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Inleiding
Wij hebben er allen mee te maken in ons land, en in deze wereld. Het is
belasting die wordt geheven, waartoe men ons verplicht. Wat is
belasting eigenlijk?
Volgens Van Dale's Grootwoordenboek: Belasting is druk door een last
uitgeoefend. Verplichte bijdrage tot openbare geldmiddelen, etc.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie:
Onder belasting (in België ook wel taks genoemd) wordt verstaan
een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een
rechtssubject, waartegenover geen individuele prestatie van die
overheid aan dat rechtssubject staat. Belastingen worden geheven op
grond van een wet (het zogenoemde legaliteitsbeginsel). Wanneer
tegenover de betaling wel een individuele prestatie van de overheid
aan het rechtssubject staat, dan spreekt men over een retributie.
Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de uitvoering
van rijksbelastingwetgeving. De feitelijke uitvoering vindt plaats
door de Belastingdienst. Binnen de belastingdienst is de inspecteur
verantwoordelij k voor
heffingsaangelegenheden
zoals de aanslagregeling en
de behandeling van
b e z w a a r e n
verzoekschriften. De
o n t v a n g e r
i s
verantwoordelij k voor
invorderingsaangelegen- Ministerie van Financien
heden. De belastingdruk in
Nederland in 2007 was 38,9% van het Bruto binnenlands product.
Belasting
Het woord be-last-ing betekent zoveel als iemand onvrijwillig belasten
of een last opleggen. Een kind kan begrijpen dat zulks in strijd is met de
vrijheid en rechten van de mens. Echter, wanneer men niet beter weet en
geboren wordt in een klimaat waar belasting als normaal wordt gezien,
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wanen de mensen zich vrij, ook al zijn de lasten torenhoog. De mensen
acclematiseren in hun zogenaamde 'belasting-paradijs', wat in
werkelijkheid een slavenkooi is, met net nog voldoende leefruimte
waarin men zich kan bewegen om zich 'vrij' te wanen.
Wat zegt het Verbondsboek, de Torah over belasting?
Het gaat in de Torah helemaal niet over
belasting, maar over tienden. Belasting is een
tegen de natuur ingaande zaak, die door de
Torah wordt veroordeeld. De vrijwillige
tienden waren echter niet de enige
inkomstenbron van Israels overheden. De wet
van de tienden is simpel en rechtvaardig,
aangezien in werkelijkheid niet de burger in
Israel de tienden betaalde, maar JHWH Zélf
betaalde deze heffing. JHWH is de Eigenaar van de aarde, zie Leviticus
25:23, Jeremia 27:5
23 Het land ook zal niet voor altoos verkocht worden; want het land is het
Mijne, dewijl gij vreemdelingen en bijwoners bij Mij zijt.
24 Daarom zult gij, in het ganse land uwer bezitting, lossing voor het land
toelaten.

Wij hebben slechts het vruchtgebruik van de aarde, wat berust op een
gunst aan ons, als Zijn volk. Deze gunst is weliswaar voorwaardelijk,
en zodra men zich aan de voorwaarden niet houdt, volgt er straf. Deze
straf was o.a. dat JHWH Zijn volk verkocht aan andere naties. Het land
is en blijft ten alle tijde van JHWH, en deswege vraagt Hij ook geen
enkele vorm van belasting over het land. Dus geen vastgoed- en of
grondbelasting, zoals in het Babel-systeem van vandaag de dag het
geval is. Duidelijk is dat het Babel-systeem waaronder wij leven
roofzuchtig is en spilziek, zodat men er met 10% belasting niet van kan
rondkomen. Men neemt wel 30 tot 50% belasting van ons. JHWH
vraagt slechts 10% van de opbrengst, dus van datgene wat geproduceerd
is. De Israelieten als rentmeesters ontvingen in wezen 90% in natura
van JHWH. De wet van de tienden lezen wij in Leviticus 27:30-32.
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Tienden
Men kon de tienden ook omzetten in geld. Dat noemt men 'lossen'.
Voor mensen die ver van Jeruzalem woonden was het gemakkelijker om
met een handvol geld te komen, dan met zakken vol producten of met
een aantal beesten. Zij betaalden hun tienden in geld aan de
Tempelbewaarders. Wanneer men zijn producten in geld wilde
omzetten, kwam er 2% bij. Dit gold alleen voor de opbrengst van het
land, niet voor de aanwinsten van het vee. Van het vee werd elke 10e
gemerkt en voorzien van een gekleurd merkteken. In de poort van de
stal zat iemand met een merkstok, die tijdens het naar buitengaan van de
schapen het 10e dier een teken gaf, meestal een rode stip op de rug.
JHWH ontvangt vrijwillig van elke Israeliet de tienden van de aanwinst,
voor het werk wat Hij aan het volk deed. JHWH waakte immers over
het volk en het land, zie
Deuteronomium 28:12 JHWH zal u opendoen Zijn goeden schat, den
hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd, en om te zegenen al
het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet
ontlenen.

Een vakman en krijgsman betaalden ook wel de
tienden. Ook de vakman en krijgsman hadden
een stuk grond om er leeftocht van te verkrijgen
via zaaien en oogsten. Wanneer een vakman
zijn beroep uitoefende, betaalde hij géén
belasting of heffing over zijn handel of
dienstverlening. Het was immers zijn eigen
werk wat hij produceerde en niet Gods werk. Eigen arbeid en winst
daaruit was vrij van belastingen!
In het Babelsysteem waarin wij leven wordt wél belasting geheven over
eigen arbeid, zelfs met toegevoegde waarde, de btw. Het is dan ook een
door Babel uitgedachte vorm van gewettigde door de overheid legaal
verklaarde diefstal, waartegen wij weinig of niets vermogen te doen.
Zelfs kerken en groepen vragen van hun leden tienden over al hun bruto
inkomsten. Dat is onjuist.
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De tienden werden vrijwillig afgedragen aan de Levieten (Levi betekent
heffing). De Levieten zorgden voor de verdere verdeling aan de
priesters, zie Numeri 18:26-28.
25 En JHWH sprak tot Mozes, zeggende:
26 Gij zult ook tot de Levieten spreken, en tot hen zeggen: Wanneer gij
van de kinderen Israels de tienden zult ontvangen hebben, die Ik u voor uw
erfenis van henlieden gegeven heb, zo zult gij daarvan een hefoffer van
JHWH offeren, de tienden van die tienden;
27 En het zal u gerekend worden tot uw hefoffer, als koren van den
dorsvloer, en als de volheid van de perskuip.
28 Alzo zult gij ook een hefoffer JHWH offeren van al uw tienden, die gij
van de kinderen Israels zult hebben ontvangen; en gij zult daarvan JHWH
hefoffer geven aan den priester Aaron.

De Tempelbelasting
Door wie is de tempelbelasting ingesteld?
(zie Het Boek des Oprechten hfst
14, hoe een slimerik belasting
instelde en daarna farao werd
genoemd).
Uit de scriptie van C. Cevaal van
de Theologische universiteit te
Utrecht het volgende:
In deze scriptie is de
wordingsgeschiedenis en
betekenis van Matteus 17:24- De tetradracheme, het vier drachmenmunt
27 onderzocht. Het begint met waarmee twee personen de tempelbelasting
betalen. Petrus deed dit voor Jezus.Bij de
een logion van Jezus over konden
wisselaars kon deze munt verkregen worden
tempelbelasting. Jezus wil zijn Deze munt met een hoog zilvergehalte werd in de
hoorders vertellen dat God havenstad Tyrus geslagen. Deze 'zilverling' werd
vaak gebruikt door de Joden.Dat deze belasting
geen belasting heft van zijn niet in Romeinse Denarii werd betaald, hing
volk. Hiermee verzet Hij zich samen met de voor de Joden aanstootgevende
tegen de verplichting van de predikaten "goddelijk" en "hogepriester".
Kennelijk nam men minder aanstoot aan de
tempelbelasting. In de JoodsTetradrachme met de god Melkart (koning van
christelijke gemeente voor 70 de stad) en de adelaar (symbool van de weerbere
na Christus wordt dit logion zeestad!!).
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waarschijnlijk omgevormd tot een kort verhaal met een andere spits.
Het wordt hier tot een instructieverhaal voor de gemeente: hoewel
men eigenlijk geen tempelbelasting hoeft te betalen, moet men het
toch maar doen om de Joden niet voor het hoofd te stoten. Ten slotte
krijgt dit verhaal een plaats in het evangelie van Matteus. Bij hem
heeft dit verhaal niets meer over het wel of niet betalen van de
tempelbelasting te zeggen, omdat men te maken heeft met een
verplichte tempelbelasting aan de Romeinen. Matteus neemt dit
verhaal op om de gemeente te instrueren dat men elkaar geen
aanstoot moet geven.
Leugens rondom de tienden
Verschillende grote kerken en geloofsgemeenschappen -vooral in
Amerika- eisen van hun leden 10% van al hun inkomsten, op grond
van wat de Bijbel over de tienden zegt. Zij kennen de wet van de
tienden echter niet goed. Of ze kennen deze wet wel, maar maken
van de onkunde der mensen misbruik. De wet der tienden eist
immers geen tiende deel van álle inkomsten!
In Israel berekende men de tienden éénmaal per jaar ná de oogsttijd.
Over de goederenhandel en lonen
werden géén tienden berekenend!
Ook uit een erfenis verkregen goederen,
goud of zilver, werden geen tienden
berekend. Wanneer men naar Jeruzalem
reisde om de tienden te betalen, at en In deze zakken mag men zijn
dronk men onderweg van deze tienden. tienden deponeren
Dat was toegestaan, zie Deut. 14:26.Van hun eigen tienden mochten
de mensen lekker eten en vrolijk zijn.
22 Gij zult getrouwelijk vertienen al het inkomen uws zaads, dat elk jaar
van het veld voortkomt.
23 En voor het aangezicht van JHWH , uws Gods, ter plaatse, die Hij
verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te doen wonen, zult gij eten de tienden
van uw koren, van uw most, en van uw olie, en de eerstgeboorten uwer
runderen en uwer schapen; opdat gij JHWH, uw God, leert vrezen alle
dagen.
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24 Wanneer dan nog de weg voor u te veel zal zijn, dat gij zulks niet
zoudt kunnen heendragen, omdat de plaats te verre van u zal zijn, die
JHWH, uw God, verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te stellen; wanneer
JHWH, uw God, u zal gezegend hebben;
25 Zo maak het tot geld, en bindt het geld in uw hand, en gaat naar de
plaats, die JHWH, uw God, verkiezen zal;
26 En geeft dat geld voor alles, wat uw ziel gelust, voor runderen en voor
schapen, en voor wijn, en voor sterken drank, en voor alles, wat uw ziel
van u begeren zal, en eet aldaar voor het aangezicht van JHWH, uws
Gods, en weest vrolijk, gij en uw huis.
27 Maar den Leviet, die in uw poorten is, zult gij niet verlaten; want hij
heeft geen deel noch erve met u.
28 Ten einde van drie jaren zult gij voortbrengen alle tienden van uw
inkomen, in hetzelve jaar, en gij zult ze wegleggen in uw poorten;

De tienden vormden een zekere vorm van wat wij onder
inkomstenbelasting verstaan. Eenmaal in de drie jaar werd de gehele
tiende gegeven aan de levieten en armen. Niets van deze tienden
bracht men alsdan naar de tempel,
Deut.26:12 en Amos 4:4. Kerken en
instellingen mogen dan ook niet de volle
tienden van hun leden vragen. Ook in het
Nieuwe Testament is er geen voorbeeld
dat men de volle tienden diende af te
dragen. De Farizeese zorg en verdeling
der tienden wordt erin juist getypeerd als
zijnde muggenzifterij, Mattheus 23:24.
Abraham betaalde niet regelmatig, maar
slechts éénmaal de tienden aan
Melchizedek, van de buit die hij had
veroverd. Het werd geen inzetting bij
Abraham, maar het was een eenmalig gebeuren. Trouwens, wie
10% geeft, geeft nog 90% te weinig, want wij dienen JHWH álles te
geven, zoals blijkt bij Annanias en Zafira, Lukas 12:33. Echter,
JHWH laat ons 90% houden, en van de overige 10% mogen we
zelfs nog meegenieten. Ook het beroep van de kerkleiders op
Maleachi 3:10, dat men trouw de tienden dient af te staan, gaat niet
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op. Men kan immers de tienden niet afstaan in ruil voor voorspoed!
God laat zich niet omkopen!
Het waren koning Saul, Salomo en Rehabeam die het volk de
tienden oplegden, en daarnaast nog veel meer van het volk eisten.
Dat waren slechte voorbeelden. Was het niet Jezus die gezegd zou
hebben, dat Zijn last licht was? Zie Mattheüs 11:30 Want Mijn juk is
zacht, en Mijn last is licht.

Christenen en de joodse tempelbelasting
Het bijzondere van de armenbelasting van het Apostelconvent is, dat
zij helemaal gemodelleerd is op de tempelbelasting die joden binnen
en buiten Judea betaalden voor de tempel van Jeruzalem. Men zou
kunnen zeggen dat de armenbelasting die het Jeruzalemse
Apostelconcilie vraagt te organiseren voor de niet-joodse christenen
het substituut is voor de tempelbelasting die joden, zowel
christelijke als niet-christelijke, gewoon zijn af te dragen aan
Jeruzalem.
Dit geeft aan hoe de waardering van Jeruzalem in het vroege
christendom langzaam aan het veranderen is. Sinds het
stadhouderschap van Nehemia, rond 445 voor Christus, na de
terugkeer uit de Babylonische
Ballingschap en de herbouw van de
Jeruzalemse tempel, gold het als een
nieuw vastgestelde verplichting inzake
de onderhouding van de joodse wet
'om onszelf op te leggen het derde
deel van een sikkel per jaar voor de De nieuwe sjekel (sikkel)
dienst van het huis van onze God' (Nehemia 10:32-33). Deze
tempelbelasting werd in de Grieks-Romeinse periode ook betaald
door joden die buiten Judea woonachtig waren. Flavius Josephus
maakt melding van voorrechten die joden uit de tijd van Augustus
genoten om vanuit de Romeinse provincies geld te mogen
overbrengen naar Jeruzalem voor de tempel. Deze praktijk bestond
al eerder, en uit Cicero's verdediging van de Romeinse gouverneur
van Asia, Flaccus, weten we dat Flaccus zich op grond van een
Senaatsbesluit dat export van goud en zilver vanuit de provincies
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verbood, genoodzaakt zag om in 62 voor Christus joodse
tempelbelasting in de steden Apamea, Laodicea, Adramyttium en
Pergamum te confisqueren (Cicero, Voor Flaccus 28.66-69). Deze
confiscatie vond plaats in een moeilijke economische situatie van
Azië.
Jezus en de keizer
De belastingvraag aan Jezus, of het toegestaan is om aan de keizer
belasting te betalen, heeft velen in de veronderstelling gebracht dat Jezus
indirect zou bevelen om toch maar wel aan de keizer belasting te
betalen, om der lieve vrede wil, of om des gewetens wil. Het antwoord
van Jezus lijkt immers vaag en onduidelijk, voor meerderlei betekenis
vatbaar. Zie Markus 12:13-17
13 En zij zonden tot Hem enigen der Farizeen en der Herodianen, opdat
zij Hem in Zijn rede vangen zouden.
14 Dezen nu kwamen en zeiden tot Hem: Meester! wij weten, dat Gij
waarachtig zijt, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der
mensen niet aan, maar Gij leert den weg Gods in der waarheid; is het
geoorloofd, den keizer schatting te geven, of niet? Zullen wij geven, of
niet geven?
15 En Hij, wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen: Wat verzoekt gij
Mij? Brengt Mij een penning, dat
Ik hem zie.
16 En zij brachten een. En Hij
zeide tot hen: Wiens is dit beeld,
en het opschrift? en zij zeiden tot
Hem: Des keizers.
17 En Jezus, antwoordende, zeide
tot hen: Geeft dan den keizer, dat
des keizers is, en Gode, dat Gods is. En zij verwonderden zich over Hem.

Jezus wilde de afbeelding van de keizer zien. De keizer voelde zich
immers vergoddelijkt. Naast de afbeelding van de keizer stond dikwijls
het volgende opschrift: 'divi filius', dat is 'zoon van god'. Men kan op
z'n vingers uittellen, dat een dergelijke munt met zulk een in hun ogen
verwerpelijke pretentie, een ergernis was. Een jood die zo'n munt bij
zich droeg maakte zich schuldig aan twee van de tien geboden van de
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Wet. Het ging hier in werkelijkheid niet om belasting, want het woord
'kensos' wijst naar census, censuur, een Romeinse vordering.
Nu is het zo dat de aarde en haar volheid van JHWH is. Er is niets van de
keizer, noch van iemand anders. Men hoefde dus geen rekening met de
opgelegde censuur van de keizer te houden, want dat was ongoddelijk.
Wel betaalden de joden staatsbelasting. Dat deed men met munten
waarop de afbeelding stond van keizer Tiberius, en niet met de
Romeinse Denari.
De tempelreiniging volgde, wat in werkelijkheid geen reiniging betrof,
maar een actie om orde op zaken te stellen, om de tempelhandel stil te
leggen. Men was dus aangewezen in die tijd vanwege de Romeinse
bezetting, om met buitenlandse munteenheden te betalen. Men kon eigen
munten omwisselen voor de drachmen, die een hoog zilvergehalte
bevatten. Deze munten werden in Tyrus geslagen en werden ook wel
'zilverlingen' genoemd. Er stond een afbeelding van een adelaar op, en
een afbeelding van de god Melkart (de koning van Tyrus). De jaarlijkse
heffing voor de tempel was vrij laag en bedroeg aan halve sjekel. De
sjekels kon men inwisselen voor de dubbeldrachmen. De wisselaars in
de tempel namen er winst op, en zij stonden onder toezicht van de
tempel-autoriteiten, die aan de hele handel ook weer verdienden.
Paulus in Romeinen 13
Paulus vindt dat men de overheid te allen tijd dient te gehoorzamen, als
zijnde 'Gods dienares'. Verzet ertegen zou verboden zijn. Wij dienen een
overheid over ons heen te
laten lopen, hoe het ook zij,
want ze zou 'Gods dienares'
zijn. Een overheid mag of
kan alsdan een autoritair
beleid voeren over ons, een
soort fascistische politiestaat,
en dat hebben wij maar te
accepteren, volgens Paulus.
Wanneer wij voor de
uitdrukking 'Gods dienares'
God zij met ons
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niet langer een hoofdletter G plaatsen, maar een kleine letter g, dan kan
Paulus gelijk krijgen, dat een overheid in de meeste gevallen de dienares
is van de god dezer wereld. Men sleept de titel 'god' overal bij, als vlag
die de lading moet dekken. Zo zal 'god' met ons zijn, en "In 'god' we
trust", kunt u op het geld lezen.
De blijde boodschap in het N.T. van Jezus is om ons volledig van elke
opgelegde menselijke last te bevrijden, zie Marcus 12:13.
De enige ware macht is van Boven, niet van beneden, en daar moest
Pilatus het mee doen. De Romeinen hadden de gewoonte om eerst een
inschrijving of volkstelling te houden, waarna de belastingaanslagen
konden worden opgemaakt. De joden kwamen er in die tijd ongunstig
van af, daar zij één van de hoogste belastingen opgelegd kregen. Er
ontstonden dan ook regelmatig onlusten. Jezus zou hen van deze lasten
bevrijden, wat Hem niet gelukt is.
Geld is macht
De Sumeriers of Phoeniciers zouden de eersten zijn geweest die van de
Anunnaki's onderwijs hadden ontvangen in het maken van geld, als
standaard middel om goederen en diensten te ruilen. In hun systeem valt
misbruik niet buiten te sluiten, dat is alom door de geschiedenis heen
wel gebleken. Zo hadden de geldwisselaars in de tempel een monopolie
veroverd over de enige zilveren
munt s oort, waar mee men de
zogenaamde tempelbelasting kon
betalen. Zij rekenden woekerprijzen.
De burgers betaalden veel meer voor
deze munten dan ze in werkelijkheid
waard waren. Uit het verhaal in de
evangeliën blijkt dat Jezus zulks
schandalig vond, dat over de ruggen
der mensen van hun betaling aan God werd gewoekerd. Het geldmonopolie bestond echter al lang voor dezen, en datzelfde monopolie
houdt vandaag de dag het bankwezen nog overeind. Wie de macht heeft
het geld te drukken, heeft het voor het zeggen en kan elk land
willekeurig manipuleren naar zijn eigen goeddunken.
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Het waren de pseudo-joodse goudsmeden in ons land die op het heldere
idee kwamen om goud van anderen in bewaring te nemen, en hen
daarvoor in ruil een bankbrief te geven. Men zag uit ervaring dat in de
praktijk nooit alle goud ineens door de mensen werd opgeëist, zodat men
veel meer brieven uit kon geven dan dat er in werkelijkheid aan goud in
onderpand was gegeven. Uit deze vorm van vertrouwenshandel ontstond
het papiergeld. Nadien leende men dit
papiergeld -wat geen enkele intrinsieke waarde
bezit- uit tegen rente, zodat men er extra aan
verdiende. Men leende o.a. graag geld uit aan
de staat, zodat er een staatsschuld ontstond,
waardoor men politieke macht veroverde. De
staat leende tegen rente bij de
bankiers/goudsmeden, hetgeen terugbetaald
diende te worden, hoewel het geld weinig of Middeleeuwse
geen dekking had. Door heel gemakkelijke muntwisseltafel
voorwaarden te stellen aan leningen maakten zij
veel mensen tot hun schuldenaren. Door plotseling de voorwaarden aan
te scherpen, verdween veel van het geleende geld weer uit de roulatie.
Op deze wijze werden veel slachtoffers gemaakt en gingen mooie
bedrijven onnodig failliet. Veel mensen zagen zich niet meer in staat hun
schulden af te betalen, en na executie vielen de goederen en tegoeden
van de schuldenaars in handen van de bankiers.
Het Talley Stick Systeem
Koning Henry I van Engeland heeft het best functionele en langs in
gebruik zijnde geldsysteem ter wereld bedacht en ingesteld. De
geldschepping uit niets was reeds lang een feit. De bankiers konden
zoveel papiergeld drukken als zij maar wilden, zonder dat er iets
tegenover hoefde te staan. Vervolgens berekende men over dit
gebakken-luchtgeld wél rente, waardoor men slapende rijk werd. De
bankiers leenden aan staten, zodat er staatsschulden ontstonden. Om de
staatsschulden te dekken eisen de regeringen van hun burgers
belastingen. Hiervan spelen de bankiers dan weer mooi weer! De
overheid drukt niet zelf haar geld, maar leent het van de bankiers tegen
rente. Dan weet u nu waar het grootste deel van uw belastinggeld naar
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toe wordt gesluist. Amshel Mayer Rothschild zei eens: 'Geef mij
controle over het geldmunten in een land, en het maakt me niet uit wie
de wetten maakt'. Degene die het monopolie van het geldmaken heeft,
om dit vervolgens uit te lenen tegen rente, heeft de overheden in zijn
macht. In die landen kan hij de economie naar zijn goeddunken
manipuleren. De burgers betalen via hun belastingen hun eigen slavernij!
Napoleon zei het reeds dat terrorisme, oorlog en bankroet alleen wordt
veroorzaakt door de privatisering van het geld, uitgegeven met rente. Hij
schafte dan ook alle rente af. Vandaar de strijd te Waterloo.
De enige macht in Europa is dan ook die der Rothschilds. De FED in
Amerika is eigenaar van de Verenigde Staten van Amerika, lees: Het
Vaticaan! En wie is de adviseur van paus Benedict XVI? Dat is Henry
Kissinger, die lid is van de Bilderberggroep (prins Bernhard), en van de
CFR en Trilaterale Commissie. Kissinger is de man, de enige
Amerikaan, die in het supergeheime Committee of Nine deelneemt, wat
door Prins Charles wordt bestuurd. Kissinger is een pseudo-jood die één
van de belangrijkste illuminati ter
wereld is. Hij kan overal in elk land
binnenlopen zonder zich te legitimeren.
Nathan Rothschild (1777-1836 zei het al
dat hij Engeland controleerde. Tatyana
Koryagina schreef in de Pravda 12-072001 dat er onzichtbare machten achter
de schermen werken.
Nely Smit-Kroes als Eurocommissaris
strijdt ervoor dat de bankcultuur
veranderen moet. Volgens haar spreken banken en publiek niet dezelfde
taal, en te vaak denken bankiers dat zij betere en slimmere mensen zijn
die andere regels en een andere beloning verdienen dan anderen. Maar
dat kunnen ze volgens haar alleen maar als die anderen hun dat toestaan.
Inderdaad, de klant is koning, maar gebruikt zijn koningschap niet. De
klant neemt alles voor lief wat de bankiers van hem eisen. Nely wil de
banken niet kapot maken, zei ze, maar ze probeert de banken te helpen
de goede beslissingen te nemen. Het banksysteem moet dan ook,
ondanks het boerenbedrog, intact blijven!
Onderstaand artikel is te lezen op de volgende website:
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http://www.alfredvierling.com/Koning%20ten%20val%20gebracht.html
In 1180 kwam de Engelse koning Hendrik de Eerste in verzet en bedacht als
betaalmiddel de ‘talley stick’. Dit was een gepolijste stok met inkepingen
die bepaalde waarden aanduidden en welke overlangs in tweeën werd
gespleten. De koning behield de ene helft om vervalsing te bestrijden en de
andere helft werd alom als algemeen betaalmiddel aanvaard, omdat de
koning zei, dat daarmee de belasting kon worden betaald. Let wel, het ging
hier dus om een niet rentedragend door de overheid ter beschikking gesteld
betaalmiddel, dat de goudsmeders en geldhandelaren volkomen buiten spel
zette. De koning vergrootte het aantal talley sticks niet en er was dus geen
inflatie mogelijk. (Dit systeem hield 726 jaren stand. PM)
Maar rond 1500 verslapte de decadente koning Hendrik de Achtste de
anti-woeker-wetten en de geldhandelaren
roken hun kans. Koniging Elisabeth de Eerste
probeerde nog het tij te keren door uit de
Schatkist zelf gouden en zilveren
muntstukken in omloop te brengen, maar
Cromwell, een trawant van de inmiddels
internationaal opererende bankiers liet
koning Charles vermoorden en de bankiers
stortten Engeland gedurende 50 jaar in
kostbare oorlogen, waardoor de Schatkist
zwaar in de schulden kwam. Hier constateren
we derhalve reeds een duurzaam gebleken verband tussen de geldschepping
door banken en de daarvoor benodigde verschulding van de Staat aan die
bankwereld, die bij de beëindiging van de business circle de Staat
aanspoort tot het voeren van oorlogen. Thans de NATO in Afghanistan enz.
http://zaplog.nl/zaplog/article/the_money_masters_deel_ii_the_secret_of_oz

www.aukina4israel1.multiply.com/journal/item/1083
bramlangmans.webs.com/.../QuietWarII.htm
De Rothschilds
Aan het hoofd van de dertien satanische bloedlijnen staat het Huis van
de Rothschilds. Het getal 13 is hun geluksgetal. Zij weten goed dat er 12
typen energiën zijn die de 10 aspecten van het Goddelijke in ons
passeren. Die 12 typen energiën worden afgebeeld in de 12 stammen
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Israels, en de 10 aspecten van het Goddelijke is de Wet, het Verbond die
aan ons volk Israel is gegeven. Het totaal van deze 12 typen energiën is
gelijk aan de 13e. De 13e is het hoofd, de leider. Alzo had Jezus -in de
mythe- 12 discipelen en was hij de 13e, het hoofd. Er zijn twaalf
stammen Israels, maar in feite zijn er dertien, gezien Jozef twee delen
verkreeg van Jakob, in Efraim en Manasse. Dát nu is de meest
belangrijke kennis van en voor de illuminati die er denkbaar is. In
werkelijkheid zijn er dan ook geen 12 dierenriemtekens, maar 13. Het
13e teken is dat van de draak. De 13 satanische bloedlijnen worden door
300 families gesteund, nl het Committe of 300. Lees hierover het
informatieve boek van Robin de Ruiter: De dertien satanische
bloedlijnen.
Staatsschuld
Staatsschulden exploderen. Rente vreet aan de overheidsinkomsten.
Tijdens prinsjesdag 2009 werd gehoord dat de staatsschulden dreigden te
ontsporen. Eind 2010 verwacht men
een staatsschuld van 381 miljard
euro. Wij betalen in 2010 ongeveer
22 miljard aan rentelasten, over geld
wat gebakken lucht is, en in
werkelijkheid niet bestaat! Van elke
100 euro rijksinkomsten gaan 9 euro
aan rentekosten naar de schuldeisers
van de staat. De rentelasten laten
deze 'bloedzuigers' per jaar stijgen
met ruim één miljard euro! De rente
op de staatsschuld is de op twee na
grootste kostenpost van onze
regering!!!!!
De staat leent haar geld op de
internationale geld- en kapitaalmarkt. Het grootste deel van de
staatsschuld zit in obligaties. De staat verkoopt de obligaties weer aan
ongeveer dertien Nederlandse en buitenlandse banken. De banken
verkopen ze weer aan kleinere beleggers.

15

God, Geld én Belastingen

No. 540

Ons kabinet wil de rijksbegroting weer op orde krijgen. Maar hoe moet
dat? Weet men dan niet dat het geld wat men leent in werkelijkheid niet
bestaat en gebakken lucht is? Geld is de schepping van bankiers, uit
niets! En over dit 'uit niets' laat men de burgers wél belasting betalen!
Zo lang de mensen maar in dit systeem geloven, draait het goed. O wee
wanneer een bevolking -of onze bevolking- wakker wordt!
Wie zijn o.a. deze bankiers die op hun geldpersen ongelooflijk veel geld
drukken, of die in hun computers zeer grote getallen plaatsen en opslaan,
waar tegenover niets dan luchtbellen staan?
Hun systeem werkt reeds eeuwen gesmeerd in onze 'diefstalsamenleving'. Bankiers bezitten deze aarde en parasiteren op onze
arbeid. Wij zijn hun slaven, de werkbijen. Geld dat lucht is, is hun enige
macht, en daarmee onderwerpt men de gehele aarde. Wie besturen dan
ook de financiele crisis? Hoe kan het dat overheden de bankiers zo
liefkozen als hun weldoeners, en een groot deel van onze zuur verdiende
centen aan hen afdragen? Wij moeten wakker worden!
Ons land heeft kort geleden weer eens 58 ton goud van onze voorraad
verkocht. Weet u aan wie???? En hoeveel goud bezitten wij nog? Dat is
maar bitter weinig!
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Nieuw Geldsysteem
Het huidige geldsysteem is na eeuwen te zijn gebruikt aan het einde
gekomen van haar alles-verslindende krachten. Het staat op instorten.
Het monetaire banksysteem is op sterven na dood. Alleen enkele grote
'pseudo-joodse' banken zullen de komende crisis overleven, mogelijk
Goldman Sachs en Morgan Stanley. In Amerika bestaan momenteel nog
ongeveer 4000 banken, waarvan er velen zijn die naar de regering zijn
gestapt om financiele hulp. Regeringen zijn in gaan zien dat wij verlost
dienen te worden van de vraatzucht der kleine bankiers, want onder de
grote bankiers schijnt men niet uit te kunnen komen. Europa wil een
blauwdruk geven voor een nieuw wereldwijd geldsysteem. Wie het geld
controleert en mag drukken, heeft daarmee de wereld in zijn macht.
Robert Mundell is de vader van de Euro, en zei dat de reformatie of
invoering van een internationaal monetair geldsysteem slechts mogelijk
is als antwoord op een wereldwijde geldcrisis. Deze crisis kweekt men
zelf in eigen kas! Dan weet u wat ons te wachten staat! Dat zullen geen
gemanipuleerde producten van Monsanto zijn, maar gemanipuleerd
geld-luchtkastelen!
Vandaar wellicht dat er in Amerika frisse-lucht-belasting zal worden
geheven. Men wil carbon-tax (belasting op CO2-uitstoot) gaan heffen.
Immers, ieder mens heeft zuurstof nodig, hetgeen als frisse lucht wordt
ingeademd, en wat weer wordt
uitgeademd als carbon(kool)dioxide. In
grote wereldsteden wordt er dan ook zeer
veel kooldioxide de lucht in gebracht.
Ons levensproces gebruikt o.a. zuurstof
al s br ands t o f , waar aan echt er
oxidatieproducten gekoppeld zijn.
Planten echter nemen de kooldioxide
weer tot zich en maken er weer zuurstof
van. Men zou, indien men de mensen wil belasten vanwege de uitstoot
van carbondioxide, de planten dienen te belonen voor hun werk. Dat
laatste kan men wel vergeten, maar belastingen uitschrijven en opleggen
is en blijft de primaire doelstelling erachter.
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De Amerikanen hadden een aardige voorraad goud opgespaard in Fort
Knox. Dat goud behoort momenteel niet meer aan het volk, noch aan de
overheid, maar is van het Vaticaan. Het Vaticaan is de werkelijke
eigenaar van heel Amerika, en achter de schermen controleert het
Vaticaan heel Amerika.. Wij weten dat de Amerikaanse constitutie
gebaseerd is op de Nederlandse. De Jezuiet Jan Roothaan wilde de
Nederlandse constitutie saboteren, wat kennelijk mislukte. Nu heeft het
Vaticaan Amerika 'verkocht' (uitgeleverd) aan China, om alzo een
Chinese invasie uit te lokken. China inversteert in Amerika en in het
Westen zeer veel geld. Wanneer Amerika en het Westen niet kunnen
afbetalen vanwege de economische crisis, zal China zo goed als zeker
haar tegoeden komen halen en de schuldige landen bezetten, met name
Nederland als doorvoerhaven van Europa.
Tijdens de Olympische spelen in China in 2008 kwamen veel westerse
vrouwelijke atleten naakt op het sportveld. De Nederlandse, Belgische
en Duitse vrouwen trokken hun sportkleren uit. De Chinese mannen en
soldaten hebben hun ogen uitgekeken. Zij zullen met graagte naar het
Westen komen om dat te bezetten, daar er in China een groot tekort is
aan vrouwen. China heeft in ons land reeds een groot industrieel
complex opgebouwd. En in elk dorp is wel een Chinees restaurant te
vinden. In Europa heerst momenteel al het Amerikaanse Sheriffsysteem, zodat de gewone politie ons niet meer kan beschermen. Er is
door het Vaticaan een Europese Politie opgericht, in Spanje onder de
naam Hermandad Brotherhood.
Men kan ons desgewenst
uitleveren aan elk Europees
land dat erom vraagt. De
'decleration of Berlin' die voor
álle EU-naties geldt, is op 25
maart 2007 getekend. Dat is het
6e en laatste verdrag dat in juni
2009 in werking is getreden.
Hierdoor is de EU reeds een
politiestaat geworden met
107.000 regels.
Goudprijs schiet omhoog
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De Nederlandse Bank zou nog voor 22,5 miljard euro aan goud hebben,
dat is ongeveer 750 ton. Meer dan de helft heeft Nederland verkocht, dus
bezaten wij ongeveer 45-50 miljard euro aan goud. Echter, van de
huidige 750 ton ligt slechts een klein gedeelte in de Amsterdamse kluis
van de Nederlandse Bank. De grote voorraad ligt bij de Bank of Canada,
bij de Bank of England en bij de FED. Welnu, daar ligt het wel erg
'veilig', want de FED is in handen van Rothschild, en wellicht de andere
genoemde banken ook. Waarom moet óns goud in het buitenland liggen
bij private banken van Rothschild? Ons land staat nog op de 7e plaats
van de lijst van goudhoudende landen. De VS is nummer 1 op de lijst,
die nog over 8.000.000 kilo goud zou beschikken. Dit goud ligt eveneens
niet meer in de bank van de overheid, van Fort Knox, maar merendeels
in andere banken, o.a. van Rothschild, Rockefellers, etc. Het is overigens
nog de vraag of er nog wel echt goud in FOrt Knox ligt, daar er
geruchten gaan dat er slechts nepgoud zou liggen.
Vreemde wereld
Goed beschouwt leven wij in een wezensvreemde wereld, waarin o.a.
1. de gezondheiszorg ons meer ziek dan gezond maakt,
2. het onderwijssysteem ons meer onwetend houdt dan de werkelijke
waarheid bekendmaakt
3. onze defensie en politie vreemdelingen en andere landen meer
beschermt dan haar eigen autochtone burgers
4. kerken en geestelijke leiders ons de wáre spiritualiteit onthouden en
ons met een kluitje het riet insturen
5. onze overheid ons met mooie woorden om de tuin leidt en ons
schuldenlasten oplegt waarmee bankiers worden gespekt
Wij zijn ons te weinig bewust van de nijpende toestand waarin wij ons
bevinden. In de jaren 60 kregen wij aardgas, en iedereen deed de
kolenkachels weg, mede doordat onze overheid ons voorspiegelde dat
wij heel goedkoop aardgas zouden krijgen. De prijs was toen ongeveer 6
cent per kubieke meter. Vijftig jaar erna betalen wij ongeveer 60
eurocent per kubieke meter en maakt de Nuon een supergrote winst van
ons eigen aardgas, waarvan de overheid veel verkocht heeft aan het
buitenland, om vervolgens weer Russisch gas in te kopen.
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En neem de brandstofprijzen, wat een melkkoe is voor de overheid. Kijk
en vergelijk deze prijzen eens met andere landen, volgens een bericht dat
wij van E. Poorterman ontvingen:
Internationale brandstofprijzen...
Ik vraag mij af, of ze ons voor echte idioten houden?
Dit zijn de brandstofprijzen, omgerekend in Euro’s, in andere (niet
Europese) landen.
Azerbaijan Diesel EUR 0,31
Egypte Diesel EUR 0,14
Ethiopië Super EUR 0,24
Bahamas Diesel EUR 0,25
Bolivia Super EUR 0,25
Brasil Diesel EUR 0,54
China Normal EUR 0,45
Ecuador Normal EUR 0,24
Ghana Normal EUR 0,09 !!!
Groenland Super EUR 0,50
Guyana Normal EUR 0,67
Hong Kong Diesel EUR 0,84
Inde Diesel EUR 0,62
Indonesië Diesel EUR 0,32
Irak Super EUR 0,60
Kazachstan Diesel EUR 0,44
Met dank aan BP
Qatar Super EUR 0,15
Kuwait Super EUR 0,18
Cuba Normal EUR 0,62
Libya Diesel EUR 0,08 !!!
Malaysia Super EUR 0,55
Mexico Diesel EUR 0,41
Moldavia Normal EUR 0,25
Oman Super plus EUR 0,20
Peru Diesel EUR 0,22
Philippines Diesel EUR 0,69
Russia Super EUR 0,64
Saudi Arabia Diesel EUR 0,07 !!!
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Afrique du Sud Diesel EUR 0,66
Swaziland Super EUR 0,10 !!!
Syria Diesel EUR 0,10 !!!
Trinidad Super EUR 0,33
Thailand Super EUR 0,65
Tunesië Diesel EUR 0,49
USA Diesel EUR 0,61
Venezuela Diesel EUR 0,07 !!!
Etats Arabes Unies Diesel EUR 0,18
Vietnam Diesel EUR 0,55
Ukraine Diesel EUR 0,51
Dit is niet te geloven, toch?
De landen van de Europese Unie en
hun Ministers van Financiën nemen
echt de bevolking voor onnozelaars.
En dat zijn we ook! Wie protesteert? Niemand toch?! (BTW,
Accijnzen,Taks op Benzine, Diesel, Gasoil, enz...). Stuur deze Mail
door zodat de mensen echt weten hoe we worden gefopt door de
mensen op wie ze stemmen!!! Gefopt??? Dit lijkt meer op bedonderd
of bestolen zelfs ! ! !
In dit bericht is geen rekening gehouden met het gegeven dat de
accijnzen die de regeringen heffen op benzine, diesel en gas, gebruikt
worden om onze legers, marine en luchtmacht te financieren en te
onderhouden. De aanschaf van de Joint Strike Fighter bijvoorbeeld
kost ons land kapitalen en dan spreek ik nog niet eens over de vele
subsidies, donaties en kwijtscheldingen die Nederland schenkt en
toepast aan vele landen op de wereld... om nog maar te zwijgen van
de 'vredes-acties' van onze jongens in Libanon, Irak en Afghanistan.
Kortom; het geld moet ergens vandaankomen... en waar denken jullie
wordt al de WW van betaald?, de WAO, AOW, de 'Zorg'... en tal van
andere geldslurpende projecten. Dat rijden wij Nederlanders allemaal
bij elkaar voor elkaar. Dat heet solidair met en voor elkaar... (tot
zover het bericht)
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Het blijkt dat wij Nederlanders nog tevreden zijn met hetgeen men ons
nog laat houden. JHWH heeft ons echter een overvloed beloofd aan
geestelijke en materiele zegeningen, indien wij leven naar de inzettingen
van Zijn verbond. Wij dienen zelfbewust te worden en door de Geest van
JHWH te worden verlicht, zodat we in Zijn wegen wandelen. Het
bewustzijn dat van Boven komt kent twee componenten, nl liefde en
kennis. Geen misleidende kennis, maar goede waarheidsgetrouwe
kennis. Het gehele universum wordt door deze twee componenten bij
elkaar gehouden. Onwetendheid, angst en haat werken als
splijtzwammen. De natuur communiceert in liefde met ons door middel
van de 'heilige geometrie'. Bewustzijn is de enige werkelijke groei in het
grote universum. Onze melkweg is een zelfbewust wezen. Wij als aarde
bewegen ons en treden na 21-12-2012 een nieuwe locatie van de
melkweg binnen. In die nieuwe tijd kan ons DNA nieuwe informatie
ontvangen. De oude negatieve krachten en machthebbers zullen hun
uiterste best doen om hun oude Babel-structuren overeind te houden,
door ons onder hun totale controle te brengen via RFID-chips en
dergelijke. Het zal niet lukken en geen stand houden. De nieuwe tijd
komt definitief!
Nieuwe tijd
De nieuwe tijd is aanstaande, en het jaar van de grote omkeer, het
transcedentie punt der illuminati is 2010. De rollen worden door JHWH
omgekeerd. Het twaalfstammig Israel in de verstrooiing zal worden
verzameld. Wij zullen diegenen gaan beroven die ons beroofd hebben,
zie: Jeremia 30:16 Daarom, allen, die u opeten, zullen opgegeten worden,
en al uw wederpartijders, zij allen zullen gaan in gevangenis; en die u
beroven, zullen ter beroving zijn, en allen, die u plunderen, zal Ik ter
plundering overgeven.
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Wij zijn een geplukt en beroofd volk, net als toen onze voorvaders in
Egypte onder een zwaar juk van
slavendienst leefden, en bij de
u i t t ocht de Egyp t e n a r e n
'beroofden' van hun goud en
zilver, zie:
Exodus 3:22 Maar elke vrouw
zal van haar naburin, en van de
waardin haars huizes, eisen
zilveren vaten, en gouden vaten,
en klederen; die zult gijlieden
op uw zonen, en op uw
dochteren leggen, en gij zult
Egypte beroven.
Jesaja 10:1 Wee dengenen, die
ongerechte inzettingen inzetten,
en den schrijvers, die moeite
voorschrijven;
2 Om de armen van het recht af te wenden, en om het recht der ellendigen
Mijns volks te roven, opdat de weduwen hun buit worden, en opdat zij de
wezen mogen plunderen!
3 Maar wat zult gijlieden doen ten dage der bezoeking, en der verwoesting,
die van verre komen zal? Tot wien zult gij vlieden om hulp, en waar zult gij
uw heerlijkheid laten?

Een gezegende en heerlijke tijd ligt in het verschiet, vlak voor ons. Dan
zullen wij de wereld met onze inkomsten vullen, Jesaja 27:6. Dat doen
we trouwens nu al, want het volgende artikel spreekt voor zichzelf:
NEDERLAND GROOTSTE EXPORTEUR GROENTEN (uit De
Stentor van maandag 10 mei 2010)
BRUMMEN - Nederland heeft vorig jaar 4,3 miljard kilo verse
groenten geëëxporteerd en is daarmee voor het 3e jaar op rij de
grootste exporteur van verse groenten ter wereld. De meest
geëëxporteerde groenten waren de Ui (met 2,4 miljard kilo), de
Tomaat (met 900 miljoen kilo), de Paprika (met 400 miljoen kilo)
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en de Komkommer (met 400 miljoen kilo). Nederland exporteerde
ook 2,4 miljard kilo fruit; voornamelijk Appels en Peren... u ziet het
wel lieve lezers; wij exporteren groenten en fruit en de 4 meest
verkochte groenten en de 2 meest verkochte fruitsoorten (samen 5,5
miljard kilo), zijn zeer vochtrijk. Nederland verkoopt dus
voornamelijk water aan de buitenlanders!... De echte VOCmentaliteit die door Jan-Peter Balkenende zo geroemd wordt,
nietwaar? Geen gebakken lucht... maar water verkopen die
Hollanders!
JHWH zal onze smaad wegnemen en een zeer vette maaltijd houden,
Jesaja 25:6:
6 En JHWH der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten
maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine
wijnen, die gezuiverd zijn.
7 En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts,
waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natien
bedekt zijn.

Dan zullen wij onderstaand danklied uit Jesaja 12 zingen:
1 En te dienzelfden dage zult gij
zeggen: Ik dank U, JHWH! dat Gij
toornig op mij geweest zijt, maar Uw
toorn is afgekeerd, en Gij troost mij.
2 Ziet, God is mijn Heil, ik zal
vertrouwen en niet vrezen; want
JHWH is mijn Sterkte en mijn Psalm,
en Hij is mij tot Heil geworden.
Eindelijk rust!
3 En gijlieden zult water scheppen met
vreugde uit de fonteinen des heils;
4 En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt JHWH, roept Zijn Naam
aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! vermeldt, dat Zijn
Naam verhoogd is.
5 Psalmzingt JHWH, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks
zij bekend op den gansen aardbodem.
6 Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! want de Heilige Israels
is groot in het midden van u.
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Jesaja 14:1 Want JHWH zal Zich over Jakob ontfermen, en Hij zal Israel nog
verkiezen, en Hij zal hen in hun land zetten; en de vreemdeling zal zich tot hen
vervoegen, en zij zullen het huis van Jakob aanhangen.
2 En de volken zullen hen aannemen, en in hun plaats brengen; en het huis
Israels zal hen erfelijk bezitten in het land van JHWH tot knechten en tot
maagden; en zij zullen gevangen houden degenen, die hen gevangen hielden, en
zij zullen heersen over hun drijvers.
3 En het zal geschieden ten dage, wanneer u JHWH rust geven zal van uw
smart, en van uw beroering, en van de harde dienstbaarheid, waarin men u heeft
doen dienen;
4 Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en
zeggen: Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op?
5 JHWH heeft den stok der goddelozen gebroken, den scepter der heersers.
6 Die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden, die
in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd, zonder dat het iemand
afweren kan.
7 De ganse aarde rust, zij is stil; zij maken groot geschal met gejuich.

Mail van E.J. Poorterman:
Gisteren liep ik langs het gemeentehuis in Assen
waar de Nederlandse driekleur vrolijk wapperde.
Er stond een Amerikaanse toerist in alle ernst naar
die vlag te staren. Hij vroeg me wat nu de betekenis
is van de kleuren rood, wit en blauw.
Ik zei tegen hem: "Dat heeft alles te maken met de
belastingen in Nederland."
"Als we de belastingaangifte in de bus krijgen,
worden wij rood van woede."
"Als we het te betalen bedrag lezen, trekken we wit weg."
"Om vervolgens ons blauw te betalen!"
De Amerikaan knikte begripvol en antwoordde:
"Bij ons is dat precies hetzelfde, alleen zien wij er nog sterretjes bij."

