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Inleiding

Ons woordje ‘twisten’ komt van twijnen, dat is iets van elkaar scheiden.

Wanneer er ruzie is -dus als mensen met elkaar over een zaak twisten-

moeten de dingen worden uitgezocht wie er gelijk, dan wel ongelijk

heeft. Een twistzaak is een rechtsgeding. In het Hebreeuws is het: zie

Strongs 07379 byr riyb of  br rib.

Nu blijkt dat JHWH een twistzaak heeft. Dat is vervelend, zult u

zeggen. Waar gaat het dan over? Dat kunnen wij lezen in:

Jesaja 34:8  Want het zal zijn de dag der wraak van JHWH, een

jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak.

Nu is het zo gelegen dat wij met mensen, die het met ons eens zijn -dus

gelijkgestemden- geen twist voeren, geen grote verschillen hebben. Men

voert twist met tegenstanders, met andersdenkenden, die menen in hun

gelijk te staan. Uit de geschiedenis kunnen wij zien dat er nog al eens

ruzie en twist was, waardoor oorlogen, slachtpartijen en scheidingen

zijn ontstaan. De herders van Abraham twisten met de herders van Lot,

en daardoor ontstond een scheiding. Het volk Israël twistte met Mozes

over water. En ga zo maar door om een hele rij twistzaken op te

noemen. Een twist of ruzie moet worden opgelost op een rechtvaardige

wijze. Daarvoor werden de priesters aangesteld, om een onafhankelijk

oordeel te vellen. 

Deuteronomium 21:5  Dan zullen de priesters, de kinderen van

Levi, toetreden; want JHWH uw God, heeft hen verkoren, om

Hem te dienen, en om in JHWH’s Naam te zegenen, en naar hun

mond zal alle twist en alle plaag afgedaan worden.

Naar dat blijkt uit Jesaja 34:8 heeft JHWH ook tegenstanders, die het

oneens met Hem zijn. Waar zou het geschil over gaan? Dat geschil

begon reeds bij Kaïn en Abel, waar het gaat over de

eerstgeboorterechten van het vrouwenzaad. Er is vijandschap gezet door

JHWH tussen het vrouwenzaad en het zaad van Nachash (is abusievelijk

door ‘slang’ vertaald). 

Het is in het Paradijs misgegaan. JHWH wilde een rechtvaardig

mensenras op de aarde voortbrengen, dat met Hem zou wandelen naar

Zijn wetten. Er was iets heel ernstigs misgegaan in de geestenwereld.

2                           Sions Twistzaak             No. 460

   Annunaki’s bezig met bio-experiment

Een hoofdengel had zijn woonplaats moeten verlaten vanwege

ongehoorzaamheid aan de Schepper. De gevallen engelen hadden van

JHWH gezien hoe Hij de schepping construeerde en er levende wezens

werden geschapen. Zij zijn duidelijk na-apers en hebben via genetische

manipulatie en bio-technologie ook wezens voortgebracht, zónder DNA

van JHWH, zónder verbinding met Hem. Welnu, één van deze levende

wezens die op de Adam-mens geleek was bijzonder intelligent en

schrander. Vandaar zijn naam:  Nachash.  Het is een grote misslag van

veel vertalers die de eigennaam Nachash hebben vertaald door ‘slang’,

wat de suggestie geeft dat het hier om een reptiel zou gaan. Dat het

onmogelijk een reptiel is geweest -immers een reptiel kan niet spreken

en logisch denken- poetsen de

vertalers weg door te stellen dat

het hier om een wonder gaat.

Nachash, zie Strongs, betekent

zoveel als slang, slangenvenijn,

schrander, sissen.

Dat er door de gevallen engelen

en Nefilim ook andersoortige

w e z e n s  e n  d i e r e n  z i j n

voortgebracht vanuit hun laboratoria is heel goed aantoonbaar. Er zijn

veel oude afbeeldingen uit Sumerië  waar de ‘goden’ bezig zijn met hun

bio-experimenten. Komen soms alle reptielen en verscheurende dieren

uit hun reageerbuisjes voort? 

Eigennamen in de Bijbel mag men niet vertalen, want daarmee berooft

men de werkelijke betekenis van iets. Wanneer wij als achternaam Jan

Snoek of Klaas de Wit heten, wil het niet zeggen dat Jan een vis is, en

dat Klaas erg wit ziet.

Nachash heeft Eva verleid en met haar geslachtsgemeenschap gehad (in

bedekte symbolische taal heet dat: van de verboden vrucht gegeten).

Daarna heeft Eva met Adam geslachtsgemeenschap gehad en is van

twee verschillende mannen bevrucht geworden. Daardoor werd zij

zwanger en had twee kinderen in haar buik. Dat maakte het voor JHWH
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   Kaïn vermoord Abel

erg lastig, naar de mens gesproken, want wie van

d e  t w e e  k i n d e r e n  z o u

de échte lijn van JHWH mogen voortzetten? Wie

als eerstgeborene zou het dubbele portie mogen

erven? En jawel hoor, het was Kaïn die als

eerstgeborene ter wereld kwam. Wat nu? Er

ontstond een twistzaak tussen JHWH en de

gevallen hoofdengel. Er werd vijandschap geplaatst

tussen het zaad der vrouw, en tussen het zaad van Nachash. Zaad in de

zin van nageslacht!

Aan de vrucht kent men de boom. Kaïn vergreep zich aan Abel en

vermoordde hem. Er staat dan ook dat Kaïn een ándere vader had dan

Abel, namelijk dat Kaïn als vader uit de Boze is voortgekomen.

 1 Johannes 3:12  Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn

broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood?

Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig.

De appel valt niet ver van de boom. De ‘boze’ wordt een

mensenmoordenaar genoemd, de ‘duivel’, wat zoveel betekent als

tegenstander, zie:

Johannes 8:44  Gij zijt uit den vader den

duivel, en wilt de begeerten uws vaders

doen; die was een mensenmoorder van

den beginne, en is in de waarheid niet

staande gebleven; want geen waarheid is

in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo

spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een

leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Een mensenmoorder van de beginne. Het is dus vanaf het allereerste

begin van dit gevallen wezen erom te doen het Goddelijke mensenras te

vermoorden, uit te roeien.  

Deze aartsleugenaar meende zelfs recht te hebben op het lichaam van

Mozes, zie de brief van Judas: 
6  En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen

woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met

eeuwige banden onder de duisternis bewaard.
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  De Marslander Phoenix

7  Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op

gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan,

tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.

8  Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen

het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden.

9  Maar Michael, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en

handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering

tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!

Deze gevallen engelen hebben waarschijnlijk op andere planeten

gewoond, mogelijk op Mars en de Maan, waar nog ruïnes te zien zijn

van vergane beschavingen.

In het blad Frontier nr.14.3 stond een artikel over de verborgen agenda

van de NASA, een gesprek met Richard Hoagland.

Hoagland schreef een boek: Dark Mission.

Hoagland schrijft dat door mensen (o.a. Illuminati) ongeveer 100 jaar

terug de waarheid met betrekking tot o.a. de fysica bewust is

omgekeerd. Dit had zijn reden, n.l. om ons afhankelijk te laten blijven

van de fossiele brandstoffen, in plaats van vrije energie.  Niet alleen het

energievraagstuk, maar ook rond de volksgezondheid wordt de

waarheid verborgen gehouden, om ons vast te

klinken aan de chemische pharma industrie.

Ook op religieus terrein, op politiek, financieel

en economisch terrein worden wij aan het

lijntje gehouden en wordt ons de waarheid

onthouden.  De mensheid mág de waarheid

niet weten. De mensheid mág niet gezond

leven, mág geen gratis energie verkrijgen en in

vrijheid leven. De mensheid moet onder

controle blijven, om door enkelen uitgebuit te kunnen worden. Wij

mensen worden door hen als werkbijen gezien, die de honing mogen

binnenhalen. De honing zelf is echter voor deze elitairen. Zij zien de

mensen als slaven die niet vrij mogen worden. Die elitairen vormen een

vrij hechte groep, afstammelingen van de Nefilim. 
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   Ruines o de maan?

Op andere planeten zijn ruïnes van vroegere samenlevingen te zien. Die

samenlevingen zijn verdwenen. Op de planeet Mars zijn duidelijk

restanten van steden en hoge gebouwen te zien, die nu begraven liggen

onder een laag as of puin. Wij op aarde zijn niet de eerste de beste

samenleving die werken en bouwen aan een Utopia, maar die plotseling

verstoord zullen worden in hun waan. In oud-Egypte zijn ook veel

bewijzen te vinden van vroegere samenlevingen. Er is zelfs een

wiskundig verband tussen locaties van de ruïnes op de planeet Mars, en

de locaties van plaatsen en tempels in

Egypte. Neem de tempel te Abydos van Seti

I. Dat gebouw lijkt vrij modern, vijfzijdig

zoals het Pentagon. In die tempel zijn vele

high-tech hiërogliefen aangebracht. Je ziet

e r  a fbeeldingen van wat  gro te

overeenkomst vertoond met ons huidige

wapenarsenaal, o.a. helikopters, tanks,

onderzeeërs, etc.  

Het blijkt dat er ooit zeer hoge beschavingen zijn geweest, die

verdwenen zijn, maar die ons toch iets hebben nagelaten. Noem die tijd

of beschaving ‘Atlantis’.  Niet Atlantis als locatie, want daar kunnen we

naar raden, maar Atlantis als beschaving.  De vraag is wat er toen ter

tijd is misgegaan, zodat deze

beschavingen verdwenen zijn. Vanwaar

de ruïnes op Mars en op de Maan? Is er

in de fysica iets mis gegaan? Daar lijkt

het wel op. Zal er in onze beschaving en

samenleving eveneens weer iets mis

gaan in de fysica? Ook daar lijkt het heel erg op. 

Wij zijn erg benieuwd wat de NASA aan gegevens over Mars zal

vrijgeven, nadat de Marslander enige tijd onderzoek gedaan heeft.

Wat weten de elitairen (Illuminati) dat wij nog niet, of nauwelijks

weten? Zij laten ons in het ongewisse, terwijl zij zelf reeds lang allerlei

maatregelen hebben getroffen om te overleven.  Zij hebben diep in de

aarde reeds grote steden als toevluchtsoorden gebouwd.  Die bouw je

daar toch niet voor de grap! Verwachten zij dat volgens de Maya-
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  CERN inwendig

kalender op 21 december 2012 om 11:11 uur het grote keerpunt in onze

geschiedenis zal plaatsvinden? 

Aan de hand van de Maya-kalender, die door Columbus uit Amerika

werd meegebracht en die hij overhandigde

aan paus Gregorius, is door de Duitse

wiskundige Clavius de Juliaanse kalender

hervormd.  Nog vóór 2012 zullen er volgens

hoog opgeleide wetenschappers, die niet alles

mogen zeggen wat zij weten vanwege de

nationale veiligheid, er nog 3 grote

gebeurtenissen plaatsvinden. De eerste is een

grote zonnevlekuitbarsting. De tweede is een magnetische ompoling van

de aardpolen. En de 3e betreft de komst van een planeet. 

Daarna komt een nieuwe cyclus, een nieuwe beschaving.

Wij moeten ons niet op 21-12-2012 verkijken als datum, want het is

waarschijnlijk niet de datum, maar een deel van een proces, een code,

aldus Hoagland. De code van deze fysica is 11:11.  Deze code en de

getallen 11 en 111 worden door de Illuminati veelvuldig gebruikt. 11:11

is een code die staat voor het getal van de uitstulpende krachten van

elke planeet, dat is het getal 19,5. De Bijbelse betekenis van 111 = De

Heiligie komt (Palmoni).

Cycli van zon en andere planeten worden erdoor aangegeven, zoals

mounder minimum en mounder maximum. Om aan de gevolgen van de

natuurlijke catastrofen te ontsnappen zijn ons mensen zover wij weten

twee mogelijkheden gegeven:

1. om door middel van technologie het hoofd eraan te bieden. Dat doen

de VS reeds via HAARP in Alaska, waar men geheime operaties

uitvoert, mogelijk om te voorkomen dat de aarde vernietigd zal worden.

Dat is dus positief nieuws over HAARP.

Deze groep Illuminati willen de komende problemen zelf oplossen en

de aarde als woonplaats behouden.

2. Er is een andere groep Illuminati die deze planeet wil verlaten. Zij

zoeken naar mogelijkheden om met een kleine club ergens op aan

andere planeet te overleven. 

Hun streven bewijst dat er ‘zwaar weer’ op til is! In juli 2008 gaat men

CERN in Genève opstarten, en 7 juli laat men Cassini op Saturnus
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vallen, met 32,7 plutonium aan boord. De Marslander Phoenix (dat is de

Amerikaanse adelaar) heeft een geslaagde landing gemaakt op de rode

planeet Mars, 26-05-08. In de profeet Obadja staat, dat wanneer Edom

zich tussen de sterren nestelt, hij vandaar neergestoten zal worden door

JHWH.
4  Al verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de

sterren, zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt de HEERE.

 Wanneer wij van Texe Marrs lezen over ‘The Golem", wijst dat naar

het nucleaire arsenaal van de internationale en nationale zionisten,

waarmee men zich veilig wil stellen, door alle vijandige volkeren te

vernietigen. Zij zijn de bouwlieden van het eindtijd Babel. Zie de

website:   www.texemarrs.com

 

De Golem

Texe Marrs beveelt het boek van Michael Collins

Piper genaamd ‘The Golem - Israëls nuclear Hell

Bomb’ iedereen aan om te lezen. Het is een zaak van

leven en dood. De Golem is het Beest, een heerser, een

monster zoals het monster van Frankenstein. De

zionistische rabbijnen van de staat Israël zullen dit

monster loslaten om alle vijanden van de zionisten te

verslinden. Het betreft in dezen een nucleair arsenaal,

met meer dan 400 nucleaire bommen. Ben Goerion noemde de

atoombom reeds Israëls ‘heilige wapen’. Deze bommen zijn in raketten

geplaatst die gericht staan op alle grote steden van Europa. Zie wat dr.

Marvin Crevald van de Hebrew University erover schreef in

‘Associated Press, 2006':  "Wij Israëli’s bezitten verscheidene

honderden nucleaire bommen en raketten, die wij in alle richtingen

kunnen lanceren, zelfs naar Rome. De

meeste Europese grote steden zijn ons doel.

Wij hebben de capaciteit de wereld aan ons

te onderwerpen". 

Anti-zionistische joden

Er zijn gelukkig ook anti-zionistische joden,

die overal ter wereld hun stem laten horen.
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Zij gaan met spandoeken demonstreren. Zie hun website: www.Naturei

Karta

Professor Norman Finkelstein kritiseert de zionisten en trekt de

Holocaust in twijfel. Prompt werd hij naar Amsterdam teruggestuurd

toen hij na een trip in Israël aankwam. Hij werd gevangen gezet en

daarna op transport.  

Dag der grote slachting

Babel moet eraan geloven.
Jesaja 13:5  Zij komen uit verren lande, van het einde des hemels; de

HEERE en de instrumenten Zijner gramschap, om dat ganse land te

verderven.

Het is de dag der grote slachting. JHWH heeft Zijn legermachten

gereed om van het einde des hemels af te dalen naar de aarde.  Wanneer

wij de afbeeldingen  zien van de grote aardbeving in China mei 2008, en

de gevolgen van de orkaan in Myanmar/Birma, vorm je een beeld van

wat de grote dag der slachting zal worden.
Jesaja 30:25  En er zullen op allen hogen berg, en op allen verhevenen

heuvel beekjes en watervlieten zijn, in den dag der

grote slachting, wanneer de torens vallen zullen.

Jesaja 34:6  Het zwaard des HEEREN is vol van

bloed, het is vet geworden van smeer, van het bloed

der lammeren en der bokken, van het smeer der

nieren van de rammen; want de HEERE heeft een

slachtoffer te Bozra, en een grote slachting in het land der Edomieten.

Het is de ‘dag van JHWH’, zoals we die in velerlei bewoordingen

omschreven vinden in de profeten, o.a. in Jesaja 13:6-9.
Jesaja 13:6  Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt

als een verwoesting van den Almachtige.

Jesaja 13:9  Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid

en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs

zondaars daaruit te verdelgen.

Sefanja 1:15  Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der

benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een

dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke

donkerheid;
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De ‘Dag van JHWH’ wordt ongeveer 20x genoemd in de Bijbel. Dat

wijst naar de dag der gerichten, der afrekening via ongekende grote

verwoestingen.

JHWH heeft een twist met de volkeren. Het gaat om Sion. Vandaar dat

het genoemd wordt ‘Sions Twistzaak’.
Jesaja 34:8  Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN, een jaar

der vergeldingen, om Sions twistzaak.

Wat opvalt is, dat in de profeet Jesaja steeds de dag der wraak samen

wordt genoemd met het jaar der verlossing, zoals hierboven, en in Jesaja

61 en 63 eveneens. 
61:2  Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den

dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten;

63:4  Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner

verlosten was gekomen.

Het gaat erom dat JHWH Zijn recht zal laten gelden voor Zijn volk. Er

zijn nakomelingen van het ‘slangenzaad’, die claimen dat zij de

eerstgeboorterechten van Abel, Noach en Jakob hebben. Zij werken

samen met de nakomelingen van de Nefilim, de reuzen uit de voortijd.

Zij worden in Ezechiël onder de naam Edom genoemd. Zij beweren dat

zij recht hebben op het land Palestina, en vandaar uit op heel de wereld.

Zij werken dan ook heel hard aan de totstandkoming van hun Nieuwe

Wereld Orde. 
Jeremia 25:31  Het

geschal zal komen tot aan

het einde der aarde; want

de HEERE heeft een twist

met de volken, Hij zal

gericht houden met alle

vlees; de goddelozen heeft

Hij aan het zwaard

overgegeven, spreekt de

HEERE.

Niet alleen met de

volkeren van het ‘slangenzaad’, maar ook met Zijn eigen volk heeft

JHWH een twist, zie:
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Amerika en Israël zionisme

Micha 6:2  Hoort, gij bergen! den twist des HEEREN, mitsgaders gij

sterke fondamenten der aarde! want de HEERE heeft een twist met Zijn

volk, en Hij zal Zich met Israël in recht begeven.

Men hoort nog al eens verkondigen dat alle mensen gelijk zijn, en dat

alle volkeren eenmaal zullen delen in het heil. Israël zou er zijn tot heil

van alle volkeren der aarde. Dat klinkt heel erg fraai, maar het is onjuist.

De volkeren van het Nachash-zaad zullen niet delen in het heil. Zij

behoren tot de bokken, de bokvolkeren, zoals beschreven in Mattheus

25:
Mattheüs 25:32  En voor Hem zullen al de

volken vergaderd worden, en Hij zal ze van

elkander scheiden, gelijk de herder de schapen

van de bokken scheidt.

Mattheüs 25:33  En Hij zal de schapen tot Zijn

rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn

linker hand.

Ezechiël 34:17  Want gij, o Mijn schapen! de

Heere HEERE zegt alzo: Ziet, Ik zal richten

tussen klein vee en klein vee, tussen de rammen

en de bokken.

Uit Jakob/Israël komt een volle menigte van volkeren, Genesis 35:11,

48:19, talrijk als het zand der zee, Hosea 1:10. Het zijn o.a. de zonen

van Izaak, die als Saksons in Noord West Europa zijn aangekomen,

onder diverse namen.

De bok-volkeren hebben o.a. hun god Bafomet ter aanbidding. Zie ook

Zacharia 10:3.

Die dag van JHWH zal zijns gelijke niet hebben, zie wat Jeremia 25

erover zegt. Let op dat het in Jeruzalem zal beginnen: 
29  Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen, en

zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden

gehouden; want Ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de

HEERE der heirscharen.

30 Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen zeggen: De

HEERE zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de woning Zijner

heiligheid; Hij zal schrikkelijk brullen over Zijn woonstede; Hij zal een

vreugdegeschrei, als de druiven treders, uitroepen tegen alle inwoners der aarde.
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 Mr. Gog aan de

zeshaak

31  Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde; want de HEERE heeft een

twist met de volken, Hij zal gericht houden met alle vlees; de goddelozen heeft Hij

aan het zwaard overgegeven, spreekt de HEERE.

32  Zo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, een kwaad gaat er uit van volk tot

volk. en een groot onweder zal er verwekt worden van de zijden der aarde.

33  En de verslagenen des HEEREN zullen te dien dage liggen van het ene einde

der aarde tot aan het andere einde der aarde; zij zullen niet beklaagd, noch

opgenomen, noch begraven worden; tot mest op den aardbodem zullen zij zijn.

Wanneer wij deze aankondigingen van de wereldomvattende plagen

serieus op ons in laten werken, wordt een mens daar niet echt vrolijk

van. Zo lang als de onheilen nog maar ver van ons bed verwijderd

blijven, gaan we ons leven voort met de door ons ingeslagen wegen. Wij

zien de afschuwelijke foto’s wel en lezen van grote aantallen

slachtoffers. Wij willen ook nog wel hulp zenden naar de rampgebieden,

maar verder gaan we weer over tot de orde van de dag. Pas als het

onszelf en ons volk zal treffen, komt de schrik.  Er komen zéér grote

verwoestingen, een wereldwijde slachting. 

Bush jr Gog Magog

Texe Marrs in zijn blad ‘Power of Prophesy’ april 2008 wijdt zich aan

president Bush jr, die door het joodse Sanhedrin is uitgeroepen tot de

prins of hoofdvorst van Magog, Mesech en Tubal.  Een heel interessant

artikel. Bush jr bezocht op 11-01-2008 de staat Israël, waar hij met een

rabbinale graad werd vereerd. De datum 11-1- 2008 is kabbalistisch

omgerekend 666. 2008, 8 min 2 = 6, x 111 = 666.

Bush jr ontving een perkamenten rol, waarin

stond dat hij niemand anders was dan de

geprofeteerd Gog, uit het land van Magog

(Engeland, Anthony Blair), de hoofdvorst van

Mesech en Tubal, zie Ezechiël 38:1. In Engeland,

boven Londen liggen de Gog en Magog-heuvels,

waar in vroeger tijden de reuzen Gog en Magog

woonden. Er zijn daar nog grote schedels en

resten van gevonden, te bezichtigen in Londense

musea. Dat waren Nefilim, waarvan Bush jr

afstamt. Anthony Blair was eveneens aanwezig,
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  De rol voor Bush-

Gog

  Gog en Magog in Londen   

die samen met Bush jr werd meegenomen door

premier Olmert naar de ondergrondse Zedekia-

spelonk. Aldaar woonden zij een zwarte mis bij, die

geleid werd door de grootmeester van de Israëlische

vrijmetselarij. Het document wat Bush jr ontving was

ondertekend door de drie meest vooraanstaande

‘joden’ ter wereld, n.l.:  

1. Rabbi Adam Steinholtz, de hogepriester van het

Sanhedrin, 2. Rabbi Chaim Reichman, hoofd-rabbijn

van de heilige Tempel, 3. Dr. Gadi Schel, hoofd van

het nieuwe joodse congres. 

De titel die Bush jr ontving als ‘leider van het

Westen’, naar Ezechiël 38:1, is occult en satanisch. Men wil via een

door HAARP gerichte en opgewekte aardbeving Jeruzalem treffen,

zodat de Dôme of the Rock-moskee zal instorten. Direct daaropvolgend

zal de valse Messias op een ezel Jeruzalem binnenrijden, waarvan dr.

Koevering stelt dat het een afstammeling is van het Jordaanse

koningshuis. Deze man zal geaccepteerd worden door joden, christenen

en moslims. 

De illuminati vergaderen weer op 5-8 juni als

Bilderbergers in Washington. Onze premier

Balkenende zal er ook zijn. Onze premier,

Tony Blair en andere leiders zijn in de ban

van professor dr.  Amitai  Etzioni

(Askenazische jood). Bezoek zijn website

eens. Dan weten wij wie en waardoor de

Nieuwe Wereld Orde wordt opgericht.

Wanneer wij Ezechiël 38 en 39 lezen, blijkt dat de hoofdvorst van

Magog vastgeketend zit aan een zeshaak. Hij kan niet anders en wordt

geleid door mysterieuze verborgen machten achter hem. Dat is niet

duidelijker te demonstreren en aan te tonen, dan door Bush te zien staan

bij een zionistische vlag met zeshaak erin. Hij maakt ook verschillende

malen het satansteken, El Cornuto.
38:1   Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:



13                           Sions Twistzaak             No. 460

  Bush maakt satansteken

2  Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den

hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem,

3  En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij

hoofdvorst van Mesech en Tubal!

4  En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u

uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal

volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, met rondas en schild,

die altemaal zwaarden handelen;

5  Perzen, Moren en Puteers met hen, die altemaal schild en helm voeren;

6  Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, aan de zijden van

het noorden, en al zijn benden; vele volken met u.

7  Zijt bereid en maakt u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u

vergaderd zijn; en wees gij hun tot een wacht.

39:1   Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de

Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal!

2  En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u optrekken uit de

zijden van het noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls.

De aanval van Gog Magog is gericht op de ‘bergen Israëls’, een volk

wat in vrede leeft, in het midden der volkeren, als een boeren-dorpland,

volgens Ezechiël 39. Dat wijst niet naar Palestina en de zionistische

staat Israël, want juist vandaar uit wordt Gog gestuurd. Gog wordt

gestuurd naar het wáre Israël der

t w a a l f  s t a m m e n  i n  d e

verstrooiing, in het Westen van

Europa in kuststreken, waarvan

Nederland het centrum vormt. Dat

is de bestelde plaats. De aanval is

op óns gericht, en hier zal Gog

Magog een grafstede krijgen,

do o r d a t  J H W H  o ns  za l

beschermen. Er zal een ongekend

grote aardbeving ontstaan, en er

zal regen, vuur en zwavel uit de hemel neerdalen op de legers van Gog,

zie vers: 
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Een zionist-rabbi
maakt satansteken

  Amerikaans

oorlogsschip aan de

zeshaak

18  Maar het zal geschieden te dien dage, ten

dage als Gog tegen het land Israëls zal

aankomen, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn

grimmigheid in Mijn neus zal opkomen.

19  Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het

vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien

dage, een groot beven zal zijn in het land

Israëls!

20  Zodat van Mijn aangezicht beven zullen de

vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en

het gedierte des velds, en al het kruipend

gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den

aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile

plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen.

21  Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt

de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn.

22  En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal

een overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel

regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met hem

zullen zijn.

23  Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden voor

de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.

Wat dacht U, zouden de nazaten van Nachash, het zaad der slang, niet

weten dat wij als vrouwenzaad in de kustlanden rond de Noordzee

wonen? Zij weten het wellicht beter als de meesten onzer! Zij weten

voor de volle 100% dat wij het zaad van Abraham,

Izaak en Jakob zijn, en dat zijzelf afstammen van de

Nefilim, van Kaïn en Ezau! Vandaar dat zij als

satanisten hun troon en kapel hebben opgetrokken

naast ons, waar JHWH Zijn kudde en tarwe heeft in

Zijn schuur. Brussel als hoofdzetel van de vorst van

Babel, met de grote steden als Londen, Parijs en

Straatsburg erbij, zijn tegen ons land aangeklemd.

De dag van Babels ondergang is aanstaande, lees Jeremia 50, en luister

wat Ezechiël ons erover zegt: 
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 Het Europese

‘Babel’

  zionistisch groot-Israel

39:22  En die van het huis Israëls zullen weten, dat Ik, de HEERE,

hunlieder God ben, van dien dag af en voortaan.

Ezechiël 39:8  Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere

HEERE; dit is de dag, van welken Ik gesproken

heb.

Sions Twistzaak

Het grote conflict tussen JHWH en de Luciferiaanse

machten draait om Sion of Zion. Wie is wie en waar

is de échte? Het gaat om het onderscheid tussen het

tarwe en onkruid, het Zion-zaad òf het Zizanion-

zaad. Mattheus 13:25, Zi-zanion is een soort dolik, die op
tarwe lijkt, maar waarvan de korrels zwart zijn. 

Zijn de Zionisten de échte erfgenamen van JHWH

en zullen zij eens het gezegende vernieuwde aardrijk

beërven? Mogen de Zionisten straks de heerschappij over de wereld

hebben, het Rijk van JHWH vestigen?

Of is er nog een ánder Sion ergens op aarde? Is er nog een waar zaad

van Jakob? Is er nog vrouwenzaad overig, dat

onwetend is van haar identiteit? Waar ligt de

eindtijd ‘Berg Sions’.  Een berg is in de Bijbel

dikwijls een symbool van macht, van een

koninkrijk. Wanneer wij de profeet Obadja

lezen, in vers 17 en 21 is er sprake van de ‘berg

Sions’. Daar zal ontkoming zijn, een aparte

plaats, zoals in 2Samuel 10 de ‘bestelde plaats’

wordt genoemd. Ezau krijgt de erfenis niet.

Jakob zal erven!  In vers 15 gaat het weer over de ‘dag van JHWH’ die

nabij is. Dan zal Sions twistzaak beslecht worden. Zacharia 8:8 geeft

aan dat Jeruzalem in de eindtijd geen stad, maar een grote locatie

(bestelde plaats) zal zijn.
17 Maar op den berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn; en die

van het huis Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten.

18  En Jakobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, en Ezau’s huis tot

een stoppel; en zij zullen tegen hen ontbranden, en zullen ze verteren, zodat Ezau’s

huis geen overgeblevene zal hebben; want de HEERE heeft het gesproken.

21  En er zullen heilanden op den berg Sions opkomen, om Ezau’s gebergte te

richten; en het koninkrijk zal des HEEREN zijn.
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  Zionisme van satan

De Zionisten beweren dat zij het ware Sion zijn. Ze zeggen volgens

Openbaring 2:9 en 3:9 dat ze

‘joden’, dat is nazaten, dus

erfgenamen van Juda zijn, maar ze

liegen het. 
9  Ik weet uw werken, en

verdrukking, en armoede (doch gij

zijt rijk), en de lastering dergenen,

die zeggen, dat zij Joden zijn, en

zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

De zionisten willen een ‘groot-Israël’ vanaf de Eufraat tot aan de Nijl,

om wat beloofd is tijdens Salomo in bezit te nemen, zie afbeelding:

JHWH zal Sion recht doen en Edom vergelden, zoals te lezen in de

profeet Obadja en Ezechiel 35-38. 

Over de ‘Berg Sions’ en de Goddelijke bescherming lezen wij in

onderstaande gedeelten. Wij hebben niet te vrezen. Het zal wel een tijd

van grote benauwdheid zijn, maar we zullen eruit verlost worden. De

locatie van deze ‘berg Sions’ wordt ons in psalm 48 aangewezen, n.l.

bezijden het Noorden, in een kustland.
Jesaja 4:5  En de HEERE zal over alle woning van den berg Sions, en over

haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans

eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een

beschutting wezen.

Jesaja 31:4  Want alzo heeft de HEERE tot mij gezegd: Gelijk als een leeuw, en

een jonge leeuw over zijn roof brult, wanneer ook een volle menigte der

herderen samengeroepen wordt tegen hem, verschrikt hij voor hun stem niet, en

vernedert zich niet vanwege hun veelheid; alzo zal de HEERE der heirscharen

nederdalen, om te strijden voor den berg Sions en voor haar heuvel.

Joël 2:32  En het zal geschieden, al wie den Naam van JHWH zal aanroepen, zal

behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn,

gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE

zal roepen.
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Zacharia 8 spreekt ons moed in: 12 Want het zaad zal voorspoedig zijn,

de wijnstok zal zijn vrucht geven, en de aarde zal haar inkomen geven, en de hemelen

zullen hun dauw geven; en Ik zal het overblijfsel dezes volks dit alles doen erven.

13  En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda! en gij, o huis Israels! geweest

zijt een vloek onder de heidenen, alzo zal Ik ulieden behoeden, en gij zult een zegening

wezen; vreest niet, laat uw handen sterk zijn.

Psalm 118 berijmd: JHWH is mij (ons) tot Hulp en Sterkte, etc. 


