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Waar zijn de verontruste Nederlanders?
Waarover zullen we verontrust moeten zijn? Wel, denk dan eens na over
enkele voorbeelden van uitspraken van bekende fituren uit onze
samenleving:
Banken oorzaak van faillissementsgolf, P.Lakeman
Belasting bezwendeld de burgers, Prof Brull
Optreden fiscus lijkt vaak pure diefstal, Mr. B. v.d. Goen
De staat zuigt meer dan de helft der Ned. Kapitaalmarkt leeg, rentelast
is 4 ½% van nationaal inkomen, F200 milj p/dag, aldus oud-minister F.
v.d. Stee
Het bijdrukken van bankbiljetten is het grootste boerenbedrog, drs.
H.T.C.Godschalk
Lubbers is de grote tovenaar van het Binnenhof, Leo Derksen
Fiscus hanteert roofridderbeginsel, Mr. A.G. Brouwer
Elke nieuwe baan kost een half miljoen, drs. J. den Uyl
Nederland is een nieuwe samenleving: multiraciaal en multicultureel B.
Claessens
U begrijpt wel dat dit slechts een greep is uit de grabbelton. U moet
echter ook begrijpen dat het nooit te laat is het nodige te ondernemen en
te strijden voor wat goed en recht is; niets doen is eerloos ten onder
gaan. Krachten bundelen geeft sterkte en na strijd de overwinning.
Het is een boodschap voor ons allen!
En wel

…. over geld, rente
…. over banken en bankiers
…. over inflatie
…. over moderne slavernij
…. over alles wat met geld te maken heeft en, over uw

toekomst.
Waarom heeft niemand in onze dagen een boodschap voor de armen en
ellendigen? Behalve hij die komt met een hakbijl in de hand en de
worteloorzaak blootlegt! Een wortel des kwaads is o.a. dat de winsten
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van onze economische vooruitgang onderschept worden door hogere
prijzen voor de verbruikers (= inflatie) zodat de vruchten van alle
vooruitgang nooit aan het volk (u en wij) ten goede komen, maar aan
enkele grootbankiers!
De meeste mensen zijn onwetend, doch wanneer er ontwaking komt zal
er bitterheid ontstaan, welke slechts zal kunnen worden weggenomen
als de wortels des kwaads zijn afgekapt! Lees Joel 3:5. Dat de
geldzuigers al Jahweh’s goud en zilver tot zich hadden genomen, tegen
Zijn wil!
Jezus zette de gesel in om de geldwisselaars uit de Tempel te verdrijven,
wij liefkozen hen…. Totdat?
Zeer belangrijke mededeling!
Aan alle directies van banken en financiële instellingen.
Uw bank of instelling en het gangbare geldsysteem is gewogen en te
licht bevonden.
Een internationaal onomkoopbaar rechercheteam heeft uw instelling en
haar geldsysteem doorgelicht.
Uitslag: uw bank en instelling behoort tot de moderne cultuurterroristen,
genocidefans, massamoordenaars, slavendrijvers en volksbedriegers.
U hebt credietgeld uit niets geschapen en daarover rente berekend!
Veelvuldige diefstal!
U heeft zich een machtspositie opgebouwd door anderen te beroven en
tot slaven te maken. Uw einde is gekomen en het uur der vrijlating is
aangebroken!
Op internationaal niveau is de strijd tegen uw geldsysteem
aangebonden, waartegen geen standhouden mogelijk is, vanwege de
kracht der ontwaking.
De enige mogelijkheid die voor u openstaat is om vrijwillig uw slaven
vrij te laten en radicaal uw systeem te wijzigen in een dienend
coöperatief systeem.
Daar wij dit uitgesloten achten rest ons geen andere taak dan het
voorbeeld van de tempelreiniging te volgen, en de gesel der waarheid in
te zetten!
Weent over uw ellendigheden gij rijken, uw oordeel is gekomen, lees
Jakobus 5: 1-6.
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Uw leus: “geld is macht” zal van uw lippen vergaan door onze leus
“kennis is macht”. Dit is het geloof hetwelk de wereld overwint!
De eerste christenen veroordeelden rente
Oudtijds waren er in het vroege christendom twee typen van
rechtspraak, n.l. de civiele en de kerkelijke. De kerkelijke richtte zich op
heiligheidschennis, overspel, rasvermenging en rente/woeker. Rente
vond met een overtreding van de Heilige Schrift, van de natuurwet, en
deswege een zonde tegen Jahweh zelf. Dit verbod was niet alleen tegen
hen die rente namen, maar ook tegen hun families die hen weigerden
tegen te staan, alsook hen die enig deel hadden in het opstellen van
contracten, o.a. notarissen, advocaten, enz.
Een priester mocht zelfs niet hun offers aannemen. Het oude
spreekwoord dat “geld niet stinkt” kon geen standhouden in het
kerkelijke recht. Wanneer een woekeraar zijn geld bij een kerk bracht
en daarna ineens verdween, werd het uitgezocht en het woekergeld aan
de slachtoffers terugbezorgd.
In 1179, het 3e Lateran concilie, legde drie grondregels vast tegen
woekeraars:
1.
zij mochten niet deelnemen aan de communie
2.
hun offers moesten worden geweigerd
3.
zij werden geweerd van een christelijke begrafenis.
Paus Alexander III wilde zelfs de woekeraar excommuniceren en
afsnijden van alle christelijke handelingen. In 1222, door het concilie
van Parijs, werden zelfs alle goederen van een woekeraar geconfisceerd
en aan de armen gegeven. Het concilie van Lyon 1274 zei dat een
vrouw van een woekeraar geen enkel recht op iets had, en het was haar
geraden hem te verlaten en te gaan bedelen. Familie die nog een maand
met een geëxcommuniceerde woekeraar omging, werden alle
sacramenten geweigerd. Een begraafplaats waar een woekeraar in lag
stond onder curatele, niemand mocht daar komen tot het lichaam
verwijderd was.
Advocaten was het verboden een woekeraar te verdedigen. Clement V
verklaarde op het concilie van Wenen 1311 dat elke publieke
vertegenwoordiger zou worden geëxcommuniceerd wanneer deze
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contacten zou opmaken voor woekeraars zodat zij rente konden vragen.
Zelfs 1% rente was verboden!
In Wenen werden de woekeraars en zij die er geen kwaad in zagen,
gebrandmerkt als schenders van de mensenrechten! Rente is niet alleen
verboden, maar men kan het niet ontvangen zonder tegelijk zonde te
bedrijven.
U ziet, onze voorvaders waren bijzonder streng in deze. Zij wisten
echter nog niet eens dat d.m.v. rente de economische wantoestanden, het
bankroet, de werkeloosheid, de inflatie etc. zouden ontstaan.
Vandaag de dag wordt het gehele leven (helaas) beheerst door rente,
door bankinstellingen, die als paddestoelen overal met hypermoderne
gebouwen verrijzen. Het is voor “christenen” de gewoonste zaak van de
wereld rente te vragen, te geven of te nemen. Dwaalden onze ouden in
deze?
Men leze hoe M. Luther zich uitliet over de Joden en hun woeker, in
zijn boeken en werken.
U hoort wel dat zakenlieden lenen bij de banken, maar omgekeerd niet.
Hoe bestaat het echter dat bankiers die geen gebruiksartikel produceren,
miljoenen verdienen terwijl boeren en vakmensen die wel goederen
produceren of diensten verlenen, bijna altijd in het rood staan bij de
niet-producerende bankier?
De dans om de heilige koe
Elk tijdperk kent haar eigen heilige koeien, of haar eigen gouden kalf.
Het volk is daarover in de meeste gevallen dol enthousiast en danst er
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat omheen. Totdat Mozes van de
berg afkwam en het gouden kalf vermaald en het volk de wrange vrucht
moest drinken!
Hoe zit dat vandaag?
Er zijn vandaag verborgen samenzweerders aan het werk in de politiek,
religie, nieuwsmedia, etc. voor een één-wereldregering, onder controle
van de superbankiers.
Rente en belasting nemen van lieverlee al het bezit van het volk in
beslag en brengen ons volk en andere volkeren tot slavernij.
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Regeringen willen voorkomen dat burgers wakker worden en gaan
protesteren tegen de in bezitneming van hun goederen, en stellen daar
dan tegenover de Staats-diensten.
Uw kleinkinderen zullen in later tijden geen eigendommen meer
bezitten, maar zullen in staats-appartementen wonen, en zich
verplaatsen met staats-vervoermiddelen. Zij zullen van hun salaris net
voldoende overhouden om in leven te blijven, terwijl hun bankiers en
leiders in grote weelde baden!
Dit systeem en deze werkwijze noemt men in Azie en Oost-Europa
“Communisme”, en in Amerika en West-Europa noemt men het
“Democratie” en “Kapitalisme”.
Wij als volk kunnen ons niet van deze parasieten ontdoen zolang wij
slechts leven bij “brood en spelen” en verder blijven slapen.
Wij moeten wakker worden en zien dat de Internationale Bankiers het
gehele leven der volkeren in hun greep hebben en hun duister
machtsspel spelen over de ruggen van de bevolking. Zij, deze
superbankiers en parasieten, zijn slechts voor één ding bang: voor een
ontwaakte bevolking die is gewapend met de waarheid en geloof heeft
met vertrouwen in God de Almachtige voor haar verlossing! Vandaar
dat wij oproepen om te doen wat wij gezamenlijk kunnen doen: het
ontwaken van ons volk en andere volken te bevorderen. De parasieten
kunnen slechts ongestoord ons bloed blijven slurpen wanneer wij allen
blijven voort-dommelen en blijven dansen rond hun gouden kalf. Zodra
er ontwaking komt is het met hen gedaan!

maar wanneer religie niet meer aanspreekt moeten de machthebbers een
3e methode toepassen, en dat is: het volk tol te laten betalen in de vorm
van legale rente en belasting, d.w.z. economische slavernij. Hiertoe is
geen zichtbare legermacht nodig, en de slachtoffers realiseren zich
amper dat zij slaaf zijn. De bevolking betaalt immers voor haar eigen
goederen. De bezetters worden op deze wijze hun “beschermers”. Het
volk heeft deze vorm van bezetting niet in de gaten, want men mag gaan
en staan waar men wil, en weet niet wat er zich achter de schermen
afspeelt. Vroeger had ons volk weinig belasting te betalen en bijna geen
schulden. Heden gaat ons volk gebukt onder de hoge belastingen en
torenhoge schulden, die kunstmatig zijn geschapen, en waarvan het volk
zelf de schuld krijgt. De bezetters zeggen dat het aan de kooplust van
het volk ligt, etc. Hoe de geldschieters dit spel spelen is heel eenvoudig:
je moet het maar doorhebben. Geld recycling heet dat.
Geld is ’s mensen enige schepping. Scheppen is het maken van een
product uit iets wat te voren niet bestond. Hout maakt men van bomen,
auto’s van staal en dit kan men geen “scheppen” noemen. Alleen geld
kan door mensen worden geschapen uit niets. Men neemt een stuk
papier, drukt daar een bepaalde stempelvorm op, en … men heeft geld.
Doordat men er waarde aan toekent, zodat u voor een vodje papier een
huis of auto kunt kopen! Geweldig idee, maar uzelf mag dat niet doen!
Er zijn slechts een paar instellingen en personen die dit privilege
hebben. Tijden veranderen echter aldoor, en ook deze
geld-“wolven”hebben hun langste tijd gehad.

De drie methoden om een volk tot slavernij te brengen
Vrije naties kunnen overwonnen worden op drie manieren. De meeste
gewone manier is oorlog.
Door deze methode te gebruiken ontstaat er altijd haat van de
gevangenen tegen de bezetter. Er staan altijd vrijheidsstrijders op om de
bezetter te verdrijven, en vandaar dat er een grote kostbare overmacht
nodig is om een volk onder bedwang te houden. Amerika bezet op dit
moment Irak, en we zien wat dit hen kost!

Crediet is uit niets gemaakt
Crediet is voor het grootste deel niets anders dan cijfers in de boeken
van een bank, zonder dat er echt geld tegenover staat. In het Hebreeuws
is woeker (rente) zoiets als het steken met een angel wat pijn doet. De
zogenaamde”tafels der wisselaars” die Jezus omkeerde waren
vermenigvuldigingen, boekhoudingen van leningen tegen rente/interest.
Dit is de enige handtastelijke daad van Jezus. Inflatie komt door de
rente en is een moordwapen en een angelwerktuig om volken en
individuen te steken. Het is een erkend feit dat banken zelf crediet
scheppen. De banken lenen veel meer uit dan zij ooit aan gelden
ontvingen of aan waarde bezitten. Zij doen dat niet gratis, maar tegen

De 2e methode om een volk te onderwerpen is religie (zie het voorbeeld
in Iran, Khomeiny). Zulk een slavernij werkt eenvoudiger dan oorlog,
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betaling van hoge rente. Zij lenen dus aan ons uit wat ze zelf niet eens
bezitten en ontvangen daarvoor hun interest! Dit is je reinste
boerenbedrog en volksverlakkerij, om maar niet van diefstal en
parasitisme te spreken. Wanneer mensen die geld geleend hebben door
omstandigheden de rente niet meer kunnen betalen, gaan de banken wel
het mes erin zetten en executeren op grond van wetsartikel 1223, en
eigenen op deze wijze andermans goederen zich toe = pure diefstal.
Men creëert een geweldige machtspositie door zulks “wettig” te mogen
doen. De argeloze burgers stappen naar de banken, lenen geld,
verhypotheken hun huizen en gaan rente betalen aan de bankiers, terwijl
die bankiers niets doen, niets produceren, ja zelfs geen risico lopen. Op
deze wijze zijn ook de meeste landen van deze wereld vastgeketend aan
de renteketting van het IMF, de Grootbankers, en betaalt Nederland ook
200 miljoen euro per dag aan rente aan deze parasieten.
Zulk een systeem is onmenselijk en tegen Gods wetten; logisch.
Wanneer wij een bank hebben die op Gods wetten is gebaseerd, zal
rente worden afgeschaft, en zal de totale weelde van de natie ons
dienen. Dan zijn alle productiemiddelen onder controle, en niet in
handen van enkele privé-bankiers. Ons land is in staat om met slechts 2
uur werken per dag genoeg voedsel en goederen te produceren om elke
burger op een hoge levensstandaard te brengen.
Wat wij nu produceren gaat voor een zeer groot deel in of naar de
handen der superbankiers. De tijd van het Messiaans vrederijk ligt vlak
voor ons, en dan geen oorlog meer, stel u voor wat een weelde er zal
komen!
Wanneer wij als privaat burgers het eens zouden wagen hetzelfde spel
als de goudsmeden en bankiers te spelen, zou men spoedig voor jaren
achter slot en grendel stoppen; en wat dan met deze bankiers? Men
vertroetelt ze!
De geldtirannie
Mijn schild en mijn betrouwe
Zijt Gij, o God mijn heer
Op U zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmermeer
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Dat ik toch vroom mag blijven
Uw dienaar tallen stond
De TIRANNIE verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt.
Rente, kijk uit!
Aan het woord “rente” is algemeen de gedachte verbonden dat dit een
vergoeding is voor het uitlenen van een geldsom. De RK kerk heeft
terecht de rente veroordeeld. Calvijn heeft een traktaat uitgegeven
waarin hij de rente rechtvaardigde. Het renteverbod zag de RK kerk als
het geneesmiddel van de kranke maatschappij. Rome had gelijk, doch
woekerde zelf op het hardst.
Nummus Nummum Non Parit= geld brengt geen geld voort.
De geldtirannie
Maar de grootste woekeraar was de geestelijke stand der RK kerk. Voor
de joden gold het renteverbod niet, want zij stonden buiten de kerk. Dit
wekte haat, want de bevolking zag rente als zonde, omdat de kerk dat
verbood. Als de economie slechter ging moest de christen wel naar de
jood om geld te lenen. Toen werd het joden-hoofdgeld ingevoerd, wat
rente was over rente van de woeker der joden. De kerkelijke clerus
woekerde zelf om het hardst, zodat in 829 de bisschop van Worms
klaagde in een brief over de hoge rente die de geestelijken van de armen
eisten. De kerk nam zelf ook geld van de joden om zich te handhaven.
De kerk kon echter decreteren dat men de jodenschuld kwijtraakte, en
ieder kruisvaarder werd gelokt met de belofte dat zijn schuld werd
kwijtgescholden. De RK kerk plunderde en beschermde de joden, al
naar gelang het in haar voordeel uitkwam. De vindingrijkheid der
geestelijken was grenzeloos in het bedenken van middelen om de
“gelovigen”te plukken. De RK kerk oefende een monstrueuze uitbuiting
die haar weerga in de geschiedenis niet kent. Het wachtwoord der kerk
was: Geld, geld en nog eens GELD!
Kijk uit dus….
De Tirannie verdrijven …
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Doorwondt dit ook uw hart?
De macht van het geld
Met de opkomst van de geldmacht is er tegelijk een 2e verschijnsel
ontstaan, n.l. dat NIET de feitelijke bezitters van het geld deze macht
kunnen gebruiken, maar die macht slechts door enkele manipuleerders
wordt geconcentreerd. Door sluwe methoden breidt men deze macht uit.
Men schept nieuwe beleggingsmethoden en nieuwe creditstelsels,
waardoor deze financiële manipulators het wettig bezit van geld, en de
wettelijke controle op de macht van geld, kunnen splitsen.
Het individu mag dan nog wel in het bezit van “geld” blijven, doch de
macht die het geld vertegenwoordigt wordt geheel geconcentreerd in
grote bankinstellingen. Deze machtcentra’s weten niet alleen gebruik te
maken van de grote rijkdom aan de door hen verzamelde spaargelden en
kapitalen der klanten, maar vooral maakt men gebruik van het geloof
dat de mensheid heeft in de macht van het geld. Wie geld heeft kan
immers alles kopen. Momenteel neemt men crediet, en daarna gaat men
verdienen om af te betalen.
Voor het nemen van crediet geeft men onderpand en zekerheden aan de
bank. Men is slaaf der bank. Op deze wijze is de bankier niet meer de
bewaarder van spaargelden, maar is hij de drijvende kracht der
samenleving geworden! In bijna elke handelstransactie speelt nu de
bankier de hoofdrol. Van de bankier hangt het welslagen der
zakenlieden af, draait hij de geldkraan dicht, dan is het gebeurd met de
meesten.
De goede weg terug is: wij moeten geld niet meer zien alszijnde van de
bankier, maar als behorend tot de gemeenschap. De bankiers wenden
hun geld plutocraties aan, om via het geld macht te krijgen en meer te
verdienen. Daarbij komt dat het volk zelf die macht heeft gegeven aan
het geld. Het geld heeft immers niet die macht bij de gratie Gods.
Wanneer het volk massaal breekt met de banken, is het uit met de
plutocratiese monopolie der banken.
Het volk kan de macht van het geld weer ongedaan maken! Bij de
bankier is het enige evangelie van het geld: de winst en de rente! Zij
scheppen crediet uit niets, geld wat niet echt bestaat. De klant moet
echter wel over dit niet-bestaande geld, rente betalen! En ook aflossen
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met echt geld! Groter bankbedrog is niet denkbaar. Via hun macht
beïnvloeden de bankiers ook de politiek, en ontstaan de staatsschulden.
Rente en aflossing slokken een groot deel van de inkomsten der staat
op, wat neerkomt op de schouders van het volk. Staatsschuld is de gesel
van een volk. Prof.Birck schreef hierover een boek. Staatsschuld werkt
immoreel en vernietigend, en is de vloek der huidige generatie voor de
volgende. Het volk zal zich moeten ontdoen van de banken. Jezus nam
de gesel en dreef de geldwisselaars (bankiers) uit de Tempel. Kom aan,
laat u niet mangelen door deze mensendieven!
De mythe van het geld
Geld wordt datgene genoemd wat een staat of bank voor naam toekent
aan het door haar uitgegeven papier of muntstelsel, wat in ons land
“euro” heet, en in de USA “dollar”, etc. Wanneer wij over geld spreken
drukken wij dat uit in guldens. Gulden is afgeleid van “goud”, doch
goud kan niet hetzelfde zijn als guldens. Tabak en schelpen fungeerden
ooit als “geld”, en toch is tabak of schelpen niet hetzelfde als geld.
Tabak, schelpen, goud of id. is beslist geen geld, maar het is bezit,
oogst, voorraad, aanwas etc.
Wat is geld en wat is bezit?
Bezit is datgene wat door de mens geproduceerd of bewerkt is en
ruilwaarde heeft, b.v. 1 kilo goud is bezit, ook al wordt het uitgedrukt in
een waarde van circa Fl.30.000,--. Het is en blijft goud. Wanneer
iemand appels (=bezit) ruilt voor peren kan hij direkt daarvan eten, en
alle bezit kan aangewend worden voor ruilhandel. In plaats van deze
bezitsruilhandel heeft “men” geld uitgevonden, wat nooit direkt
geconsumeerd kan worden, en slechts als ruilmiddel dienst doet. Het is
geen substantie en heeft geen echte waarde.
Een stuk papier is ook bezit, men drukt daar een 10 op, of een 100, of
een 1000, het is en blijft hetzelfde vodje, alleen “men” kent er meer
waarde aan toe. Dus is dit geld geen echt bezit.
Alle produktie is bezit, en daarbij verliezen slechts de hulpmiddelen die
daarvoor nodig zijn hun waarde, en wordt het eindprodukt duurder. Om
tarwe te oogsten (oogst=bezit) verliezen wij eerst het zaad. Geld is iets
onwezenlijks, onlogisch, dat bewijst dit voorbeeld want:
Een gulden uit 1950 is b.v. 90% zilver en 10% koper
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Een gulden uit 1960 is b.v. 40% zilver en 60% koper
Een gulden uit 1980 is b.v. 70% nikkel en 30% koper… waardoor ons
bezit dus wezenlijk verminderd, en “men” ons het zilver afsteelt. Deze
munten noemt men geld, omdat ze veronderstellen goud te
vertegenwoordigen. Als bezit verschillen de 3 munten wezenlijk in
waarde. Als geld maakt het geen verschil, en kan men zelfs plastic
gebruiken. Hoe kunnen 3 fysiek verschillende dingen van ongelijke
waarde gebruikt worden om een gelijke waarde in een (geld)systeem
aan te geven? Zonder bedrog en fantasie kan dat niet! Geld berust op
fantasie.
Welk systeem van waarde is aanvaardbaar? Het bezit van 10 gram goud
wat men zien en voelen kan, of, een systeem wat een stuk nikkel of
papier gebruikt wat, naar men zegt, heenwijst naar goud, doch wat in
zichzelf geen enkele waarde (intrinsiek) heeft in vergelijking tot goud?
Wanneer wij zeggen dat 10 gram goud gelijk is aan 300 gulden, wie o
wie kan dan uitleggen van 300 gulden is?
Wat goud is weten wij; het wordt gedolven en gesmolten, en we kunnen
het zien en voelen… het is tastbaar bezit.
Wat is geld? Het is zonder substantie, we kunnen het niet zien en niet
tasten, want zodra we het wel kunnen zien en tasten is het bezit. Goud
en zilver mogen wij al geruime tijd niet meer bezitten, dat heeft men
ons “afgepakt”, dat doen de staat en banken veilig voor ons in kluizen.
Men laat ons echter in de waan dat wij direkt dit goud kunnen opvragen,
en in tussen mogen wij spelen met geld wat in feite niet bestaat, en geen
gouddekking heeft!
Om een stuk goud of papier “geld” te noemen is net zo onrealistisch als
te zeggen dat een olifant marsepein of chocola is; het is het toppunt van
bedrog, en het grootste raadsel op deze planeet.
Alle bezit kan medium zijn tot ruilen, en toch kan niet al het bezit
“geld” zijn. Het geldraadsel zal toch eens openbaar worden, en men zal
het gaan inzien, zogoed als het raadsel van het vliegende tapijt.
Geld bestaat slechts in onze verbeelding, want zelfs cijfers in de boeken
van een bank noemt men geld. Wanneer een kind een autootje wil
hebben, kunnen wij het niet tevreden stellen door een plaatje uit te
knippen en dan zeggen: hier heb je een auto! Maar wij ouderen laten
ons bedriegen door papiergeld en nikkelmunt i.p.v. goud.
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Bezit en geld zijn verschillend als noord en zuid, en juist daarvan hangt
onze vrijheid af, want de “God” dezer eeuw heeft de zinnen verblind
met zijn mammon- geldsysteem.
Papiergeld is puur bedrog!
Alle mensen door alle eeuwen heen wilden graag rijk worden en dat via
de edelmetalen, voornamelijk goud. Via alchemie heeft men zelfs
geprobeerd om zelf goud te maken, doch dat lukte niet. Nu is er een een
slag “mensen” (joodse goudsmeden) zeer bijdehand geweest door uit
waardeloos houtafval en lompen goud te maken nl. papiergeld. Op
zichzelf zou papiergeld niet fout zijn wanneer er altijd gouddekking
tegenover stond, maar dat is niet het geval. Door dit papiergeldsysteem
in te voeren en rente is het wezenlijke element van onze maatschappij
ontdaan van eerlijke arbeid, en berust op je reinste bedrog, op magie, op
hekserij, op ongelooflijke zwendel, volksverlakkerij en alchemie in haar
nieuwste vorm nl. de geldschepping uit het niets!
Rente is daarbij de dynamische druk waardoor roofbouw op de
bodemschatten moet worden gepleegd, want de leners en schuldenaars
moeten aan de bankies hun rente betalen. Het geld moet werken en is
slavendrijver. De zorg om de productie verlamt de vreugde, zodat er
niet genoeg kan genoten worden van de welvaart, maar via de rente en
inflatie vloeit het grootste deel van onze verdienen in de zakken van
enkele grootbankiers. Crediet is helemaal het toppunt van bedrog, want
crediet bestaat uit “geld” wat niet gedrukt is, doch slechts in de
boekhouding van de bankiers genoteerd staat Het bedrog is volmaakt,
en wij maar betalen!
Het echte goud wordt gedolven en tot broodjes gemaakt om daarna in de
kluizen van enkele superbankiers te verdwijn, terwijl de rest van de
wereld op hun crediet draait zonder enige gouddekking! Pure diefstal en
slavernij! Valuta verschillen= bedrog. Goud en zilver hebben intrinsieke
waarde, papiergeld niet. De bankier bepaalt echter de waarde van het
papiergeld, de valuta, welke van land tot land verschilt. De goudprijs is
internationaal dezelfde. Wanneer u in Holland 1 kilo goud inwisselt,
krijgt u hetzelfde ervoor als in HongKong of elders. Papiergeld
schommelt op en neer; de dollar rijst en zakt, en men kan grote winsten
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en/of verliezen krijgen door de valutaverschillen. Dat is eveneens je
reinste bedrog.
De bijbel en geld
Geld is een der dingen die de mensen het meest interesseren. Het is
echter niet zo dat christenen geen belangstelling in geld mogen hebben,
en dat Jezus slechts geld had om de armen wat te geven. Mozes noemt
geld synoniem met zilver, o.a. in Deut. 2:6,28, 7:25, 14:25,26, 21:14,
23:19, 29:17.
Een hoeveelheid geld wordt uitgedrukt in de bijbel in zilver.
Abrahams geld waar hij grond voor kocht was 400 sikkels zilver. Goud
en zilver zijn maatstaven van iemands bezit, doch alleen zilver komt in
de bijbel voor als geld, en heeft hetzelfde grondwoord.
Mozes wijst in Deut.14:25 daar naar toe: “Maak het tot geld”, zilver.
Haggai 1:6 spreekt over “Loon ontvangen in een doorgeboorde buidel”
oftewel een portemonnee met een gat erin. Hiermee demonstreert hij
ons huidige betaalmiddel, het moderne “geld”, o.a. van koper, nikkel,
aluminium, en zelfs papier, en boekgeld. Door invoering van dit soort
“geld” en geen zilver, overtreedt de staat en/of bank Gods economische
wet, Deut. 28:1-8,25,43. Jesaja 1:22 spreekt over het waardeloos
geworden zilver = geld. Men heeft het zilver laten verdwijnen, en
daarvoor mindere metalen en papier in de plaats gesteld. Papiergeld
werkt zoals een cheque, waarvoor men wettig geld kon inwisselen.
Momenteel is het zo dat het papiergeld zelf wettig geld wordt genoemd.
Om een echte cheque te hebben moet deze aan vier voorwaarden
voldoen:
1. wie betaald?
2. wat wordt betaald?
3. aan wie wordt betaald?
4. wanneer geschiedt de betaling?
Wanneer een dezer voorwaarden niet op het papiergeld staat, is het
waardeloos, oftewel ongedekt. Wanneer een particulier een ongedekte
cheque uitschrijft is dat strafbaar, doch de staat en/of bankier mag dit
wel doen! Zo is de staat het kwaad in zichzelf. Bij een monopoliespel
heeft het papiergeld waarde zolang als het spel duurt, en zo is het ook
met ons papiergeld (wat geen belofte bevat tot uitbetaling) hetwelk
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slechts functioneert zolang wij allen het spel van de staat en bankiers
meespelen. Wanneer een partij het spel stopt … is ons papiergeld
waardeloos, en bezitten de spelers niets en de staat of bank alles. Dit
spel is een geruisloze roverij van staat en bankiers van het bezit der
bevolkingen. Op het Engelse Pound staat: Bank of England. I promise
to pay the bearer on demand the sum of one pound.
Wie betaald? De bank of Engeland.
Wat wordt betaald? One pound (wat? Zilver?)
Aan wie wordt betaald? Aan toonder.
Wanneer wordt betaald? Direct op verzoek.
Het Engelse Pound kan dus doorgaan voor een echte cheque. Niet alzo
de USA en Canadian dollar, waarop staat: This note is legal tender for
all debts, public and private.
Voldoet niet aan de vier voorwaarden.
Op het Nederlandse en op het meeste papiergeld uit het buitenland staat
domweg niets…. En is zodoende ongedekt/waardeloos.
Geld en rente = Babylons fantasiewereld
In het boek “Slump ahead in Bonds” van burgemeester L.B. Augus
schrijft hij: “Het moderne banksysteem maakt geld uit niets. Deze
methode is wel de allergewiekste truc die er is. Het bankwezen is
ontstaan uit wrevel en geboren in zonde. De aarde behoort aan de
bankiers. Neem hen alles af, doch laat hun het recht geld te scheppen, en
ze zullen daarmee alles terugkopen. Ontneem hen dit recht, en het
grootkapitaal zal verdwijnen. Wanneer u slaaf wilt blijven en u de
kosten uwer eigene slavernij wilt blijven betalen dan moet u hen hun
gang laten gaan om ongelimiteerd geld te drukken en het krediet te
controleren”.
L.B. Angus haalt hierbij Josia Stamp aan, president van de Bank of
England, die zich in zelfde bewoordingen heeft uitgelaten. Het
wezenlijke element van de moderne handel en industrie is niet de
normale eerlijke arbeid, doch, een hekserij, magie, nieuw vorm en
moderne slavendienst. Het wezenlijke element van de moderne handel
en industrie is: geldschepping uit niets!
Het is schepping van papiergeld, crediet en boekgeld zonder enige
dekking. Papiergeld op zich zou niet verwerpelijk zijn als er dekking
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tegenover stond, ook al is dat geen goud. Het papiergeld is echter
duivels als het gebruikt wordt om er mee te woekeren via rente want ….
dan moet het geld gaan werken, en wordt het geld onze tiran. Er moet
alsdan geproduceerd worden, want er moet rente worden betaald (over
iets dat er niet was). Banken werken met geld, voor een 97%, wat er niet
is, dus geen goud en geen papiergeld, doch zoals men dat noemt
“boekhoudkundig”geld, boekgeld.
Over dit niet bestaande, of slechts in de boeken ingeschreven geld moet
wel door u rente worden betaald! Het bedrog is volmaakt! Het
papiergeld is je reinste zwendel. Goud heeft nog waarde in zichzelf
(intrinsiek), doch papier heeft nagenoeg geen waarde. Er is een hevige
strijd tussen het goud en het papier. Rothshild =
goud/Londen/HongKong; Rockefeller = papier/dollar.
Via deze twee mogelijkheden volgt men het boze pad tot
wereldheerschappij. De mensheid is allerwege ongeïnteresseerd in
goud, en heeft het papier reeds gewonnen. Geef de mensheid maar
brood en spelen, en de rest mag Ezau hebben. Papiergeld is
boerenbedrog. Neem een stuk papier en druk er 10, 50, 100 of 1000 op,
dan is dat bedrog! Neem een pak pudding, zet er 10 of 100 op, zijn het
er dan 10 of 100? Nee toch!
Cultuurterroristen: dat is Babylon en haar systemen; dat zijn zij die zich
tegen de natuurwetten stellen, en eigen inzichten volgen ten koste van
anderen. De gijzelaars en martelaars zijn de gewone mensen die het
slachtoffer zijn van deze fieltenstreken. Dit soort terrorisme kan men
vrij plegen, gesteund door de sterke democratische of socialistische
arm. Moord en doodslag, slavernij en dwang oefent men vrij uit, terwijl
jan-publiek niets doet, niets denkt en dit als volksvermaak ziet. Zo
streelt en troetelt men de bankiers, staatslieden, milieuvervuilers,
huurlingen, etc. Babylons dagen zijn geteld. Babylon zal binnenkort
omgekeerd worden!
Papiergeld = fantasie = symboliek
De “Geldwisselaars” welke Jezus met de gesel uit de Tempel dreef zijn
van hetzelfde allooi en ras als de vroegere goudsmeden en huidige
bankiers. Deze Edom-joodse goudsmeden, voornamelijk sefarden en
enige Askenazen uit Nederland, hebben de grootst denkbare banken
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opgericht, waarmee zij regeringen aan zich onderwierpen. Deze
financiële elite controleert alle economieën en regeringen op deze
wereld. Hoe kon het zover komen, en hoe functioneert hun systeem? In
de oudtijd functioneerde goud en zilver en edelmetalen als ruilobject en
tegenwaarde. Koningen lieten munten slaan met hun beeltenis er op. Al
spoedig werd er gefraudeerd en afgeweken van de standaard, doordat er
minder goud of zilver werd gebruikt bij het aanmaken van munten, als
aangegeven of voorgeschreven, of zelfs dat er ijzeren munten met een
goud-overtrekje (doublé) werden gemaakt. In de goede tijden zoals de
Gouden Eeuw, had men veel goud over waarmee men niet handelde, en
dit bracht men naar de goudsmeden, die het bewaarden en een reçu of
inlegstrook gaven aan de eigenaren. Soms hadden de eigenaars van deze
reçu’s te weinig baar goud tijdens een handel, zodat men met de reçu’s
afrekende, en op deze wijze ontstond het papiergeld. Wanneer iemand
geld wilde lenen stapte hij naar de goudsmeden, en deze leende op
papier het gevraagde. Het papier was het symbolische bewijs van de
echte waarde (intrinsieke waarde van goud). Door de rente die de
goudsmeden vroegen floreerden hun zaken erg goed en ging de
“geldboom” welig groeien. Uit ervaring wist men dat de klanten nooit
de gehele goudvoorraad tegelijk zouden opeisen, zodat zij het
aandurfden veel meer op papier uit te lenen dan men in werkelijkheid
kon doen. Dit noemt men het zogenaamde “boekgeld”. Het is natuurlijk
bedrog op grote schaal! De munten en het papiergeld wat wij nu in
omloop hebben is slechts symbolisch, en de geldboom der bankiers
groeit er best van. Hun machtspositie dijt geweldig uit, terwijl hogere
rente en inflatie slechts instrumenten zijn om hun positie te verstevigen.
Geld, papier en munt kan immers niet genereren, doch zij persen ons
ertoe om boven elke geleende hoeveelheid zo’n 10% rente te betalen.
Waar moet dat vandaan komen?
Illustratie van het boerenbedrog der bankiers:
Normaal drukken wij iets uit in drie eenheden
Hoeveelheid/ getal & Naam/aanduiding
& Materie/massa
Een gulden
gulden
van goud/zilver
Een
liter
water
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1 ltr, 1 kg, 1 mtr, fl.1,-- betstaat niet op zichzelf, want er hoort iets bij,
de massa. Het spraakgebruik van Fl.1,-- of Fl.100,-- is dus onvolledig
want het behoort te zijn: Fl.1,-- goud, Fl.100,-- zilver of id. Ook is de
intrinsieke waarde van Fl.10,-- papiergeld gelijk aan Fl. 1000,-- want
het is hetzelfde stukje papier, slechts met een andere opdruk. Dit bewijst
temeer de fantasiewereld van het moderne geld. Scheurt men een tientje
doormidden dan zijn de twee helften loos, doch zaagt men een gouden
tientje doormidden dan heeft elk deel de helft van de waarde van het
geheel.
Internationale schuldcrisis nadert zeer snel
Het oude Babylon viel en de hand welke het handschrift op de wand
schreef “Mene Mene Tekel Upharsim” op 19 oktober exact 2520 jaar
geleden (de 7 straftijden van 360 jaar) … is nu bezig het Grote Babylon
te laten vallen. Voortekenen zien we in de ongekend grote beursvallen,
waar Wallstreet op 1 oktober 2008 zelfs 777 punten zakte. Het
internationale grootkapitaal heeft het stuur in handen en men doet en
laat wat men wil. Geen land is nog in staat om de astronomische hoge
staatsschulden terug te betalen wanneer men dit direct eist. Zij hebben
reeds al het geld (belangrijker nog is dat zij ook het goud en zilver reeds
hebben) en via hun manipulaties en zwendel hebben zij de absolute
wereldmacht binnen handbereik. Door ongekend grote dalingen
schudden zij alle kleintjes van zich af, zodat de allersterksten
overblijven. Het symbool van de Internationale Banken is een driehoek
in een zeskant. Hier domineert ’s mensengetal 6.
Onze “nationale schulden”bij de internationalisten
De komende crash zal moeten leiden tot de invoering van het 666
systeem, de internationale zionistische geldmacht. De trilateralisten
hebben een de-industralisatie bepland van de USA, en een zeer hoge
rente, zodat heel Amerika bankroet gaat. Er is een internationaal
programma om de wereldmacht over te nemen. 13 joodse families
controleren het geldsysteem van elk land op deze aarde, en dus ook de
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politiek en het sociale leven. 13 personen uit deze 13 families hebben de
macht in handen, de “hard currency”en zij bepalen de goudprijs, de
dollarkoers en de rentevoet. Zij controleren alle banken die
toestemming hebben om uit te lenen tot 2 x 13 : 1 = $26 voor elke $1 in
voorraad.
Hun nieuwe geldsysteem bestaat uit debit-kaarten zonder kasgeld via
computer 666 (Openbaringen 13:17). Landen met torenhoge schulden
als Brazilië en Argentinië hebben kwijtschelding ontvangen doordat zij
dit nieuwe systeem accepteerden. USA staat er nog slechter voor, en de
Nederlandse Nationale Schuld omvat de hoogste uitgavenpost van ons
land! Naar wie gaat ons zuur verdiende geld toe? Wie hebben ons geld
tegen rente geleend? De 13 Joodse families! Dan weten we waar we
voor werken, en wiens slaven wij zijn. Hun planning verloopt streng
mathematisch via kabbalistische getallen.
Novus Ordo Seclorum (zie USA 1$ note) waar overal het getal 13
terugkeert, en 1776 = 16x111. En neem 1998:11=18=3 x 6 of 666. 1998
+ 11 = 2009.
De stijgende internationale schuld is bijna 111.0 miljard $.
111 is de numeriek der kabbalisten en vrijmetselaars, het magische
getal. De 3e wereldlanden hadden in 1985 1 biljoen schuld. De
nationale schuld er USA is $ 2 biljoen.
Van 1776 tot 1990 was de USA-schuld 1 biljoen $. Van 1980 tot 1986 2
biljoen $.
Albert Schweitzer schrijft in zijn boek: “Uit mijn leven en denken”:
(pag194)
In alle koloniën ter wereld zijn de belastingen reeds zo hoog, dat ze
nauwelijks door de bevolking opgebracht kunnen worden. Op een
dwaze wijze, heeft men (o.a. het IMF) de koloniën belast met leningen,
waarvan de rente bijna niet te betalen is.

