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Inleiding
Het is vandaag de dag geen geheim meer dat er in deze wereld wordt
gewerkt aan het samensmelten van alle religies, wat dan één nieuwe
wereldreligie moet worden. Dit streven zou een heel nobel iets zijn
wanneer het inderdaad in alle religies zou gaan om de éne ware God, de
Schepper van hemel en aarde. Het blijkt echter uit Micha 4 dat het bij de
volkeren buiten Israël -ook in het laatste der dagen- niet gaat om de
naam van de ene ware God JHWH, zie vers 5.
Micha 4:1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg
van het huis van JHWH zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij
zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien.
2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan
tot den berg van JHWH, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons
lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de
wet uitgaan, en JHWH’s woord uit Jeruzalem.
3 En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot
verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot
sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en
zij zullen den krijg niet meer leren.
4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn
vijgenboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond van
JHWH der heirscharen heeft het gesproken.
5 Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij
zullen wandelen in den Naam van JHWH, onzes Gods, eeuwiglijk en
altoos.

Wereldreligies
Bij wereldreligies dienen wij ons af te vragen wat hun leer is, wat zij als
boodschap verkondigen, en wat ze in de praktijk als leefwijze
presenteren. Het christendom kennen wij het beste omdat we dat van
dichtbij kunnen gadeslaan. Het christendom heeft een aantal
leerstellingen, die men baseert op de Bijbel. Toch ontgaat het de meeste
christenen waar het in de eigenlijke leer om gaat. Achter de vele
leerstellingen en geloofsbelijdenissen schuilt een verborgen mystieke
leer, welke men wel de ‘gnosis’ noemt. De leer en de uitwendige
vertoning van het christendom is verschillend van de verborgen
mystieke leer. Wij zien dan ook dat Jezus tot de scharen sprak in
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gelijkenissen, maar zijn discipelen benaderde als ingewijden. Wat die
mystieke leer exact is
geweest blijft onduidelijk. De
apostelen en allereerste
christenen hadden immers
een ander geloof en een
andere leefwijze dan de latere
en huidige christenen. De
allereerste christenen hadden
geen Bijbel, geen
sacramenten. Sacramenten
zi j n ma gi s che hei l i ge
handelingen, die niet door
Jezus zijn ingesteld. Evenwel
doen christenen al
eeuwenlang aan het
onderhouden
van
sacramenten, in de
veronderstelling dat Jezus
deze zou hebben ingesteld.
De oorsprong en basis van
het allervroegste christendom
is ánders dan die van het
latere christendom. Het huidige christendom is in heel veel zaken niet in
overeenstemming met wat Jezus leerde en voorleefde. Jezus leerde álles
te verkopen en volkomen te vertrouwen op de hemelse Vader. Vandaag
de dag is echter bezitsvorming voor de meeste christenen wel héél
belangrijk. Dat het christendom ondanks alles ook veel goeds heeft
gedaan, is niet vanwege de leer van Jezus die men zou volgen, maar
meer vanwege het humane karakter van de mensen. Veel leerstellingen nagenoeg alle- van het christendom zijn niet vanuit de Bijbel te
bewijzen, maar zijn geadopteerd uit het heidendom. Van de christelijke
heilsfeiten blijkt dat deze feiten niet hard te maken zijn.
Wat wij zien bij alle wereldreligies -en dus ook bij het christendom- is
dat men er een religieus bedrijf van maakt. Men exploiteert en
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domineert de aanhangers, door hen zoveel mogelijk onwetend te houden
van de ware leer en doelstellingen. Men speelt toneel of theater, tot
vermaak van de aanhangers of gelovigen. Aan de geestelijken geeft men
een goddelijke status, die autoritair optreden en macht uitoefenen in de
naam van hun god. Religies hebben tot nog toe echter geen betere
wereld en betere mensheid opgeleverd, maar staan juist oprechte
vooruitgang en positieve ontwikkelingen in de weg. De religies houden
hun kennis aangaande God, de schepping en het leven verborgen voor
de massa’s, zodat de mensen vér van de
ware God vandaan blijven. De echte
kennis der waarheid onderdrukt men en
houden deze achter. De wereldreligies
hebben dan ook geen of weinig invloed op
het leefgedrag der mensen. De
zogenaamde Bergrede uit het N.T. is een
duidelijke leefwijze, maar wie van de
christenen volgt deze leefwijze? De
wereldreligies zijn bang dat de mensen
zich regelrecht met het Goddelijke in
verbinding zullen stellen, als omgang en
wandel met God. Religies bestaan door en
vanwege hun bemiddeling, en dat levert
geld op. Wat de wereldreligies dan ook
Religieus theater
over God, de goden en het
bovennatuurlijke verkondigen, berust grotendeels op leugens en bedrog.
De werkelijke waarheid van het Goddelijke, van de Schepper, is die van
éénheid en harmonie. In de schepping heerst harmonie en alles is met
elkaar op de één of andere wijze verbonden. De mens toont uit zijn
levenswandel waarvoor hij gaat en waar hij staat. Wij kunnen de goede
weg van het verbond met JHWH kiezen en gaan, dat is het Rijk van God
in ons activeren, òf wij verwerpen het verbond en verkiezen eigen
wegen, waardoor de eenheid met JHWH wordt verbroken. Er is een weg
terug. Indien wij ons schuldig kennen, zie Leviticus 26, maakt dat de
toetreding tot de eenwording met JHWH weer mogelijk. Herstel van de
harmonie wordt door erkentenis en bekentenis van schuld tot stand
gebracht. Door verwerping van eigen schuld drijft de mens zichzelf
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steeds meer in het isolement, verwijdert van het rijk Gods. JHWH
vergeeft op heel eenvoudige wijze de zonden en gedenkt ze niet meer.
Zonde-vergeving is door de christelijke kerk heel ingewikkeld gemaakt
en winstgevend geworden, door er Jezus als zondebok voor te plaatsen.
Wanneer wij weer
oog krijgen voor de
ware Godskennis,
zelfkennis en wijze
van vergeving, als
tegenhanger van de
christelijke leer van
ver zoeni ng door
voldoening, zal dat
veel strijd oproepen,
zie brochure 503. De
geestelijken laten het
k a a s
n i e t
gemakkelijk
van
hun
Mariaverering te Fatima
brood afpakken. Ook
de mensen zijn van hun jeugd af aan geïndoctrineerd met het
verlossingsverhaal via Jezus als bemiddelaar. Het valt hen moeilijk om
regelrecht tot JHWH te mogen gaan. De mensen dienen tot zichzelf te
komen, inzicht te krijgen in hun leven en erkenning van het hogere
onzienlijke van onze Schepper. Zij dienen in te zien dat zij vervreemd
zijn van JHWH, van Zijn verbond en inzettingen. Dan alleen zal de
begeerte worden gewekt tot terugkeer. Zolang de mensen in de waan
worden gehouden dat ze via hun kerklidmaatschap ‘schaapjes’ zijn van
Jezus’ stal, zullen ze blijven wat ze zijn en zullen zij geen hoger
bewustzijn ontwikkelen. In de mens zelf dient de erkenning van schuld,
zelfovergave en de vrede met God tot stand te komen. Dat is een
innerlijk proces waarbij men geen religie of kerk nodig heeft. De
kerken en wereldreligies vragen echter geen zelfonderzoek. Ze vragen
geloof in belijdenissen en dogma’s, die door hun eigen kerkvaders
werden opgesteld. Het is verboden hieraan te twijfelen. Men mag niet
zelfstandig denken en onderzoeken. Hetzelfde zien wij in de politiek,
waarbij het o.a. verboden is in sommige landen te twijfelen aan een
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bepaald iets, op straffe van gevangenis. Op deze wijze komen de
mensen -met name de verstrooide Israëlieten- nooit tot de erkenning van
hun verbondsgod JHWH. Dat noemen we godsdienst. De mensen
blijven in onkunde staren naar het Godsbeeld dat hun wordt
voorgehouden, zonder dat dit innerlijke
aansluiting vindt. Waar geloof echter is dat
men innerlijk tot rust komt en vrede met God
verkrijgt. Een Israëliet komt er door tot
bewustwording van zijn identiteit. Wij dienen
geloof te hebben, geen godsdienst in die zin.
Innerlijke dienst aan God, dat is het wat zich
uit in onze leefwijze, en niet het brengen van
offers, zie 1 Samuël 15:22
Doch Samuel zeide: Heeft JHWH lust aan brandofferen, en slachtofferen,
als aan het gehoorzamen van de stem van JHWH? Zie, gehoorzamen is beter
dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.

Godsdienst is wat de kerken roepen: "Word lid van onze kerk, en de
hemelpoort gaat voor u open! Geef ons uw
klandizie, en wij zorgen voor de goede
afloop!"
Een Israëliet dient een weg te gaan, de
levensweg van het Verbond. Die weg is geen
leerstelling, maar een levensvoorschrift, een
pad dat men afloopt in gehoorzaamheid.
Wanneer Jezus zegt dat hij de Weg is, houdt
dat in dat hij het voorbeeld is van
verbondstrouw. Niet dat hij de Wet
ontbonden heeft, maar deze heeft
voorgeleefd. Jezus toonde daarmee dat God
in hem leefde, en dát moeten wij zoeken, tot
herstel van de geschonden eenheid. Veel
mensen denken dat God heel ver weg is, Isis, Isthar, Maria
buiten de werkelijkheid staat en ergens in de hemel zit. Nee, Hij is niet
ver weg. Hij is in ons en wordt kenbaar voor anderen indien wij Zijn wil
volbrengen in onze levenswandel. Op die wijze maakt God zich bekend.
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http://leftbehind.punt.nl/?gr=783744
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/panentheistischeGod.pdf
http://www.denieuweroep.nl/de_roep_hfd16.htm
Isis-dienst
Osiris was een vorst over een deelstaat ten tijde van Atlantis, en zijn
vrouw heette Ishte of Isis, ook wel Isthar. Het volk had hen lief en
beiden beschikten over occulte gaven. Zo werd aan Osiris een kracht
toegekend die het land tot eenheid bracht. Isis gaf onderwijs aan
boerenvrouwen hoe zij
groenten
konden
verbouwen en veredelen.
Zij is een helderziende, een
ingewijde. Ze wordt wel de
‘gehoornde’ genoemd,
doordat op haar hoofd een
licht straalt in de vorm van
hoornen. Osiris was de zon,
de gouden, en Isis werd de
maan genoemd, de zilveren.
Uit hun huwelijk werd
Horus geboren, Hori of Horus, Isis en Osiris van links naar rechts
Hores. Isis leerde de
vrouwe om harmonie te vinden in de natuur. Zij liet de mensen zien dat
menselijk ingrijpen in de natuur, wanneer dit niet in overeenstemming
geschiedt met de natuurwetten, verwoestend werkt. Isis leerde over de
voeding, genezing, spijsvertering, bloedsomloop, etc. Later is Isis ook
de godin van de kracht der natuur en van de vruchtbaarheid. Van haar is
het geloof afkomstig in de natuur, nl. dat de natuur een goddelijke
inhoud heeft, die bestudeerd kan worden. Zij liet zien dat de natuur het
beter weet dan dat wij mensen het ooit kunnen weten. De mens dient
zich dan ook zo natuur-lijk mogelijk te gedragen, anders stoot hij zijn
hoofd tegen de natuurwetten. De natuur geeft de eenheid van alle
dingen te kennen. Lijden, dood en ontbinding zijn geen tegennatuurlijke zaken. God te dienen wil volgens Isis zeggen, het wezen van
de natuur te erkennen en na te leven. Dat is weliswaar heel logisch,
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want wie leeft volgens de natuurwetten, dient er de Schepper van. Seth
is de kracht die tegenover de natuur staat, die
Osiris doodde. Het is Isis die Osiris weer tot
leven wekte. De natuur heeft een
zelfherstellend vermogen. In harmonie te
leven met de natuur, is zoveel als te leven met
de Schepper.
De Isis-dienst (filosofie) is matriarchaal,
vrouwelijk. Zij streeft naar innerlijke kracht
en spreekt het beslissende woord, dat door
Osrisis en Horus wordt opgevolgd. De vrouw
is echter geen krijgsman, zij is niet de
Isis met cobra- ureausslang
uitvoerende macht, maar wel de gebiedster,
de moeder des lands. Isis vertegenwoordigt het moederlijke aspect van
het Goddelijke. Ze is de liefdevolle natuurkracht, die het leven steeds
opnieuw laat herrijzen. Wij mensen behoren tot die natuur, en al wat wij
doen zal uit die natuur dienen te vloeien, indien wij niet on-natuurlijk
willen worden genoemd. Het is ons ongeluk en ons kwaad waardoor wij
veel dingen doen die tegen de natuur ingaan.
Wie echt oprecht is en natuurlijk wil leven,
zal geesteskrachten moeten ontwikkelen om
overeenkomstig de natuur in harmonie te
kunnen leven. Zonder deze geesteskracht zal
men die harmonie niet bereiken. Het gaat
hierbij om de éénheid en eenwording aller
dingen. Sommigen zaken laten zich echter
niet herenigen, willen en kunnen niet tot
eenwording komen. Die tegengestelde
krachten moeten ontbonden worden, geknecht en vernietigd. De
christelijke leer vraagt om het offer, de Isis-dienst vraagt om de
harmonie met de natuur. Dat laatste is zeer moeilijk en wordt slechts
door maximaal 1% van het huidige mensdom nagestreefd. De andere
99% leven voor zichzelf, voor hun eigen wensen. Voor de meeste
mensen zijn de eisen om te leven in harmonie met de natuur te hoog
gegrepen. Men zal álles prijs moeten geven, z’n leven verliezen, om het
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te behouden. Het gaat om weten én doen. Het weten wordt voorgesteld
door de uraeusslang of koningsslang (illuminati), wat staat voor het
hogere bewustzijn. Het oerprincipe van bewustzijn wordt door deze
slang voorgesteld. Die slang zien we dan ook afgebeeld op de hoofden
of mijters van de farao’s in Egypte. www.crystalinks.com/uraeus.html
Overbevolking
De illumiati zijn fervente aanhangers van de oude Isis-dienst. Zij zien
wel in dat de mensheid niet natuurlijk wil leven. Vandaar dat zij
plannen hebben om de mensheid te decimeren, om
ongeveer 500 miljoen mensen over te houden op
aarde. De rest zal moeten verdwijnen. Zie:
www.freewebs.com/.../abouttheilluminati.htm
Professor Pianka (Darwinist) uit de USA ziet de Homo
Sapiens (de mens) als de verstoorder van de
natuurlijke balans. Onze planeet gaat gebukt onder
overbevolking, volgens Pianka, en de enige oplossing
is om 90% van de mensheid op te ruimen.
De Nieuwe Wereldreligie
De mensen van de Nieuwe Wereldreligie sturen aan op de drie-eenheid
van liefde, kracht en wijsheid. Een nobel streven, zou men zo zeggen.
Alle paden des levens zouden naar deze drie-eenheid leiden, waarbij elk
mens mag blijven waar hij is. Het doet er niet
toe op welk spiritueel pad men zich bevindt,
als men maar open staat om te leren. Alleen
het orthodoxe christendom wordt als een gif
gezien, een blokkade op dat pad. De Nieuwe
Wereldreligie is een onderdeel van de Nieuwe
Wereld Orde. Men wil één wereldregering,
die niet democratisch is gekozen, met één
nieuwe wereldreligie, met een beheersbare
mensheid (ongeveer 500 miljoen). Hoe de
Nieuwe Wereld Orde eruit zal zien, wie de oprichters ervan zijn, en
welke middelen hun ter hand staan, hebben wij reeds vele malen
besproken. We zullen nu enige aspecten opnieuw belichten. Het is
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bekend dat New Age meewerkt aan de oprichting van de Nieuwe

Wereldreligie. In New Age leert men dat de mens in zijn diepste wezen
zelf God is, en dat het goddelijke in ons dient te ontwaken. Er zijn
waarheden in New Age te horen, maar alleen hoe men ermee omgaat en
hoe men doelen bereikt, geeft te denken.
Om het goddelijke in de mens te doen
ontwaken heeft men therapieën als yoga,
meditatie, kundalini, gnostiek, etc. Volgens
New Age zijn alle godsdiensten in wezen
gelijk en streven ze hetzelfde doel na, n.l.
de God-wording van de mens. Die
satanische list hoorden we reeds in het
Paradijs, waar Nachash tot Eva zei dat ze
als God zou worden door zelf-experiment.
Uiteindelijk is de Nieuwe Wereldreligie
een herleving van de oude natuurreligies
uit Babylon en Egypte, de Isis en Osirisdiensten. We zien dit duidelijk in Rome
met de Maria-Isthar (=Isis) verering, waar
de massa’s naar de zogenaamde Maria-
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verschijningen stromen, om maar een
glimp ervan op te vangen. Miljoenen
mensen bezoeken de plaatsen waar de
Gezegende Maagd Maria verschijnt o.a.
in Lourdes, in de hoop haar te zien. De
mensen geloven dat de manifestaties van
Maria een nieuw tijdperk inluiden. De
vele boodschappen van de verschijning
van Maria zouden aangeven dat wij een Blavatsky
kritiek
moment
van
de
wereldgeschiedenis ingaan, en er grote
catastrofale veranderingen binnenkort
kunnen plaatsvinden. Maria zou gekomen
zijn om ons terug te brengen naar God.

No. 510

Alice Bailey

De doelstellingen van de Nieuwe Wereld
Orde lijken heel goed en rechtvaardig.
Men wil wereldvrede, liefde en eenheid.
Men wil alle religieuze dwalingen
ontmaskeren, wat voor velen -zeker voor
veel orthodoxe christenen- shockerend zal
zijn. Men zal o.a. stellen dat Jezus geen
God is, en ook geen middelaar. In veel
dingen zal men gelijk hebben. Ook andere
dogma’s zal men ontmaskeren als zijnde
vals. Wie zich als christen hiertegen blijft
verzetten, zal worden opgepakt en in
heropvoedingskampen verdwijnen.
Aan de oprichting van de Nieuwe Wereld
Orde en Nieuwe Wereldreligie werken
grote kopstukken mee als Gorbatsov,
bisschop Swing, etc. De Nieuwe Wereldreligie omvat -net als de oude
religies- het dagelijks lezen van heilige geschriften, muziek en zang,
gebed, om een licht te zijn voor de wereld, een wereld die daarom
vraagt.
Tevens komt er een ‘Value bank’, bestemt voor
milieuvraagstukken, voor de oplossing van armoede en ziekten, om een
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betere wereld te scheppen, gericht op eenheid. Vandaar dat veel
gepensioneerde politici erin deelnemen, meehelpen om conflictsituaties
in de wereld op te lossen.
De onderzoeksjournalist Greg Szymanski heeft zes
jaar lang het Vaticaan vanuit Rome bestudeerd.
Volgens hem werkt het Vaticaan met de VN samen
aan één wereldreligie en één wereldregering onder
één leider. De paus zal de grote leider willen zijn.
In 1994 werd de ‘Tempel van Begrip’ (temple of
Understanding) opgericht, wat een intergeloofsorganisatie van de VN is.
Het jaar erop werd de ‘Verenigde Religieuze
Organisatie’ opgericht onder toeziend oog
van de VN, welke streeft naar het
samenvoegen van de grote wereldreligies.
De VN stoelt echter op het Luciferianisme
van Alice Bailey, de hogepriesteres van New
Age, en het voormalige hoofd van de
Blavatsky Theosofische beweging. Bailey en
Blavastky
waren
openlijke
satansvereerders. Baily schreef in haar boek
‘De Herverschijning van Christ’, dat de grote
massa der mensen, die geen of weinig
onderscheid hebben, zich rondom deze newage-Christ zullen verenigen. Hierdoor zullen
automatisch de onwilligen openbaar worden.
Degenen die nog nationalistische gevoelens
hebben, vasthangen aan familietradities,
orthodoxe religies aan blijven hangen, sterk
individualistisch zijn, zijn voor de Nieuwe
Wereld Orde een sta-in-de-weg. Voor New
Age dient men een ruim bewustzijn te
hebben, het Nieuwe Tijds denken. Men stelt
dat het vissentijdperk van de christenen bijna
voorbij is, en dat wij het nieuwe
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watermantijdperk ingaan. Het christendom heeft zijn tijd gehad en heeft
geen harmonie, vrede en rust gegeven, maar eerder chaos, verdeeldheid
en strijd. Het watermantijdperk zal staan in het teken van harmonie en
eenwording, let wel, op puur menselijke wijze! Het christendom zal
men uitschakelen, afschaffen. Magie, mystiek, wetenschap en
technologie zullen integreren, om de eenheid van God, mens en natuur
te bereiken. Men kent geen persoonlijke God of Schepper zoals het
Christendom, het Jodendom en de Islam die kent, maar alles is in hun
ogen God (pantheisme). In het heden dient de mens zelf zijn ware geluk
te realiseren, o.a. door de materie te beheersen. Het gaat New Age om
de eenheid en heelheid van de schepping. Ook dat is opzich niet fout,
alleen op welke wijze wil men deze eenheid bereiken? Zij zien wel dat
alles met elkaar verbonden is, maar dat zou inherent zijn aan de dingen,
en niet dat er de hand van de Schepper achter zit.
In het VN-gebouw te New York is een meditatie-ruimte, met een
muurschildering die in 72 vakken is verdeeld. Er zouden 72 Godsnamen
bestaan. De symbolen komen overeen met die van oud Babylon. De
caduceus van Hermes is in de schildering goed herkenbaar, het symbool
van de seksuele krachten (kundalini). Ook is het Alziend Oog duidelijk
te zien.
Osiris/Assur
De God Assur of Osiris geldt in de mythologie als de uitvinder van de
agrarische cultuur. Hij heeft een staf én vlegel als symbolen in zijn
handen. De staf om als herder de kudden te
weiden, de vlegel om het graan te dorssen. De
staf en vlegel houdt Osiris meestal als een Xkruis vast. De X wijst naar de genetische
kruising van de mensheid, waarin hij
adviseert. De Egyptische religie begon toen
men de mythe van de wederopstanding van
Osiris door Isis bedacht. De letter X wijst
tevens op een gestorven persoon, bij wie men de armen in de doodskist
gekruist over elkaar legt. Wanneer iemand gescheiden is, spreekt deze
over zijn ex., dat wil zeggen dat zijn liefde voor zijn ex (X) dood is. De
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X

gekanteld wordt een kruis, het symbool van de wederopstanding, zoals
dat veelvuldig gebruikt wordt in de heraldiek, en ook in het
christendom. Aan dat kruis heeft men later de afbeelding van de
kramperende Jezus gehangen, met het opschrift INRI erboven. Dat is de
illuminati-code waarmee zij hun doelstelling te kennen geven, nl.. om
als de herrezen Osiris (Novus Ordo Seclorum) de mensheid te regeren
met een ijzeren scepter (Iron Rod). Dat staat in Psalm 2 te lezen:
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter;
De illuminati van Rome hebben INRI bedacht, om als opschrift te
dienen boven Jezus aan het kruis. INRI zou zoveel betekenen als Iesus
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Nieuwe Wereld Orde en Nieuwe Wereldreligie de mensheid op te
leggen. Met een ijzeren staf zullen zij regeren. Bij de Nieuwe Wereld
Orde gaat het om de totale wereldregering, dat is de gehele wereldbol,
of te wel de cirkel, Pi, het getal 3,14.
Zij die verlicht zijn, de illuminati, zullen delen in INRI, en zijn de
lichtdragers met hun ureaus-slang, om de komst van Lucifer in 2012 te
verwachten.
Isis en Osiris dragen veelal een ceintuur rond hun middel waarin een
knoop zit, als centrum van een X. Dat wijst naar de genetische
kruisingen die uit Eva met de gevallen engelen of Nefilim (zonen Gods
uit Genesis 6) zijn voortgekomen, die als vorsten en vorstenhuizen over
de mensheid mogen heersen met een ijzeren staf. De Merovingers zijn
hier o.a. deel van.

Nazarenus, Rex Iudaeorum (Jezus van Nazaret, koning der joden),
Omgekeerd staat er IRoN I (dat is de ironie van de
ijzeren staf, de X of het Kruis). In de illuminatifilosofie zijn de woorden INRI, Orion en ZION
sleutelwoorden die één en hetzelfde beogen. Wanneer
men Orion omkeert staat er Noiro, wat in getalswaarde
zoveel is als het getal Pi, 3,1415926, zie
www.resurrectisis.org/X1WebPage.htm
ZION omgekeerd is NOIZ, wat eveneens het getal Pi
oplevert.
Osiris = Orion, en Set = Zion, beiden werken aan de
oprichting van de Nieuwe Wereld Orde. De Tau is hierbij het
sleutelsymbool van INRI, om het woord Orion te decoderen. De
Setianisten (satanisten) met hun Zion-systeem (zionisme) werken samen
met de Osirianisten (de illuminati) en de Isis-isten (Rome - INRI) om de

David Flynn heeft er een boek over geschreven: "Temple at the Centre
of Time".
Volgens Flynn is de hoogte van de Grote Piramide te Gizeh 5.776 duim,
inclusief de Topsteen. De onafhankelijkheidsverklaring van de USA
viel in het jaar 5776 Anno Lumini (het jaar van het licht) voor de
illuminati. Het joodse jaar 5776 valt in het Gregoriaanse jaar 2016. De
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jaren 1776 en 5776 A.L. bevatten een code, volgens Flynn. De
onafhankelijkheid van de USA werd op juli IV 1776 getekend. Tussen 4
juli en 11 juli 2009 zou volgens Flynn de ‘laatste jaarweek’ beginnen,
zoals in Daniël staat te lezen. Dat zou het grote keerpunt in de
geschiedenis zijn. Van 4 juli 2009 tot 20-12-2012 is drie-en-half jaar, en
dan nog drie-en-half jaar erbij tot 2016.
Maya-kalenderjaar 2012
Wordt het jaar 2012 een heel bijzonder jaar, of zal dit jaar net als andere
jaren gewoon aan ons voorbijgaan zonder grote wijzigingen of
diepingrijpende gebeurtenissen?
In David Flyn’s boek: "Temple at the centre of time", staat dat de laatste

zeven jaren van de Bijbelse eindtijd beginnen in de week van 4-11 juli
2009. Dan zal volgens Flyn de antichrist verschijnen, en ook de twee
getuigen. Deze zullen drie en half jaar hun getuigenis geven, tot
december 2012. Het jaar 2012 is gebaseerd op de astrologische Mayakalender. Merkwaardig is dat dit jaar tevens het 67e jubeljaar is,
3323AE.
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De illuminati leven reeds
honderden jaren naar het
jaar 2012 toe. Zij kijken
uit naar hun imitatieMessias, hun Jezus, die
in werkelijkheid Lucifer
is. Jezus heeft in het
Grieks een getalswaarde
van 888. Nu is 2 x 888
1776, het jaar over de
oprichting van de USA,
en ook het jaar van de oprichting van de illuminati orde van Adam
Weishaupt. Verder werken de illuminati veel met het getal 33 en
eenderde. Eenderde van een uur is niet 20 minuten, maar geeft ons 19
minuten en 48 seconden, wat het jaar aangeeft -volgens Flyn- waarin de
zionisten hun staat Israël op hebben gericht. Elke laag van de piramide
op het USA-grootzegel heeft volgens Flynn 19,48 jaren. De 12 lagen
maal 19,48 = 233 jr + 1776 = 2009.
Wanneer we 12,121212 x 19,48 vermenigvuldigen krijgen wij 2012,12,
dus december 2012, dat is het Maya- kalenderjaar.
Het 67e jubeljaar geeft ons 6+7 = 13, het geluksgetal der illuminati.
van 1945 (einde WOII) tot 2012 = 67 jaar.
In 1776 werd ook het geheime genootschap Phi Beta Kappa opgericht in
Williamsburg (USA). Uit dit genootschap kwam in 1832 een ander
geheim genootschap voort, nl.. Skull & Bones. Veel Amerikaanse
presidenten komen hieruit voort, na aan de Yale-universiteit te zijn
opgeleid en afstammen uit dezelfde vooraanstaande families.
De structuur van het universum is 13 : 20 : 33. Dat is volgens sommigen
de poort tot het nimmer eindigende van Gods wonderbare liefde, zoals
uitgebeeld o.a. in de fractals van het pentegram/pentagon. Ook het getal
5 is van speciale betekenis, en om een christos (gezalfde) te zijn met
universeel bewustzijn heeft men het getal 555.
Het menselijk lichaam heeft geharmoniseerd de 13 : 20 : 33 frequentie
in zich. Wij bezitten in ons lichaam 13 grote scharnierpunten, nl. de
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enkels, knieën, heupen, ellebogen, handen, schouders, nek. Wij hebben
bij elkaar 20 vingers en tenen. Onze ruggengraat telt 33 wervels.
De oude Maya’s gebruikten de frequentie 13 : 20 voor hun kalender en
het doen ontwaken van hun Godsbewustzijn. De frequentie 13 : 20 : 33
is die van het ‘tijdloze’, of liever, dat wat
voorbij onze huidige tijd ligt, daar waar wij
een nieuw lichtlichaam ontvangen als
‘kinderen des lichts’. Zo’n nieuw
lichtlichaam noemt men ook wel een
‘Merkabah’.
De kosmische tijd heeft de frequentie van
13 : 20 : 33. Onze huidige tijd heeft 12 uur
van 60 minuten als tijd, en deze zal Een Merkabah, lichtvoertuig
eindigen, omdat deze tijdfrequentie ons
losmaakt van het universum.
Men kan deze tijdschaal geprojecteerd terugvinden in de basishoek van
de Grote Piramide, n.l. 51 graden, 51 minuten en 14,3 seconden. Hierbij
komt men uit op ons huidige jaar van 365,4 dagen.
De Merovinger-piramide van de illuminati heeft een iets andere
basishoek, nl. 51 graden, 51 minuten en 51 seconden, waardoor men
uitkomt op een jaar van 390 dagen.
Op 21 december 2012 eindigt volgens de Mayakalender de huidige
tijdfrequentie.
De Illuminati gebruiken veelvuldig de getallen 11, 13 en 33.
George Green en de Georgia Guidstones
Voormalig FEMA-topman George Green raakte als illuminati in
gewetensnood, toen hij de plannenmakers van de Nieuwe Wereld Orde
hoorde spreken over de uitroeiing van het
grootste deel der mensheid. Kissinger en
anderen met hem zijn het erover eens dat
er teveel mensen op deze aarde zijn. Via
een derde wereldoorlog wil men ruim 90%
van de huidige mensheid ombrengen. Het
begin van deze WO III zal volgens Green,
plaatsvinden wanneer er een of andere
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grote bom tegen de zionistenstaat Israël wordt
gebruikt. Dit alles is reeds tevoren gepland. Bij
Atlanta staat reeds een monument waarop dit
programma ingebeiteld staat. Men noemt dit
monument: de "Georgia Guidstones". In 8 talen
staan de richtlijnen van de Nieuwe Wereld Orde
erop geschreven, waaraan wij kunnen zien wat
hun plannen zijn. Er mogen slechts 500 miljoen
mensen van de zes en half miljard overblijven.
In de USA zal, volgens Green, een noodtoestand
George Green
worden afgekondigd na een of andere aanslag.
Velen zullen alsdan in FEMA-concentratiekampen worden opgesloten,
waarna de uitroeiing kan beginnen.
Voor de elite zijn er al meer dan
129 ondergrondse bases gebouwd
in de USA om te kunnen
overleven. Bovengronds zullen de
meeste mensen sterven als
ongedierte. De boodschap op de
Guidstones bevat 10 zaken, net als
de Wet van Mozes. De Nieuwe
Wer el d Or d e b e o o gt é é n
wereldreligie, één leger, één taal,
één economie en één munteenheid.
Het wordt een soort herrezen
Babel, waarin de zonaanbidding
centraal staat. Het monument is een soort zonnetempel. De zon wordt
gezien als de grote bron van alle leven en energie, zonder welke het
leven onbestaanbaar is. Aan hun symbolen is de zonverering in alle
religies herkenbaar.

www.illuminati-news.com/20070311a.htm
http://www.projectcamelot.org/george_green.html
http://www.nujij.nl/project-camelot-interviews-george-green-(video).24
23870.lynkx
http://www.nujij.nl/interview-met-george-green-en-george-noory-over.3
610792.lynkx
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Het Kruis en de Sleutel van Salomo
Vanuit de lucht gezien is de Grote Piramide van Gizeh een kruis, een X.
De Grote Piramide is een multifunctioneel bouwwerk. Van bovenaf
gezien is het een zonnewijzer,
die de zonne-reflecties te zien
ga f t oen e r n o g e e n
witmarmeren deklaag op de
piramide lag. Op 4 juli is
volgens de oude ingewijden de
geboortedag van de zon. Dat is
de enige dag in het jaar
wanneer men Constantijns
‘heilige kruis’ in de hemel kan
zien, synchroon met de
rijzende (wedergeboren) zon.
Vandaar dat de illuminati 4
juli uitgekozen hebben voor de
oprichting van de orde van
Weishaupt, én de vestiging
van hun Nieuwe Atlantis, de
USA. Het ‘heilige kruis’ in de
hemel is Orion, wat de ‘sleutel van
Salomo’ wordt genoemd, die ons de
weg wijst naar het tetragrammaton
in de hemelen, de
dr i e zon-gel i j ke
sterren in het midden
van Orion. Daar ligt
de oorsprong van het
kerkelijk dogma der
drie-eenheid. Het XP
of Chi-Rho teken
komt van Orion.
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www.ascensionq2.20fr.com/custom2_4
.html
De Nieuwe Wereld Orde van JHWH
Wij hebben tot nog toe enige aspecten
belicht van de illuminati en de oprichting
van hun Luciferiaanse Nieuwe Wereld
Orde. Daar blijft het echter niet bij. Onze
Schepper heeft ook Zijn plan gereed. Hij
gaat herstellen wat
vervallen is. De
machten van de illuminati gaat Hij
verbreken. Niet de illuminati zijn de
heersers van het universum. Niet hún
Zion-Orion-Novus Atlantis, maar het Sion Osiris-Orion boven de Grote
van JHWH zal worden hersteld. Niet hún Piramide
imitatie-Messias, maar de Spruit, de échte Messias zal door JHWH als
Gezalfde worden gesteld over Zijn koninkrijk. Lees eens o.a. Jesaja 4.
De leugens van de luciferianen zullen openbaar worden. Hun aloude
verering van de natuur, van de hemellichamen -het Melecheth des
hemels- zal verdwijnen, en ten dien dage zal JHWH alleen verheven
zijn.
Jesaja 17:7 Te dien dage zal de mens zien naar Dien, Die hem gemaakt heeft, en
zijn ogen zullen op den Heilige Israels zien.
Jesaja 24:21 En het zal geschieden te dien dage, dat JHWH bezoeking doen zal
over de heirscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems
op den aardbodem.
Jesaja 28:5 Te dien dage zal JHWH der heirscharen tot een heerlijke Kroon en tot
een sierlijken Krans zijn den overgeblevenen Zijns volks;

Wij hebben als Zijn overblijfsel en volk niets te vrezen, want:
Jesja 4:5 En JHWH zal over alle woning van den berg Sions, en over haar
vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans eens
vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting
wezen.
6 En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een
toevlucht, en tot een verberging tegen den vloed en tegen den regen.

