelijk is die ondergang gekomen, maar nu is Babel

weer herbouwd.  De vraag is of dít Babel het 'vredesaltaar' (Ara Pacis) van

de Goden (de Elohim) is, de 'Poort der Goden'.

In het Griekse woord 'aris' zit de betekenis van 'meetsnoer, richtsnoer,

paslood', zoals dat in de hand van Zerubbabel is gegeven, Zach. 4:10.  Ara

komt van 'zonne-aura', zonne-uitstraling, zoals in het oude Barneveldse

Wapen is te zien, en dat valt samen met het Altaar uit Jes.19:19 in Egypte.

Het 'geestelijk Egypte' dat is Nederland, dat bestaat uit opgehoopte aarde
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vanuit de zee en klei der rivieren. Het oude

Egypte heette Mizraïm, en door ophoping van

klei uit de Nijl, is men het Egypte gaan noemen,

dat is: aarde die opgehuubt is.

Lucifer bouwde het eerste vredesaltaar in Irak

(ziggurat), en later in de USA (Merovinger-

piramide op het Grootzegel). De USA is Apollo,

of Jupiter, en werkt weer samen, hoewel als grote

rivalen, met het Europesche Roomse Babylon,

met hun Jupiter-altaar in Rome. De zoon van Jupiter is Kronos (=

tijdmeting), heer van de dobbelstenen. Elk koppel op de dobbelsteen heeft

een som van zeven. 

                       1 + 6 = 7,     5 + 2 = 7,      3 + 4 = 7.

Het symbool voor Chronos of Kronos is het CHR of XP teken, en dat heeft

het christendom gebruikt als Chi-Rhoo teken.

CHR .... onos (onos = ezel), en daarop zou Je-Zeus het nieuwe tijdperk

binnenrijden, de nieuwe aion ontsluiten, een nieuwe

cyclus openen, op de 'heilige ezel' of Agnos Onos.

Dat is dan 22/7e = pi = 3,14, en is de Gulden Snee in

het Pentagram, de perfectie. Die ezel droeg de wijn

(oinos) die zorgde voor de vreugde of extase.

U ziet wel dat de christelijke symbolen afkomstig

zijn van heidense gebruiken, en dat de uitspraken van

de Schrift en van de Heiland, gebruikt zijn om

daarmee het heidense voertuig te versieren en voort te trekken.

Altaar of ARA komt van Arena, dat is een  dieren-theater. 

Op een altaar worden immers dieren geofferd.

Zo zien wij de ezel, en de god Pan, de bok Baphomet verschijnen in hun

religie. Pan komt weer van Pen of Penta, de vijfpunt, maar dan wel

omgekeerd, met de punt naar beneden gericht! 

Het gaat dus om de Vijf-god, of Vijf-goden manifestatie. Dat is de

weersgod, Thor, van het Pan-terion, met het tien-delige decimale stelsel.

Saturn is Kronos, met het magische vierkant der 36. Dat is het aantal

graden in het pentagram van de Gulden Snede.

Dit Saturnus-vierkant telt negen  cijfers, net als het enneagram:
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http://www.sign2god.com/wereld/Enneagram/Enneagram.html

      4 9 2

      3 5 7 

      8 1 6    aan alle zijden opgeteld levert dit 15 op.

Omgedraaid is 15 = 51, het getal der democratie. Negen is het getal van het

oordeel.

In de 'Temple of Understanding' in de USA (daarin komen de 6 grote

wereldreligies tesamen) is dit Saturnusvierkant te zien, ingemetseld, en

heeft de vorm van een ijzeren steen, met deze getallen er op afgebeeld. Zie:

 http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Washington_Cult.htm

Lucifer wil het oude Babylon hebben, als zijnde de bakermat der 15, het

getal der kosmische volheid.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

Het complete getal van het Pantherion (van de antichrist)  is 666, en dat

verkr i jgt  men door  1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13-

+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+28+29+30+31+32+33+

34+35+36  op te tellen = 666.

In deze eindtijd der 'goden' leven wij!

Pan kan plotseling komen en zich vertonen als Baphomet, zodat vooral de

vrouwen de schrik van hun leven krijgen, en in Pan-iek (paniek) raken!

Wij mogen echter geen panische angst bezitten, daar Michaël voor óns zal

opstaan! Wij zullen als klein landje wel heel even zeer benauwd worden

(tijd van Jakobs benauwdheid), maar alhier is en wordt het wáre

Vredesaltaar gebouwd, de uitdrukking van volmaaktheid via het

Pentagram, het getal 15 en 51, op de 51e breedtegraad en 51 graden

mercatorprojectie van de Grote Pyramide, waar de Veluwe, het midden des

lands, op 51 mtr boven NAP ligt.

Onze beschermengel is Michael

JHVH heeft, om Israëls bestaan en voortbestaan te waarborgen, aan ons

een speciale Engel of Bode gegeven. Gen.48:16; Ex.14:19, 23:20-23.

Het engelen- en geesten-geloof was oudtijds sterker dan nu in deze

geciviliseerde samenleving. Momenteel zijn de sociale wetgevingen de
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'beschermengelen' voor velen. Toch bestaan de bescherm-engelen. Aan

Jakob was een speciale Engel gegeven, die hem uit alle nood redde, en

deze Engel wijst Jakob toe aan Efraïm en Manasse. 

Ook Ezau had een engel, en deze voert veelal een laffe strijd, zoals via

Doëg, Agag, Hadad, Haman en Herodus.  Amalek speelt daarin een

hoofdrol, en vandaar de strijd van JHVH tegen Amalek van geslacht tot

geslacht. Amelek helpt de vijanden van Israël op een slimme wijze.  Onze

v o o r v a d e r e n  h e b b e n

Nederland altijd het 'Israël

in het Westen' genoemd, en

zagen in Spanje en Alva de

A m a l e k -  E z a u

tegenstander.  De Engel die

voor Israël uit zou gaan

wordt ook wel 'Metatron'

genoemd, dat is ' Vorst der

aarde', en 'Mijn Naam is op

Hem'.

Dr. F. de Graaff heeft over

dit soort engelen een interessant boek geschreven: 'Als de goden sterven'.

In Dan.10:13, 12:1; Judas vers 9; Openb.12:7 lezen wij van Michaël.

Kwade engelen, zie Jes.24:21, zijn als de 'Hoge machten in de hoogte',

waarover JHVH Zijn oordeel zal laten komen.

Toen Israël uit Egypte trok ging Michaël voorop, Ex.14:19; 23:20. Zo toont

ook de historie van Nederland dat Michaël ons volk verloste uit machten

die sterker waren dan wij.

Baphomet, de bokgod

Baphomet of Pan is een kwade engel, een centaurus, half mens, half dier.

Hij heeft een witte baard en twee karbonkelstenen als ogen. Bafometus =

de man met de baard, waar de baard het symbool is van de wereldziel, daar

Baphomet in de holle ruimten van deze aarde vertoeft, n.l. in de

'onderwereld'.

Bij de Vrijmetselaars is Baphomet te zien op het ambtsteken van de

Grootmeester, en stelt daar de vijf reine elementen voor, n.l. vuur, aarde,

lucht, water en de ziel.
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Baphomet wil zich zien als het spiegelbeeld van de

Schepper. Hij is een kabbalistische talisman met grote

magische kracht voor de geheime inwijding.

Achterstevoren leest men TEM OHP AB, dat is Templi

Omnium Pacis Abbas, dat is: vader van de tempel voor

de universele vrede der mensheid.

Ba komt van baptismos, dat is dopen, de doop door

inwijding in de esoterische wijsheid.  Baphomet heeft

e e n  z e e r

wonderlijke penis, die gelijkt op de Mercuriusstaf, de

twee slangen Yin en Yang, en dát is de 'vuuraansteker' waartussen men

een elektrische vonk, arc of vlamboog kan trekken.

Die vuuraansteker heet Literatis B-A fomitem habemus = uit het boek van

Bafomet-Amofit hebben wij het geestesvuur (illuminati).

De kleinzoon van Cham was Nimrod, en hij komt voor onder de naam

Osiris, Pan en Tammuz. Zijn moeder is Semiramis, en werd ook als de

godin Diana en Astarte vereerd. Nimrod zette de zonnedienst van Baäl

voort. Door in het vuur van Bafomet gedoopt te worden kon men van z'n

zonden afkomen. Later staat Nimrod als Zoro-Aster bekend, en Kush en

Nimrod waren de oprichters van het Babylonische systeem. Dit is door de

Chaldeese priesters verder ontwikkeld.

Pan of Baphomet draagt tussen de horens de toorts, de fakkel der

verlichting. De vijfpuntige ster is het symbool voor de energie van deze

scherpzinnige verlichting, n.l. van de Morgenster Venus.

Op zijn rechterarm staat 'solve' geschreven, dat betekent 'oplossen', het

oplossen van kosmische rampen en planetaire storingen, en wel tussen de

ene maansikkel, het eerste kwartier, en de andere maansikkel, het derde

kwartier. Op de andere arm staat 'coagula', dat betekent 'vastmaken', een

Nieuwe Wereldorde vestigen.

Horus is de wedergeboren Nimrod, en zijn Alziend oog prijkt op het USA

Great Seal. Amerika wordt door déze bok-god bevoordeeld!

Deze 'goden' leven in de onderwereld, zijnde de 'bokken der aarde'. zie

Jes.14:9.

Over deze onderwereld zijn brochures en boeken geschreven, oa. van R.

Crabb, directeur van BSRA, Flying Saucer Institute.

Hij zegt dat Lucifer op de 10e planeet zat, die tussen Jupiter en Mars in
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     Malta onderaardse ruimten

stond, en door hem is opgeblazen. Jes.14:12. Crabb zegt verder dat het

'slangenras' van Venus afkomstig is, en daarbij haalt hij zeer oude

geschriften aan, het zgn 'Hefferlin' document. Daarin staat dat in de

Antartica een grote stad heeft

gelegen, genaamd de 'Rainbow

City'.

Vanuit deze stad liepen vele

onderaardse tunnels naar andere

d e l e n  v a n  d e

aarde. Dit slangenras was in feite

het Atlantide-ras, en zij  zouden die

onderaardse tunnels hebben

aangelegd als schuilkelders om

extreme zonne-uitbarstingen het

hoofd te kunnen bieden, en zich te

beschermen tegen bacteriën die uit het heelal afdaalden. De diameter van

sommige tunnels is wel 5 meter. Onder Malta ligt ook een tunnel, the Hall

of Saflini, waarin grote beenderen zijn gevonden. In 1906 is de grot

officieel opengesteld voor het publiek. Aan het einde van een van de

tunnels is een smalle spleet, en daardoor kan men in een ontzagwekkende

diepe ruimte kijken. Sommigen zeggen daar reuzen te hebben gezien.

De Maltezers zelf zijn geen Europees ras, maar meer Arabisch. De

Maltezer-orde heeft daar zijn naam aan te danken.

In Tibet liggen eveneens van deze spelonken en tunnels, in Agherta

(Lhasa), en daar liggen enige van dit soort reuzen opgebaard.

In Siberië zijn eveneens holen gevonden. In 1989 heeft men diepteboringen

gedaan, door de Sovjets met Noorse experts, en op 16 km diepte ontdekte

men een grote holle ruimte. En naar men zegt, heeft men via microfoons

stemmen gehoord, die geleken op menselijk geschrei. De wetenschappers

raakten volledig in paniek, en één van hen zei niet in ‘God’ te geloven,

maar nu wél in een hel te geloven. Er steeg uit het gat een gas omhoog dat

1100 graden Celsius heet was. Aanvankelijk moest de Noorse minister van

Justitie er smakelijk om lachen, maar toen hij van de feiten kennis had

genomen, zei hij diep onder de indruk, dat, indien er een hel zou zijn, hij

daar zeker in zou terechtkomen.
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  Noordpool opening

De moderne Illuminati hebben ook hun tunnels en schuilkelders klaar, o.a.

in de USA:  Mount Pony, Mount Weather, en onder het Kremlin in Rusland

ligt een onderaardse stad. Hierin gaan alle Illuminati of eliten wanneer er

kosmische rampen dreigen te komen, o.a. als men de planeet Nibiru ziet

aankomen, met in haar gevolg het Nieuwe Jeruzalem.

Door de satelliet Essa 7 van de NASA werd op 23-11-1968 een infrarode

foto gemaakt van de Noordpool, vanaf 1450 km hoogte. Op de foto is

duidelijk te zien dat er in de ijskap een groot rond gat zit, met een doorsnee

van ongeveer 2300 km.

E. Siragusa zegt dat wij de aarde en andere

planeten moeten zien als kosmische cellen, die

af en toe moeten ademhalen. Elke zes maanden

zou de Noordpool zich openen en ademhalen.

Hij ziet de aarde als een levend wezen, en niet

als dode materie.

Er zijn er die denken dat Lucifer met de planeet

van Nibiru mogelijk dwars door onze (holle?)

aarde is gegaan. Is daardoor de aarde scheef

komen te staan? De afmeting van het poolgat

van 2300 km komt wonderwel overeen met de

afmeting van het Nieuwe Jeruzalem, dat

ongeveer 2200 km meet. Indien de aarde hol is

van binnen, en met water gevuld was, naardat sommigen zeggen, dan kan

een begeleid-planeet van Nibiru inderdaad dwars door onze aarde heen zijn

geboord. Daardoor is de aarde groter geworden en zijn de continenten op

drift geraakt, en kwam er een zondvloed.

Petrus schrijft dat de aarde  uit en in  het water bestond. Was de aarde

opgevuld met water?  2 Petr.3:7; Gen.7:11, 8:2. En Job 38:16-30 vraagt ....

hebt gij in het onderste des afgronds gewandeld? ... als met een steen

verbergen zich de wateren (lag er als het ware een steen op een opening

naar het inwendige van de aarde?).

Ps.71:20 en Spr.8:24-28. Ik was geboren toen de afgronden nog niet waren,

toen Hij een cirkel over het vlak van de afgrond beschreef.  Jes.52:9-10

Zijt Gij het niet die de wateren van de grote afgrond hebt drooggemaakt?

En Rom.10:7 Wie zal in de afgrond nederdalen?   Ziet dit op Openb.1:18
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en 9:1, dat de put des afgronds wordt geopend? ..... n.l. door een vallende

ster of meteoor. Onder New York schijnt eveneens een geweldig diep gat te

liggen, en ook op andere plaatsen, waar men aan het boren is geweest, en

waar men door de aardkorst heenboorde, en in een diep gat terechtkwam.

Openb.11:7, het beest uit de afgrond, is dit Baphomet die de kans krijgt om

te ontsnappen?

Er staan zeer grote dingen te gebeuren wanneer de goden aan het

oorlogvoeren gaan met de planeten. De aarde zal er eveneens bij worden

betrokken, en zal er niet zonder kleerscheuren afkomen.

Jeremia 51 toont de goede afloop voor ons volk Israel! Babel wordt

vernietigd, een zee zal over Babel stromen. Israel en Juda zal niet in

weduwschap worden gelaten. Babel is niet te genezen. Haar einde is

gekomen. De maat van haar gierigheid is vol. Jakob/Israel is de hamer

waarmee JHVH de natiën zal verbrijzelen. Babel zal een steenhoop worden

en door een enorme tsunami (vloedgolf) worden getroffen. Een zee zal over

Babel stromen, 51:42. 

Jeremia 51:47  Daarom ziet, de dagen komen, dat Ik bezoeking zal doen
over de gesneden beelden van Babel; en haar ganse land zal beschaamd
worden, en al haar verslagenen zullen in het midden van haar liggen.
48  En de hemel en de aarde, mitsgaders al wat daarin is, zullen juichen
over Babel; want van het noorden zullen haar de verstoorders aankomen,
spreekt  JHVH. 49  Gelijk Babel geweest is tot een val der verslagenen van
Israel, alzo zullen te Babel de verslagenen des gansen lands vallen.
50  Gij ontkomenen van het zwaard, gaat weg, en blijft niet staan; gedenkt
JHVH van verre, en laat Jeruzalem in ulieder hart opkomen.

Openbaring 18:20  Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige

apostelen, en gij profeten, want Elohim heeft uw oordeel aan haar

geoordeeld.

21  En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en

wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met

geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden.  


