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Geld en bedrog

Het ‘stomme’ geld is het smeervet waar de economie op glijdt. In

brochure 332 is daar reeds het een en ander over geschreven.

Het dringt langzaam maar zeker tot de mensheid door dat

systemen als Kapitalisme en Communisme hebben gefaald.

Democratie is wat overblijft als het beste van alle slechte

systemen. Maar ook democratie kan de huidige wereldproblemen

niet oplossen. Democratie is ons van hogerhand opgelegd, zie onze

brochure 358. Wat zullen wij als slaafse bijen vermogen te doen

tegen de rijke imkers? De kapitalisten van vandaag de dag zuigen

al onze inkomsten naar zich toe. Sinds 1913 mag de Amerikaanse

overheid geen geld meer scheppen, maar mag alleen de FED

(Federal Reserve Bank) dat nog doen. De FED wordt gerund door

zionisten (Askenazen, die slechts materieel kunnen denken), die de

oorlogen van Bush financieren. De FED is hoofdzakelijk

eigendom van de Rothschilds. De staat ontvangt van de FED

leningen tegen rente, wat uiteindelijk door de belastingbetaler
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  De Federal Reserve Bank in Boston

moet worden opgehoest. De staat

is verantwoordelijk en staat

garant. De FED houdt zich

v a n z e l f s p r e kend  aan  d e

contracten. De staat weet wel dat

het geld wat men leent in

werkelijkheid niet bestaat, en is

alzo de schuldige schuldenaar.

Wanneer de banken in elkaar

storten en daardoor de economie

dreigt te stagneren, is het de staat

die met een reddingsplan moet

komen. Amerika zelf is bankroet,

en hoe kan een bankroete staat

a l sdan  wel  een enorme

geldinjectie geven om de

economie in stand te houden? De

bankiers gaan nog steeds vrijuit

ondanks dat zij geld uitlenen wat niet bestaat. Kan de staat niet

meer betalen, dan zijn alle belastingbetalers slaaf van de banken.

Zie www.realjewnews.com  

De FED is een particuliere instelling, waarin de volgende (alleen

edom/joodse) bankiers deelnemen:

Rothschilds of London and Berlin 

Lazard Brothers of Paris 

Israel Moses Seaf of Italy 

Kuhn, Loeb & Co. of Germany and New York 

Warburg & Company of Hamburg, Germany 

Lehman Brothers of New York 

Goldman, Sachs of New York 

Rockefeller Brothers of New York 

All of the above listed entities are Jewish. Note that ALL are

also "foreign" with established headquarters in Europe even
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  De FED in San Fransisco,

gebouwd van de rente over niet

bestaand geld.

the ones in New York are only "branches" of European

establishments. There are an

additional three hundred people,

approximately, mostly relatives,

who hold stock or shares, and

they comprise the ownership of

this monster, the massive wealth

of which is beyond man's

comprehension. 

http://www.iamthewitness.com/

Door de invoering van de Euro in

Europa heeft men in feite exact

he t z e l fde  gedaan .  Da t  l e id t

onherroepelijk eens tot chaos, tot

torenhoge staatsschulden, daar de staat

afhankelijk is van deze bankiers. De bevolkingen werken slechts

om de rente van de staatsleningen te kunnen afbetalen, waar ook

rente over rente wordt berekend, over geld dat niet eens echt

bestaat. Deze kapitalistische edom-joodse banken mogen zelf het

geld drukken en uitgeven, wat ons steeds dieper in de schulden
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brengt. Er ontstaat op

deze wijze een steeds

bredere kloof tussen

rijk en arm.  In onze

huidige samenleving

wordt het geld voor

ongeveer 97% gebruikt

v o o r  s p e c u l a t i e .

Slechts 3% wordt

g e b r u i k t  v o o r

betalingen van de

werkelijke economie.

Door te speculeren

schuift men met geld

heen en weer zónder

productie. Hierdoor

berooft men het nog

s l e c h t s  3 %

overgebleven deel van

d e  w e r k e l i j k e

productie. Dat kan

nooit lang meer goed

gaan, want dan is de bodem bereikt. De voedselproductie is de

afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven, maar door speculatie is

de prijs ervan wel driemaal hoger geworden. De olieproductie is

de afgelopen jaren iets omhoog gegaan, maar door speculaties is

de prijs per vat ruim 100 euro gestegen!

Geld is op deze wijze een luchtkasteel waar

alleen enkele kapitalisten in mogen vertoeven.

De werkbijen worden gevoed met surrogaat

suiker, en de imker-kapitalisten smullen heerlijk

van de kostbare honing. Men begrijpt dat zulk een systeem
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spoedig omzeep moet worden gebracht, en wel door de werkbijen!

De kapitalisten zelf zullen machteloos staan wanneer de werkbijen

in het nauw worden gedreven en in grote zwermen de aanval

zullen uitvoeren op alles wat zich in hun omgeving vertoont. 

De kapitalisten zuigen al ons geld-goud naar zich toe, wat in hun

kluizen verdwijnt, waardoor zij macht over ons uitoefenen. Geld is

macht, totdat de bevolking het door krijgt dat geld lucht is!

Hoe kan het gebeuren dat de prijzen in ons land de afgelopen jaren

meer dan verdubbeld zijn, terwijl er in ons land bijna geen inflatie

is?  In de laatste 50 jaar zijn de productiemethoden sterk

geautomatiseerd en verbeterd, zodat er veel overproductie is. In

plaats dat hierdoor de prijzen zakken, rezen ze juist de pan uit. De

koopkracht is er niet op vooruit gegaan voor het grote publiek. De

koopkracht is steeds achteruit gegaan, ra ra hoe kan dat? Het

probleem ligt echt niet bij de gewone man en zijn arbeid.  Het

probleem ligt ook niet bij de productie, want wij kunnen

momenteel zoveel produceren dat de hele wereld tot over de oren
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toe erin kan zwemmen. De oorzaak ligt bij de kapitalisten, bij de

imkers, die ons als werkbijen zo arm mogelijk houden. 

Momenteel hebben de kapitalisten het vooral gemunt op de steeds

groter en sterker wordende middenklasse. De huidige economische

malaise is door de kapitalisten gecreëerd om de middenklasse

zwak te maken. De grote multinationals met een kleine groep

speculanten (beleggers) gaan voor maximale winst, op welke wijze

deert hen niet. Het organisatorisch probleem dat de rijken steeds

rijker worden en de armen steeds armer, dienen wij aan te pakken

door de multinationals geheel uit te schakelen. Er hoeft nergens ter

wereld armoe te zijn. Armoe wordt slechts veroorzaakt door ons

monetaire economische systeem. 

www.the7thfire.com/.../jews_and_bolshevism.htm

Bezoek zelf de onderstaande website en lees het boekje van Pastor

Sheldon Emry over de bankiers en hun methoden om alle geld

naar zich toe te halen.

ht tp: / /usa-the-republ ic .com/sheldon%20-emry/bi l l ions

%20for%20the%20bankers.html
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Rothschild munten voor de Knesset

Wie de geheimen van de FED wil weten, kan deze op de volgende

website bestuderen:

 www.thebirdman.org/Index/Others/Others-Doc-Ec...

Economie in gevaar

Alle schulden en lasten worden momenteel bij de FED gedumpt,

zodat de Amerikaanse belastingbetaler deze mag voldoen. De

FED, de zionistische bankiers en de Bush-regering, houden het

volk massaal voor de gek, want deze bankiers gaan ondanks hun

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

gewoon door met

hun spel om geld

uit te geven dat in

werkelijkheid niet

bestaat. Het is pure

diefstal en een

g e l e g a l i s e e r d

8      Geld dat stom (lucht) is   (deel 2)            No. 481

Hank Monrobey

bedrog. Bush beweert dat de redding van

de economie een groot plan is waarvoor

een groot offer wordt gevraagd. Bush

vraagt aan het congres 700 miljard dollar,

wat de belastingbetaler moet betalen. Het

volk voelt er echter weinig of niets voor

dat met hun belastinggeld de puinhoop

opgeruimd moet worden die de banken

zelf hebben gecreëerd. Het is altijd zo dat

waar er aan de ene zijde mensen grote sommen geld verliezen, er

aan de andere kant lieden zijn die grote sommen incasseren. Dat

gaat nu eenmaal zo in de handel, dat de één zijn dood de ander zijn

brood is. De grote vraag echter blijft, hoe men in staat is geld uit te

geven wat er in werkelijkheid niet is? Welnu, dat systeem is in ons

land begonnen in 1602, toen een slimme goudsmid in Amsterdam

geld-goud aan de VOC uitleende dat hij van anderen in bewaring

had genomen. Men leze het verhelderende boek van Hank

Monrobey: "Afrekenen met de Bank". Zie website:

http://www.lulu.com/content/1300472

Regeringen lenen geld bij banken,

terwijl dat geld geen enkele

dekking heeft. Het is gebakken lucht.

Staatsschulden rijzen de pan uit.

Amerika heeft op deze wijze een

staatsschuld van miljarden dollars.

Dat geld is in hoofdzaak uitgegeven

aan de oorlogen die Amerika voerde,

hoewel dat geld er in werkelijkheid

niet  was .  Vandaar  dat  de

ineenstorting van dit systeem vroeg

of laat zich aanmeldt, waarbij de éne

bank de andere meesleept, en het ene

land het andere land. De bankiers
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zullen kleur moeten bekennen dat zij geld hebben uitgeleend tegen

hoge rente, zonder dat er werkelijke dekking bestond. Niet alle

banken gaan failliet. Slechts enkele banken draaien op voor de

fouten van het systeem, terwijl andere banken de uitgerangeerde

banken voor bodemprijzen opkopen. Het volk wordt voorgelogen

dat de staat de economie draaiende moet houden, door de banken

een grote geld-injectie te geven, afkomstig van het belastinggeld

der burgers. Hierdoor worden de bankiers er alleen maar beter van,

terwijl de bevolking armer wordt. Het moet normaliter in de

wereld onmogelijk zijn dat een bankinstelling ooit failliet zou

kunnen gaan! Zij scheppen zelf geld uit niets, dus is failliet gaan

een truc om op die wijze het volk zand in de ogen te strooien. Er

zit dan ook een sinister plan achter. De

banken werken met geld dat niet echt

bestaat. Zij ontvangen er rente over, dus

moet het failliet laten gaan ten doel hebben

om de investeerders, spaarders en beleggers

in één klap hun aan de bank toevertrouwde

gelden te ontnemen. Door het faillissement

der banken zou de economie in gevaar

komen, die men behandelt als de ‘heilige
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koe’, waarvoor de staat vele miljarden belastinggeld overheeft om

deze maar te laten functioneren. De kapitalistische economie

wordt op deze wijze langzaam maar zeker kleiner gemaakt, zodat

er nog enkele supergrote banken overblijven, die met een

fascistische economie beginnen in hun Nieuwe Wereld Orde.

Daarin worden alle burgers en zakenlieden afhankelijk gemaakt

van de staat en van de enkele resterende

banken. Onder normale omstandigheden zal

een bevolking de kapitalistische economie

niet willen loslaten, om er een fascistische

dictatoriale economie voor in de plaats te

laten komen. Slechts door een in scène gezette

ineenstorting van het systeem kan het volk

g e d w o n g e n  w o r d e n  h e t

fascistische systeem te accepteren.  Op die wijze zien wij vandaag



11      Geld dat stom (lucht) is   (deel 2)            No. 481

de dag voor ogen dat enkele van de grootste banken in Amerika in

elkaar storten, om plaats te maken voor het systeem van de

Nieuwe Wereld Orde (Novus Ordo Seclorum).  Uit de houding

van het Amerikaanse congres bleek dat er niet veel animo bestond

om vrijwillig grote geldinjecties te geven aan de banken en

economie. Vandaar dat er grote klappen nodig zijn om de mensen

er ‘vrijwillig’ toe te laten overgaan. Men wil de economie nog in

stand laten blijven, althans, dat spiegelt men het volk voor, daar er

anders honger en chaos zal ontstaan. Juist die chaos willen de

Illuminati verkrijgen, om daaruit hun Nieuwe Wereld Orde te laten

oprijzen. De Illuminati sturen de wereldgebeurtenissen in de

richting van de ineenstorting van de gehele wereldeconomie, want

dan zal hun dictatuur en grote dictator worden verwelkomd, om de

economie waaraan men gewend was, weer op de rails te zetten.

Deze economische noodtoestand is er momenteel reeds. Wat er

nog moet komen is een terroristische actie om een algehele

noodtoestand af te roepen. Zie de website van Henry Makow en

z i jn  ar t ike len  over  de  Nieuwe  W ere ld  Orde :

www.henryma

kow.com

De kasloze

maatschappij

komt eraan,

waarbij ieder

m e n s  e e n

nummer is en

heeft, om met

dat nummer

o p  e e n

chipkaart, en

later in een geïmplanteerde chip zonder kasgeld te kunnen kopen

en verkopen. Geld is gevaarlijk. Geld kan worden gestolen en men
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kan het verliezen. Geld is lucht, en wanneer de banken geen

andere geldmiddelen scheppen, zal hun bedrog openbaar worden.  

De Nederlandse Economie

De kredietcrisis in een land ontstaat wanneer 1% van de bovenlaag

der bevolking zich verrijkt ten koste van de andere 99%.  Wij

Nederlanders betalen volgens Hank Monrobey 200 miljoen euro

per dag aan rente, dus aan de 1% bovenlaag.  Zij worden slapend

rijk, en wij worden zwoegend armer. Wij betalen deze 200 miljoen

euro voor iets dat niet werkelijk bestaat en dat wij niet gebruikten.

Het geld dat geleend wordt bestaat in werkelijkheid niet.  Wanneer

wij de rente niet langer betalen, komen de banken in het nauw,

daar zij leven van onze rentebetalingen. Welnu, in Amerika zijn

veel huiseigenaren die hun hypotheeklasten niet meer kunnen

betalen. Daardoor zouden de banken in de problemen komen. De

banken lenen echter zogenaamd geld uit dat de spaarders bij de
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  In niemandsland is deze

geldboom tekoop mét bewaking

banken hebben ingelegd. Dat is echter

bedrog, daar de banken geld uitlenen

dat in het geheel niet bestaat. Ze

houden zelf de spaargelden onder zich.

Elke Nederlander betaalt ongeveer 15

euro per dag aan rente aan banken via

belastingen, voor geld dat nooit

bes to nd .  In  d i e  roo f r idder -

economie leven wij! Geld was

oorspronkelijk ruilmiddel. Later is geld

zonder noodzaak een verplicht ruil-

betaalmiddel geworden. Geleverde

diensten moeten in geld worden betaald, waarover de staat weer

belasting kan heffen. Echt geld zou uit goud moeten bestaan, wat

later koper werd, en zelfs zout. Tenslotte zijn we overgestapt naar

het papiergeld, dat geen enkele intrinsieke waarde bezit. Wij

moeten er wel rente over betalen! De staat lost de staatsschulden

amper af, en wel over geld dat geen echt geld was. Het grootste

deel van de betalingen aan de staatsschuld gaat over de rente.

Waarom zouden wij niet zonder geld kunnen, indien het geld in

werkelijkheid toch niet bestaat? Hank Monrobey geeft in zijn boek

hierop een juist en duidelijk antwoord.  

Tienden

De Schepper heeft de wet der tienden ingesteld, n.l. dat Hij

ééntiende wil ontvangen van hetgeen wij verwerven. En dat moet

een goede maat zijn. De Bijbel noemt dit zelfs de ‘gave der

eerstelingen’. Het eerste voorbeeld zien wij reeds bij Kaïn en

Abel. Onze voorvaders hebben, op basis van de Septuagint en

andere geschriften, steeds geleerd  dat Kaïn niet de gehele tiende

aan JHWH heeft gebracht. Het concilie van Sevilla stelde in

590AD dat, indien iemand niet elk ding vertiende, de vloek die
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‘God’ op Kaïn legde voor het niet eerlijk vertienen, op hem zal

komen. 

Abraham bracht Melchizedek tienden, en Jakob bracht de tienden,

Gen.28:22. De wet der tienden was er dus lang voordat de wet op

Sinaï werd gegeven. Israël betaalde zijn tienden aan de stam Levi,

die het Priesterambt bediende. Dit was een soort staatsbelasting.

Num.18:21, en een extra tiende na verloop van drie jaar,

Deut.14:28, Amos 4:4, speciaal voor de armen, weduwen en

wezen. De tienden behoort JHWH toe.

De extra belastingen, opgelegd door regeringen, zijn als een soort

straf voor het niet accepteren van de theocratie! Theocratie

garandeert vrijheid, en democratie is slavernij. Een democratie kan

ook niet als permanente regeervorm blijven bestaan. Wanneer het

volk doorziet wat het

is, is het uit met de

d e m o c r a t i e .  D e

gemiddelde leeftijd

van een politiek

systeem is 200 jaar.

Die tijd heeft de

mensheid nodig om

z i c h  v a n u i t  d e

s lavern i j  l o s  t e

worstelen naar de

geestelijke vrijheid en onafhankelijkheid, ...... en het is triest

genoeg dat men vervolgens weer tot slavernij vervalt. 

Waarom? Omdat de mensen bang zijn voor hun vijanden!

Iemand die u van uw inkomsten en werk berooft is toch uw vijand!

Ook al bestaat die beroving slechts uit éénvierde deel of minder.

En aldus is de staat (het bevoegd gezag) onze ‘vijand’ wanneer zij

ons via torenhoge belastingen berooft van onze inkomsten en

bezittingen.
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  Torah-onderwijs

Wanneer een buitenlands leger ons aanvalt en wil beroven, gaan

wij over tot de verdedigingsoorlog. Wanneer een ‘binnenlands’

leger (belastinginners) ons aanvalt en berooft ..... zitten wij stil!

Is ‘het bevoegd gezag’ soms niet volksvijandig bezig wanneer men

zelfs alle privébezit wil afschaffen? Ook wil men de gehele

voedingsmarkt gaan behe(e)r(s)en. Voedsel  is kracht, macht, daar

het volk niet zonder voedsel kan. Nederland heet een vrij land te

zijn, en andere Westerse landen eveneens. Wij weten echter niet

meer wat vrijheid is, en waaruit dat bestaat!

De Torah en Economie

De Bijbel houdt ons een

toekomst voor zónder

geld in de huidige

Babel-vorm. Gelukkig

de ure waarin wij al

o n z e  E d o m -

geldpapperassen kunnen

verbranden  en  de

m a m m o n  t o t  h e t

verleden zal behoren!

De Torah is geen boek

met geestelijke zaken die niet in de praktijk zouden kunnen

functioneren. De Torah is een praktisch boek; en doordat de

meeste christenen de praktische inhoud van de Torah over het

hoofd zien, of domweg negeren, is men blijven zitten met een

geestelijke inhoud, die op haar beurt nóg weer eens vergeestelijkt

werd, waardoor niets van de inhoud voor hen nog van enig

realisme spreekt. De Torah is voluit praktisch en leert hoe wij

hebben te leven, en hoe wij hebben te arbeiden, ons moeten

voeden, en hoe wij met bezit om hebben te gaan! De schepping is

een zeer kostbaar bezit, en ook daarmee hebben wij heel

voorzichtig om te gaan. In de Torah is wel terdege aan economie
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gedacht, maar dat is niet door het christendom geaccepteerd. Israël

zou hebben afgedaan, en voor de christenen zouden de wetten niet

meer gelden. Klaar af, of terug bij af! In Israël waren de mensen

vrij, écht vrij. Zonder banken, zonder torenhoge belastingen. Door

de economische structuur was het uitgesloten om een blijvende

schuldverhouding te scheppen. Iedere Israëliet had krachtens zijn

geboorte recht op het vruchtgebruik van een stuk grond. Niemand

mocht over de ander heersen. Het sabbatsjaar en jubeljaar zorgden

er voor dat er géén blijvende schulden konden ontstaan.

Schuldenmacht was er niet, en dus ook geen

rente, en waar geen rentestand is, daar is ook

geen kapitalisme!

De Islam en Rente

De Islam leeft inzake geld, economie en rente

dichter bij de geest van de Torah dan het

Christendom. Het Christendom is wat dat

betreft puur heidens te noemen.

De Islamitische wetgeving is voor moslims

een denksysteem dat niet slechts uit droge voorschriften bestaat

hoe men bidden moet, etc. Nee, de Islam geeft voorschriften voor

het dagelijkse leven, zoals voor de economie en politiek.

De Islam ziet het leven op aarde als een testcase, en alles wat de

mens bezit is hem door Hogerhand toevertrouwd. Het heden is

bepalend voor de toekomst. Het economische leven is dus voor de

moslim net zo goed eredienst als bidden. Over de juiste manier(en)

van leven zijn dan ook vele duizenden boeken geschreven. Daarbij

valt het op dat alle Islam-geleerden in hun economische systeem

het individuele eigendomsrecht centraal stellen. Dit lijkt

kapitalistisch, doch is het niet. Geld moet immers gebruikt worden

in overeenstemming met de godsdienst. Daarin is gedacht aan de

zorg voor zwakken in de samenleving. Zo is er de ‘zakat’, een

soort armenbelasting, en het verbod op rente. Rente ziet men als



17      Geld dat stom (lucht) is   (deel 2)            No. 481

Oud Babylon

zeer onrechtvaardig. Wie overvloed

heeft, moet er goed mee doen voor

armen, zegt dr. Siddiqi, in zijn boek:

Muslim Economic Thinking.

Leningen voor het bedrijfsleven zijn

taboe in de islam: Een gegarandeerde

opbrengst op het kapitaal van degene

die uitleent is onrechtvaardig. Men weet

immers nooit hoeveel geld de ondernemer met het geleende geld

gaat verdienen. Rente schept een luie klasse, van mensen die hun

bezit vergroten zonder er iets voor te doen, en het maakt de rijken

steeds rijker ten koste van de armen, zeggen de islamitische

economen. Zij waarschuwen voor gokken en speculeren. Velen

van hen zijn tegen alle vormen van verzekeringen, die men als

speculaties beschouwd. Er zijn nog geen landen waar het

islamitisch systeem geheel wordt toegepast. In sommige landen als

Soedan en Libië is er wel mee geëxperimenteerd, maar nog niet

met veel succes. Het grote probleem is dat het kapitalisme deze

wereld nog beheerst. Dr. Higazi meent stellig dat het islamitische

economische systeem er door de tijd heus wel zal komen!

De armoede in de USA en de

val van het Oostblok hebben

bewezen dat het kapitalisme en

socialisme ons weinig of geen

goeds hebben te bieden. De

wereld heeft een derde weg

nodig! Volgens de islamitische

economen is dat hún economie.

Volgens de Torah is dat de

theocratie of Godsregering.

Babylon zal vallen! De steen

die zonder handen gemaakt is
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zal het gehele beeld vermorzelen! Zie Daniël 2. Het sinistere spel

der banken zal door JHWH’s ingrijpen ophouden te bestaan. Zij

mogen na of tijdens de economische crisis opnieuw het goud als

standaard invoeren. Daardoor staan de

bankschulden der mensen ineens in

kilo’s goud genoteerd. Ga er dan maar

eens aanstaan om er vanaf te komen!

Men heeft zelfs plannen om via nieuwe

wetten de schulden van ouders op hun

kinderen of erfgenamen te verhalen! 

Het is gebleken dat de zionistische

bankiers ons luchtkastelen hebben

verkocht. Zij hebben zich via leugen en bedrog verrijkt van onze

arbeid. Het Israel/Jakob is een oprecht volk, volgens Jesaja 62:8

‘kinderen die niet liegen’.  Ezau en Kaïn daarentegen, als zaad van

de ‘vader der leugens’, hebben de mensheid met hun (geld) bedrog

misleid. Hun Babel-systeem is een leugen-systeem (luchtkasteel).

Zij zijn eersteklas toneelspelers. Zij laten enkele van hun banken

in elkaar storten alsof deze failliet zijn. In werkelijkheid is dat

slechts een schijnvertoning, want de ene bank van hen koopt de

andere vervolgens weer op voor een luttel bedrag, om daarna weer

verder te gaan onder een andere naam, volgens hetzelfde diefstal-

principe. 

De dag van JHWH’s wraak over deze leugengeesten is nabij, zie

Jesaja 61:2, dit om de onterfden van Jakob die in slavernij worden

gehouden te bevrijden van het Edom-Babel-systeem. Wat een

vreugde zal dát in Jakob geven! Zie Jesaja 49:13:

13  Juicht, gij hemelen! en verheug u, gij aarde! en gij bergen!

maakt gedreun met gejuich; want de HEERE heeft Zijn volk

vertroost, en Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.
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Uit Sion zal de Wet uitgaan. JHWH heeft geijverd om terug te

keren tot Sion, om in het midden van haar te wonen met het Huis

van Zijn heerlijkheid. Dan zal Jeruzalem een Stad der Waarheid

genoemd worden, een berg van apartheid. De Edom-Babel-leugens

zijn verdwenen en opgeruimd. De waarheid heeft gezegevierd! Er

zal voor ons alsdan rijkdom in overvloed zijn. De Edom-Kain-

geesten zullen zich niet meer via hun bedrog aan ons kunnen

verrijken, zónder er aan gearbeid te hebben.  Vele volkeren zullen

komen om JHWH te aanbidden, zie Zacharia 8:2-16, Micha 4:2.

Er zal werkelijk vrede zijn!

Geld maakt niet gelukkig

De bloedzuiger heeft twee dochters, zei Salomo, en hun beider

naam luidt: GEEF, geef!, zie Spreuken 30:15. Denk daar eens

over na!

Bill Gates is voor de

zoveelste keer de rijkste

man ter wereld. Maakt

geld hem gelukkig?

Volgens  de  Bi jbel

behoren zij tot de rijksten

van deze aarde .......... die

JHWH vrezen en in Zijn

wegen gaan. Spreuken

10:22

 De mens die in JHWH

een nieuw schepsel is en naar Zijn wil leeft, is wezenlijk de

rijkste mens ter wereld. 

Wij hebben niets in deze wereld gebracht toen wij geboren

werden, en het is duidelijk dat wij bij het sterven niets kunnen

meenemen. Ons leven moet dus om ándere doelen draaien als

geld, wijn en muziek! Dat hógere levensdoel is niet voor geld te

20      Geld dat stom (lucht) is   (deel 2)            No. 481

koop, daar wij zónder geld en prijs bij onze Schepper terecht

kunnen om een nieuwe mens te worden.

De vreze van JHWH maakt rijk, en voegt er geen gebrek bij,

Spreuken 23:4.
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