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   De LHC onder constructie

CERN in Genève

De LHC (Large Hadron Collector) in Genève is op woensdag 10 september
opgestart. U hebt in de nieuwsberichten er vast en zeker van gehoord of
gelezen. De LHC is een atoomkraker en heeft veel weg van een gigantische
tijdmachine. De wetenschappers van CERN beweren dat de mini
zwartegaten die zij creëren zichzelf weer snel zullen oplossen. Heeft men
daar bewijzen voor? Andere wetenschappers zien grote gevaren, terecht of
onterecht?
Nederland heeft een grote bijdrage
geleverd aan de Atlas-detector van de
LHC. Deze detector is de beste
speurder naar het zogenaamde Higgs-
deeltje. De staat Israël is een van de
hoofdrolspelers in de bouw van de
LHC. Er werken 40 Israëli’s van de
Technion uit Tel Aviv en Haifa de
laatste 10 jaren aan de LHC. Zij
ontwikkelden oa. elektronische
systemen. De wetenschappers werken
er samen met elkaar, en men kan er
bijna alle talen van de wereld horen
spreken. Zo te zien verreist de
‘moderne toren van Babel’ er niet
bovengronds zoals in het verre
verleden, maar ondergronds, met
dezelfde doorstelling als voorheen. In
Genesis 11 lezen wij welke geest er in
Babel heerste, die wij momenteel in CERN herleefd kunnen zien, n.l.
volgens de vertaling in het Verbondsboek (M. Wetberg):

En niets kan hen tegenhouden om alles wat zij samen willen bereiken ook tot

stand te brengen? Let op, wij komen naar beneden om daar hun uitspraak te

verstoren zodat niemand meer de taal van zijn medemens begrijpt! 

Wat is en wat doet CERN?

CERN VRIJDAG 12 SEPTEMBER 2008 (Nieuwsbericht)  
'Zwart gat door CERN slokt aarde op' Walter L. Wagner en Luis Sancho
hebben het European Center for Nuclear Research (CERN) aangeklaagd
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omdat het instituut werkt aan een nieuwe deeltjesversneller, die in mei
operatief moet zijn. Het tweetal is bang dat de deeltjesversneller een zwart

gat veroorzaakt, dat de aarde en mogelijk
nog meer zal opslokken. Volgens  andere
wetenschappers is dit erg onwaarschijnlijk.
De onderzoekers hebben 14 jaar aan het
project gewerkt en er acht miljard dollar in
gestoken. Volgens Wagner en Sancho kan
het onderzoek 'een klein zwart gat, dat de
aarde op kan eten' veroorzaken. Ook zou
het een strangelet kunnen uitbraken, die
onze planeet zou kunnen veranderen in een
'Strange matter' (vreemde materie).

In Zwitserland bij CERN is de Large
Hadron Collider (LHC) oftewel de
elementaire deeltjesversneller op 10

september 2008 voor het eerst opgestart. De LHC moet met lichtsnelheid
protonen op elkaar laten botsen zodat natuurkundigen hele nieuwe dingen
kunnen gaan ontdekken.

De LHC is werkelijk gigantisch, een ondergrondse tunnel van 27 km
waarin een koperstreng ligt om de protonen te geleiden die m.b.v. 60 ton
supervloeibaar helium II en 60 ton helium I tot 2,9 K gekoeld wordt om het
koper supergeleidend te maken. Er zijn ongeveer 1232, sommigen spreken
van 2000, anderen spreken van zelfs 9000 supergrote magneten,
geïnstalleerd.

Het botsen van protonen is dus nogal bijzonder, zeker als je 6 tot 8 miljard
euro betaalt voor het kunnen bestuderen ervan. Een van de dingen die zo'n
botsing doet is het verstoren van de ruimtetijd. Er zijn een paar Russen die
met gegevens van de natuurkunde nu tot hele zorgwekkende berekeningen
komen. Zij vrezen een van de volgende opties nadat er op de startknop van
de LHC wordt gedrukt:
1. De eerste tijdreizigers verschijnen ergens binnen de ring van 27 km door
het verstoren van de ruimtetijd
2. Er ontstaat een zwart gat dat vanuit Zwitserland de aarde en vervolgens
ons zonnestelsel consumeert
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  Een zwart gat volgens de NASA

3. Er wordt een subatomair deeltje
gecreëerd dat het gehele universum
vernietigt.
 
Nog een nieuwsbericht van 09 sept.
2008: Wetenschappers bedreigd om
oerknalexperiment 
GENÈVE -  Wetenschappers die
betrokken zijn bij de Europese
deeltjesversneller nabij het Zwitserse
Genève, zijn met de dood bedreigd vanwege experimenten die ze later deze
week willen uitvoeren.  De experimenten worden uitgevoerd in de Large
Hadron Collider (LHC), een 27 kilometer lange deeltjesversneller op de
grens van Frankrijk en Zwitserland. Het gigantische cirkelvormige apparaat
ligt ongeveer honderd meter onder de grond. Dat meldde de Britse krant
The Daily Telegraph maandag. 

Wetenschappers willen
v a n a f  w o e n s d a g
zogeheten protonen,
onderdelen van atomen,
op elkaar afvuren. Door
de energie die vrijkomt
b i j  de  bo t s ing  t e
analyseren hopen de
onderzoekers te zien hoe
het heelal er uitzag een
fractie na de oerknal,
ongeveer 14 miljard jaar
geleden. 
Critici vrezen echter dat
door de experimenten
kleine zwarte gaten

ontstaan. Die zouden aardbevingen en vloedgolven veroorzaken, waardoor
de aarde zou kunnen worden vernietigd. Een Duitse scheikundige
probeerde tevergeefs om via het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens de tests te laten verbieden.

-----------------
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   Veronderstelde Higgsboson deeltjes

    
Het God-deeltje: een studie over niets
(Nog een nieuwsbericht)
 08-09-2008: De leegte, het actieve
onzichtbare niets, is het grootste deel
van het universum om ons heen. In de
on line te bekijken lezing die we nu
brengen gaat Kim Griest, professor in
de fysica, dieper in op de bouwstenen
en de eigenschappen van het heel-al.
Hij behandelt onder andere het
Higgs-boson, dat is één van de
elementaire bouwstenen van het
universum dat ook wel het
God-deeltje wordt genoemd. Kim Griest legt je in mensentaal uit waarom. 
In een opmerkelijk heldere presentatie, Engels begrijpen is natuurlijk een
vereiste, kunnen ondertussen de recente ontwikkelingen over
deeltjesversnellers geleerd worden. Het uitgangspunt is de
kwantummechanica, het meest waarschijnlijke wiskundig model dat de
werking van ons heelal mogelijk verklaart. Terloops wordt de stringtheorie
ook genoemd.
Het grootste deel van de lezing behandelt het Higgs-veld bestaande uit
Higgs-bosonen. Dat klinkt meteen moeilijk maar is het niet.
Kwantummechanica, een theoretisch wiskundig model dat alles om ons
heen probeert te verklaren, kan alleen werken als onze zichtbare realiteit
waarin alles een massa heeft reist aan de lichtsnelheid. Aangezien dat niet
zo is moet er, om werkend te blijven, iets zijn dat zorgt voor massa. Met
andere woorden: onze waarneembare (en meetbare) realiteit is een
vertraging in het Al, iets dat voor een bepaalde wrijving zorgt. Wrijving in
lucht of weerstand in elektriciteit zorgt voor warmte. Weerstand in het Al
(door de Higgs-bosonen) zorgt voor massa. Dat 'Al' noemen sommigen
God, vandaar de bijnaam van het Higgs-boson: het Gods-deeltje. 

Het Higgs-veld is waar het allemaal om draait, de bron van massa. Dat is
een (sinds kort na de oerknal) altijd aanwezig veld dat dingen ervan
weerhoudt aan de lichtsnelheid te reizen. Het principe is te vergelijken met
onder water bewegen. Net zoals je hand onder water wordt tegengehouden
door het water, houdt het Higgs-veld de elementaire deeltjes tegen om met
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de lichtsnelheid te reizen, wat ze van nature uit willen doen. In mensentaal:
een dame die 100 kilogram weegt interacteert meer met het goddelijke
Higgs-field dan een dame van 50 kilogram.

Het grote vraagteken van tegenwoordig luidt: bestaat het Higgs-boson of is
het fantasie om het geheel kloppend te krijgen? Wiskundige modellen zijn,
zolang ze niet zijn bewezen, niets anders dan filosofie in formulevorm. In
de lezing horen we Griest vertellen dat we op deze vragen nog enkele jaren
van antwoord worden onthouden. De huidige deeltjesversnellers zijn heel
duur in gebruik, dat
v e r t r a a g t  h e t
onderzoek sowieso.
Daarnaast is men in
CERN, de grootste
deeltjesversneller die
zich in Zwitserland
bevindt, bezig de
a p p a r a t u u r  t e
verbeteren om zo
kleinere deeltjes te
kunnen waarnemen
en opmeten. Met die verbeteringen zal men misschien het Higgs-boson
vinden, maar de bouw en afwerking van de installatie duurt nog minstens
vijf jaar.

Wat zou de toekomst kunnen bieden, als we dat God-deeltje vinden? Qua
wapens, het eerste praktisch gebruik van dit soort uitvindingen, kunnen we
denken aan Stargate-achtige taferelen waarbij een slachtoffer helemaal
vaporiseert. Als men het Higgs-veld, dus de Higgs-bosonen, zou kunnen
beïnvloeden dan kan men alle materie beïnvloeden. Door het
Higgs-boson te wijzigen verandert de structuur van alle andere elementaire
deeltjes: quarks, protonen, neutronen, elektronen, atomen, alles. Gesteld

dat men het Higgs-deeltje vindt dan is de tabel van Mendeljev slechts

een uitgangspunt en kan materie beïnvloed worden tot in het

oneindige. Dit soort gesleutel aan het universum is rechtstreeks

ingrijpen in de schepping; als conservatieve gelovigen dit zullen

beseffen gaan er nog poppen dansen.
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  Alle medewerkers van CERN kunnen niet op één foto

De ‘God-ontmanteling’

De LHC is zoals u zult hebben begrepen een gigantische ‘botsmachine’,
waarmee men kleine atomaire deeltjes met ongeveer de snelheid van het

licht op elkaar kan laten botsen. Men
bootst op deze wijze de zogenaamde
‘oerknal’ na. De LHC ligt ongeveer
100 meter onder de grond als een ring-
tunnel met een lengte van 27 kilometer.
Er werken aan het project ongeveer
10.000 onderzoekers uit meer dan 80
verschillende landen. 
Wie op de idee gekomen is om een

dergelijk project op te zetten is onduidelijk. Verschillende wetenschappers
zijn bevreesd voor de gevolgen van de experimenten die men in CERN zal
gaan uitvoeren. De LHC zou een gat kunnen maken in de Van Allen-
gordel, zodat kosmische stralen gemakkelijk de aarde kunnen bereiken, met
alle gevolgen vandien.  Alle leven op aarde zou er door stoppen. Sommigen
noemen de LHC dan ook de ‘poort’ waardoor men de satan binnenhaalt.
Het risico is volgens diverse wetenschappers aanwezig dan alle leven op
aarde zal eindigen vanwege de effecten van de LHC.  Hun vraag is of de
proefnemingen, om het zogenaamde ‘Higgsboson-deeltje’ te vinden, het
waard zijn om het risico te nemen dat alle leven op aarde zal worden
beëindigd.
Men wil mini big-bangs produceren en micro zwarte gaten, etc. De fysicus
A de Rújula noemt de
LHC een zeer duur en
gevaarlijk spel. Hij vraagt
zich af waar wij mee bezig
zijn, indien wij niet goed
weten waarmee we bezig
zijn en wat de uitkomsten
zullen zijn. Zelfs een
woordvoeder van CERN,
Brian Cox, zei dat de LHC
de grootste sprong is in het
onbekende.
Ja, experimenteren met
krachten die je niet kent
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   De ‘bots-machine’ ondergronds

heeft grote risico’s. De LHC is gebaseerd op de stralingstheorie van
professor Stephen Hawkins, die er zelf echter niet meer in geloofd!

In Amerika bouwt men ook aan een supergeleider die eveneens mini
zwarte gaten kan produceren,
i n  B r o o kh a ve n ,  R HIC
genaamd. De energie ervan
kan men naar het centrum van
de aarde verzenden. De
aardkern wordt er door
opgeladen en zet vervolgens
uit. Dat kan vele en zeer grote
aardbevingen veroorzaken!
Op 26 augustus jl. heeft en
groep  LHC-cr i t i c i  een
rechtszaak aangespannen tegen
CERN bij het EU-hof te
Straatsburg. Deze groep bestaat uit fysici, professoren en studenten uit
Duitsland en Oostenrijk. Zij zijn vooral bang dat er met de 60 ton helium II
en 60 ton helium I gevaarlijke dingen kunnen gebeuren. Walter Wagner,
voormalig nucleair veiligheidsofficier, heeft in Hawaii waar hij woont een
aanklacht ingediend tegen CERN. Wagner stelt in zijn aanklacht dat zwarte
gaten en zogenaamde ‘strangelets’ de aarde kunnen vernietigen. Een zwart
gat is een regio in de ruimte met een ongelooflijk grote massa. Het zwarte
gat trekt andere atomen aan en verslindt ze. Een strangelet is een meer
stabiele vorm dan de bestaande materie. Wanneer men via de LHC
strangelets produceert kan dat alle materie omvormen, wanneer dat ermee
in contact komt, tot haar eigen aard en karakter. Dit grotere atoom zal
tenslotte alle atomen van de aarde omvormen in grote vreemde atomen,
aldus Wagner. 

Duidelijk zal het voor ons zijn dat de LHC een product is van het moderne
Babel, waarbij nagenoeg alle landen van de wereld betrokken zijn.
Samenwerking geeft altijd ‘goede’ resultaten, dat was reeds de opzet van
het plan tijdens de torenbouw te Babel. Alles is via samenwerking
mogelijk. Samen sterk, is de leus. Uit meer dan 80 landen komen technici
en wetenschappers hun bijdrage leveren aan de LHC. Men wil er vier grote
experimenten gaan uitvoeren.
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Eén van de 1232   Supergrote magneten

Met 600 medewerkers zal het kleinste experiment worden uitgevoerd.
Het CMS-experiment vereist de grootste samenwerking. Er werken hieraan
2000 wetenschappers uit 36 landen en 160 instituten.
Het Atlas-experiment telt 1800 medewerkers uit 34 landen en 150
instituten.
Het Alice (in wonderland) experiment telt 1000 medewerkers uit 26 landen
en 76 instituten. De samenwerking zal zich alleen maar uitbreiden. Het
Wereld Wijde Web
is hierdoor ontstaan. 
In october/november
2008 wil men met
sterkte van 10 TeV
de test waarin men
de deeltjes op elkaar
laat botsen gaan
uitvoeren, om in
2009 met sterkte 14
TeV verder te gaan.

Gaat  het  LHC-
medewerkers om de
ontmanteling van God? Geloven zij in een almachtige Schepper?  Of wil
men zelf een nieuwe hemel en nieuwe aarde gaan scheppen?  Wil men
bewijzen dat de ‘God’  der religies niet bestaat? 

Het ‘God-deeltje’

Het zogenoemde ‘Higgs-boson deeltje’ wordt ook wel het ‘God deeltje’
genoemd, omdat men verwacht dat dit deeltje (of deze deeltjes) scheppende
eigenschappen bezit(ten). Deeltjes die scheppende eigenschappen bezitten
kunnen in CERN door de LHC bekeken en bestudeerd worden. Er is een
immers een niet te ontkennen scheppende kracht die alles wat wij zien
heeft voortgebracht. Is deze kracht natuurkundig verklaarbaar? Of is er
achter deze scheppende kracht nog weer een ándere bron aan te wijzen? Zal
de wetenschap straks feiten leveren waar de religies niet onderuit kunnen
komen? Zullen straks alle kerkelijke dogma’s in elkaar storten? 

Om het standaard natuurkundig model compleet te maken, veronderstelt
men dat er een Higgs-boson deeltje moet zijn. Het is nog niet bewezen. Dat
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wil men via de LHC gaan aantonen. Men mist immers nog iets. In het
standaard model staan alle energie-deeltjes en materie-deeltjes netjes op
een rij, maar er is één ontbrekende schakel. Men kan nog niet verklaren
waarom massa ontstaat bij materie-deeltjes en waarom deze massa afwezig
is bij energie-deeltjes. Men denkt dat er een energieveld is, dat men het
‘Higgsveld’ noemt, waarmee bepaalde energie-deeltjes kunnen interakteren
en andere niet. Energie-deeltjes die wel interakteren krijgen massa en
worden materie-deeltjes. Of als de materie-deeltjes losraken uit het
Higgsveld, raken zij hun massa kwijt en worden het energie-deeltjes, die
zich met de snelheid van het licht gaan bewegen.

De veronderstelde interactie van deeltjes met het Higgsveld verandert deze
deeltjes tot deeltjes mét of zónder massa. Op die wijze creëert men dus
energie uit materie door de massa te ontnemen, of men geeft massa aan
energie en creëert daardoor materie.  Vanwege de invloed op de massa-
eigenschap en het daarmee gepaard gaande omzetten van energie of
materie worden ze ‘God-deeltjes’ genoemd. 

Zwitserse onderzoekers hopen door de Big Bang na te bootsen meer inzicht
te krijgen in de manier waarop het universum is ontstaan.
Daarmee dreigen ze wel het einde van de wereld te veroorzaken, claimen
weer andere onderzoekers. Zij hebben een klacht ingediend bij het
Europees hof voor de mensenrechten, omdat het experiment het recht op
leven in gevaar zou brengen. “CERN heeft toegegeven dat er kleine zwarte
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 De gigantische LHC ondergronds

gaten gecreëerd
k u n n e n
worden,” zegt de
Duitse professor
Otto Rössler in
T h e  D a i l y
Telegraph. “Ze
v i n d e n  h e t
e c h t e r  g e e n
r i s i c o .  W e
hebben de zaak
bij het Europees
hof aangekaart
o m d a t  w e

vinden dat de onderzoekers niet genoeg maatregelen nemen om leven te
beschermen.”
De wetenschappers die betrokken zijn bij het project noemen de bezwaren
‘absurd’. Talloze onderzoeken zouden hebben aangetoond dat het
experiment volkomen veilig is. 

De wetenschappers hebben op 10 september in de LHC atoomdeeltjes  af
gevuurd. Dat gaat met een enorme snelheid, zodat de deeltjes per seconde
11.245 rondjes afleggen in de 27 kilometer lange tunnel. “Er zal niets
geproduceerd worden dat nu al niet gebeurt in de natuur”, zo sust een
woordvoerder van de CERN mogelijke onrust.

Edom-wijzen

Overal treffen wij in deze wereld knappe koppen aan. Onder allerlei
volkeren en soorten mensen zitten uitschieters, mensen met aanleg voor
wetenschap en kennis. Zo ook zijn er onder Edom lieden met grote kennis
en een fenomenaal verstand. Wij lezen in Obadja over de wijzen van
Edom, die zullen echter vergaan, zie:

8  Zal het niet te dien dage zijn, spreekt JHWH, dat Ik de wijzen uit Edom, en

het verstand uit Ezau’s gebergte zal doen vergaan?

Het is bekend dat er uit de staat Israël ongeveer 40 wetenschappers mee
werken aan de LHC van CERN in Genève. Volgens de Joodse
Encyclopedie uit 1925 is geheel Edom ingelijfd in het jodendom. Edom
levert aldus een grote bijdrage aan de LHC, en met welk oogmerk?.
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 Kaïn-Ezau-techniek gaat samen met moord

De Ster-godin Astarte

In onze brochure 423 staat een en
ander over het eindtijd-Babel. De
geest van Lucifer werkt in de lieden
die het moderne Babel bouwen. Het
is de geest van hovaardij,
hoogmoed, uitdaging en Gods-
ondermijning, zie Jesaja 14:11. 
Al klommen de lieden van Babel
met hun ruimtecapsules op ten
hemel en al nestelen zij zich tussen
de sterren (NASA en ESA), zij
zullen geen succes boeken. Zij
worden neder gestoten tot in het
dodenrijk, zie Jesaja 14:11-16. 
Lucifer is de ‘zoon des dageraads’,
of te wel de godin Venus, Astarte, Isthar, die als kenmerk de achthoek
heeft. Astarte is ‘vrouwe Brittania’, waarachter Amalek zit, die als doel
zich stelt om ‘de hand op de troon van JHWH te leggen’.  Dat houdt in dat
de geest van Lucifer in Amalek zich bevindt om JHWH (het God-deeltje)

te bemachtigen, om via de oerkracht het
volmaakte te kunnen beheersen. Die oerkracht is
de ‘energeia’ of werkzaamheid in de schepping.
Zie Exodus 17:14-16, Numeri 24:12-24 en
Deuteronomium 25:17-19.  
Wij zien de 8-hoekige altaarvorm van Astarte
terug in de LHC, maar ook in veel paleizen en
loges der illuminaten en nazaten van Amalek. 

De Edom-Amalek geest is in onze tijd tot volle
ontplooiing gekomen. Amalek is de bastaard
kleinzoon van Ezau, maar er is ook een Amalek-
volk dat van de Nefilim afkomstig is. Zij hebben
via technologie de huidige wereldmacht in
handen. Denk aan wat men via de HAARP en
Chemtrails kan uitvoeren. 
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De LHC is verdeeld in 8 delen, (octant) net als het altaar van de godin

Astarte

HAARP-complex in Alaska
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Een Sumer-koning zit

voor de levensboom,

met in zijn had het

symbool van het

‘heilige zaad’, en

boven hem de 8-

puntster van de

zonnegod Shamash.

Edom-Babel verwoest

Door heel het Oude Testament loopt het thema dat Babel (Edom) verwoest
wordt, zodat er niets van overblijft tot in alle eeuwen. De profeet Obadja
wijdt er een heel hoofdstuk aan. De profeet Jesaja wijdt er diverse
hoofdstukken aan, en ook de profeet Jeremia. Wanneer wij Jesaja 13, 14 en
34 lezen, lijkt het erop dat JHWH inderdaad zoiets als een ‘zwartgat’ zal
gebruiken, met ‘strangelets’ om een nieuwe hemel en aarde te scheppen.
Zie wat er over geschreven staat in Jesaja 34:

4  En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen

toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen, gelijk

een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den

vijgeboom.

5  Want Mijn zwaard is dronken geworden in den hemel; ziet, het zal

ten oordeel nederdalen op Edom, en op het volk, hetwelk Ik verbannen

heb.

Er wordt wel gezegd door diverse schrijvers dat
Atlantis ooit ten onder gegaan is door menselijk-
technologisch falen. Dat kan eveneens het geval worden
met onze huidige samenleving. De moderne
technologische toren(s) van Babel kunnen hiervan
oorzaak worden. In de Staten Vertaling staat dat de
lieden van het oude Babel zich een ‘naam’ wilden
maken. 

4  En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen,

en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een

naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse

aarde verstrooid worden!

5  Toen kwam JHWH neder, om te bezien de stad en den

toren, die de kinderen der mensen bouwden.

6  En JHWH zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen

enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar

nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht

hebben te maken?

7  Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat

iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.

8  Alzo verstrooide hen JHWH van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de

stad te bouwen.

9  Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde JHWH de spraak

der ganse aarde, en van daar verstrooide hen JHWH over de ganse aarde.
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   Een Shem - raket op een oude munt

In het Hebreeuws staat het woord ‘shem’, wat ‘naam’ betekent, maar het
betekent ook monument, opgericht teken. Het wijst naar een soort raket of
ruimtecapsule volgens de Sumeriërs. Bekijk zelf de zeer interessante
website van:  www.destiner.com

JHWH heeft er goed zin in -menselijk gesproken- om Babel te vergelden
het zich in strijd tegen Hem heeft begeven, zie Jeremia 50:

22  Er is een krijgsgeschrei in het land, en een grote breuk.

23  Hoe is de hamer der ganse aarde zo afgehouwen en verbroken! Hoe is Babel

geworden tot een ontzetting onder de heidenen.

24  Ik heb u een strik gesteld, dies zijt gij ook gevangen, o Babel! dat gij het niet wist;

gij zijt gevonden, en ook gegrepen, omdat gij u tegen JHWH in strijd gemengd hebt.

25 JHWH heeft Zijn schatkamer opengedaan, en de instrumenten Zijner gramschap

voortgebracht; want dat is een werk van JHWH, de Elohey der heirscharen, in het land

der Chaldeen.

Babel is de ‘poort der goden’. Een poort is een start- en landingsfaciliteit,
zoals wij in ons land de Europoort kennen. Een shem was een soort vurige
steen, waarmee men naar het hemelse Eden reisde. Shem komt van
shammim (hemel), dat wat omhoogwaarts is. Het gaat hier om de
beschrijving van een soort raket waarbij men vuur waarnam tijdens het
opstijgen, zoals wij dat momenteel ook kunnen zien op Cape Canaveral
wanneer er een NASA-lancering plaatsvindt.  Een shem wordt ook in het
Hebreeuws wel een atzebah genoemd, dat is een staand beeld, zoiets als
een obelisk. En dat is tevens de vorm van een ruimtevaartuig. De adelaar is
de representatie van de shem, die hemelwaarts vliegt. Er is niets nieuws
onder de zon.
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    Baphomet de bokgod

Oudtijds en nu werkt of bewerkt men de materie. JHWH gaf ons de
opdracht de aarde te bewerken, en niet technologisch de aarde (stof) te
ontrafelen. Wij zijn bijna toe aan de ontknoping, dat de grote man van de
materie, nl.. de Maitreya, zich zal openbaar maken. Hij draagt in zijn naam
het materie-wezen. Mater, Maitreya. De materie is bijna geheel ontrafeld,
op het zogenaamde ‘God-deeltje’ na, waar men in CERN naar zoekt.
Hieruit kunnen wij opmaken dat het einde van de materialisten nabij is. 

Geen Paniek

Het woord ‘paniek’ komt van de God Pan of
Baphomet, die de omgekeerde vijfpuntster als
symbool heeft. Dat wijst naar de scherpzinnige
verlichting (illuminati) van zijn onderdanen,
(zie brochure 423).
Wij hebben niets te vrezen volgens de
woordvoerders van CERN, dat het einde der
wereld nabij zou zijn vanwege de proeven met
de LHC.  Inderdaad, het is onze Schepper zelf
die de eer aan Zich houdt de wereld te
voleinden. Hoe Hij dat doet en wat dat inhoudt,
kunt u lezen in brochure 465. Het streven van
de Illuminaten om de Nieuwe Wereld Orde op
te richten, ook wel ‘de eeuw van Horus’
genoemd, kunt u lezen in brochure 239. 
Volgens Jeremia 50:24 zal JHWH Zelf een strik opzetten om Babel erin te
vangen, zoals een stroper een strik opzet om konijnen te vangen. Wij
geloven dus zeker dat JHWH er écht zin in heeft om Babel/Edom te
vergelden het kwaad dat zij Israël-Jakob aangedaan heeft.  Er mag van het
Babel der Chaldeeën helemaal niets overblijven, volgens vers 26 tot 29 en
40. Zoals JHWH Sodom en Gomorra omgekeerd heeft, dat er niemand de
oordeelsramp overleefde, alzo zal van modern Babel niemand ontkomen. 

Er zullen verstoorders over Babel komen, zie Jeremia 51:48, die Babel
algeheel zullen vernietigen met vuur, zodat er niets van overblijft.

48  En de hemel en de aarde, mitsgaders al wat daarin is, zullen juichen over Babel;

want van het noorden zullen haar de verstoorders aankomen, spreekt de HEERE.

49  Gelijk Babel geweest is tot een val der verslagenen van Israel, alzo zullen te Babel

de verslagenen des gansen lands vallen.

52  Daarom ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik bezoeking doen zal over

haar gesneden beelden; en de dodelijk verwonde zal kermen in haar ganse land.
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Prent van de aardslang Leviathan

53  Al klom Babel ten hemel op, en al maakte zij vast de hoogte harer sterkte, zo zullen

haar toch verstoorders van Mij overkomen, spreekt de HEERE.

Er zal grote blijdschap zijn in de hemel en op aarde over Babel dat gevallen
is. De ‘God-deeltjes-zoekers’ zullen beschaamd staan.  JHWH is een ‘God’
die Zich verborgen houdt en Zich niet op wetenschappelijk technologische
wijze laat vinden, zie:

 Jesaja 45:15  Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt,

de God Israels, de Heiland.

JHWH laat Zich vinden, maar niet op Babelse wijze, zie:
Psalmen 27:8  Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht;

ik zoek Uw aangezicht, o JHWH!

Jesaja 45:19  Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere

plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt

Mij te vergeefs; Ik ben JHWH, Die gerechtigheid spreekt, Die

rechtmatige dingen verkondigt.

Jesaja 52:6  Daarom zal Mijn volk, daarom zal het Mijn Naam in dien

dag kennen, dat Ik het Zelf ben, Die spreekt: Zie, hier ben Ik.

Jesaja 65:1  Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik

ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar

Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet,

hier ben Ik.
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