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Inleiding
Waar men ook ter wereld gaat, overal ziet men gewijde gebouwen als:
tempels, kerken, loge's, moskeeën, synagogen en andere soorten
heiligdommen. Wat bezielt de mensen om dergelijke bouwwerken te
maken? Wat kan de achterliggende gedachte zijn om zulk soort
speciale gebouwen te construeren, zodat ze met een aureool van
heiligheid zijn omgeven? Waarom noemt men dergelijke gebouwen
soms 'Godshuizen'? Kortom, wij doen een poging een antwoord te
vinden op vorenstaande vragen. De PKN stelt in een rapport juni 2008
dat er ongeveer 2300 kerkgebouwen de komende tien jaar voor herbestemming in aanmerking komen. Kerkgebouwen worden door het
gebruik ervan 'geheiligd', aldus het
rapport. Deswege wil men er heel
zorgvuldig mee omgaan, want de kerk
kan ene oase van rust zijn temidden van
de heersende chaos. Kerken worden
soms verkocht als hotel, winkel, of zelfs
als moskee. Dat wil men voorkomen.
Isaac Newton geloofde dat men in de
t e mp e l d e p a t r o n e n va n d e
wereldgeschiedenis kon aflezen. Hij
verwees hierbij naar Openbaringen
11:1-2. Hij bracht de tempel in verband met de Egyptische bouwkunst.
Men diende volgens Newton goede kennis te hebben van de vorm van
de tempel, om de taal der profeten te kunnen begrijpen.
Andere tempels uit de oudheid hadden eenzelfde kosmische symboliek
als de tempel van Salomo. Deze tempel was dan ook niet uniek te
noemen. Het tempel-bouwen schijnt de mensen in het bloed te zitten.
Wij zullen eens zien wat hun motivatie kan zijn.
Bloed-offers
Sedert zeer oude tijden geloofden mensen dat wedergeboorte en
vruchtbaarheid slechts tot stand konden komen door middel van het
vloeien van bloed op de aarde. Uit de aarde komt ons voedsel voort, en
het bloed is als een soort mest, om de groeikracht te bevorderen. Het
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ging de mensen in de oudtijd niet zozeer om het bloed van mensen of
dieren, maar om het menstruatie-bloed van vrouwen. Men achtte dit
bloed 'heilig', levenscheppend. In dit menstruatie-bloed meende men de
'levenskracht' te kunnen ontwaren. Men noemde de menstruatie-periode
niet voor niets 'de heilige tijd'. Door het teruggeven van dit bloed aan de
aarde zou de vruchtbaarheid van de aarde sterk stijgen. Momenteel
gebruikt men inderdaad ook bloedmest om de vruchtbaarheid van de
grond te verhogen. Oudtijds wilde men -logischerwijze in de strijd om
te overleven- de natuur gaan beheersen. Men geloofde zelfs dat,
wanneer er bloed in de aarde vloeide, er regen op zou volgen. Wij
kunnen momenteel kunstmatig het land beregenen. Vroeger was men
afhankelijk van het weer (van de weer-goden). Toen er op een bepaald
moment geen regen kwam, nadat men menstruatiebloed op de aarde had
laten vloeien, probeerde men het uit met mannenbloed en dierenbloed.
Wij zien het ook bij Elia op de Karmel, dat de priesters van Baäl
zichzelf insnijdingen maakten, zodat hun bloed op de aarde viel, om
maar regen te verkrijgen. Het kwam echter op die wijze niet. Zie 1
Koningen 18:26.
In de oudheid werd het jaarlijkse koningsoffer ingesteld. De koning
werd gezien als de plaatsvervanger van de godheid op aarde. Zoals het
er in de natuur aan toe ging, dat in het najaar de
natuur stierf, door het afvallen van de bladeren, alzo
moest de koning op symbolische wijze sterven aan het
eind van het jaar. Later werden er zelfs echte
mensenoffers gebruikt. In de strijd van de mens tegen
de harde en weerbarstige natuur, zocht men naar
allerlei middelen en wegen om te overleven, om de
natuur te beheersen. Men verbond de weerbarstigheid
van de natuur wel aan de zonden der mensen. Men
erkende dat er veel kwaad in het hart der mensen
schuilde. De koning die jaarlijks op symbolische
wijze moest sterven, nam tevens de zonden van het
volk op zich. Hij kon wel een plaatsvervanger nemen. De Moloch
In Babylon werd een pseudo-koning genomen, een misdadiger, die vijf
dagen de plaats van de echte koning mocht innemen en doen alsof hij de
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echte koning was. Daarna werd hij opgehangen en met speren
doorstoken, zodat zijn bloed op de aarde viel, ter bevordering van de
vruchtbaarheid. Na zijn dood werd de pseudo-koning als een 'god'
vereerd, die ten hemel voer om bij de hemelse vader aan te mogen
zitten.
Mensen geloofden dat de godheden tevreden konden worden gesteld
door offers. Het ultiemste offer was een mensenoffer. De priesters
wisten echter wel beter, zo goed als veel geestelijken vandaag de dag
wel beter weten dat religie grotendeels volksmisleiding is. De priesters
in oud-Egypte maakten misbruik van de onwetendheid van het volk.
Zelf waren de priesters opgeleid en bezaten zij een redelijk goede
kennis van de natuurwetten en astronomie. Om te kunnen parasiteren op
de bevolking moesten zij indruk maken op het volk. Zij moesten doen
voorkomen alsof zij de middelaars waren tussen de godheden en het
volk. Wanneer het volk zelf over voldoende kennis zou beschikken van
de natuurwetten, zouden zij de priesters niet meer nodig hebben. Het
volk moet zoveel mogelijk onwetend gehouden worden. Immers, de
priesters moeten voor hun eigen belangen opkomen, om te kunnen
blijven parasiteren op het volk. Hoe men dat o.a.
deed wordt duidelijk uit het volgende: Wanneer
de priesters wisten dat er een zonsverduistering
aanstaande was, lieten zij het volk erover in
onkunde. Zelf wachtten de priesters dat moment
in spanning af. Het volk was zich van niets
bewust toen op een zekere dag het plotseling
donker werd. Het volk werd doodsbenauwd en
vluchtte naar de priesters. Men zag de zon als een
godheid. Wanneer de zon plotseling haar licht niet
meer liet schijnen, dacht men dat de godheid boos was. Ineens stond het
dagelijks leven stil. De priesters speelden handig in op deze gebeurtenis.
Zij zeiden tegen het volk dat de godheid alleen tevreden kon worden
gesteld door middel van een mensenoffer. Men zocht in der haast naar
een slachtoffer, en deze slachtte men om de zonnegod te bevredigen. En
jawel, daar brak het zonlicht weer door en kon het leven zich weer
voortzetten. Duisternis was de vijand van het volk, zeker wanneer dat
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overdag plotseling inviel. Welnu, in de ogen van het volk hadden de
priesters het toch maar voor elkaar gekregen de godheid te bevredigen,
zodat het weer licht was geworden.
Later heeft de vroege kerk gesuggereerd dat God een mensenoffer in
Jesjoea zou hebben geëist, om Zich met de mensen te verzoenen die bij
Hem in het krijt stonden.
Offers, ja die werden gebracht in de daarvoor gebouwde tempels, waar
de priesters het voor het zeggen hadden. Zij waren de bevoorrechten,
die dicht bij de godheid leefden en wel een potje bij Hem konden
breken.
Een offer wordt in het O.T. nergens in verband gebracht met zonde, met
schulduitdelging. Dat is een groot misverstand, waarop de latere
verlossings-theologie met Jezus als middelaar berust. Een zogenaamd
'zond-offer' bestaat niet en is een mis vertaling. Het gaat om
onvolkomenheid-offers. Voor gedane zonden dient een mens zelf te
worden gestraft.
Tempels
Heiligdommen en tempels zijn gebouwen waarin een geestelijke stand
zich afzondert van de rest van de wereld. Men raadpleegt er de godheid.
Heilig betekent zoveel als apartgezet, afgezonderd. De wereld lag in het
boze, zo dacht men, en in die wereld trachtte men de heiligheid te
herstellen, de band met de godheid te onderhouden. De koning was
oudtijds in Egypte en Babylon de plaatsvervanger van de godheid op
aarde. Hij had een paleis, en de godheid
moest ook een paleis hebben, namelijk
een tempel. In Mesopotamië werd door
de koning de goden geraadpleegd om
hem het bouwplan voor een nieuwe
tempel in te geven. Wij lezen zoiets ook
bij David en Salomo. En ook Mozes
kreeg voorschriften om de tabernakel te
bouwen. Men dacht het zich in dat
zowel de mensen als de goden
samenwerkten aan een nieuwe
wereldorde, om de chaos op aarde te
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herscheppen. De tempel werd hierbij
gezien als het middelpunt (axis mundi)
van de wereld, daar men de tempels
bouwde in het midden van het land,
tussen Oost en West, Noord en Zuid. Het
w a s
d e
F a r a o
i n
Egypte die eigenhandig het grondplan
van zijn nieuwe tempel uitcirkelde door
middel van koorden. De farao werd dan
ook wel de 'koordspanner' genoemd, zie
afbeelding
De koning was de machtigste man van het land, gelijk aan de godheid.
De bouwkunst was in de ogen van het volk dan ook de architectuur van
de macht. Wanneer wij de afbeeldingen zien van de oude koningen in
Mesopotamië, zaten deze op een zetel of troon, waarboven een
baldakijn was gemaakt dat men sterren was versierd. De kosmos werkte
samen met de koning en mensen op aarde, zo werd gedacht. Het paleis
van de koning was eveneens gebouwd naar kosmische inzichten,
eveneens midden in zijn rijk, in de nabijheid van de tempel.
De Bijbel zelf geeft echter geen uiteenzetting van de kosmische
betekenis van de tabernakel en tempel. Wel dat deze naar hemels
voorbeeld zouden zijn vervaardigd, zie Exodus 25:40.
De vormen en ligging van Salomo's tempel verraden echter wel degelijk
de kosmische betekenis. De ingangspoort van de tempel lag áltijd op het
Oosten gericht, zonopkomst, net zoals bij alle 'heidense' tempels.
Koning Hizkia liet de poort verbeteren, dat wil zeggen 'bijstellen'. In de
poort zat een rond gat met een koperen plaat, waardoor de zon op 21
juni tijdens opkomst precies haar stralen liet vallen via de
Tempelopeningen op het Heilige der Heiligen. Door verandering van de
stand van de aardas was het nodig dat de koperen plaat op de poort af en
toe werd bijgesteld. Tempels werden op de zonne opkomst gebouwd,
wat uit Egypte voortkwam. De pilaren die voor Salomo's tempel
stonden, Jakin en Boaz, wijzen wel degelijk op wat men bij de andere
tempels de 'zuilen des hemels' noemde. De tempel was de wereld in het
klein, een samenvatting van de wereld in het klein. Tijdens de
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tempelbouw bouwde men aan de nieuwe wereld, apart van de huidige
woeste wereld. De architectuur van de tempel moest het karakter van de
godheid weerspiegelen.
De weg der verlossing kon echter niet lopen vanuit de wereld naar het
Heilige der Heiligen, want daar kon niemand in leven blijven. Zelfs de
Hogepriesters moesten zich strikt aan de
voorschriften houden. De weg naar het
volle leven zou echter wél vanuit het
Heilige der Heiligen lopen naar de
mensen toe. Eerst naar Israël en van
Israël naar de schaapvolkeren en de
wereld. De architectonische kosmologie
van Israël had een psychologisch
karakter, waar men begrippen als
'fundamenten der aarde', en 'zuilen des
hemels' niet mag uitleggen alsof dat
poëtische taal is. Men sprak over de
kosmos in bouwtechnische termen. Het ging er in oud Israëls om, om
via de tempel het contact te herstellen met JHWH. De kosmos was een
solide bouwwerk van JHWH als Schepper, en op gelijke wijze bouwde
men op aarde een solide tempel. Zoals de aarde goede fundamenten
heeft, alzo moest de tempel ook goede fundamenten krijgen. De kosmos
is door JHWH gemaakt, en de tempel door mensenhanden, als coscheppers. Bij de tempel was de ebhen schetijja de funderingssteen.
Piramiden
Piramiden zijn wereldwijd te vinden, niet als graftomben, maar als
krachtbronnen voor de energievelden in en boven de aarde. Van deze
energievelden is ons welzijn (gezondheid) afhankelijk, en mede de
groei van planten en dieren. Waar de energie laag is op aarde, komt veel
kanker voor. Onze ouden kenden deze energielijnen en hielden er
rekening mee om een geschikte locatie te vinden voor de te bouwen
heiligdommen. Deze energielijnen noemt men ook 'grids' of 'leylijnen'.
Ooit zou de toren van Babel de grootste centrale worden voor de
energielijnen. Babel was destijds het centrum van de wereld. Met deze

7

De Tempel

No. 455

toren in haar midden zou de wereldheerschappij
gemakkelijk te verwezenlijken zijn. Via deze
t o r e n
k o n
m e n
d e
massa's onder controle houden. Toen was men er
reeds op uit een totalitair systeem in te voeren,
via de beheersing van de levensenergie. Vandaag
de dag zien wij dezelfde macht-samenbundeling
zich voor onze ogen voltrekken. De illuminati
hebben hun streven afgebeeld op het
Amerikaanse ééndollar biljet. Daarop zien wij de
piramide afgebeeld. Via Tesla technieken, o.a.
HAARP, kan men de gehele wereld controleren. Mede dankzij de
moderne ICT (informatie computer techniek) herrijst het nieuwe Babel.
Het is beheersing en aanbidding van de natuurgoden via de techniek.
Door de samenzwering der illuminati zal het hun tot op zekere hoogte
gelukken. Ook zij hebben hun tempels, in loge's wereldwijd, waar zij
hun god Lucifer aanbidden.
Egypte
Egyptische tempels zijn ontworpen en gebouwd naar de sterrengodinmoeder Nut (Noet). De liggende godin slaapt en is als dood, dus
horizontaal. Het gaat om de oprichting,
het verticale. De mens(en) is als dood,
geestelijk dood, en moet weder
opgericht worden. Het grondplan van de
tempels beeldde dit uit, wat wij
terugzien in de Tabernakel van Mozes
en Tempel van Salomo. Dat is de drieledigheid: Eerst een Voorhof (voor
oningewijden) wat een beeld is van het
onderlichaam. Daarna het Heilige (voor de ingewijden) wat een beeld is
van het middenlichaam. Daarna het Heilige der Heiligen (voor de
Hogepriester als ingewijde), wat een beeld is van het hoofd, waarin het
derde oog zetelt ter verlichting. In ons hoofd zetelt ons bewustzijn. Via
ons bewustzijn dient het herstel en de omgang met JHWH plaats te
vinden. De verticale opbouw van de tempels symboliseerden de
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opstanding van de nieuwe mens, het ontwaken van de slapende mens,
om een christos, dat is een gezalfde te worden.
Zie brochure 431
De tempels in Egypte waren met hun vormgeving en locatie een
gedeeltelijke herschepping van het universum op aarde. De tempels
werden georiënteerd op de energielijnen in en op de aarde, wat mede
bepaald werd door praktische overwegingen. Dat was meestal midden in
het land, in de bewoonde wereld. Dan konden de pelgrims gemakkelijk
via hoofdwegen de heiligdommen bezoeken. Tijdens de bouw hield
men ceremoniën, als het leggen van de 'eerste steen', de funderingsceremonie. Het terrein werd door de farao uitgemeten via het spannen
van het koord. De bouwplaats werd met gips bestrooid ter zuivering. Op
de tempels werden allerlei hiërogliefen, tekeningen, schilderingen etc.
aangebracht, die een cultische betekenis hadden.
De zon speelde in de Egyptische religie een hoofdrol. De zonnegod
kende gedurende de tijd van ongeveer 3000 jaar verschillende namen,
als Ra, Re, Amon, Amon-Ra, Aton, etc. Dat de zon centraal staat bij de
instandhouding van alle leven is zonneklaar. Vandaar de aanbidding
ervan. De zon zorgt voor licht, warmte, energie en groeikracht. In de
Westerse culturen ziet men de zon als mannelijk en de maan als
vrouwelijk. Bij nagenoeg alle andere volkeren op aarde ziet men de zon
als vrouwelijk. Daar heeft men dan ook de zonnegodin en niet de
zonnegod. Men ziet aldaar de maan als mannelijk, vandaar het gezegde
over de 'maan-mannetjes'. De zonnegodin
kende men een tweezijdig karakter toe.
Enerzijds leven gevend en lieflijk, anderzijds
dodelijk en verzengend vanwege haar grote
hitte. De berg Sinaï ontleent zijn naam aan de
Chaldeeuwse maangod Sinn.
In oude culturen maakte men gebruik van veel
symbolen. Een ervan geleek op een steelpan of
handspiegel. Op deze voorwerpen werden
dikwijls tekens aangebracht, die met de vrouwelijke geslachtsdelen in
verband staan. Het is zo goed als zeker dat het Egyptische ANKH-kruis
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hiervan een voorbeeld is, daar het
woord 'ankh' zoveel betekent als
'handspiegel'. Het was het symbool
van de geslachtsgemeenschap, van
het verwekken van nieuw leven. De
monstrance van de R.K. kerk schijnt
dezelfde functie en vorm te hebben.
Het is een 'zonne-oog'. De koekenpan
of handspiegel is de zonneschijf, dat
spiegelbeeld is voor de wedergeboorte van de mens. In veel graven rond
de Middellandse Zee zijn deze 'koekenpannen' aangetroffen.
Shechinah
De Shechinah was eveneens rond, zo men denkt. Het zou een optische
demonstratie zijn geweest van de heerlijkheid van JHWH boven de
Verbondsark. Volgens wetenschappers als Stukely uit de 18e eeuw zou
de shechinah een soort iris of oog zijn geweest, in kleuren van de
regenboog.
Naar het blijkt waren er in Egypte reeds arken in de tempels, waarbij
men de mysteriën van Isis en Osiris vierde. In de architectuur van deze
tempels is de esoterische wijsheid der ingewijden uitgedrukt.
Salomo in de fout
Salomo was de wijste man ooit, althans daar gaat hij voor door. Of dat
in werkelijkheid zo is, is te betwisten. Wanneer wij op zijn fouten letten,
blijkt het tegendeel. Niet dat wij hem alle wijsheid ontzeggen, maar de
dwaasheid ging hand in hand met zijn wijsheid. Salomo voerde
torenhoge belastingen in voor zijn weelderige leven. Hij gebruikte
paarden voor militaire doeleinden, wat JHWH verboden had. Hij hield
ook veel te weinig rekening met het gewone volk, door vreemde
ambtenaren in provincies te plaatsen, in plaats van de oude landadel.
Verder verplichtte hij het volk tot ondraaglijke herendiensten. Ook
maakte hij schulden bij de Phoeniciërs, die werkvolk en materiaal
leverden voor zijn prestigieuze bouwwerken. Hij verliet tenslotte JHWH
vanwege zijn vele vrouwen en verviel tot afschuwelijke afgodendienst.
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Salomo bouwde zijn tempel om verbinding te maken met de
hermetische mysteriën van oud-Egypte. Hij werd daarbij geholpen door
een meester in deze occulte mysteriën, wiens naam is Hiram Abiff. Men
hanteerde het principe van: zo het Boven is, zo is het ook beneden. Dat
zijn twee principes, waar men zoekt naar eenwording. De Tempel van
Salomo is dan ook geen dood stenen bouwwerk, maar een 'levend' iets,
dat de eenheid tussen Schepper en schepselen toont. Het gaat bij de
Hermetische tempelbouw om de vorming van de innerlijke tempel in de
mens. Het gaat om het geestelijke goud, de innerlijke reinheid, de
verbinding met de Schepper. Men zag ons hart als tempel voor de
Schepper om in te wonen. Men ging echter de fout in door een statisch
gebouw neer te zetten dat onbeweeglijk was. De Tabernakel naderde
veel dichter het ideaal om symbool te zijn van het dynamische, van de
mens, die zich kan verplaatsen. De Tabernakel was mobiel en kon
overal zijn waar het volk ook was, desnoods in de ballingschap. De
Tempel is massief, niet verplaatsbaar.
JHWH moet wel in Zijn woonplaats Zijn hoofd hebben geschud om al
hetgeen Salomo deed. Evenwel lezen wij dat JHWH Zijn heerlijkheid
en aanwezigheid in de Tempel van Salomo demonstreerde, om de zaak
niet geheel uit de hand te laten lopen. Voor ons soms onbegrijpelijk, hoe
men het JHWH moeilijk kan maken.

www.phoenixmasonry.org/historyp
age.htm
Symbolen geven de weg der inwijding
weer. Dat is te zien in de tempelbouw.
De mensen begonnen reeds heel vroeg
met de vormgeving van hun gedachten
over de godheid. De Ark was de
manifestatie van JHWH, en daaromheen
bouwde Salomo een massief gebouw. De
Ark bevatte de Wet, als afbeelding van Salomo, Aholiab en Hiram
ons hart waarin de Wet geschreven dient
te zijn, om te worden onderhouden. Via ons hart dient het contact met
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JHWH te worden gelegd. Dat kon men
symbolisch zien in de tabernakel. Waarom
Salomo de Phoeniciër Hiram Abiff
consulteerde om hem te helpen met de
Tempelbouw, is raadselachtig. Hiram Abiff
is afstammeling van Kaïn. Kaïn was de zoon
van Nachash (slang), via Eva als moeder.
Kaïn had Adam niet als echte vader. Wel
wonderlijk dat uit Kaïn knappe techneuten
zijn voortgekomen, zoals Tubal-Kaïn, en
dus ook Hiram. Hiram liet voor zijn
tempels meestal twee grote zuilen plaatsen,
dus ook voor de Tempel van Salomo. De Hiram Abiff
zuilen symboliseerden de weg der
mensheid, nl. als de enige weg naar de ingang van de tempel, waar de
godheid en de mens elkaar konden ontmoeten. De twee zuilen wijzen
naar twee krachten, nl. een aardse of materiele kracht, én een hemelse
of geesteskracht. De eerste kracht is tijdelijk, onderworpen aan verval
en sterven. De tweede is altoosdurend, gericht op het voortgaande leven.
Het waren David en Salomo die zorgden voor de materiele aspecten
voor de tempelbouw. Dit wijst op de
menselijke ontwikkeling in de
geschiedenis, waar JHWH de mens
gebruikt om zich te laten
ontwikkelen. Hiram daarentegen
zou via Seth en Horus in directe
verbinding staan met het goddelijke
en geestelijke. Die twee werden
verenigd, dus Kaïn zou met Abel de
verbinding met de godheid weer
hebben moeten herstellen. Dat
gebeurde niet. kaïn sloeg zijn broer
dood. Hiram was de man met
geestelijke inzichten, zonder wie Salomo kennelijk die tempel nooit op
de wijze zoals deze werd gebouwd, zou hebben kunnen bouwen.
Wonderlijk dat de nazaten van de Nefilim een grote dosis kennis hebben
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meegekregen, kennis die bij het vrouwenzaad verloren schijnt te zijn
geraakt. Hiram putte zijn inzichten niet uit de zienlijke materiële natuur,
maar uit de bovenwereld. David en Salomo mochten weliswaar veel
goud, zilver en kostbare materialen aanleveren, maar Hiram droeg bij
aan de geestelijke inzichten voor de vormgeving.
De vraag rijst of het wel de uitdrukkelijke wil van JHWH was dat de
tempel van Salomo er zou komen? Hij woonde immers niet in tempels
die met handen waren gemaakt, zie
Handelingen 7:48 Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met
handen gemaakt; gelijk de profeet zegt:
Handelingen 17:24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat
daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in
tempelen met handen gemaakt;

www.melrose1294.org/awards%20page.html
Te Silo was de mobiele woonplaats van JHWH. Het moet duidelijk zijn
dat de samenwerking van Salomo met Hiram niet van JHWH kan zijn
geweest. Kaïn -en dus ook zijn nageslacht- was een bastaard, waarvan
staat dat zij in de vergadering van JHWH niet mochten komen. In
dezelfde lijn van Hiram zijn ook alle
tempels van omliggende landen van
Israël gebouwd. Ook de latere Grieken
en Romeinen bouwden hun tempels
naar deze oude Hiramistische inzichten.
Momenteel bouwen de Illuminati en
hogegraad vrijmetselaren ook hun
tempels en loges naar de inzichten van
Hiram. Zij willen vanuit de verdorven
gedegenereerde bastaard mens een nieuwe wereldorde scheppen, een
wereld van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het is een utopia. Hun
vrijheid bestaat uit dwang en slavernij van de massa's. Er is grote
ongelijkheid in hun streven en handelen, wat verre van broederschap
staat. Via de nieuwste high-tech technieken kan men de massa's onder
controle houden. De vrijheid die men ons voorhoudt wordt wel in de
door hen gebouwde gevangenissen uitgedacht, om te leven met een
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geïmplanteerde chip en kasloze samenleving. Man en vrouw, blank en
zwart, ze zouden allen gelijk zijn. Er bestaat wel gelijkwaardigheid,
maar geen gelijkheid. Er blijven onderlinge verschillen. Geen blad van
een boom is gelijk. Het gaat JHWH om nieuwe mensen, om nieuwe
harten waar Zijn Wet in geschreven staat, dus DNA wat van Hemzelf
afkomstig is, niet het DNA van de Nefilim. In hun DNA zit
opstandigheid, heerszucht, parasitisme. Zij voelen zich elitair, om over
de massa's te heersen.
JHWH heeft voor zichzelf een rustplaats bereid temidden van Zijn volk.
Dat was in Sjilo, Genesis 49, en dat zal eens weer in Zijn tent zijn.
Genesis 49 spreekt dan ook niet over Silo alsof dat een komend
heilsfiguur -zoals o.a. in de Statenvertaling- zou zijn, zie Verbondsboek,
p..@@@
De ware tempel, als afbeelding van de herstelde en perfecte mens, heeft
en krijgt vormen die overeenstemmen met het ware leven, met de
scheppingsorde van JHWH.
Kerken
In brochure no.306 en 311 is reeds
uiteengezet wat voor betekenis de
vormgeving van kerken o.a. heeft. Het
kerkgebouw is het zinnebeeld van de
Godheid, van de mens en van de ziel
der kosmos. Vandaar de tweedeling in
de kerken, n.l. het priesterkoor voorin
de kerk, en het schip voor het publiek. ‘middenschip’van een kerk
Het priesterkoor is zinnebeeld van de onzichtbare geesten-wereld. Het
schip is zinnebeeld voor de huidige zichtbare wereld. Tussen deze twee
werelden ziet men een wisselwerking te creëren. Mozes zou twee
religies hebben gecreëerd, volgens M.S. Polak in zijn handboek voor de
vrijmetselarij, n.l. één voor de ingewijden, en één voor het gewone volk.
Astrale betekenis
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Zoals wij zagen zijn er in en op de aarde energielijnen aanwezig.
Daardoor worden wij gevoed én wijzelf kunnen deze lijnen voeden. Dat
kan individueel, maar ook gezamenlijk. Men kan zelf in zijn eigen huis
een gebed opzenden waarbij men energie
genereert. Daardoor treedt men in contact met
de krachten die het leven beheersen. Vroeger
had men huisaltaren, waarbij men bad. Wij zien
reeds dat Kaïn en Abel een altaar bouwden. De
één maakte het tot een hel, en de ander vormde
het om tot een hemel op aarde. Vandaag de dag
blijken de mensen niet meer in staat te zijn om
zichzelf en voor anderen een hemel op aarde te
scheppen. Overal zien wij chaos, haat, nijd,
oorlog, terreur, corruptie, dood en verderf.
Moderne gebouwen inspireren niet meer. Wat er aan monumenten nog
wordt gebouwd, herinnert slechts aan verschrikkelijke dingen. Dat wekt
alleen maar huivering en afkeer. De mensheid volgt de weg van Kaïn,
dat is de dood. Monumenten, totempalen en obelisken versiert men
rijkelijk met allerlei tekens en symbolen, om als
altaren te dienen. Het woord altaar komt van
alternator, dat is zoveel als energie-opwekking,
dynamo. Energie komt van het Griekse
energeia, dat is werkzaamheid.
Het Vaticaan is gebouwd in de vorm van een
alternator, zie afbeelding. JHWH toonde in de
Tempel via de verbondsark de hoogste vorm
van energie, vibratie. Alles in de kosmos is vibratie. JHWH toont Zijn
aanwezigheid d.m.v. de hoogste vorm van energie. Wil men deze
nabootsen in CERN, via de aller modernste supergeleiders?
JHWH's woning
Het doel van het wonen van JHWH onder Zijn volk wijst op het herstel
van Zijn heerschappij, Zijn toenadering. Dat was oorspronkelijk slechts
de bedoeling via een mobiele tent, de tabernakel te Silo. Het gaat alhier
niet om een stenen bouwwerk, hoe mooi dat ook mag wezen. Het gaat
uiteindelijk om de mens, om de inwoning van JHWH in ons lichaam, als
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Zijn tempel. JHWH is óns een woning, zie
Deut.33:27, en wij zijn voor Hem een
woning, voor wederzijds contact.
JHWH zelf heeft een eigen woning, zie
Daniël 2:11, en wij mensen dienen Zijn
‘woonstede’ te zijn.
De aardse stenen Tempel van Salomo werd
door JHWH verlaten, Jeremia 12:7. Hij is
daar nooit meer teruggekeerd. De
herbouwde tempel van Ezra en Nehemia was
leeg, minder mooi en werd een moordkuil.
In een lege tempel is het slechts
vormendienst. Het waren niet meer de
priesters uit Levi, maar de Edomitische
priesters die er heersten en er hun toneelspel
opvoerden.
Het ging destijds om het Huis dat naar 'Mijn
naam' is genoemd, zie: Jeremia 7:11
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In Jesaja 66:1 horen wij de vraag wáár dat nieuwe Huis voor JHWH zal
staan, waar Hij zal kunnen rusten. Het antwoord lezen wij in Zacharia
6:8, n.l. in het Noord-Westen, in kuststreken.
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.

Dát Huis voor JHWH zal grotere heerlijkheid en uitstraling hebben dat
alle vroegere tempels, zie Haggaï 2:8-10,20. Het zal een bedehuis zijn
voor álle (schaap)volkeren, zie Jesaja 56:5-7. Deze volkeren zullen
leven naar het Verbond van JHWH, waarin de sabbatviering centraal
staat. Het wordt het 'Huis van JHWH's heerlijkheid' genoemd, zie Jesaja
60:7. In Jesaja 66:6, 11-18 en 20 leest men er meer over.

Kajafas (Edomiet)

Is dan dit huis, dat naar Mijn Naam genoemd is, in uw ogen een spelonk
der moordenaren? Ziet, Ik heb het ook gezien, spreekt de HEERE.
Jeremia 7:14 Zo zal Ik aan dit huis, dat naar Mijn Naam genoemd is,
waarop gij vertrouwt, en aan deze plaats, die Ik u en uw vaderen gegeven
heb, doen, gelijk als Ik aan
Silo gedaan heb.

Er komt iets nieuws, Jeremia
31:31 vv,
In de eindtijd wanneer het
Messiaans Vrederijk aanbreekt,
zal JHWH een bedehuis
hebben, een altaar of opgericht
teken, waar Hij een rustplaats
voor Zich heeft temidden van Bahai tempel in India in lotus-vorm
het verzamelde volk Israël.
Daar woont Hijzelf, dáár wordt Zijn heil verkregen, en het liefdevolle
leven tot in alle eeuwen.

Uiteindelijk komt het definitieve Rijk van JHWH, de theocratie, met het
Nieuwe hemelse Jeruzalem, waarin géén tempel meer is, zie
Openbaring 21:22. Dan is volgens Openbaring 21:3 de tabernakel van
JHWH bij ons mensen!
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor
haar man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de
tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen
Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer
zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste
dingen zijn weggegaan.
5 En Die op den troon
zat, zei de: Ziet, Ik
maak alle dingen nieuw.
En Hij zeide tot mij:
Schrijf, want deze
woorden zijn
waarachtig en getrouw.

