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Het Probleem

De werkelijkheid onder ogen willen zien is voor velen heel moeilijk,

meestal onmogelijk of confronterend. Sommige criminelen komen na

hun arrestatie in de gevangenis tot zichzelf (dus tot de werkelijkheid) en

beginnen vanaf dat moment een nieuw leven, terwijl de meeste

criminelen in de gevangenis hun tijd benutten om op een nóg slimmere

wijze hun zaakjes te zullen aanpakken zodra ze weer vrij-man zijn. 

Waarheid is voor mensen, die hun standplaats in een leugenwereld

hebben ingenomen, moeilijk te verteren. Waarheid hoeft men immers

niet te geloven, in de zin van: ‘zou het wel zo zijn’? Nee, waarheid laat

geen ruimte over voor twijfel en bevestigt zichzelf. Wat wij in onze

wereld alom zien is, dat religies -dus georganiseerde godsdiensten- een

geloof propageren en belijden. Dat mag, en er staat geen straf op in veel

landen. In sommige landen mag men echter een bepaald geloof niet in

het openbaar belijden. Geloof en geloven -in de traditionele christelijke

opvatting- is het voor waarachtig aannemen van een aantal

geloofsregels die door de kerkelijke geestelijken zijn opgesteld,

waarvan men aanneemt dat dezen geleid werden door de heilige Geest.

Of er bewijzen zijn dat die geloofsregels op

waarheid berusten, laat de meeste belijders koud.

De goe-gemeente gelooft simpelweg wat de kerk

hen voorhoudt. Zij vertrouwen er hun zielenheil

aan toe. De meeste ‘gelovigen’ zijn naïef en te

goeder trouw, vooral wanneer het gaat over

geestelijke zaken, o.a. over het ‘eeuwige leven in

het hiernamaals’. 

Nu is het zo dat kerk en wetenschap nooit zulke hechte vrienden zijn

geweest. Wetenschap probeert de realiteit of waarheid te vinden.

Kerken, religies, godsdiensten en verenigingen etc., bestaan echter bij

de gratie van de onkunde van het volk. Via de onkunde van het volk zijn

hun tempels, kathedralen, synagogen, kerken, loges en mooie

oneconomische bouwwerken tot stand gekomen. In al deze gebouwen

wordt een theaterspel opgevoerd, een toneel voor elk wat wils, om de

mensen te amuseren en met een kluitje het riet in te sturen.  Men gaat

ervan uit dat de mensen bedrogen willen worden. Er is dan ook geen
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Een eend kijkt in een spiegel

andere slotsom, dan dat religies parasiteren (en ook politici en hun

politieke partijen) op het volk dat men misleidt. Religies zijn als de

dood zo bang voor werkelijkheidsvragen, die men op de meest slimme

manieren ontwijkt en beantwoordt. Men speelt in op de gevoelens van

mensen en slaat munt uit de schuldgevoelens die men erg aandikt. Elk

mens begaat zonden, en wanneer dezen

worden uitvergroot en men er de helse

straffen aan verbindt, willen de mensen er

wel van bevrijd worden, ook al kost dat geld.

Juist om hun parasieten-bedrijf te kunnen

handhaven moet er geld in het laatje komen.

Van sommige ‘gelovigen’ wordt minstens

10% van hun bruto inkomsten gevraagd, die

men dient af te dragen aan de kerk

(Worldwide Church Armstrong). De god die

door de kerken en religies wordt verkondigd verschilt onderling nog al

eens van karakter en inborst. Religies blijken alzo meestervervalsers te

zijn van waarheid, omdat men met de echte waarheid geen mensen aan

zich kan vast klinken. Met de eenvoudige waarheid zijn de mensen niet

bereid hun geld af te staan aan een niets-producerende geestelijke stand.

Wanneer wij ons dit alles realiseren, dienen wij ons dan ook zo snel

mogelijk te bevrijden van alle soorten religies en al wat daarmee te

maken heeft. Hun tempels en gebouwen dienen te worden gesloopt, daar

dit onrendabele en via misleiding opgerichte gebouwen zijn, waarin

sommigen zelfs hun gestorven geestelijken en vorsten begraven.

Daardoor zijn hun gebouwen blijvend onrein! Hun geestelijken dienen

wij aan het werk te zetten, zodat zij het parasiteren zullen afzweren. 

Religies en allerlei soorten instellingen die leven van de goedwilligheid

en giften van het volk, parasiteren in nagenoeg alle gevallen. Zij durven

niet in de spiegel der waarheid te zien wanneer men hen die voorhoudt.

Als voorbeeld noemen wij oa. de christenen die zich voor de huidige

staat Israël en de zionistische joden inzetten.



3                 Enkele Werkelijkheidsvragen              No. 435

De Israël-werkelijkheidsvraag(en)

Er stonden een aantal Israël-artikelen in het Reformatorisch Dagblad

van 22 en 26 september 2007. Hierbij stellen wij tot nog toe enige

onbesproken en open vragen aan de schrijvers van deze artikelen over

Israël. De schrijvers zijn de heren dr. Veldhuis, Ir.J. de Graaf, ds. van

Campen, de Greef, van der Meulen en ds. Hette Abma.

Dr. H. Veldhuis uit Culemborg erkent volledig de stichting en grenzen

van de staat Israel, en stelt dat Gods blijvende verkiezing het gehele

etnische volk Israel betreft. Veldhuis stelt vervolgens dat er zonder

geloof geen wederkerige verbondsrelatie is, en dat er alleen een

bijzondere geloofsverbondenheid kan zijn op basis van gedeeld geloof

en gedeelde Schrift (het O.T.). De PKN kiest volgens Veldhuis voor een

onopgeefbare verbondenheid met het joodse volk 'naar het vlees', dus

met Israel als etnische

g r o e p  ( o o k  m e t

ongelovige  j oden) .

Volgens Veldhuis is

God Zijn bijzondere

weg in de wereld

begonnen met Abraham

en het joodse volk.

Buiten het verbond is

Israel een gewoon volk

en een gewone staat,

aldus Veldhuis.

Hiertegen schreef De Graaf dat de kerk tot Israel in een unieke

verhouding staat, vanwege het feit dat 'wij als kerk' zo dicht bij Israel

staan. Israel zal vanwege de Torah recht doen aan de Palestijnen -met

bevordering van een eigen staat. De joden zouden volgens de Graaf het

volk van God zijn in het land hunner vaderen, als beminden om der

vaderen wil, Romeinen 11:1. 

Volgens Hette Abma hangt het verbond van God met Israel niet af van

de gehoorzaamheid van het joodse volk: Israel is tegelijk natie en

religie. 
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De vraag die wij hierbij stellen is, wat het volgende schriftgedeelte ons

heeft te zeggen: 

 Exodus 19:5  Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult

gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom

zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;

Het gaat dus wel degelijk om gehoorzaamheid, het houden van het

verbond. Hoe kan er vervolgens in het volgende Schriftgedeelte staan

dat Israel het verbond kon vernietigen?

Deuteronomium 31:20  Want Ik zal dit volk inbrengen in het

land, dat Ik zijn vaderen gezworen heb, vloeiende van melk en

honig, en het zal eten, en verzadigd, en vet worden; dan zal het

zich wenden tot andere goden, en hen dienen, en zij zullen Mij

tergen, en Mijn verbond vernietigen.

Door ongehoorzaamheid verbreekt

men het verbond van mensenzijde.

Voor God blijft het verbond altijd

vaststaan..

Verder stellen wij enige vragen aan

allen die menen de huidige

joden/zionisten en hun politieke

staat te moeten steunen:

1. Of het gehele huidige joodse

volk aantoonbare etnische afstammelingen zijn van Sem, Abraham,

Izaak, Jakob en Juda? 

2. Of een klein deel van één stam van Israël (Juda) representief kan

staan voor de andere 12 stammen die nog in de verstrooiing zijn?

3. Mag een christelijke kerk tot de huidige zionistische staat, die

zichzelf tooit met de naam Israël, in een unieke verhouding staan,

waarvan men weet dat het merendeel ervan geen semieten, maar

atheïsten zijn en een Turks/Mongooolse (Ezau) afkomst hebben?
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4. Hoe wil men op Bijbelse gronden

verklaren dat de door de zionisten

gebouwde ‘veiligheidsmuur’ recht zou

doen vanwege de Torah aan het Palestijnse

volk, door hen geheel te isoleren? Denk

eraan dat Israël goed moest zijn voor de

vreemdeling in haar poorten, zie Exodus

20.

5. Mag de christelijke kerk een

onopgeefbare verbondenheid blijven

koesteren met een volk dat een puur

wereldse politiek bedrijft en zich in niets

onderscheidt van andere onderdrukkende

naties?

6. Hoe staat de christelijke kerk tegenover sommige groepen orthodoxe

joden (o.a. Naturei Karta) die de zionisten alle recht op een eigen staat

ontzeggen?

7. Wat moeten de schrijvers aan met de volgende uitspraak van rabbijn

dr. E. Berger, gedaan op de Leidse universiteit?  De uitspraak luidt als

volgt: "Christenen die naar hun geloof op grond van de profetie menen

de staat Israël te moeten steunen, worden beetgenomen".

8. Kan de huidige staat Israël de vervulling zijn van

de herstelprofetie, gelet op het feit dat deze staat op

een feestdag als Yom Kippoer in 1976 werd

aangevallen door vijanden, terwijl JHWH beloofd

heeft in Exodus 34:24 dat het ware volk Israël nooit

op een feestdag zou worden aangevallen? Men

hield het feest ook niet op de juiste dag, vandaar!

Exodus 34:24  Wanneer Ik de volken voor uw aangezicht uit de

bezitting zal verdrijven, en uw landpalen verwijden, dan zal

niemand uw land begeren, terwijl gij henen opgaan zult, om te
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 De veiligheismuur loopt dwars door steden

verschijnen voor het aangezicht van JHWH uws Gods, driemaal in

het jaar.

       9. Wij lezen in Ezechiël 38:11 dat het Israel van de eindtijd een

land zal zijn van dorpen, die in rust wonen, zónder muren ter

bescherming, etc. Tegen dat land trekt Gog en zijn menigte op,  zie:   

En zult zeggen: Ik zal

optrekken naar dat dorpland,

ik zal komen tot degenen, die

in rust zijn, die zeker wonen,

die altemaal wonen zonder

muur, en grendel noch

deuren hebben.

Wat denkt U van de zogenaamde

'Veiligheidsmuur' in de huidige

staat Israel? Is dat een dorpland,

en wonen ze daar in rust? Nee

toch! 

Het Christendom

Wanneer wij nu eens van alle gosdienstplegingen de bolsters afschillen,

wat blijft er dan nog als binnenste kern of pit over?

Wat is de simpele eis van onze

Schepper aan ons?  En is daar een

beloning aan verbonden? Welke

beloning is dat dan, een hemel of

een hel? Wat voor doel heeft

alsdan de aarde? Wordt er van ons

verwacht dat wij een aantal

g e l o o f s b e l i j d e n i s s e n  o f

formulieren uit ons hoofd leren en

daar dan ja-en-amen op zeggen?

Nee, er wordt eenvoudig van ons

verwacht dat wij de Schepper

liefhebben en onze naasten

(bloedverwanten) als onszelf. Aan deze twee vereisten of geboden hangt
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Maria en Jezus 
Isis en Horus

de ganse wet en de profeten. Alle menselijke instellingen en eisen

houden ons af van de werkelijke eis van JHWH. De werkelijke eis(en)

van JHWH vinden we in Zijn wet(ten). Zijn Wet is het Verbond, en dat

dienen wij te houden. Zie Deuteronomium 30.

Er komen steeds meer studies van theologen en wetenschappers  die

stellen dat onze religieuze wortels niet in het oude Kanaän, maar in

Egypte liggen. Zij beweren dat de zogenaamde 'heilige geschriften' der

Hebreeën van origine allen oud-Egyptisch zijn. In Egypte kende men

volgens hen reeds een Iusu als komende zoon van God die verlost,

waarvan men de latere Jezus maakte. Van de Egyptische Christos

(Horus) heeft volgens hen de latere kerk haar Christus gemaakt, die

eveneens uit een maagd zou geboren zijn. Horus had ook 12 discipelen,

als 'vissers der mensen'.  In oud-Egypte was het reeds bekend dat het de

Geest van de Schepper was die in ons mensen zou indalen om van ons

christussen (gezalfden)  te maken. Het is voor velen moeilijk te verteren

dat door het Constantijnse christendom (oa. Rome) een fictieve figuur

als Jezus Christus is bedacht, die in werkelijkheid nooit zou hebben

bestaan, aldus dr. Tom Harpur, in zijn boek 'De Heidense Christus'. 

Eerst ontwierp men het dogma der erfzonde, om daarmee de mensen te

belasten in hun gewetens. Daarna bood men de mensen een

verlossingstheologie aan, zoals men een hongerige hond een worst

voorhoudt. 

Volgens Harpur had het christendom een voorloper, daar alles wat over

Jezus geschreven staat, reeds terug te vinden is in de oude Egyptische
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lectuur, o.a. in het Egyptische Dodenboek. Het christendom is daarom

volgens deze geleerden niet nieuw of uniek te noemen.  Volgens dr. A.

B. Kuhn is het christendom een opgekalefaterde verminkte versie van

de oud-Egyptische religie. De christelijke kerk heeft steeds allen die

haar op haar heidense oorsprong wezen vervolgd. Er zijn talloze

onschuldigen ter dood gebracht.  De kerk deed er alles aan om van de

mythische Christos een werkelijke historische figuur te maken. Dat

leverde veel geld op. De kerk heeft

o.a. Jesaja 7:14 genomen om er de

maagdelijke geboorte mee te

bevestigen, terwijl het Hebreeuwse

woord 'ha-almah' geen maagd, maar

'jonge vrouw' (meisje) betekent.

Men heeft Jezus ook aan een kruis

laten hangen om voor de zonden der

mensheid te voldoen. Het staat vast dat er van kruis in die zin geen

sprake was, maar van een paal, (xulon). Hij kwam ook niet voor de hele

mensheid, maar uitsluitend voor Zijn verloren schapen van het Huis

Israels. Jezus, zo staan de drie initialen op de vrijmetselaarsbijbels, is

JZS in het Grieks, wat een getalswaarde heeft van 666. 

Mythen bevatten echter ook tijdeloze waarheden. Mythologie is een oud

opslag-medium om er de oude wetenschap in op te slaan. Het

christendom zal opnieuw de mythe moeten leren verstaan, om afstand te

nemen van het kinderlijke gedrag om mythen voor realiteit te houden.

De ouden geloofden in de mythen, maar niet dat zij ze voor

werkelijkheid hielden. Ze geloofden wel in de waarheid die erachter

schuilde. De christus-mythe maakte als kern deel uit van alle oude

religies, waarbij de zon (het betreft hier waarschijnlijk niet onze huidige

zon, maar de zon-ster Sirius) het middelpunt vormde. 

Een goede raad voor ons is, om ons te bevrijden van religies, van

kerken, tempels, synagogen en alles wat met georganiseerde godsdienst

heeft te maken. 

Nog een vraag: Is de christelijke religie uit de lucht komen vallen?  Nee,

er waren in de oude oer-religies ongeveer 32 verlosser-goden, die allen

de een of andere vorm van dood door kruisiging ondergingen.  De
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Osiris, Isis en Horus

bekendste zijn Osiris, Isis, Horus, Semiramis en Tammuz.  Religie heeft

de goden geschapen, bedacht.  De goden zijn ontsproten uit de fantasie

of verbeeldingskracht der mensen. Er zijn zoveel goden als er mensen

zijn.  Is het daarom belangrijk dat wij de Gods-

idee die wij hebben vervangen? Ja, dat is hoogst

belangrijk. Wij zijn stoffelijke wezens en denken

in termen van het zichtbare en tastbare. De

Godheid daarentegen is Geest.  Religies hebben

Hem een vorm gegeven en geslachtelijk gemaakt.

Oudtijds was de hoofdgod een vrouw, later heeft

men van Hem een mannelijke Vader gemaakt, die

een zoon had en de heilige Geest als een onzijdig

persoon erbij, tesamen drie-in-een. Waar is  alsdan

de moedergodin, want een Vader die een Zoon

heeft verwekt moet noodwendig een vrouw hebben? Als stok om de

mensen mee te slaan bedachten de religies dat er een hel en eeuwige

pijniging zou bestaan voor zondaren en kwade mensen. Enkele

'uitverkorenen' zouden uit genade de hel ontlopen.

In naam van de God die men zichzelf indacht zijn

vele oorlogen gevoerd en zijn miljoenen

omgebracht. Men streed voor een plaatselijke

lokaliseerbare God, terwijl onze Schepper de grote

God is van het gehele Universum.  Weliswaar is het

heel menselijk om in onze gedachten een God te

scheppen, daar wij graag een voorstelling maken

van iets dat wij niet zien. De mens is strijdlustig, en

vandaar dat men zoveel oorlogvoerende goden

bedacht. Wij mensen zijn geslachtelijk, en vandaar

dat ook de Godheid geslachtelijk moest zijn, daar wij naar Zijn beeld

zijn gemaakt. Maar dan mist men de werkelijkheid, daar onze Schepper

de Geest is. Hij is niet een beperkte volksgod. Door Hem is het grote

universum gemaakt, dat volgens vaste wetten is georganiseerd en berust

op samenwerking. De Schepping bestaat uit een veelheid van vaste

patronen, vormen, kleuren en mathematische getallen. Veel goden zijn

hardvochtig, wraakzuchtig, terwijl zij van ons juist liefde zouden

verlangen. 
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De God van Israel

De God van Israel is geen lokale God, geen stamgod, geen volksgod,

maar is de Machtige Jakobs, de Schepper van het universum. Hij heeft

Zijn eigen zaadlijn, en daarvan is Israel het volk van Zijn gunst.

Vandaar dat Israel geen beelden mocht bezitten, zoals de andere

volkeren die bezaten. In de Tabernakel en in de Tempel vond men géén

beelden van de Godheid.  Leeg en sober was het daar, slechts een Ark,

een kist. Onze Schepper zat niet in een beeld, was geen beeld. Een

buitenstaander zou gemakkelijk kunnen denken dat de Godheid in de

kist of Ark zat. Dat was niet het geval. Het gaat daarbij slechts om Zijn

manifestatie, om Zijn aanwezigheid.  Geen kist, geen Tabernakel en

geen Tempel konden Hem bevatten.  Vandaar geen beelden. Hij is

overal, en toch ziet men Hem niet, onzienlijk en toch in alles aanwezig.

Israel mocht geen voorstellingen van Hem maken, daar Hij

onvoorstelbaar is. De beelden zijn dode dingen, die door ons mensen

gemodelleerd zijn, van hout, steen, zilver of goud.  Het schijnt echter

wel erg moeilijk te zijn voor een volk of individu om gehoorzaam te

blijven aan een God die men niet ziet, die Zich verborgen houdt, maar

die er wél bij betrokken is.  

De Christelijke kerk

De vroeg-christelijke kerk zag zichzelf als zeer orthodox, door als haar

hoofdleerstelling te nemen dat Jezus letterlijk als

zoon van God was gestorven en opgestaan.

Romdom Jezus bouwde zij een gecentraliseerde

autoritaire religie. Deze kerkvorm groeide zeer snel,

doordat zij een overeenkomst had gesloten met de

oude heidense religies.  Deze religie stoelde niet

eens zozeer op mythe en mystiek, hoewel die er ook

wel was, maar meer op blind geloof in verzonnen

gebeurtenissen. Het is hetzelfde wanneer men een

verzonnen roman voor waar gebeurd houdt. Zo'n

religie kan niet anders dan een mooie vorm zijn zónder wezen. Dat

blijkt ook wel uit haar geschiedenis, die vol is van conflicten en

scheuringen. Deze religie was patriarchaal ingesteld. 
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Een andere vraag of Nederland moreel failliet is?

Volgens mr. Johan Rhodius (zie Reformatorisch Dagblad 22-11-2006)

is Nederland moreel failliet. Nederland maakt volgens Rhodius twee

fouten:

1. Door niet achter (de zionistenstaat) Israël te staan

2. Door in te grijpen in het leven (abortus en euthanasie)

Volgens Rhodius hebben 'achter Israel staan en abortus afwijzen', alles

met elkaar te maken, nl. 'kiezen voor het leven'. 

Het artikel van Rhodius is gedeeltelijk

leerzaam, anderszijds zeer verwarrend. Moet

ons land staan achter een land, volk en politiek

dat grotendeels bestaat uit atheïsten, niet-

semitisch van oorsprong is en van een zeer lage

moraal getuigd, waar de sex-slavenhandel welig

tiert en een mensenleven schijnbaar geen

waarde heeft? Niet alleen wij, maar ook

orthodoxe groepen joden keren zich fel tegen

het zionisme en andere wantoestanden in de moderne staat Israel.  Die

staat kiest immers niet voor het leven, maar voor de dood van duizenden

onschuldige burgers in eigen land en daarbuiten, wat we recent zagen in

Libanon, en onder de Palestijnen.  Wij mogen ons land geen schuld

aansmeren die er niet is. Er zijn in ons land gelukkig nog grote groepen

die abortus en euthanasie afwijzen en er onder zuchten. Er is in ons land

nog 'goud' aanwezig, hoewel verdonkerd. Laten wij het 'Israel in het

Westen', niet zwarter maken dan het al is, maar streven naar ontwaking

en verbetering. Wij behoeven ons niet, ja wij mogen ons niet achter een

dermate goddeloos zionisten-land plaatsen. Zij varen onder valse vlag,

alsof zij het 'uitverkoren volk van God' zouden zijn. Zij liegen het, naar

Openbaringen 2:9 en 3:9. 

Sex-slavernij in de staat Israel

In brochure 372 hebben wij reeds geschreven over de sex-slavernij in de

moderne staat Israel. U kunt er op Internet zelf voldoende over lezen.

Lees vooral het rapport van Amnesty International erover. Wij zullen er

nog kort aandacht aan besteden, omdat het zo intens beestachtig en

vrouw-vernederend is wat daar plaatsvindt. Dan laten wij verder nog

12                 Enkele Werkelijkheidsvragen              No. 435

 sex-slavinnetje

buiten beschouwing wat er in de Kibboetsen en in de homo-wereld zich

afspeelt in de zionistische staat der Israelies. Het vindt echter ook plaats

in ons eigen land en andere landen. Vandaar de aandacht die wij eraan

besteden om dit kwaad de wereld uit te helpen.

Op pornografisch gebied zijn er verschillende

joden die de toon aangeven. Zij worden de

'blauwe joden' genoemd. Zij hebben een zeer

voornaam aandeel in de Amerikaanse porno-

industrie. Hoewel de joden slechts 2% van de

Amerikaanse bevoking uitmaken, zijn de

procentsgewijs sterk vertegenwoordigd in de

porno-wereld. De jood Reuben Sturman is de

Walt Disney in de pornografie, die meer dan

200 boekwinkels bezit. Hij stierf in 1997 na enige schandalen, en zijn

zoon David zette het bedrijf voort. De 43 jarige jood Steven Hirsch is de

leider van de Vivid Entertainment Group, dat te zien is als de Microsoft

van de porno-wereld. Ron Jeremy is de moderne porno-ster in Amerika.

Orthodoxe joden stellen dat porno een uitdrukking is van

anderssoortige joden tégen hun religieuze levensstandaard. Zoals alom

bekend zijn Tel Aviv, Eilat en Haifa een Mekka voor de sex-

exploitanten. In Tel Aviv zijn alleen al meer dan 280 bordelen. Veel

jonge meisjes -ongeveer 3000 per jaar-  worden uit Roemenië en

omliggende landen weggesmokkeld naar de staat Israel..

Sommige meisjes gaan van de ene koper naar de andere, als

handelswaar. Abortus provocatus wordt er veelvuldig toegepast.

Geschat wordt dat de sex-slavernij tussen de 7 en 12 miljard dollar per

jaar groot is. En dat alles in het 'heilige land'! 
http://www.presentensemagazine.org/mag/?page_id=141

http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=38&contentid=4587

Identiteit

In het NIW27 (Nieuw Israelies Weekblad) van 10 Niesan 5769 stond

een artikel van Jits van Straten, die zich verdiepte in zijn afstamming.

Van Straten stelde zich in verbinding met de geneticus Avshalom

Zoossmann-Diskin van de Universiteit van Tel Aviv.  Deze geneticus

had een proefschrift geschreven, maar geen enkel top-wetenschappelijk
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  Boek van Zoossmann

tijdschrift wilde hem een podium geven. Dat komt omdat men zijn

bevindingen niet onder ogen wil zien, aldus Van Straten.  De geneticus

stelt dat het toenmalige DNA-onderzoek om de verschillen tussen

Joodse en niet-Joodse populaties te meten niet klopte. Men probeerde

bijvoorbeeld aan te tonen dat álle Joden van één Joodse oer-populatie

afstammen.  Zie: www.khazaria.com/.../abstracts-cohen-levite.html

Zoossmans conclusies waren ontluisterend, daar hij

concludeerde dat de Oost-Europese Joden genetisch

het meest verwant waren aan de inwoners van

Thracië (het gebied in Griekenland, Bulgarije en

Turkije). Het idee dat de Joden over heel de wereld

genetisch meer verwant zijn aan elkaar dan hun

niet-Joodse buren, werd door hem onderuit gehaald.

Dat de voorouders van de meeste Joden  Askenazen

zijn in voor hen onverdraaglijk. Hun zionisme is

direct verbonden met hun afkomst, aldus Van

Straten.

Ook professor Paul Wexler uit Tel Aviv en professor Zand uit Tel Aviv

schreven over dit onderwerp enkele

boeken en deden de fundamenten van

de huidige zionistenstaat schudden.  

Het moderne Israel is dan ook niet de

vervulling van de herstelprofetie. Het

is niet het voorzegde land der rust. dat

kan ook niet volgens Micha 2:10: 10
Maakt u dan op, en gaat henen; want dit land

zal de rust niet zijn; omdat het verontreinigd is,

zal het u verderven, en dat met een geweldige

verderving.

Het land waar de ware rust voor het

bijeen verzamelde Israel der twaalf

stammen zal zijn ligt elders (repos

ailleurs). Dat land ligt in het Noorden

ten opzichte van Palestina, het Noorderland volgens Zacharia:
6:8  En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die uitgegaan zijn naar

het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten in het Noorderland.
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Lady Renouf als

fotomodel

EU-vraag om één enkel bewijs voor de Holocaust

Op 6 october 2009 was er een conferentie in het Europse Parlement te

Brussel. Het onderwerp ging over: 'Ontkenning en Democratie'. 

Er waren ongeveer 200 aanwezigen. De Britse lady Michèle Renouf uit

Londen vroeg tijdens de conferentie slechts om één echt bewijs met

betrekking tot de holocaust, zie onderstaand haar voordracht.

In europa is een wet in voorbereiding om de ontkenning van de

holocaust strafbaar te stellen in alle EU-landen. Lady Renouf pleitte

voor een vrij debat over de holocaust. Zij vroeg dus om slechts één echt

bewijs van het bestaan en functioneren van gaskamers in Nazi-

Duitsland, om daarmee joden te doden. Zij stelde dat daarvoor géén

enkel echt bewijs tot nog toe is geleverd. 

A brief and forceful address

Here is the text of Lady Renouf’’s brief and

forceful address. In it, the letters ""WMD""

designate the ""weapons of mass destruction""

attributed to Adolf Hitler, that is, those ""gas

chambers"" and those ""gas vans"" allegedly

conceived and used for killing the Jews of

Europe, but of which no trace has ever been

found and which, for obvious physical and

technical reasons, are quite simply inconceivable.

Thank you, Madam Chairman,

Ladies and Gentlemen,

This conference is entitled ""Denial and Democracy"". There is surely

only one way to combat ""denial"" in a ""democratic"" context BB by

not instituting debate-denial across Europe but instead by providing

documentary evidence to disprove the deniers’’ case. Two weeks ago

Benjamin Netanyahu based his address to the United Nations on

evidence BB so-called industrial WMD construction blueprints BB which

had been rejected as spurious by Jewish experts such as Prof. Van Pelt,

who went so far as to say ""the deniers are having great fun because it

shows how people are gullible"". These same documents held up as

proofs by Netanyahu were in fact first discovered and published in 1976
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(as proof of the normality of gas chambers[*] thus labelled for

disinfecting clothing) by the veteran revisionist Professor Robert

Faurisson!

Can this expert conference succeed where Netanyahu failed? Can this

conference send us away with one BB just one BB clear item of

documentary proof which confounds source-critical Holocaust

revisionists? Or must we merely silence such sceptical voices with

threats, fines and prison sentences and teach our school children debate-

denial of normal historical source criticism? Have you seen the

""Guidelines for Teaching about the Holocaust""? [holding up the

Handbook cover] If I may I’’ll quote from it: ""Care must be taken not

to give a platform for deniers YY or seek to disprove the deniers’’

position through normal historical debate and rational argument.""

As a former lecturer at a university

(**) I ask, please: Can the EU do what

the UN did not and give us today one

document upon which school children

and their teachers can rely? For even

the denial law does not define what is

the unique industrial WMD for which

denial of proof condemns citizens of

Europe and beyond to sit for years in

prison.""

(*) Note by RF: Here there is some

slight confusion. It was indeed on

March 19, 1976 that I discovered the

building plans of the Auschwitz and

Birkenau crematoria; it was precisely

in the Archives section of the Auschwitz State Museum, which had been

keeping them hidden since the war, that I’’d had the chance to make

that discovery. But only nearly three years later was it that, after

considerable difficulties, I finally found the way to show copies of a few

of my 116 Auschwitz documents to the press, in this case a reporter and

a photographer from the Spanish magazine Interviu. In issue nE° 145 of

that weekly (February 22-28, 1979, p. 64-66), I am seen pointing at a
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part of Krematorium II; I’’m showing the plan of a vast room which,

given the layout of the area and the room’’s situation, dimensions,

structure, ventilation system and other physical features, cannot have

been an execution gas chamber but indeed was, as was clearly written

on the plan, a simple ""basement depository"" (Leichenkeller) meant to

hold corpses awaiting cremation. Besides, there were other drawings

indicating, in plain lettering, the existence here or there of one or

several small ""gas chambers"" for ""delousing"" (Gaskammer /

Entlausung).

(**) Note by RF: In reply to one conference speaker who, in a tone of

disdain, had asked her: ""What subject did you lecture in and where?"",

Lady Renouf, Australian by birth, said: ""I lectured in Fine Arts and

pioneered Media Studies at the Queensland University of Technology,

because I took a professional interest in source scepticism versus mirage

advertising. I am now an independent documentary film-maker from

London.""

Israels Verlosser

Onze huidige samenleving wordt nagenoeg geheel geleid door zielloze

maniakken, die aansturen op een zielloze mono-cultuur. Dit beleid leidt

onherroepelijk tot ondergang van onze prachtige aarde. De hedendaagse

welvaartsmaatschappij in het Westen mag dan een economisch wonder

worden genoemd, ze mondt uit in de vernietiging van mens, dier en

plant. De huidige economische crisis knaagt al heel venijnig aan het

economische wonder. Denk daarbij aan de dagelijkse hoeveelheid afval

die in de natuur wordt gedumpt, plus alle chemische gifstoffen die men

aan ons eten toevoegt.  De Codex Alimetarius die als wetgeving (zie

brochure 473) in december 2009 van kracht zal worden in alle landen

van de VN, zal de macht van de globalisten en multinationals enorm

versterken. Dat zal uitlopen op de dood van miljarden, met winst voor

de enkelingen.

Het was volgens Tertullianus de kerk die bepaalt wat heilig is. In dat

spoor zijn de wereldleiders voortgegaan, en zij bepalen wat voor ons

goed is. Dat kost ons heel veel aan belastingcenten, en het resultaat is de
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eeuwen door maar heel mager te noemen. Wij financieren ons eigen

stelsel, wat ons ten gronde richt en in slavernij houdt.

Gelukkig lezen wij in de profeten dat er een betere tijd aanstaande is,

dat JHWH onze Verlosser zal ingrijpen en een rechtvaardige

samenleving op aarde zal beginnen. De valse herders zullen daarin geen

deel krijgen. Zij hebben zichzelf vetgemest en verrijkt via de armen. De

kerk is volgens Kardinaal Simonis, het sacrament van Christus, de

voortgezette Christus op aarde. Vandaar dat Rome een wereldkerk

nastreeft. We zien wel wat voor een Christus deze kerk blijkt te zijn. In

ieder geval niet de Jezus zoals deze ons in de Evangeliën wordt

uitgebeeld. En toch komt uit deze kerk de zogenaamde 'Heilige Schrift'

voort. De Bijbel, met name het Nieuwe Testament, is samengesteld door

de vroeg-christelijke kerk. Merkwaardig dat wij de originele

grondteksten niet meer bezitten, dit terwijl de Bijbel wordt

toegeschreven aan het werk van de Heilige Geest. De eeuwen door zijn

er vertalingen gemaakt, waardoor de oertekst werd verminkt en tenslotte

onleesbaar werd. Wanneer men tot een meest zuivere Bijbelvertaling

wil komen, richt men zich op de letter, hetwelk een drama wordt dat

haar weerga niet kent. De boodschap dat JHWH liefde is moet centraal

staan, met dat Hij Zijn plan heeft met de aarde, waartoe Israel Zijn

uitvoerende Knecht is. JHWH is Israels Verlosser! Zie o.a.:
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Jesaja 41:14  Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israels! Ik

help u, spreekt JHWH, en uw Verlosser is de Heilige Israels!

Jesaja 43:14  Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israels: 

Jesaja 44:6  Zo zegt JHWH, de Koning van Israel, en zijn Verlosser,

de JHWH der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en

behalve Mij is er geen God.

Jesaja 44:24  Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, en Die u geformeerd

heeft van den buik af: Ik ben JHWH, Die alles doet, Die den hemel

uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelven;

Jesaja 48:17  Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik

ben JHWH, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op den weg,

dien gij gaan moet.

Wanneer JHWH onze Verlosser en Koning is, dan komt het zeker goed

en leidt Hij ons in alle waarheid!

Geprezen zij Zijn grote Naam.
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