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Inleiding

Vroom en bedrog zijn twee tegenstrijdige begrippen. Vroom zijn

betekent zoveel als eerlijk, oprecht en waarachtig. Bedrog betekent

zoveel als leugenachtig, onbetrouwbaar en onoprecht.

Wij kennen de geschiedenis van Jozef en zijn broers. Toen de

hongersnood groot was in Kanaän vertrokken de broers naar Egypte,

alwaar koren te koop was. Jozef, die er inmiddels onderkoning was

geworden en over de korenvoorraad ging, herkende zijn broers direct

toen ze voor hem stonden. Zij herkenden echter Jozef niet. Jozef stelde

hen scherp op de proef en zei tegen hen dat hij er vast van overtuigd

was dat zij verspieders waren. Als uit één mond zeiden de broers tot

Jozef: Nee mijnheer, wij zijn vroom!

Ja ja, vrome lieden! Jozef

wist wel beter. Zij hadden

hem in een kuil geworpen

en daarna verkocht naar

Egypte. In Egypte had hij

vele moeilijke jaren

achter zich liggen. En nu,

nu stelden zich zijn

broers aan hem voor als

‘vrome lieden’. 

Het was vroom bedrog

ten voeten uit. Vroom

bedrog is er helaas maar

al te veel in deze wereld.

Wij moeten ervoor op

onze hoede zijn. Het

vrome bedrog kan zulke

schoonschijnende vormen

aannemen, dat nagenoeg iedereen erin loopt. Men wordt in de waan

gehouden dat men met eerlijke personen en serieuze zaken te maken

heeft. Op deze wijze zijn reeds heel veel mensen het slachtoffer

geworden van vroom bedrog, van malafide praktijken die onder schone

voorwendsels worden gepresenteerd.
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Melchizedek-bijbel

Wat denkt u er echter vervolgens van, nu we het toch over het

koninklijke hof van Egypte hebben gehad, om een

baantje te kopen als ambtenaar of bankbediende bij

een in 1991 opgerichte kerkelijke staat? Die staat is

een soort micro-staat, een kerkelijke staat, gelijk

aan het Vaticaan. Het Vaticaan heeft een eigen

diplomatieke status, met eigen grondgebied en

eigen banken. Deze staat heeft dat eveneens,

althans zo wordt ons voorgehouden.

Op 7 juli 1991 werd het ‘Dominion of Melchizedek’ opgericht, afgekort

als DoM.

Het DoM geeft aan een bankenkartel van ongeveer 300 banken te

hebben met een eigen kapitaal van $25.000.000.000.000.  Het DoM

heeft een kerkelijke soevereine

nationale status, waarbij men

claimt afkomstig te zijn van het

Bijbelse Salem, waarover

Melchizedek regeerder was ten

tijde van Abraham. Op 7 juli

1991 werd de constitutie voor de

onafhankelijkheid van het DoM

getekend ,  gebasee rd  op

kerkelijke en democratische

principes. Op 26 november 1994

verkreeg het DoM in eigendom

de Karitane eilanden in de Zuid-

Pacific, en op 5 mei 1999

verkreeg het DoM de Taongi

eilanden in de Noord-Pacific. In

het jaar 2000 verwierf het DoM het eiland Rotuma ten noorden van Fiji.

Ook heeft het DoM een deel van Antarctica in bezit. Het DoM heeft er

dezelfde rechten en privileges als het Vaticaan. U kunt op de website

van het DoM er meer over lezen. Er zijn verschillende staten die het

DoM erkennen.

www.melchizedek.com
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    Pedley als Melchizedek

  Melchizedek

 Nieuwe president

Het staatje heeft een eigen logo en vlag, vol schitterende symboliek. Het

logo bevat o.a. het christelijke kruis, de

‘joodse’ Davidster en de islamitische

halvemaan. Verder zien wij er de

vredesduif en de liggende 8, het

lemniscaat (symbool van oneindigheid).

In 1986 zijn vader E.D. Pedley en zijn

zoon (deze noemt zich David Korem)

begonnen met het voorbereiden van het

DoM. Zij hebben ook een eigen

Bijbelvertaling uitgegeven, die zij de

’Melchizedek Bijbel’ noemen. De huidige president

van het DoM is de voormalige advocaat en officier van

Justitie uit Californië dhr. R.J. McDonald.   

Het DoM claimt Jeruzalem als thuisland, welke claim

gebaseerd is op het Bijbelse gegeven over

Melchizedek, de priester/koning van Salem. Het DoM

werkt samen met de joodse Lubavitchers en verwacht

uit deze familieclan de Messias als de komende

priester-koning. Het DoM wordt

echter niet erkend door de grote

staten op deze aarde. Het DoM zou diverse

ambassades en handelscentra hebben in

verschillende landen. Men kan zich bij het DoM

laten inschrijven ter verkrijging van een

internationaal paspoort. Het paspoort kost

$10.000. Of ter verkrijging van universitaire

graden, of voor het verkrijgen van een advocatuur

certificaat. Voor $1000 kunt u een eigen

verzekeringsmaatschappij beginnen. Voor slechts

$50.000 krijgt u een banklicentie om een eigen

bankinstelling op te starten. Het mooiste nog is

dat men voor $3500 een regeringsbaantje krijgt aangeboden. Er waren

reeds meer dan 300 mensen -maar ook inversteerders- overwegend uit

Aziatische landen die hun geld aan het DoM overmaakten. De

geldtransacties  komen via Internet-bankieren tot stand. 
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Bezoek de hiernavolgende website om te zien wat het DoM u te bieden

heeft:  https://www.offshoreagle.com/?place=melchizedek

Vraag aan u is, of een dergelijk baantje iets voor u is?  U kunt

ambassadeur worden, of rijksambtenaar bij het DoM, en uw kostje is

gekocht. U zit er gebeiteld. U wordt rondgereden in een dure Mercedes

of andere superwagen. Iedereen neemt de hoed voor u af en maakt een

diepe buiging. Tja, en dat voor slechts 3500 dollar!

Het DoM heeft een nobel streven, nl. om wederzijds begrip en harmonie

te brengen onder de volkeren, zie het logo van het DoM.

Wie was Melchizedek?

Melchizedek was een priester-koning ten tijde van Abraham. Hij

woonde in Salem en Abraham gaf hem tienden. Zijn naam betekent

zoveel als ‘Koning

des  Vredes’  of

‘Vredevorst’. 

Volgens de mensen

van het DoM is Jezus

een reïncarnatie van

Melchizedek en of

o m g e k e e r d  z o u

Melchizedek een

reïncarnatie zijn van

Jezus. Het DoM gaat

uit van enkele sterke

vergelijkingen tussen

deze twee figuren.

B e i d e n  w o r d e n

‘zonen van God’

genoemd. Beiden

waren Hogepriesters,

r e c h t v a a r d i g e

koningen, voorbestemden, hadden brood en wijn-rituelen, en beiden

waren gezalfden (christossen) van God. 
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Abraham en Melchizedek ontmoeting

De parallel die men trekt tussen

Melchizedek en Jezus gaat echter

niet in haar geheel op.  Jezus is

immers nooit een echt koning

geweest over Israël. In het N.T. is

er wel een beschrijving gegeven

door de evangelisten (Piso, c.q.

Josephus?) over Jezus, die

bedoeld was als mythe, maar die

door de latere kerkvaders als

historische waarheid aan het volk

werd doorgegeven. Ook kan Jezus

geen reïncarnatie zijn van

Melchizedek, en Melchizedek niet

van Jezus, daar het in het OT niet

gaat over Jezus als de eindtijd-

Messias of koning over het

verzamelde Israël. Het gaat in de

profetie steeds over de nog te verschijnen Messias uit David (een

Davidstelg), ook wel David zelf genoemd.  Deze priester-koning wordt

wel Zerubbabel genoemd door de profeet Zacharia. De orde van het

priester-koningschap van Melchizedek is gelijk aan die van de eindtijd

Messias David. Deze orde is niet afhankelijk of

gekoppeld aan de orde van Aäron. De Messias zal

dan ook uit de orde van Melchizedek voortkomen.

Het is de priester-koningsorde! Dat houdt in dat

het priester-koningschap van de eindtijd Messias

David in de eerste plaats voor Israël is, maar

gelijktijdig universeel is voor de andere Adam-

volkeren. De Aäron-priesterorde was specifiek

voor Israël alleen. Ten tijde van Abraham waren

er reeds verschillende andere Semitische volkeren,

waar Melchizedek de vorst was van één dezer volkeren. Het Messias

priester-koningschap geldt niet voor álle bestaande volkeren op aarde.

Er zijn bokvolkeren waarvoor de Messias er niet is. De volkeren die zijn

voortgekomen uit de vermenging van de Godenzonen met de dochters
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Laatste Avondmaal met Maria Magdalena erbij

der mensen, zie Genesis 6, behoren tot het onkruid, wat verzameld zal

worden door de engelen in de eindtijd, om verbrand te worden. Het volk

Israël is uitgekozen als modelvolk voor de andere Adam-volkeren.

De illuminati uit

de lijn van Kaïn

en Ezau, tezamen

m e t  d e

gemengden van

d e  N e f i l i m

claimen via de

Merovingers (de

West Europese

Vorstenhuizen)

dat Jezus één

hunner was. De

boeken van Dan

Brown over de Da Vinci-code, en anderen over Maria Magdalena, en

ook de boeken over de Heilige Graal en Priorij van Sion, staan er vol

van. Het boek van Robin de Ruiter over de 13 satanische bloedlijnen

toont ons echter de ware achtergronden.  De Messias die de illuminati in

de eindtijd naar voren zullen schuiven als reïncarnatie van Jezus, zal

niet de echte Messias zijn. Het DoM baseert haar gegevens -dat Jezus

een reïncarnatie zou zijn van Melchizedek- op de oude gevonden

gnostische geschriften, o.a. de Dode Zee rollen. Melchizedek is wél een

type voor de komende Messias/David, zoals blijkt uit Psalm 110. Het

gaat in Psalm 110 niet over Jezus die in de hemelen een geestelijk

koninkrijk zou hebben. Het gaat om een aards koninkrijk.  Men heeft

van Jezus een God gemaakt, wat hij niet was/is. In de Heidelbergse

Catechismus gaat men ervan uit dat Jezus een God was, die tegelijk

mens zou zijn geweest. In Zondag 5 van de H.C. gaat het over de

zogenaamde ‘afbetaling van onze zonden aan God’. Zelf zou de mens in

generlei wijze kunnen betalen. In vraag 14 wordt gevraagd of er dan

ergens nog een schepsel is die voor ons kan betalen. Nee, dat is volgens

de H.C. uitgesloten. God wil volgens de H.C. de schuld aan geen ander

schepsel straffen. In vraag 15 wordt gevraagd naar een bemiddelaar, die
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De Antarctica, links onderin de land- claim van het DoM

dan waarachtig mens dient te zijn, en tevens waarachtig God. Hierbij

verwijst de H.C. naar Jesaja 7:14, 9:5, Jeremia 23:6 en Lucas 11:22.

Deze teksten zeggen ons echter niet dat Jezus tevens God was! 

In Zondag 6 worden vragen gesteld, waarop we straks verder zullen

ingaan. 

Wat is het DoM in werkelijkheid?   

Volgens Wikipedia-encyclopedie is het DoM in werkelijkheid een

nietbestaande frauduleuze nep-staat op onbewoonde eilanden. De

oprichters hebben al diverse malen wegens fraude langdurig in de

Amerikaanse en Mexicaanse gevangenissen gezeten. Argeloze

inversteerders

hebben reeds een

groot vermogen

verloren aan de

f r a u d u l e u z e

handelingen van

het DoM.  De

Bijbelse vlag

van Melchizedek

m o e t  d e

f r a u d u l e u z e

lading dekken

van een stelletje

n o t o i r e

o p l i c h t e r s !

Vroom bedrog,

ten voeten uit!

Kijk zelf op

Internet  naar

Wikipedia en

andere websites

over de kwalijke handelingen van de mensen van het DoM.

rogueimc.org/en/2008/01/9881.shtml

www.cbsnews.com/.../04/10/60II/main182244.shtml

ideelz.blogspot.com/2007/07/island-bloggers.html
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Water, land en lucht, maar

géén banken en ministers

Pedley Sr tijdens zijn gevangenschap in Mexico

Het DoM is in werkelijkheid een luchtbel, een luchtkasteel of fata

morgana, net zo als ons huidige geldstelsel. Het is niemandsland. Bij

vloed staan de eilanden onder water, en bij eb is het land leeg. Evenwel

is dit woeste land het thuisland

van meer dan 300 banken en

financiële instellingen! Vergeet

niet dat de website van het

DoM in werkelijkheid het

eigenlijke thuisland is, en dat

de computer van het DoM de

enige echte zetel is waarover

Pedley beschikt. Het DoM

heeft dan ook geen erkenning

van de Verenigde Naties.  

Het DoM zou een nieuwe

president hebben gekregen, de voormalige advocaat en officier van

Justitie dhr McDonald. Deze figuur bestaat in werkelijkheid niet, en is

zomaar van een foto afgeplukt.

Als zijnde een kerkelijke staat heeft Pedley het land aan belastingen.  In

vergelijking van de Pedley's met de broers van Jozef zijn de broers

inderdaad nog 'vrome lieden'. De broers waren tot inkeer gekomen en

hadden spijt van hun boze handelingen. 

Wat de Pedley's in onze eeuw zijn begonnen

met de oprichting van het DoM, heeft Rome

gedaan in de geest van Simon de Tovenaar

met de oprichting van wat momenteel de

Rooms Katholieke kerk is. Deze actie was

succesvol, wat door de eeuwen heen wel is

gebleken.  Simon dacht dat de gaven van de

Geest verhandelbaar waren. Hij bood er

veel geld voor. Simon en de Pedley's -en

doe daarbij zoveel anderen die onder het mom van religie de mensen

bedriegen- zijn voorbeelden van onbetrouwbare lieden, die bezeten zijn

door het grote geld. Denk hierbij ook aan de huidige grote bankiers, die

via de geldcrisis momenteel het spaargeld van veel mensen in rook
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Simon Magus biedt Petrus geld aan

hebben doen opgaan, of wat zij zelf in hun zakken hebben gestoken. Zij

duperen en ruïneren groot en klein, rijk en arm, zonder zich daarvan iets

aan te trekken. Zulke schizofrene figuren meten zich een zeer vroom en

betrouwbaar uitziend front of masker aan, waarachter zij hun wandaden

verbergen. Hun ideeën en instellingen kunnen mensen levenslang

beïnvloeden. Zij zijn erop uit om te parasiteren, via leugens en bedrog.

Datzelfde fenomeen zien we de gehele geschiedenis door ergens

opduiken. Lees de Bijbel maar erop na, en lees Jeremia 23 en Ezechiël

32 over de valse profeten en valse herders, dan is het duidelijk dat het

vroom-bedrog-probleem zeer oude kaarten heeft.    

Zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus

Hierin gaat het over de afbetaling van onze zonden, waarvoor Jezus zou

gekomen zijn, die waarachtig mens én waarachtig God moest zijn, daar

de afbetaling anders niet door JHWH zou worden geaccepteerd. Jezus

zou de Verlosser van Israël zijn.

Wanneer wij de brochure van dhr. G.v.d. Laan lezen: Jezus, God en/of

Mens, worden op p.13 een aantal teksten geciteerd waaruit duidelijk

blijkt dat JHWH de enige Verlosser van Israël is.

Op p.13 staat het volgende te lezen:

"Jesaja laat ons duidelijk zien, wie Israël gaat verlossen: 'Vrees

niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help,

luidt het woord des HEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israels'.
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 Athanasius

(Jesaja 41:14). 'Want Ik, de HERE, ben uw God, de Heilige Israëls,

uw Verlosser'. (Jesaja 43:3). 'Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is

er geen Verlosser'. (Jesaja 43:11). 'Zo zegt de HERE, uw Verlosser,

de Heilige Israels'. (Jesaja 43:14). 'Zo zegt de HERE, de Koning en

Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en

Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God'.  (Jesaja 44:6). 'De

naam van onze Verlosser is de HERE  der heerscharen, de Heilige

Israels'. (Jesaja 47:4).

In Hosea staat het ook heel duidelijk:

'Maar Ik ben de HERE, uw God, van het land van Egypte af; een

God nevens Mij kent gij niet en een Verlosser buiten Mij is er niet'.

(Hosea 13:4).

Dit is duidelijke taal met glasheldere tekstuele bewijzen. Dan moeten

we ook de eerlijke conclusie trekken, wanneer Jezus géén God was/is,

dat hij dan ook niet een tweede co-verlosser naast JHWH kan zijn.

JHWH is de geheel enige Verlosser, en naast Hem is er géén andere

Verlosser!

Reeds lang voor de vroege christelijke kerk is er een tweede verlosser

gecreëerd, wat altijd grof geld opleverde. In de oude mysterie-religies

had men ook meerdere verlossers. Wanneer Jezus voor de zonden zou

betaald hebben, dienen wij toch ook aan zijn instituut te betalen, en daar

is Rome en zijn andere instituten rijk van geworden. Jezus was volgens

de tweenaturenleer der kerkvaders tegelijk

mens en tegelijk waarachtig God. Dat is

wederom een mysterie waar geen enkel

normaal verstand bij kan. Dat al de mysteries

en dogma's die op mysteries berusten vroom

bedrog zijn, mag niet worden gezegd, maar

moet wél worden gezegd, kost wat het kost.

Uiteindelijk zal de waarheid zegevieren. Al is

de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt

haar wel. De enige oplossing voor alle

mysteries is, te zeggen dat er geen mysteries
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1
 Zie: turtleforest.ca/xulian_mithra_st_germain.html

www.vakantiewereld.nl/.../english/mysticism.php

   Quetzalcoatl

 Twaalf leiders van de Brotherhood

  Great White

Brotherhood

bestaan. Mysteries zijn uitvindingen van mensen en instituten om de

waarheid te verbergen!

Imitatie Melchizedek

De tegenstanders van JHWH bootsen alles na. Dat is te zien in de lijn

van Kaïn. In de lijn van Kaïn en ook

soms van Ezau komen wij  dezelfde

namen tegen als in de lijn van Seth en

Sem. Op gelijke wijze waren er in de

Nachash-lijn (het

slangenzaad) ook

Melchizedeks als

slangenpriesters.

H u n  n a a m

Melchizedek is

afgeleid van Mak -

z - Dak, in het

Arisch. Hun symbool was

de hexadronster, wat nu de Davidster is. Mak

betekent toren of Phallus (mandala), de

makers van het leven. Z wijst naar de

'meesters', de gevallen

engelen. Dak wijst naar de

heerschappers over de

dood en het dodenrijk. Zij vereerden hun god

Quetzalcoatl (Thoth)  als gevleugelde slang.  Deze

Melchizedeks werken samen met de Grote Witte

Broederschap,1 die 72 ordes heeft.  Zij geven voor

reeds meer dan 13.000 jaren te werken aan het

bestwil van de mensheid, om de zogenaamde

christus-grid (energielijn) van de aarde op te

bouwen, zodat de mensheid een bewustzijnswisseling zal ondergaan om
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 Elmoria Maitreya

  Wapen van prins

Charles

Merovee staande

leeuw

hogerop te komen. Sommige groepen van deze Melchizedeks zijn echt

demonisch, oorlogszuchtig en waren verbonden met de nazi's, o.a. de

Khazaren en latere zionisten. Momenteel zijn er groepen Melchizedeks

die samenwerken met de reptilian soorten als de Grays en Draconians.

Zij willen Maitreya naar voren schuiven als de nieuwe Messias, de Prins

der Vrede, de Solar-man Salomon. Deze Melchizedeks hebben

connecties met de Mormonen en Vrijmetselaren. Ook is de

Broederschap van de zeven stralen ermee verbonden.

Zij opereren vanuit Mariposa in Californië, waar ook

de Pedleys wonen. Mariposa betekent 'vlinder', een

symbool van regeneratie en transformatie. In het OT

wordt dikwijls naar deze slangen verwezen, als NHSU

of Nachash. Dit heeft alsdan géén betrekking op

gewone reptielen, maar op schrandere wezens die

wijsheid en verlichting zouden brengen. Vandaar dat

Adam en Eva best wel kennis

hebben verkregen door naar

Nachash te luisteren. De

Nachash-lieden zouden veel kennis hebben van

techniek, van genezende planten. Veel medische

symbolen wijzen naar de slang die rond een

boomstam kronkelt (esculaap).  De Draco's

(gevallen engelen uit het sterrenbeeld Draco)

infiltreerden in het menselijk ras. Hun symbolen

zijn o.a. de duif, de adelaar, de vis en de leeuw.

De duif  wordt als

vredesduif genomen (zie

het logo van het DoM), en de adelaar als koning

van het vogelrijk (Amerikaanse phoenix), en de

vis (Dagon is de visgod) om er hun

gedeeltelijke afkomst mee aan te geven via

koning Merovee en de (rechtopstaande) leeuw

als teken van hun macht en regeerkwaliteiten.

Wij komen de rechtopstaande leeuw veel tegen

in de heraldiek van de West-Europese vorstenhuizen, dikwijls in de

Ezau-kleur rood. Ook de Nederlandse leeuw valt hieronder. De echte
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 Charles blauw bloed

  Maria Semiramis

Dode mermaid gevonden na

tsunami

  Merovee-wapen met

vissymbool Ichthus

leeuw van Juda in de

heraldiek staat niet op

twee poten, maar op vier.

De draconians hebben

bloedgroepen met Rh-

negatief. Ze lijken op

mensen ,  maar  zi jn

hybrids. Zij hebben

Engeland al vele eeuwen

in hun greep, als zijnde

het land van de gevallen engelen (Engel-land),

met in hun wapenschilden veel draken. Prins

Charles heeft ook een rode draak in zijn

wapenschild.  In de Engelse vlag zien we het

zonne kruis, zoals dat ook te zien is in het Sint

Pietersplein van het Vaticaan. Zij aanbidden de

zon en hebben connecties met het oude Babel,

waar Nimrod reeds de vis als symbool voerde,

en zijn vrouw Semiramis de duif met olijftak in de bek als symbool had.

Dit zou het symbool zijn voor de vrede, let wel, de gewapende vrede!

Zie:  www.cyberspaceorbit.com/glamis.html

en zie vooral deze Website: calvaryadvisor.org/17.html

Nimrod en Semiramis waren half reptiel, half mens (mermaid). Ze zijn

dan ook zo schizofreen als maar mogelijk is, daar Semiramis tegelijk

godin was van de liefde én van de oorlog. 

De Draconians doen zich voor alsof ze Israëlieten

zijn,  met vorsten die van David zouden afstammen.

Het is vroom bedrog, daar zij in werkelijkheid van de

draken afstammen. Men kan dan ook de

drakensymbolen bij de West-Europese vorsten overal

terugvinden. Koningin Beatrix heeft zelfs een

paleisje dat de naam 'Drakensteyn' draagt.

Drakensteyn is gebouwd in een 8-hoek, naar het

altaar van Isthar of Semiramis, en ligt in een nul of

zonnecirkel. Het logo van de nieuw verkozen president Obama in de
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 Malta wapenschild

Drakensteyn, een 8-hoek in een nul.

VS, is een illuminati-symbool. Het toont een

c i r k e l  i n  e e n  c i r k e l ,  m e t  i n

het midden de zon van Lucifer, in de driekleur

van de Nederlandse vlag.  

Het Hebreeuwse woord voor Baäl en Evil-

Merodach betekent zoveel als 'heer', en evil is

'kwaad', en mero is 'rebel', en dach is 'uitgeworpen'. Uit deze lijn zal de

valse profeet en het beest voortkomen. Het beest zal in werkelijkheid

een Europese militaire leider zijn, en de valse profeet een valse messias.

Beiden zullen het ware Israël vervolgen voor een korte periode, waarbij

het  maatschappeli jke

leven op aarde zeer sterk

verstoord zal zijn.  Het

einde van deze eeuw is

aan Ezau, de toekomende

eeuw is voor Jakob! 

Marduk, Mars, Merodach,

Mercurius, Mazda, zijn

allen namen die met

elkaar verband hebben.

MR is in het Hebreeuws

'mara' dat betekent bitter, ongehoorzaamheid. Marad of Nimrod was

ongehoorzaam, een rebel. Rome maakte van MR Maria Redemption,

medeverlosseres. In werkelijkheid is Maria Semiramis, Astarte of

Isthar.  In de boeken van Lambert

Dolphin kan men meer over deze zaken

lezen. 

De West-Europese vorstenhuizen en

Illuminaten hebben het eiland Malta

uitgekozen als hun nieuwe paradijs, dat

de naam Agartha draagt. Hitler wilde

Malta reeds hebben om er uit te kunnen

rusten.  Agartha is voor hen het 'heilige

land', waar Malta het centrum zal
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worden voor alle spirituele doeleinden van de Illuminaten. In Malta zou

het DNA-dagboek van het 'nobele ras' ergens begraven liggen. Prins

Bernhard was lid van de Malthezer Orde, en ook koningin Beatrix is

daar lid van, hoewel alleen Rooms Katholieken lid mogen worden. Voor

Bernhard en Beatrix maakte men een hoge uitzondering.

Christelijke traditie en bedrog

Zie een artikel in het Reformatorisch Dagblad

01-11-2008 over traditie, waarin staat dat de

in de Gereformeerde gezindte de

Zondagsviering no.1 staat. Het vieren van de

christelijke feestdagen staat op no.2.

Koninginnedag op no.3. Sint-Nicolaas staat

op no.4.  En het vieren van eigen verjaardag

op no.5.

Tradities kunnen waardevol zijn. De waarde

ervan blijkt veelal pas wanneer men eens

ervan afwijkt. Goede tradities zijn het waard

om in ere te houden. Wat echter tot de macht der gewoonte wordt en

zonder inhoud is, mag verdwijnen. Dan is het doorbreken van aloude

taboes zeker heilzaam. Het waren steeds de enkelingen die grote

veranderingen bewerkten, als Bruno, Galileï, Copernicus, Hus, Knox,

Luther, Boehme, Newton, etc. 

Tradities overstemmen dikwijls het Godswoord, zodat men niet meer de

ware wil van God kent en

volbrengt, maar heidense

i n z e t t i n ge n  vo l g t  d i e

verchristelijkt zijn. Denk aan

S o l  I n v i c t u s  e n  d e

zondagsviering, die in de

Gereformeerde Gezindte no.1

staat. De ‘gezette hoogtijden

en feesten’ als Pesach,

B a z u i n f e e s t ,  G r o t e

Verzoendag en Loofhutten,
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Saturnalia deelneemster

die  plaat s  moes ten  maken voor

E a s t e r / I s t h a r / P a s e n  e n  h e t

Saturnalia/Mithras/Kerstfeest. Hoe is het

mogelijk dat Sint-Nicolaas op nummer 4

staat in de Gereformeerde Gezindte?

Urker dominees trekken gezamenlijk op

tegen heidense invloeden als Halloween.

Broeders, steek de hand eens in eigen

boezem en leg de wortels eens bloot van uw

‘christelijke feesten’!

Immers, in het Godsrijk zullen Gods feesten

terugkeren, zie Zacharia 14:16-19, Jesaja

66:23.  

Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem

van ganser harte zoeken; (Psalmen 119:2).

http://www.carnaval.com/saturnalia

Niets nieuws onder de zon

De leugens en het vrome bedrog zijn reeds zo

oud als de val der engelen. Zij hebben geen

standplaats genomen in de waarheid. De

gevallen hoofdengel wordt wel de 'vader der

leugens' genoemd. Wij mensen krijgen de tijd

om in ons leven te kiezen, om een standpunt

of standplaats in te nemen. In welke wereld

willen wij staan? In de wereld van de waan,

van de fantasie en het vrome bedrog? Of in de

wereld van het verbond van JHWH?

Ten tijde van de profeten was het ook niet zo fraai gesteld met de

waarheidslievendheid onder het volk. Het vrome bedrog en de leugen

verspreidde zich als de pest, zoals in Hosea 4 is te lezen. 
Zie: Jesaja 59:13  Het overtreden en het liegen tegen JHWH, en het

achterwaarts wijken van onzen God; het spreken van onderdrukking en

afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart.

 Hosea 4:2  Maar vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel

doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden.
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Zacharia 13:4  En het zal geschieden te dien dage, dat die profeten

beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij

profeteert; en zij zullen geen haren mantel aandoen, om te liegen.

Jeremia 8:5  Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een

altoosdurende afkering? Zij houden vast aan bedrog, zij weigeren weder

te keren.

Jeremia 9:6  Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog

weigeren zij Mij te kennen, spreekt JHWH.

Jeremia 9:8  Hun tong is een moordpijl, zij spreekt bedrog; een ieder

spreekt met zijn naaste van vrede met zijn mond, maar in zijn binnenste

legt hij lagen.

Het zijn ook meestal de rijken en welgestelden die

vol zijn van geweld. Die hun rijkdom hebben

vergaard met bedrog, met liegen en schone

woorden. Zelfs met hun vrienden gaan ze

bedrieglijk om en trekken iedereen onderuit wie zij

op hun weg ontmoeten.  Zij leren hun tong om

kwaad te spreken en hebben geen rust alvorens zij

weer een slachtoffer hebben gemaakt. Zij lokken met stroop en

zoetekoek iedereen die zij maar zien in hun opgezette val. Gewetenloos

of met een toegeschroeid geweten spelen zij toneel, tegen beter weten

in. 

Jeremia 9:5  En zij handelen bedriegelijk, een ieder met zijn vriend, en

spreken de waarheid niet; zij leren hun tong leugen spreken, zij maken

zich moede met verkeerdelijk te handelen.

Jeremia 48:10  Vervloekt zij, die JHWH's werk bedriegelijk doet; ja,

vervloekt zij, die zijn zwaard van het bloed onthoudt!

Micha 6:12  Dewijl haar rijke lieden vol zijn van geweld, en haar

inwoners leugen spreken, en haar tong bedriegelijk is in haar mond;

Micha 7:2  De goedertierene is vergaan uit het land, en er is niemand

oprecht onder de mensen; zij loeren altemaal op bloed, zij jagen, een

iegelijk zijn broeder, met een jachtgaren.

Het vrome bedrog staat verder omschreven o.a. in Jeremia 23 en

Ezechiël 34. JHWH eist van ons dat wij oprecht zijn en Zijn verbond

bevestigen, zie:
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Psalm 15:2  Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met

zijn hart de waarheid spreekt;

Psalm 101:7  Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet blijven; die

leugenen spreekt, zal voor mijn ogen niet bevestigd worden.

Psalm 32:2  Welgelukzalig is de mens, dien JHWH de ongerechtigheid

niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Psalm 24:4  Die rein

van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid,

en die niet bedriegelijk zweert;

Dan kan men met Deut.26:12-14 instemmen en zeggen: 
12  Wanneer gij zult geeindigd hebben alle tienden van uw inkomen te

vertienen, in het derde jaar, zijnde een jaar der tienden; dan zult gij aan

den Leviet, aan den vreemdeling, aan den wees en aan de weduwe geven,

dat zij in uw poorten eten en verzadigd worden.

13  En gij zult voor het aangezicht van JHWH, uws Gods, zeggen: Ik heb

het heilige uit het huis weggenomen, en heb het ook aan den Leviet en aan

den vreemdeling, aan den wees en aan de weduwe gegeven, naar al Uw

geboden, die Gij mij geboden hebt; ik heb niets van Uw geboden

overtreden, en niets vergeten.

14  Ik heb daarvan niets gegeten in mijn leed, en heb daarvan niets

weggenomen tot iets onreins, noch daarvan gegeven tot een dode; ik ben

der stem van JHWH, mijns Gods, gehoorzaam geweest, ik heb gedaan

naar alles, wat Gij mij geboden hebt.
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Voorstelling van de New Age-Godheid, waarin de

Orde van Melchizedek niet ontbreekt.
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