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Egypte
Egypte is een land dat rijk is aan vele en zeer oude monumenten. Egypte
is vooral bekend vanwege zijn piramiden en grote tempels. De bekende
Hermes Trismegistus zei dat Egypte een afbeelding vormde van de
hemel. Hij bedoelde dat piramiden en belangrijke tempels sterren en
planeten uit het hemelruim vertegenwoordigden. Niet alleen in Egypte,
maar ook in Rome is het Vaticaan gebouwd als een sterrenkaart,
volgens de Hermetische wet van: ‘zo
boven, zo beneden’. Het is alom
bekend dat men er in onze tijd achter
is gekomen dat de drie grootste
piramiden te Gizeh wijzen naar de
drie middelste sterren van het
sterrenbeeld Orion. Ook de geometrie
van het menselijk DNA is volgens
onderzoekers een code, die wijst naar
de plattegrond van Gizeh,
Stonehenge, Cydonia op de planeet
Mars, en naar andere plaatsen. Op de In het midden Orion sterrenbeeld
volgende website kunt u er een en
ander over lezen en bekijken:
www.thehiddenrecords.com
In de oudheid maakte men reeds sterrenkaarten, waarin men de vorm
van het menselijk lichaam tekende, zoals eveneens door Marcus
Vitruvius in 25 voor Christus werd gedaan. Later deed Leonardo da
Vinci hetzelfde.
Heeft men hiermee
willen aantonen
dat de mens een
Goddelijke
afkomst heeft, dus
hemels is, vanuit
de sterren? En zou
de ‘Berg der
Goden’ gelegen
zijn tussen de
Plattegrond van het Vaticaan als een grote SLEUTEL
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sterren, met name in het sterrenbeeld de Pleiaden? Dat is heel goed
mogelijk, daar de satan altijd zijn kapel bouwt naast de ware Tempel
van JHWH.
In Jesaja 14 en Ezechiël 28 wordt over de ‘Berg Gods’ gesproken,
waarop de overdekkende
cherub ooit een standplaats
innam, maar daar vanaf is
geworpen op de aarde.
In het onlangs gevonden
Judas-evangelie staat dat
Jesjoea Judas adviseert om
naar de sterren te kijken, en
zei dat die ene ster daar de
ster van Judas was.
In het Boek des Oprechten
staat dat Jozef aan zijn broer
Benjamin een sterrenkaart
gaf, om hem erdoor te laten
Vaticaan-sleutel
uitzoeken wáár zijn broer
Jozef zich in Egypte bevond.
Wanneer sterrenkaarten in de oudheid inderdaad een boodschap
bezaten, waarvan de kennis verloren is geraakt, kan dat voor ons een
groot gemis betekenen. Geen nood, Rome beweert stellig de sleutelen
van het hemelrijk (het universum en de sterrenstelsels) te bezitten.
Kennelijk bezit het Vaticaan het hemel-geheim. Het Vaticaan vanuit de
lucht gezien is een spiegelbeeld van wat wij in het hemelruim bij donker
kunnen aanschouwen. Men ging er oudtijds vanuit dat, zoals het boven
was, het evenzo beneden diende te zijn. Beneden moet een afspiegeling
z i j n
v a n
hierboven.

Orion en Gizeh piramiden in zelfde lijn
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Het Vaticaan en het kasteel Sant Angelo dat ervoor ligt vormen tezamen
de sleutel tot het geheim. Het
kasteel is gebouwd volgens de
geometrische vorm van de
vijfhoek en verwijst naar een
bijzondere ster, de ster Sirius.
Wij weten dat sterren dikwijls
d o o r vi j f p u n t e n w o r d e n
afgebeeld. Sirius echter wordt
wel de X-ster genoemd. Vanuit
de lucht gezien vormt het
Vaticaan samen met het kasteel Vaticaanse Castel Saint Angelo als vijfhoek,
met erin een vierkant en daarin de cirkel
het XP of ChiRhoo-teken. Dat
wijst ons de weg naar de Christos-geboortester Sirius. In de plattegrond
van het kasteel is de overbekende tekening van Leonardo da Vinci terug
te vinden, zoals Vitruvius dat oudtijds reeds tekende in een vijfhoek. Op
een afbeelding van de plattegrond van het kasteel is te zien dat het
kasteel een cirkel, een vierkant en een vijfhoek bevat. Op de tekening
van Da Vinci ligt de ingang van het kasteel exact in de navel van de
Vitruvische man. Daar bevindt zich in het kasteel de geheime
bibliotheek.
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Het plein van de Sint Pieter is een ronde schijf met een kruis erin, en in
het midden een grote obelisk. Volgens geheime geschriften die in het
kasteel zich bevinden zou Jesjoea aan Judas een metalen ronde schijf
hebben gegeven, met inscripties. Het zou de zogenaamde schijf van de
heilige zaadlijn zijn (Sang-real lineage disc). De Romeinen zouden de
schijf van Judas hebben afgepakt. Het kruis op de schijf zou de vorm
hebben van een Y, van de X-ster Sirius. In het tijdvak van de
Renaissance zien we in de kunst Jezus alom afgebeeld met een ronde
schijf achter zijn hoofd, met een X erin getekend.
In Rome staan vier obelisken, waarvan men zegt dat ze uit Egypte
komen. Met welk doel zijn ze geplaatst, en waarom op die speciale
plaatsen?
De sleutel van Hiram/Salomo is te zien op de volgende afbeelding:
De Senmut tomb in Egypte heeft een van de oudste sterrenkaarten
waarop de Orion en Sirius afgebeeld staan, zie
Ra is niet de zonnegod van onze huidige zon, maar het gaat om Sirius,
die dicht bij de Pleiaden (Zevengesternte) en Orion staat.

Senmut graf afbeelding

Sleutel van Salomo
De 3 piramiden te Gizeh, en de
Vitruvische man in de vijfhoek

Het grote plein van het Vaticaan
Oude vlag van Amerika, Sirius
en de Pleiaden, 7 sterren
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Jachin en Boaz, de twee grote pilaren of
sterrenpoorten, wijzen naar Sirius.
Rechts boven in de afbeeldingen zien
wij de Pleiaden, Zevengesternte. Op
oude Sumerische afbeeldingen ziet men
eveneens Sirius met de 7 sterren
afgebeeld. Waar op de wereld is het
land van JHWH waar het getal 7 terug
te vinden is? Rome bootst het na met
haar ligging op 7 heuvels.

Ra, de zonnegod van de cirkels, zoals
wij in Spreuken 8:27 lezen. Zie de
Levensbloem, bestaande uit 7 cirkels.
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Wandtekening in Egypte over de aankondiging, geboorte en aanbidding door 3 wijzen
van Horus/Karast of het christos-kind.

Paus Paul VI droeg een (kleine) borstlap, met 12 stenen, en een keppel,
zoals de joden en de zonnepriesters van Egypte droegen. Let op dat de paus
de borstlap NIET op zijn borst of hart droeg, maar op zijn navel.
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Sirius als Kosmische zon, KRST, Ra of Christ, met onze zon op
de achtergrond.
Pi-Ra-Mide

De Sleutel Davids
Er wordt in de Bijbel enkele malen over de ‘sleutel Davids’ gesproken.
Sleutel in het Hebreeuws is maphteach, dat is een instrument om iets te
openen dat op slot zit.
Jesaja 22:22 En Ik zal den sleutel van het huis van David op zijn
schouder leggen; en hij zal opendoen, en niemand zal sluiten, en hij zal
sluiten, en niemand zal opendoen.
Lucas 11:52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der
kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij
verhinderd.
Openbaring 3:7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia
is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die
opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:

In Jesaja 22 gaat het over ene Sebna, de hofmeester van koning Hizkia.
Het was een hoogmoedig man, die niet voor het volk zorgde, maar wel
voor zichzelf een praalgraf had klaar laten maken. Hij werd verworpen,
en voor hem kwam Eljakim in de plaats. Op zijn schouder werd de
sleutel van David gelegd. Hij zal openen en hij zal toesluiten, doordat hij
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weet om te gaan met het ‘geheim ’ van David en het Messiasschap, de
troonopvolging. De Merovingers beweren dat zij de nazaten zijn van
David, en dat zij via de West Europese vorstenhuizen in de lijn van
David op zijn troon zitten. Dat is misleiding. Zij als Merovingers
behoren tot de Illuminaten (de Draco’s) die zijn voortgekomen uit het
sterrenbeeld Orion. Zij stammen af van de oude ‘lichtgoden’, de Shining
Ones. Van hen komt het Kerstfeest, als Christ-feest of Karast, waar zij
hun herkomst gedenken en de komst van hún Christus of imitatieMessias. De middelste drie sterren van de Orion wijzen naar de drie
magiërs uit het Oosten. Hiervan hebben zij de drie-eenheid afgeleid, wat
door de vroege (heidense) christelijke kerk
als dogma werd ingevoerd. Vandaar dat de
paus vanaf het balkon van het Vaticaan in
de nacht van 25 december de menigte
toespreekt, met het zicht op het sterrenbeeld
Orion en erboven de Pleiaden, waar de
blinkende ster Sirius staat. Sirius is volgens
hen de ster van Bethlehem. Rome zegt de
sleutelen te hebben om het Godsrijk te
Logo van het Vaticaan
ontsluiten, om te kunnen terugkeren tot de
sterren. Zie de volgende website:
www.keyofsalomon.net
Ons woord ‘sterven’ (starven) komt volgens sommigen van het
oorspronkelijke ‘naar de sterren terugkeren’. De ster Sirius wordt ook
wel de ‘kruisster’ genoemd, en dat zien we op de kleding en mijters van
de pausen veelvuldig aangebracht. Van oud-Egypte heeft Rome veel
overgenomen, en de oude Egyptenaren hadden hun kennis weer van de
oude Druïden uit Ierland. De Druïden hadden het weer van de Atlantiden
en Lemurianen, de gevallen engelen en oude vis-goden. De vroege
kerkvaders wisten dit wel, zodat Augustinus tot aan het eind van zijn
leven beleed, dat het christendom een religie was van dreigementen en
omkoping, onwaardig voor verstandige mensen (zie Tony Bushby in
Bible Fraud). Zelf bleef Augustinus echter wel bij het christendom en
schaarde zich aldoende tot de ‘onverstandigen’.
Paus Benedictus
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In de Barneveldse krant van 1 februari 2008 stond de volgende
uitspraak van de huidige paus Benedictus/Ratzinger, nl.. dat ‘Geen
enkele wetenschap kan zeggen wie de mens is, vanwaar hij komt en
waarheen hij gaat’.
Waarlijk, indien de paus gelijk heeft, leven wij wat betreft onze
herkomst en toekomst in volslagen onwetendheid. Het is alsdan droevig
gesteld met onze kennis aangaande ons
ontstaan, ons bestaan en doel van het leven,
indien wij zouden moeten afgaan op de
uitspraken van de leider van één der grote
wereldgodsdiensten. Wanneer de paus
gelijk heeft zijn wij gelijk aan vondelingen,
die als zwervers door iemand op de aarde
achter zijn gelaten, om er een kort poosje
op te vertoeven, om daarna weer in totale
vergetelheid in de aarde een laatste
rustplaats te ontvangen. Ja, wie anders dan
de plaatsvervanger van Christus op aarde kan ons vertellen waar wij
vandaan zouden zijn gekomen, en wat wij tijdelijk op de aarde dienen te
doen, en wat onze toekomst zal zijn? De opperherder van de R.K.kerk
weet blijkbaar niet hoe zijn schapen op de wereld zijn gezet, wat hun
doel is, en of zij slechts leven om er ruimschoots van te kunnen
profiteren, om hen daarna als slachtvee te consumeren. Hecht de paus
dan geen enkele waarde meer aan de visie op de mens vanuit de Bijbel,
die nota bene wat betreft het Nieuwe Testament door zijn kerk werd
samengesteld en gecanoniseerd? Wat heeft religie voor zin wanneer de
mens in algehele onwetendheid zijn korte leven op aarde moet
doorbrengen, zonder dat daaraan enige betekenis gegeven is? Is er voor
de mens dan nergens geborgenheid, rust en vrede te vinden op aarde,
waar nog zoveel leed, geweld, onrecht, en allerlei ongeregeldheden
plaatsvinden? De paus hoeft voortaan zijn schapen ook niet meer te
dreigen met een brandende hel na dit leven voor zondaren, en hoeft de
‘heiligen’ ook niet langer lekker te maken met het vooruitzicht op een
heerlijke hemel. De paus weet het immers niet. En wie zal het ons dan
wél kunnen vertellen? Wanneer de paus ons niet verder kan helpen met
de vraag van onze oorsprong en toekomst, dan kan wellicht het
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universum zélf ons een handje helpen in de juiste richting. Wij hebben
stellig de indruk, mede gezien de voorgaande informatie over het
Vaticaan als sterrenkaart, dat de paus ons om de tuin leidt. De paus is
slim als een vos. Om de protestanten weer in zijn kamp te krijgen
rehabiliteert hij Maarten Luther en plaatste een
standbeeld van Galilei in Vaticaanstad. De paus
betuigt nu dat Luther geen ketter was, maar
iemand was die corrupte praktijken in de kerk
aan de kaak stelde en deze bestreed.
Pentagonaal
Het voor ons onmetelijke universum is
vijfvoudig (pentagonaal, of dodecahedral). Veel
kosmologen beweren dat het universum oneindig is en plat. Anderen
beweren dat het universum wél eindig is en de vorm heeft van een
dodecaëder. Volgens laatsten heeft het universum de vorm van een 12vlakkige pentakubus. Zie: www.goldenmean.info/gravitycause/
De groep wetenschappers die dit beweert komt uit Frankrijk, en staat
onder leiding van Jean-Pierre Luminet, verbonden aan het Parijse
Observatorium.
Ons DNA is het resonantie-apparaat voor het ontvangen van energieën
uit de ons omringende wereld. Die wereld bestaat uit energievelden, uit
energielijnen (grids). Er bevindt zich rondom de aarde een pentagonaal
veld. Merkwaardig dat ons DNA zowel een vijfhoek als een zeshoek
heeft, tegen elkaar aan, net als een voetbal. Dat wijst op samenwerking.
Wat hiervan de juiste betekenis is, moet nog verder uitgezocht worden.
Vijfvoudige Symmetrie
Het pentagram (vijfpuntster) heeft een vijfvoudige
symmetrie. Daarmee is iets eigenaardigs aan de
hand, nl. dat wij ons er niet bewust van zijn dat
deze symmetrie vijfvoudig is. Slechts in ons
onderbewustzijn leeft iets van deze vijfvoudige
symmetrie. Wij zien in de natuur wel deze
vijfvoudige symmetrie voor ogen, o.a. in bloemen
en vruchten. In de organische zowel als in de anorganische wereld

11

Begin en einde van de Nieuwe Wereldreligie

No. 446

komen wij deze vijfvoudige symmetrie tegen in kristallen. Men noemt
deze kristallen quasi-kristallen. Bij de normale opbouw van kristallen
kiest de natuur voor de structuren die het gemakkelijkst zijn. Dat is bij
quasi-kristallen niet het geval.
In de vijfhoek komen wij de Gulden Snede en de Fibonacci-getallen
tegen, die wij ook in de precessie van
de aardas zien, nl.. 36, 54, 72, 108,
144, etc. De bouwsteen van het leven
-het DNA- is gebaseerd op de Gulden
Snede-verhoudingen.
Een symbool heeft een doel, een
betekenis. Het is een teken dat een
zekere energie uitbeeldt. Reeds in het
oude Mesopotamië gebruikte men de
vijfpuntster. In Israël stond de
vijfpuntster symbool voor de
waarheid. Jeruzalem had als symbool Zeer oude Vijfpuntster uit Uruk
de vijfpuntster, met de letters
eromheen YRSLM. De echte Davidster zou een vijfpunt zijn. In
Griekenland zag men de samenstelling van de vijfpuntster als bestaande
uit vijf A’s, en vandaar dat men hem de penta-alpha noemde. De school
van Pythagoras beschouwde het pentagram als symbool van perfectie,
volmaaktheid. Tijdens de Inquisitie werd het pentagram een symbool
van de satan. In de 19e eeuw werd het pentagram met de punt naar
beneden gezien als symbool van de zwarte
magie, van Bafomet de bokgod.
De Grieken noemden principes die door het
getal vijf werden gesymboliseerd een
‘pentade’, een niveau van kosmische
vormgeving, een symbool van het leven zelf.
De penta-symmetrie wordt gezien als de
hoogste vorm van perfectie om ermee het
leven zelf aan te duiden. Heel veel
levensvormen vertonen immers in hun De zgn. ‘satansster’
structuur de pentade. De ouden kenden vier oer-elementen: aarde, water,
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lucht en vuur. Daarbij was voor hen het regenererend vermogen
(matriarchaal) het 5e element. Het pentragram is alzo het symbool van
perfectie en macht, vandaar dat meer dan 60 landen een vijfpuntster in
hun nationale vlag hebben. Veel bloemen en eetbare vruchten hebben
vijf bloembladen of een vijfhoekstructuur. Ook in het dierenrijk komen
vijfhoeken voor, denk aan de zeester. De vijfhoek behoort tot de
ingewikkeldste constructies, die men vanuit de vesica piscis kan
uitvoeren. In de natuur komen wij structurele zelfsymmetrie tegen.
Hiermee bedoelen wij b.v. dat bladeren van een boom in hetzelfde
patroon op de takken staan, als de takken op de boom staan. Symmetrie
komt van het Grieks, dat betekent ‘gelijke maten’. Deze zelfsymmetrie
vinden wij in het Pentagram in het bijzonder terug. Men kan eindeloos
de ster omkeren naar binnen of naar buiten, waarbij men steeds
wisselend een pentagram en pentagon ziet. Dit regeneratieve principe
wordt hier heel mooi uitgedrukt en getoond.
Levensenergie
De Wijsheid heeft in de natuur haar
stempel op al haar voortbrengselen
afgedrukt, zodat wij overal rondom ons
heen dat waarmerk kunnen aflezen. De
natuur volgt wetten, de zogenaamde
‘natuurwetten’. Door deze te bestuderen
kunnen wij er groot voordeel van trekken
en het verloop van iets voorzeggen. De
natuur is als een systeem van muziek. Vandaar dat de Grieken en andere
oude religies onderwezen in de wetten der muziek. Daardoor kan men de
levensuitingen van mensen op een hoger peil brengen, door hen erop te
wijzen dat zij zich aan de goddelijke orde der natuur dienen te houden.
Muziek beschouwde men oudtijds als het grootste geschenk aan ons van
de goden. Muziek was aanwezig bij de val van de muren van Jericho.
Wij zien eruit dat het aardse leven geordend dient te worden, en wel
volgens dezelfde orde en perfectie van de muziek. Wij dienen als
mensheid te leren dat wij niet alleen zijn, geen ik-systeem erop na
dienen te houden. Een muziek-orkest leert ons dat wij velen een wijstem vormen, waaruit de levenssymphonie voortkomt. Wij dienen voor
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elkaar te zorgen, als bloedverwanten. Er moet harmonie ontstaan, zodat
wij aansluiting krijgen op de natuur die vol van levensenergie zit.
Vanuit de kosmos komen levengevende stralingen, die weliswaar ook
dodelijk kunnen zijn. Ons levenslot hangt ervan af. Ons klimaat wordt
kosmisch bepaald door de zon, maan en planeten. De natuur is een
eenheid en kan worden verstoord. Doordat er weinig of geen kennis
meer is van de wezenlijke natuurkrachten en levenswetten, staan wij
mensen -en ook de hoge pieten- steeds weer voor raadsels, voor o.a.
natuurrampen. Natuur en mens dienen samen te werken, anders ontstaat
chaos. De chaos die wij momenteel zien ontstaan op het gebied van
voeding, gezondheid, milieuvervuiling, transport, etc. is een gevolg van
onze onkunde en onwil, om te luisteren naar de natuur.
Volgens oude priesterkasten zijn er in de
natuur 12 krachten of 12 wetten werkzaam.
Hiervan leidde men het 12-voudige stelsel af.
Ook dat zien we in de muziek, waar een
octaaf 7 witte en 5 zwarte toetsen omvat. De 7
witte wijzen naar het zienlijke, het fysieke. De
5 zwarte wijzen naar het onzienlijke, het geestelijke. Alle levensvormen
worden uit trillingen geboren. Goed beschouwt vertegenwoordigd elk
wezen of ding in het universum een bepaalde toon. Muziek en klank is
de schakel tussen het materiële en geestelijke, het immateriële. De toon
of klank wordt voortgebracht via materiële dingen, waarna ze in de
ruimte van het heelal wordt opgelost, of opgeslagen. Klanken kunnen
stimulerend en harmonisch opwekkend zijn, maar ook afbrekend en disharmonisch. In het muzieksysteem ligt een wetmatigheid, wanneer deze
wordt toegepast op alle maatschappelijke en menselijke verhoudingen,
zal dat de chaos in de wereld tot harmonie brengen. Muziek kan echter
ook tot chaos brengen, wanklanken voortbrengen. De harmonie komt
niet vanzelf, maar moet door óns worden geschapen, nl. door de
natuurwetten toe te passen. Hoe kunnen wij dat gestalte geven? Wij
zien immers niets anders dan dat de mensen wereldwijd de natuurwetten
aan hun laars lappen, de natuur verstoren en de eenheid verbreken van
het samenwerkingsverband. De symbiose of de samenwerking van de
mensenwereld met de dieren- en plantenwereld is ver zoek. Neem de
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overmatige boskap, waar men de ‘longen’ van de aarde opzettelijk
beschadigd. Daardoor roepen wijzelf natuurrampen over ons op. De
natuur streeft immers naar evenwicht en laat niet met zich spotten!
Vijfvoudige symmetrie
Symboliek laat ons op unieke wijze de diepste geheimen van ons bestaan
zien. Wij zijn levende wezens, die
gevormd werden door het verleden,
maar leven in het heden en ons
ontwikkelen voor de toekomst. Op
die wijze dragen wij allen op
symbolische wijze de geschiedenis
van de mensheid met/in ons mee.
In ons mensen ligt een geweldig
groot vermogen (potentieel), wat
door ontwikkeling naar buiten kan
treden. Er is immers een
voorgaande ontwikkeling.
Wanneer wij de geschiedenis van
de mensheid volgen, hoe men in
oude tijden via symbolen kennis De Levensbloem
van generatie op generatie heeft
overgedragen, valt het op dat er in de symbolen eveneens ontwikkeling
zit. Het komt erop neer dat ons denken -dus ook het denken van onze
verre voorouders- berust op het ‘denken’ van onze Schepper. Van Hem
lezen wij, dat Hij de werelden ‘dacht’, en zij waren er. Dat is scheppenddenken. Hij heeft uitermate goed nagedacht over Zijn scheppingen.
Wanneer wij iets vernuftigs zien, of zelfs simpele uitvindingen, zeggen
wij: Er is over nagedacht!
Onze Schepper is de grote Eén. Om de eenheid symbolisch uit te
drukken plaatst men een stip op een vel papier. Wanneer wij de stip
uitvergroten krijgen wij een cirkel. Een cirkel trekt men met een passer,
dus met twee poten, waarvan er één op een vast punt staat. Met de
andere poot trekt men de ronde lijn. De cirkel staat symbool voor de
eenheid, voor het enkelvoud, voor de heelheid. De cirkel staat voor de
kleur wit. Wit bevat immers alle kleuren, zodat we hetzelfde zien in de
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cirkel, die alle ruimtelijke lichamen en vormen bevat. De cirkel bevat het
zaad, als zijnde de ommanteling ervan. De cirkel bevat de levensbloem.
In de organische natuur zien wij geen strakke of rechte lijnen. De ganse
natuur kromt zich als een bimetaal. In de anorganische natuur zien we
wel strakke lijnen, veelal door ons mensen ontworpen. Wij mensen
hebben de geo-vormen ontworpen, waarmee wij hebben getracht om de
natuurlijke irrationale verhoudingen na te bootsen. De organische natuur
werkt niet met hele getallen en strakke lijnen. Kijk maar naar het getal
Pi, dat in wezen oneindig is, en ook Phi. Ons jaar is eveneens afgerond
naar 365 dagen, maar het is altijd net iets meer. In de organische natuur
is het getal 5 sterk vertegenwoordigd.

tot zichzelf. In de cirkel of bol kunnen wij de vijf zogenaamde
‘platonische lichamen’ zien, nl. de driehoek of tetra, en vierkant of
kubus, en vijfhoek of pentakubus (dodecaëder). Vervolgens de Icosaëder
en Octaëder. Dit zijn ruimtelijke lichamen die de grote éénheid
demonstreren. Het gaat in de schepping om het vierkant-maken van de
cirkel, het materialiseren, om daarna weer terug te keren tot de
oorsprong. Voorbij de cirkel als enkelvoud, komt de zespunt als dualiteit
(polariteit). Is de vijfpunt nu rationeel of irrationeel? En wat is de relatie
tussen de vijf- en zespuntster? En welke van deze twee wijst op
stabiliteit en welke op dynamiek? Dit zijn vragen waarover nagedacht
moet worden.

De Cirkel
In Jesaja 40:22 is vertaald: Hij is het, Die daar zit boven den kloot der
aarde. Deze vertaling is onjuist, daar het Hebreeuwse woord chuwg
zoveel betekent als cirkel, omgang, en niet ‘kloot’. Het ronde behoort tot
de natuur van de Godheid. Dat is uitgangspunt. In de cirkel of bol zijn
alle andere ruimtelijke lichamen aanwezig, waarvan de pentakubus de
meest ideale vorm is van het leven in het universum. Ook het Nieuwe
Jeruzalem heeft deze vorm.
De cirkel of nul staat voor de grote Eén, voor de Schepper, die
geometriseert. Overal zien wij de geometrische figuren terug, in
gesteenten, in mineralen, in planten en dieren, en in onszelf. De gedachte
dat een nul niets is, of dat een nul het
symbool is van de satan, is onjuist. In de
natuur komen wij het begrip ‘nul’ niet
tegen. Mensen hebben dat begrip zelf
bedacht. Of men er nu onder wil verstaan
dat het op leegte ziet, of dat het aangeeft
dat het niets is, het blijft mensenwerk.
De cirkel is niet leeg, is niet niets. Het
leven en de schepping wordt juist door
cirkels gevormd. De cirkel wijst ons
terug naar de grote Eenheid. Die Eenheid
kan en heeft zich opgesplitst in een
enorme veelheid, maar keert weert terug Platonische lichhamen (solids)

Wanneer wij de cirkel denkbeeldig doorknippen en rechtbuigen, ontstaat
een rechte lijn. Niets in de schepping is echter rechtlijnig.
Alles kromt zich, net als een bimetaal. De eerste vorm die
ontstaat wanneer wij de rechtelijn gaan terugbuigen is de
driehoek, daarna het vierkant, en tenslotte de vijfhoek. De
vijfhoek benadert de cirkel op het dichtst. Voorbij de
enkelvoudige vijfhoek komen we aan bij de zeshoek, die Een poort
bestaat uit twee over elkaar heen gelegen driehoeken. Het
Zonnekaart-kasteel van het Vaticaan, het Castel Sant Angelo, heeft als
grondvorm de vijfhoek, met erin het vierkant en daar weer in de cirkel.
Men is de driehoek vergeten! Althans, wij kunnen de driehoek er niet in
terugvinden. De architecten (arch = boog, of cirkel) van het Vaticaan
wisten van de Goddelijke geometrie af, en bootsten dat na.
Jakin en Boaz
De twee grote zuilen voor aan de ingang van de Tempel van Salomo
droegen de namen Jakin en Boaz. De rechterzuil heette Jakin of Jachin,
dat betekent zoveel als Goddelijke orde, rechtschapenheid (tsedek). De
linkerzuil heette Boaz, dat betekent zoveel als kracht, oordeel en
heerschappij ((mishpat).
Het Rijk van JHWH rust op deze twee pijlers, van Koningschap en
Priesterschap. De koninklijke macht werd voorgesteld door middel van
de Boaz-zuil. De Priesterlijke macht werd door de Jakin-zuil uitgebeeld.
Samen steunden de twee zuilen de hemelboog, dat is de vrede als
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sluitsteen, wat naar stabiliteit wijst. Het wijst
tevens naar polariteit, naar dualiteit, naar de
Goddelijke tweelingen. Tussen de twee polen
Noord en Zuid kan men het Goddelijke elektravuur doen ontstaan. Rome heeft
er twee sleutels van gemaakt. Het gaat steeds
om het Koningschap én Priesterschap, om de
komende Priester/Koning uit David, naar de
orde van Melchizedek, die in de eindtijd zal
verschijnen. Dat zal de Leraar der
Rechtschapenheid zijn, ook wel Spruit of
Zerubbabel genoemd. Hij zal de vertolker der
Wet zijn, van het Verbond van JHWH met Zijn volk. In die zelfde tijd
zullen er tevens twee messiaanse figuren zijn, de twee getuigen, zoals
Mozes en Elia.
De Essenen, waarschijnlijk het laatste deel van het ware Israël wat er
toen nog overig was, vormden in Qumran een groep, die men het ‘volk
van de zuilen’ noemde. Qumran betekent ‘boog’, ‘gewelf’ of ‘poort’.
Dat is een boog over de twee zuilen, die alsdan een poort vormen. De
twee zuilen zijn aards, de boog is hemels, waardoor er volmaakte
harmonie ontstaat. Rome verwacht haar grote leraar vanuit de Pleiaden,
van Sirius. Rome weet dat de vijfhoek en het getal 7 een belangrijke rol
speelt in het Godsplan. Vandaar dat Rome op zeven heuvels gebouwd is,
en dat het Castel Sant Angelo een vijfhoek is. JHWH zal in de eindtijd
de vijfhoek en het getal zeven ook
gebruiken.
Egypte bestond uit twee rijken, het
Boven- en het Beneden Egypte, dat was
samengevoegd onder één koning, de
Farao. De samenwerking van de twee
rijken werd gesymboliseerd door twee
zuilen, die van boven verbonden waren
door een boog. Alzo ontstond de poort,
die gericht stond naar de opkomende zon.
Het is het concept van kracht en eenheid.
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Dat symbool vinden wij dus terug in de zuilen
Jakin en Boaz. Later bestond ook Israël uit twee
rijken, het Noorderrijk der 10 stammen, en het
Zuiderrijk der twee stammen. Het Zuiderrijk was
Juda, symbool van kracht. Het Noorderrijk was
het Huis Israël, symbool van eenheid en
stichting. De pilaren waren door JHWH
verbonden, wat zorgde voor stabiliteit.
Nederland, als het ‘Israël in het Westen’ bestaat
eveneens uit twee delen, het overwegend
Protestantse Noord-Nederland boven-Rijns, bestaande uit zeven
provinciën. En het overwegend Rooms
Katholieke Zuid-Nederland bestaande
u i t v i j f p r o vi n c i ë n , b e n e d e n
de Rijn. Het getal 7 komen wij in
Nederland veelvuldig tegen. Zeven
eilandjes boven in de Waddenzee. De
Rijn heeft 7 uitmondingen. Zeeland
telde 7 eilanden. In een kinderliedje
werd er over het getal zeven gezongen:
"Heb je wel gehoord van de zeven, de
zeven, etc.." Is Nederland het land, de ‘bestelde plaats’, waar het
overblijfsel van Israël vergaderd is en nog zal worden? Dan is dat het
land van de ‘steen waarop zeven ogen’ zijn, volgens
Zacharia 3:8 Hoor nu toe, Josua, gij hogepriester! gij en uw vrienden,
die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want ziet, Ik
zal Mijn Knecht, de SPRUITE, doen komen.
9 Want ziet, aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb voor het
aangezicht van Josua, op dien enen steen zullen zeven ogen wezen; ziet,
Ik zal zijn graveersel graveren, spreekt JHWH der heirscharen, en Ik zal
de ongerechtigheid dezes lands op een dag wegnemen.
10 Te dien dage, spreekt JHWH der heirscharen, zult gijlieden een
iegelijk zijn naaste nodigen tot onder den wijnstok en tot onder den
vijgeboom.
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Dit wijst duidelijk op het eindtijdgebeuren, en het Vrederijk, waar Israël
tot rust zal komen en elke Israeliet een stukje grond zal mogen beheren
van JHWH, en de vrucht ervan zal genieten. De Spruit of Zerubbabel zal
de hoofdsteen voortbrengen, de nieuwe Tempel. Van die Tempel spreekt
de profeet Haggaï in hoofdstuk 2 dat deze veel mooier en betekenisvoller
zal zijn dan de eerste Tempel van Salomo, waarvan Hiram Abiff als
Phoeniciër de architect was.
6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot
mij, zeggende: Dit is het woord van
JHWH tot Zerubbabel, zeggende:
Niet door kracht noch door geweld,
maar door Mijn Geest zal het
geschieden, zegt JHWH der
heirscharen. 7 Wie zijt gij, o grote
berg? Voor het aangezicht van
Zerubbabel zult gij worden tot een
vlak veld; want hij zal den
hoofdsteen voortbrengen met
toeroepingen: Genade, genade zij
Waarom Religie?
denzelven! 8 Het woord van JHWH
geschiedde verder tot mij, zeggende:
9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen
zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat JHWH der heirscharen mij
tot ulieden gezonden heeft.
10 Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven
verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht (paslood) zullen zien in de
hand van Zerubbabel; dat zijn de ogen van JHWH, die het ganse land
doortrekken.

Het Stenen Koninkrijk zal alle andere wereldse rijken vermalen. In het
midden van het land, waar dat Stenen Koninkrijk zich zal manifesteren,
zal de nieuwe Tempel als Paleis worden gebouwd. Was in vroeger tijd
de Tempel nog gescheiden van het Paleis, en stond het Paleis altijd vlak
naast de Tempel, in de eindtijd bij het herstel van het Godsrijk, komen
Koningschap en Priesterschap bij elkaar, in één persoon en in één
gebouw. Dat bouwwerk heeft volgens de profeet Zacharia 7 ogen,
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pilaren of grondvlakken, zoals de Wijsheid haar huis op zeven pilaren
bouwde, Spreuken 8.
Eén Wereldreligie
In de oudheid waren er vier super grote religies.
Het waren natuurreligies, culten die in verband
stonden met de hemellichamen. Het waren de
Zonne-cultus, de Maan-cultus, de Saturnus-cultus
en de Sterren-cultus. De geschiedenis ervan
dateert van Lemuria, Atlantis, Ierland (Druïden)
en oud Egypte. Rome heeft dat verder
ontwikkeld, omdat mensen nu eenmaal een
Symbolen van de
behoefte tonen aan religie. Dat is business, het
wereldreligies
levert geld op. De oude religies hebben getracht
zich tot één grote wereldreligie te organiseren. Dat lukte niet. De grote
wereldrijken kwamen op en gingen naar verloop van tijd weer ten onder.
Constantijn en het Romeinse Wereldrijk wilde voor zijn rijk éénheid.
Daartoe werd het christendom aangegrepen, wat op een heidense
natuurreligie stoelde. We zien het in hun symboliek veelvuldig terug.
Momenteel zien we weer het Eén-wereld-streven, om een Nieuwe
Wereld Orde op poten te zetten, met één wereldreligie. Men heeft
daartoe vergevorderde plannen. Denk aan de Temple of Understanding,
die in Washington gebouwd wordt.
Wij hebben gezien hoe het streven naar één wereldreligie begon, en hoe
het zich door de eeuwen heen voortzette. Hun symboliek bestaat in de
meeste gevallen uit geometrische figuren, die wijzen naar de
hemellichamen. Ook deze nieuwe wereldreligie zal mislukken. JHWH
alléén is Koning over het ganse heelal. Hem alleen is aanbidding
verschuldigd. Geen ander dan de machtigste leider van het toenmalige
Babylonische wereldrijk moest via een zware vernedering tot de
erkenning komen dat JHWH alleen de rechtmatige Koning is, zie Daniël
4: 25. Het gaat om de erkenning van de alleen heerschappij van JHWH
er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat gij bekent, dat de
Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft
ze, wien Hij wil.

21

Begin en einde van de Nieuwe Wereldreligie

No. 446

34 Ten einde dezer dagen nu, hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten
hemel, want mijn verstand kwam weer in mij; en ik loofde den
Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte den Eeuwiglevende, omdat Zijn

heerschappij is een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is
van geslacht tot geslacht

