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Het Tweelingen-mysterie
Om de achtergronden van de gang van zaken in deze wereld van de
afgelopen 6000 jaar te weten, is het nodig dat wij bij het begin van de
mensheid beginnen. Daar zien wij dat er in de Paradijs-mythe wordt
gesproken over twee verschillende zaadlijnen. Tussen deze twee
verschillende geslachten is er een voortdurende strijd, en waarom? Het
is een strijd om de eerstgeboorte, het Goddelijke erfrecht. Zie brochure
134 en 217, en zie Genesis 3:15:
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ontstaat uit één bevruchte eicel die zich vervolgens deelt in twee
identieke embryo’s van hetzelfde geslacht.
Een tweeling in de baarmoeder
Twee-eiige tweelingen hebben ieder hun eigen vruchtwaterzak en
eigen placenta. Eeneiige tweelingen kunnen in één vruchtwaterzak
zitten met één placenta, of er allebei een hebben. Ze kunnen in alle
mogelijke posities liggen. (tot zover de Medische Encyclopedie)

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen
uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij
zult het de verzenen vermorzelen.

Wij zien dat er enerzijds sprake is van het zaad der vrouw (Eva), of te
wel het ‘heilige zaad’. Het Hebreeuwse woord voor zaad is zera, dat
betekent mannelijk zaad of nageslacht. Anderzijds is er sprake van het
zaad van Nachash, het ‘slangenzaad’. Men mag het ene zaad of
geslacht niet letterlijk opvatten, en het andere geestelijk nemen. Beide
zaadlijnen zijn fysiek of letterlijk te nemen. De ene zaadlijn is van
Eva/Adam, waaruit ‘goede’ nakomelingen kunnen ontspruiten. De
andere is van Nachash (is geen slang of reptiel, maar is de eigennaam
van een rechtopstaand wezen met spraakvermogen, waarschijnlijk een
donkerkleurige gekruiste nakomeling van de gevallen engelen), waaruit
kwade geniussen voortkomen. De geschiedenis laat ons zien dat er na
het Paradijs een slagveld of strijdperk is ontstaan waarop er
voortdurend strijd plaatsvindt tussen beide zaadlijnen. Hoe die strijd in
alle felheid is ontstaan kunnen wij zien in het mysterie van de
tweelingen. Via vermenging van soorten -zonder dat er destijds een
DNA-onderzoek mogelijk was- tracht de kwade zaadlijn de goede
zaadlijn te overwoekeren en te elimineren.
Het is JHWH die Zelf tussenbeide trad en Eva, Adam en Nachash ter
verantwoording riep. Hij plaatste vijandschap tussen beide zaadlijnen
en beloofde de overwinning van het vrouwenzaad.
De Medische encyclopedie over tweelingen:
De meeste meerlingen zijn tweelingen; drie of meer baby’s komt zelden
voor. De meeste tweelingen zijn twee-eiig en ontstaan uit twee eicellen
en twee afzonderlijke zaadcellen. Deze tweelingen kunnen van
hetzelfde geslacht zijn, maar dat hoeft niet. Een eeneiige tweeling

Kaïn en Abel vormden een tweeling, en Jakob en Ezau eveneens.
Er zijn vier mogelijkheden, vier typen tweelingen (eigenlijk vijf). Uit
de omschrijving van hun karakters en levenswijzen moet toch vast zijn
te stellen met wélk type tweeling wij te maken hebben m.b.t. Kaïn en
Abel, Ezau en Jakob.
In hoofdzaak wordt er onderscheid gemaakt tussen eeneiige
(monozygote) tweelingen waarvan het DNA gelijk is, én meereiige
tweelingen (polyzygote) waarvan het DNA niet gelijk is. De eeneiige
tweeling ontstaat wanneer een bevruchte eicel (zygote) zich na enige
dagen (meestal binnen drie dagen, wat afhankelijk is van ras en leeftijd)
splitst in twee of meer losse embryo’s, elk met een eigen placenta en
eigen vruchtzak. Ongeveer 33% van alle tweelingen is één-eiig.
Waneer de splitsing van de bevruchte eicel na 3 tot 8 dagen plaatsheeft,
betreft het een twee-eiige zwangerschap, waarbij de embryo’s wél de
placenta delen, maar niet de vruchtzak delen. Ongeveer 66% van alle
tweelingen is twee-eiig. De splitsing kan in 1% van alle gevallen tussen
de 8 en 12 dagen plaatsvinden, waarbij de embryo’s zowel de placenta
als de vruchtzak samen delen. Een splitsing die na de 12 dagen
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plaatsheeft is onvolledig, zodat er een Siamese tweeling ontstaat. De
tweelingen ontstaan vaak bij vrouwen boven de 35 jaar, aangezien bij
hen er meer van het geslachtshormoon vrijkomt, zodat er meerdere
eicellen worden afgegeven, waardoor een twee-eiige tweeling kan
ontstaan.
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Tweelingtype c. Een zeldzaam type is de half identieke tweeling. Een
vooruitlopend ei van de moeder splitst zich voortijdig en wordt door
twee zaadjes van de vader bevrucht. De foetus heeft ongeveer de helft
der genen gemeenschappelijk, afkomstig van de moeder. Deze soort
tweeling lijkt méér op elkaar dan de twee-eiige tweeling. Ook hier
hebben beiden het bloed van één vader.

Tweelingtype a. identieke één-eiige tweeling, deze zijn van gelijke
genetische samenstelling. Eén op de tweehondervijftig geboorten is
ontstaan wanneer een enkel ei is bevrucht door één zaadcel. Het ei
splitst zich in twee helften. Elke helft ontwikkelt zich tot een foetus met
dezelfde genetische samenstelling. Beiden hebben de bloedlijn van
dezelfde vader.

Tweelingtype b. broederlijke twee-eiige
tweeling, doch genetisch ongelijk. Hierbij
zijn twee eitjes van de moeder bevrucht door twee zaadjes van de vader.
Twee foetussen worden gevormd, welke genetisch verschillend zijn,
maar wél hetzelfde bloed van de vader hebben.

Tweelingtype d. tweelingen van verschillende vaders. In sommige
extreme gevallen kan er, wanneer er een bevruchting heeft plaatsgehad
door één vader, nóg een bevruchting plaatsvinden van een ándere
vader, en wel in de volgende maandcyclus (het kan eveneens zelfs van
eenzelfde vader). Deze tweeling is half ongelijk en half verschillend.
De één heeft het bloed van de éne vader, de ander heeft het bloed van de
ándere vader. Totaal verschillende karakters zullen zich ontwikkelen.
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Dan is er nog een vijfde mogelijkheid, zie het wereldbekende voorbeeld
van o.a. Grete Bardaum, wanneer een vrouw op dezelfde dag door twee
verschillende mannen wordt bevrucht, dus twee eitjes van verschillende
vaders ontvangt. Zo moet de 4e en of 5e mogelijkheid bij Kain/Abel en
Ezau/Jakob hebben plaatsgevonden.
Wanneer wij de Bijbel lezen, en wij zien de totaal verschillende
karakters van Kaïn en Ezau enerzijds, en van Abel en Jakob anderzijds,
dan lijkt onze keuze reeds gemaakt.
U bent echter vrij om zelf uw keuze te maken.
Om u te helpen zouden wij u aanraden om
allereerst de levensgeschiedenissen van Kaïn en
Ezau goed na te lezen, en hun karaktertrekken
te vergelijken met die van Abel en Jakob.
Daarnaast adviseren wij u om Judas vers 11 te
lezen, en na te gaan wát de 'weg van Kaïn' kan
z i j n g ewees t , wandel end naar h u n
'begeerlijkheden'. Hier wordt ook Bileam in één
adem genoemd, en lees dan 2Petr.2:15 wat met
de 'weg van Bileam' bedoeld zou zijn. En wat
zou het kunnen zijn hetwelk geschreven staat in
1Joh.3:9 ..... een iegelijk die uit Elohim geboren
is, die doet de zonde niet (welke zonde?) want zijn ZAAD (sperma)
blijft IN hem. En vers 12 ..... niet gelijk Kaïn, die uit de BOZE
(Nachash) was, en zijn broeder doodsloeg, etc-.
En, wanneer Johannes de Doper en Jezus sommigen der Joden verwijt
dat zij het zaad (sperma of nageslacht) van Nachash (Slang) zijn, wijst
dat dan niet in een bepaalde richting?
Wij willen u volkomen vrij laten in het bepalen van uw keuze, maar ons
inziens heeft dit alles toch wel te maken met iets dat ons nog nooit
verteld is, hetwelk schaamteloos is. Waarom mochten wij dit niet
weten?
Om de zaak te gaan vergeestelijken is wel de gemakkelijkste uitweg,
maar of daarmee recht wordt gedaan aan de waarheid der Schrift, zal
zijn beziens hebben. Ons insziens staat dit ten nauwste in verband met
de komst van de Messias, en verwekking van Izaäk. Izaäk is op een
bovennatuurlijke wijze verwekt! Vandaar dat Abraham de Messias en
Zijn dag van verre heeft gezien, n.l. in zijn eigen zoon Izaäk.
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Wie is de échte eerstgeborene, Jakob of Ezau?
Hoe zit het met de bloedlijn van Jakob en Ezau, en hoe met hun
verwekking, hetwelk niet van één man (Izaak) kan zijn geweest, gezien
de wijd uiteenlopende aard van deze tweeling?
Bij Eva is het zo dat Kaïn verwekt werd door Nachash, nog voordat Eva
door Adam bevrucht werd. Zo heeft Eva via telegony iets van Nachash
in haar bloedbanen gekregen dat er niet meer uit gaat, en eveneens in
Abel is gekomen. Het ganse nageslacht van Adam/Eva is besmet door
deze zonde. Dit heeft niets met de zogenaamde erfzondeleer te maken.
Over de erfzondeleer van de kerkvader Augustinus, zie onze aparte
brochure 'Erfzonde'.
Izaäk is bovennatuurlijk verwekt, niet door Abraham, waar Sara als
'draagmoeder' fungeerde. Er is nieuw bloed in de Izaäk-lijn gekomen.
Dan zien wij terstond de Boze toeslaan, gelijk als hij bij Adam en Eva
toesloeg, om de zaak na Izaäk wéér te laten ontsporen. Gen.21:1-2. (zie
brochure: De Twee Zaadlijnen no.3. pag.10-15).
Deze aanslag werd verijdeld doordat Jakob de feitelijke van het goede
zaad afkomstige eerstgeboorne was. Ezau kwam wel het eerst uit
Rebekka, maar dat wil nog niet zeggen dat hij de echte erfgenaam was.
Ezau heeft, doordat via telegony ook een heel klein deel van Izaäk in
hem zit, de mogelijkheid om in Israël opgenomen te worden ná drie
geslachten gezuiverd te zijn. Zie Deut.23:7.
Ook Ezau moest bekennen dat Jakob de feitelijke eerstgeborene was:
Gen.32, hetgeen wij straks zullen aantonen.
JHWH noemt Jakob zelf het 'snoer Zijner erve', Deut.32:9, dat wil
zeggen: het uitgekozen deel van Zijn erfenis, of de rechtmatige
erfgenaam! In Ps.105:6, 135:4; Jes.41:8 wordt Jakob 'Zijn uitverkoorne'
genoemd. En in Jes.65:9 dat JHWH 'zaad uit Jakob zal voortbrengen',
dus is dát de 'heilige zaadlijn'!
Aan Rebekka wordt door JHWH gezegd, toen zij het niet meer had
vanwege het gevecht in haar buik, dat er twee volken in haar buik
waren, en dat de MEERDERE de MINDERE zou dienen!
Uit de worsteling van Jakob te Pniël met een man (kleine letter!), blijkt
dat het pleit ging over wie nu in feite de bloedlijn van JHWH voortzette,
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hij of Ezau, dus wie nu de échte strijder met Elohim was, en dat bleek
Jakob te zijn! Hij werd terecht Israël genoemd!
Uit Romeinen 9:10 zou men kunnen afleiden dat Rebekka slechts van
één man zwanger was, aangezien de andere man die in het ‘spel’
meespeelde onbekend is gebleven. Immers, het was oudtijds de
gewoonte om bij langdurige kinderloosheid via een slaaf of slavin een
kind te verwekken. Abraham en Sara
namen daartoe Hagar. Izaak en Rebekka
waren al bijna 20 jaar getrouwd en hadden
nog geen kinderen gekregen. Ze waren
stilletjes aan het eind van hun verwachting
gekomen. Na een intens gebed werd
Rebekka toch zwanger. Men wist oudtijds
niet goed hoe een zwangerschap ontstond.
Ook Adam en Eva wisten dat niet. JHWH
zou hen daarin op de gezette tijd
voorlichten. Nachash kwam tussenbeiden
en zou aan Eva wel eventjes demonstreren,
door met haar geslachtsgemeenschap te
hebben, hoe het moest. Daarna liet Eva Adam in deze
proefondervindelijke ervaringskennis delen. Nachash en zijn zaadlijn
wist het kennelijk drommels goed hoe het voortplantingsproces eraan
toe ging. Het kan zijn dat iemand uit de Nachash zaadlijn aan Izaak en
Rebekka de juiste voorlichting heeft gegeven, door het zelf eerst te
demonstreren. In het Boek des Oprechten staat in hoofdstuk 26 dat
Izaak aan Rebekka antwoordde dat Abraham reeds voor hem had
gebeden om nageslacht, zodat de onvruchtbaarheid niet aan hem kon
liggen, maar aan haar.
In het apocriefe boek Jakobus hoofdstuk 13 staat: ‘Wie heeft hier die
maagd bezoedeld? Wordt de geschiedenis van Adam bij mij herhaald?
Want zoals Adam in het uur van zijn gebed afwezig was, en Nachash
gekomen is en Eva bedrogen heeft, zo is het ook mij overkomen’.
Over de eerstgeboorte lezen wij in Deut.21:16-17; Hebr.12:16.
Ex.4:22 Mijn eerstgeboorne is Israël.
Num.3:13 Alle eerstgeboornen zijn Mijn, Deut.15:19.
Bij de eerstgeboorte behoorde de aegis, dat zijn de kledingstukken die
JHWH aan Adam en Eva gaf, zie Het Boek des Oprechten hoofdstuk 27.
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Nimrod (de zoon van Cush, een zwarte) had de aegis gestolen. Ezau
heeft Nimrod tijdens een jacht doodgeschoten en de aegis van hem
afgeroofd, en is daarna achtervolgd door helpers van Nimrod. Ezau was
doodop toen hij thuis kwam en dacht dat hij zou sterven. Jakob had net
de linzenmoes gekookt, en Ezau ruilde deze schotel voor de
eerstgeboorte. Dus Jakob ontving de aegis, als pand van de
eerstgeboorte. Ezau heeft de aegis later weer van Jakob gestolen.
Was Jakob een bedrieger?
Was Jakob wel een bedrieger, zoals zo dikwijls wordt gedacht?
Volgens Ezau wel, en daarin had hij wel de schijn van het gelijk.
Er was immers slechts maar één zegen, en die had Jakob hem
ontnomen! De zogenaamde tweede zegen die Ezau kreeg kan men in
feite geen zegen noemen, en de S.V. heeft er tussen haken achter gezet:
zult gij gezegend zijn. Maar dat staat niet in de originele tekst.
Izaäk heeft nooit gezegd dat er nóg een zegen was, en wat Ezau te horen
kreeg van Izaäk leek in de verste verte niet op een zegen, maar veel
meer op een vloek, een eeuwige dienstbaarheid en ondergeschiktheid.
En vandaar dat Ezau zijn broer Jakob haatte om die zegen!
De naam Jakob in het hebreeuws is ja-kov, en betekent: Godsoplichterij, en duidt op een reflectie. Een ding dat van zichzelf géén
licht geeft, maar wanneer het licht van JHWH er op valt, vindt dat
weerkaatsing, een weeromstuit. Dat vond JHWH bij Ezau niet, die bleef
dof en dor, ondanks de verlichting.
Jakob reflecteerde, en dat zijn voor JHWH op deze donkere aarde
herkenningspunten van opleving. In Jakob ziet JHWH Zichzelf terug,
weerspiegelen. In Jakob breekt de zon na lange duisternis eindelijk
door! Er is nog wel veel op en neer, en er is strijd, langdurige strijd
tegen Ezau en het kwade.
Ezau wil niet onder Jakob staan, en schudt diens juk gedurig van zich
af. Jakob wordt zelfs geknecht door Ezau in de eindtijd, want ...... het
einde dezer eeuw is Ezau, maar het begin van de toekomende eeuw
is Jakob, staat er in 4 Ezra.
Jakob/Israël zal in de eindtijd weer opleven, oplichten als ooit tevoren;
herleven uit het stof.
Ezau komt er zeer bekaaid af, en de S.V. deelt Ezau nog de vettigheden
van de aarde toe, maar zo staat het niet in de grondtekst. Er staat: 'Ver
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van het vette der aarde zal uw woonplaats zijn, en vér van de
hemeldauw, die van boven komt.'
Ezau kreeg in het geheel géén zegen, en al wat hij heeft, heeft hij
gestolen!
Ezau is een man van de jacht, en om goed te kunnen jagen moet je heel
slim zijn. Juist deze 'talenten' heeft Ezau gebruikt om het juk van Jakob
af te werpen, en de rijkdom van Jakob te stelen. Ezau is dé grote
bedrieger, en Jakob is een oprecht man, wonende in tenten. Wanneer
Ezau de eerstgeboortezegen zou hebben gekregen, zou hij dat er
helemaal hebben doorgebracht.
Uit Abraham komt de splitsing. De Boze is
de 'diabolos', de door-een-menger. Zijn
strijd is tegen het heilige zaad.
In de namen van de personen vinden wij een
groot deel van hun werk en betekenis terug.
Uit Izaäk komt de splitsing, het kruispunt
der wegen, voorgesteld door de letter X, en
de X zijn twee letters K, de één ruggelings
tegen de ander. Iza-ak = Isis-Ik, of AK-KA.
Dit is het heilige zaad, het geestelijke zaad.
Ismaël is het vleselijke zaad van Abraham.
Ha Isma, of Isis-ma. Isma of Xrisma, dat is
zalf die men aan het mannelijk
geslachtsdeel smeerde, waardoor men dacht dat het de bevruchting zou
bevorderen (soepeler zou doen glijden). Het zou de immuniteit
betekenen voor dwalen, en hiervandaan hebben de pausen hun
onfeilbaarheid. Abraham heeft op deze manier zijn overtreding met
Hagar willen vergoelijken, door niet te wachten op de lachende, op
Izaäk, de regelrechte Godenzoon, op bovennatuurlijke wijze verwekt.
In Izaäk wordt de heilige zaadlijn voorgezet, en direct opent de Boze de
aanval op Rebekka, die een tweeling baarde.
Ezau = rood. Edom is samengesteld uit het Sumerische-Babylonische 'E'
en 'dom'. Domineren is overheersen. Emesa is de stad van de zwarte
steen, en Diana stond in de stad Efeze. E-phes-Is, de godin met de
onzichtbare occulte onderhelft 'Is'.
Bij Abraham kon de tegenstander niet slagen, en nu probeert hij het
weer via een tweeling in Rebekka.
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Jakob of Jah-koov is de 'kubus van JHWH', waarvan een baksteen het
symbool is, waarin de vier elementen: aarde, vuur, water en lucht
vertegenwoordigd zijn. Jakob wist ook niet dat in die steen, de steen te
Bethel, JHWH schuil ging. In de kubus hebben wij het Goddelijk OP en
NEER, in de drie koppels, zoals bij de 'dobbelsteen' 1&6, 2&5, 3&4,
waarvan de som altijd 7 is.
Toen Jakob Ezau tegemoet ging, Gen.32:9, zond Jakob een geschenk
van 600 stuks vee, dat is niet niks!
Hijzelf worstelde die nacht met een man, totdat de dageraad opging.
Die man zag dat hij het niet kon winnen van Jakob, en roerde toen diens
heup aan, hetwelk een zeer funeste plaats was, en Jakob daardoor zich
mogelijk niet meer zou kunnen voortplanten, daar Jakob op dát moment
nog maar 11 zonen had (vers 22). De 12e moest nog komen, nl.
Benjamin, en dát wilde de Boze verhinderen. Twaalf is het getal voor de
regeringsvolheid, en Ezau had wel 11 vorsten! Gen.36:40-43, en géén
12. Ismael kreeg wel 12 vorsten, Genesis 17:20.
De ouden zagen die regeringsvolheid in de hemel afgespiegeld, in de
Zodiac of Dierenriem, met 12 tekens! Zover is Ezau niet gekomen!
Jakob wel,waar in Israël de twaalf
stammen zijn, waar er twaalf
richters waren, twaalf profeten,
twaalf apostelen, en in het Nieuwe
Jeruzalem het getal TWAALF
domineert. Zelfs bij de engelen
domineert het getal twaalf, zie
Matth.26:53.
Zo het Hemelse is, zo moet het
aardse worden. het hemelse kende
twaalf Elohim/goden, de perfecte
regeervorm, en deze moest ook op
aarde alzo komen.
De man had met Jakob geworsteld en vroeg of hij gaan mocht, maar dat
liet Jakob niet toe, tenzij hij hem eerst zou zegenen. En de man kende
aan Jakob terecht de naam ISRAëL toe, omdat hij zich vorstelijk had
gedragen met 'Elohim' en de mensen. De man wilde zijn naam niet
zeggen, en Jakob noemde de naam van die plaats Pniël, of Pen-e-ale, het
vijfvoudige aangezicht van die 'god' of boodschapper. Gen.32:30.
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Jakobs nieuwe naam bestond uit drie dimensies: IS + RA + EL, waarin
Isis, Ra en El te herkennen zijn.
Die man waarmee Jakob worstelde, was dat JHWH of een andere 'god'?
Dit kan niet JHWH geweest zijn, noch de Malak of Bode van JHWH,
daar niemand ooit JHWH heeft gezien, en de goede Engelen echt niet
gaan worstelen met de goede zaadlijn van JHWH. Die man is een bode
van Ezau geweest. In Ps.81 worden de rechters ook goden genoemd, en
zie ook Ps.86:8, Job 1:6.
Jakob onthulde zelf dit
raadselachtige, wanneer hij tegen
Ezau zei: 'Want ik zag Uw
aangezicht, als of dat ik Gods
aangezicht had gezien.
(Gen.33:10). Als verliezer kende
deze bode van Ezau aan Jakob de
overwinning toe. Zo moest ook
Bileam Israël zegenen, tegen de
wil van Balak in.
De 12e moest en zou uit Jakob
voortkomen, nl. de 'zoon der rechterhand' nl. Benjamin!
Ezau is een onheilige, Hebr.12:16.
In Benjamin bereikte Jakob die fel begeerde regeringsvolheid!
Ondanks de ontwrichte heup kwam de 12e er wél!
De tocht van Isis-Osiris duurde 36 dagen. Met de ondergaande zon,
door de 12 broers omringd (de 12 dierenriemtekens) ging de zon plus de
12 broers de kuil in, de hades, onderwereld of het graf (waarvan ons
land een symbool is, Helland, waar Jakob in de eindtijd zal wonen, op
en in de bestelde plaats) om aldaar weer zaliger (in de Elyseeuwse
velden = Zeeland, seliger, zaliger) als een OSIRIS op te staan, liefst als
een Phar-A-O.
Bij Jakob gaat het om de kubus met de drie koppels, en het aantal
kansen wat men bij een kubus (dobbelsteen) heeft is exact 36!
1+2+3+4+5+6+5+4+3+2+1= 36
Deze Hoeksteen of Hoofdsteen is door de wijze bouwlieden verworpen.
De twaalf Zoo-I-Di-Akos tekens aan de hemel beelden de aardse
perfectie uit, en de Ia-kubus, wanneer men de kubus openvouwt, toont
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een oude telmethode, die wij in veel geometrische patronen herkennen
als een kruis.
4
1562
3
waarin het getal vijf het centrum vormt, en horizontaal de som 15
is,(1+5+6+2=15) en verticaal de som 12 (4+5+3=12) is.
Vermenigvuldigd komt er uit beiden het getal 60 uit! (3x5x4=60 en
1x5x6x2=60).
De Ouden zagen dan ook de kosmos als vijftienvoudig, met twaalf
dierenriemtekens.
De perfecte regeerder zou uit Jakob voortkomen, als de loot of knuppel
uit de wortel van Iéssai.
De Farizeërs waren meest Edomieten, Isisploegers, de Phar-Isaioi.
(zoekers naar de wortel van Isaï). Riza = wortelgraver, en keert men riza
om dan heeft men nazir, waarvan men zei dat uit Nazareth niets goeds
kon komen. Zij waren wortelgravers, en pluisden de stambomen na. Het
ging hen erom, om de 'heilige zaadlijn' op te sporen, zodat ze deze via
vermenging konden vernietigen. Zij verwierpen de Xrestos (de
Deugende) Die ons met Zijn Xresta (weldaden) overlaadt en Xresis
(wonderen) verricht als de Xresterios (profeet) en als Xrestes (wonderverkondiger) van de Xrestoi Theo (de heilbrengende god).
Xrestés betekent woekeraar, en ziet regelrecht op de zichzelf zo
noemende plaatsvervanger van Christus .... de Paus! Hij hanteert de
opengeslagen kubus als kruis! De wáre christossen zijn de gezalfden
van JHWH, o.a. de koningen en hogepriesters in Israel.
De Joden (meest Edom-ingemengd) blijven zitten met hun Messiasverwachting, het kara-doxia (gespannen uitzien). Kara komt van het
sterrenbeeld Kreeft, want uit de Kreeft moet hun Messias of dé Messias
komen! Dit is het tegenbeeld van Ma-Ka-Ra, Capricornus.
De latere christelijke concilies zijn niet veel meer geweest dan occulte
'christelijke' genootschappen, waarin de R.K-cultus van de KA (stem)
van Rama werd gehoord (van de moord op kinderen, waar men Rachels
stem in hoorde, die de moord op haar kinderen, met name op het
Benjamins-volk, de 12e, beweende). Zie Jeremia 30-33.
De stam Benjamin heeft het altijd moeten ontgelden als 12e stam. Er
bleven in de richterentijd slechts 400 mannen over. Al de apostelen
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waren Benjaminieten, Galilea was Benjamin, en ook Paulus kwam uit
Benjamin. In de stam Benjamin zaten veel kinderen Belials ingemengd,
zie borchure 219.
De twaalf stammen waren weg,
verdwenen in de verstrooiing, en
daarom weende Rachel. Maar voor
JHWH waren zij niet weg, daar
Hij voor hen een plaats had besteld
in het Noord Westen.
In die oude cultus was keizer
Constantijn de Grote de levende
X-P-hIstos, de verlosser, waarvan
wij weten dat hij een verwoed
zonaanbidder is gebleven, een
meervoudig moordenaar was, en
de Wet van JHWH wijzigde. Hij leidde het concilie waarin de twee
naturenleer zich weerspiegelde, dat wil zeggen, de twee naturen van het
christendom: enerzijds in naam christenen, en anderzijds een heidens
occult genootschap!
Rome is dan ook altijd verdeeld gebleven en verscheurd door deze oervete tussen de enerzijds homosexuele klerus, en anderzijds de lesbische
gemeente. Vandaar dat het Roomse doopvont nog altijd heet: Uterus
Ecclesia= baarmoeder der uitverkiezing der kerk.
Rome nóch de astrologen van die tijd hebben iets begrepen van de wáre
'God' JHWH en Diens hemelse voorbeeld in de Dierenriem, hetwelk als
voorbeeld diende voor het aardse. En ook Israël zelf heeft het slecht
verstaan, maar JHWH heeft het wél Zelf in hen uitgewerkt. Zo kwamen
er de twaalf stammen! Elk met een eigen teken (symbool) in hun
vaandel.
Rome heeft nooit kunnen denken dat de innerlijke levens-encycliek
tegengesteld zou verlopen aan de uiterlijke. De aardse driehoek verloopt
als Taurus > Scorpio > Virgp. Waar Taurus de zaaiende stier is, en de
Melkweg het spoor is van het sperma (zaad). Om tot de onsterfelijkheid
te komen moest de dood worden gesmaakt, nl. door de doodsteek van
Scorpio, omdat het aardse loon, van het bij de geboorte verloren gegane
Goddelijke (zei Rome) was de dood, en zó is de leer der erfzonde
ontstaan! Virgo is dan de maagd, de Magna Mater, die een zeef had
om het goede uit het kwade te ziften. Zij is tevens het Grote Mengvat
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(Kratèr) waaruit de Kosmo-krater (wereldheerser) zal moeten
voortkomen (Antichrist!).
De lieden van de onheilige zaadlijn hebben het heilige zaad steeds
getracht te smoren in de kiem, maar dat is niet gelukt. De heilige lijn is
opgezet, en er is geen bezwering tegen Jakob mogelijk, profeteerde
Bileam.
Ook de verstrooiing der twaalf stammen zal achteraf blijken geen
vernietiging, maar uitzaaiing te zijn geweest, om het daarná waar
bijeen te verzamelen. Jakob zal wel door een zeer benauwde tijd
heengaan, maar zál daaruit worden gered!
Edoms ondergang is reeds vastgesteld, zie Jer.49:7-22, Jesaja 36,
Obadja. En Jakob wordt hersteld, zie Jer.50:17-20, 51:5.
Die tijd is zeer nabij, en wij moeten de Naam van JHWH daarvoor
loven en prijzen!
Nogmaals: Was Jakob een bedrieger?
Ezau heeft getoond een volwaardige volgeling (nakomeling) te zijn van
Kaïn, Nimrod, van Babelse oorsprong, met een misdadige inslag en
bedriegelijke geest. Jakob was een oprecht man, en Ezau heeft het
klaargespeeld om van Jakob een bedrieger te maken! De blaam die Ezau
op Jakob heeft geworpen, moeten wij zuiveren!
Ezau heeft zijn eerstgeboorterecht verkocht
aan Jakob, en daarvan is niet meer terug te
komen. Verkocht = Verkocht!
En Ezau zwoer daarbij aan Jakob, en
verachtte het eerstgeboorterecht!
Toen Izaäk tegen Ezau zei dat hij hem wilde
gaan zegenen met de eerstegeboortezegen,
had Ezau moeten zeggen, wanneer hij een
eerlijke kerel was geweest: Nee vader, U
moet Jakob zegenen, want ik heb mijn
eerstgeboorterecht verkocht aan hem.
Ezau verzint ook maar wat door te zeggen
dat de naam 'Jakob' bedrieger zou betekenen, daar Jakob hem tweemaal
zou hebben bedrogen.
Dan zegt Ezau dat Jakob hem zijn
eerstgeboorterecht had afgenomen met bedrog, en nu ook nog eens de
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zegen!
Dit is een klinkklare leugen van Ezau.
Toen Ezau zijn eerstgeboorte aan Jakob verkocht verviel automatisch
zijn naam aan Jakob, dus wanneer Jakob tegen Izaäk zegt: Ik ben Ezau,
Uw eerstgeboorne...., liegt hij niet!
Door de verkoopshandeling ging de naam van de persoon (zoals men nu
ook bedrijven verkoopt en de naam meeverkocht wordt) over op de
nieuwe eigenaar!
Rebekka overkleedde Jakob met een harig vel, en ook dát is géén
bedrog! Want Jakob had het recht op het wezenskenmerk van de
eerstgeboorne overgenomen, en dat kenmerk was: behaardheid!
Jakob is géén leugenaar!
En, de bode of 'god' van Ezau erkent het tenslotte, na de worsteling te
Pniël, ruiterlijk: Gij hebt u vorstelijk (dat wil zeggen: eerlijk) gedragen
met Elohim en de mensen!
Dus: Jakob is géén bedrieger! Hij is een echte vorst!
Izaäk heeft zich in werkelijkheid vergist toen hij tegen Ezau zei dat zijn
broeder gekomen was en met bedrog de eerstgeboortezegen had
afgepakt van Ezau. Izaak was in twee opzichten blind, daar hij Gods
raad niet doorzag. De schijn had Jakob tegen, maar de waarheid had hij
mee! In het blad 'Het Stenen Koninkrijk', onder redactie van majoor C.
van der Vecht, 1954, 11e jaargang no. 10, staat een goed artikel van dhr.
Th. van Deurzen, over de vraag of Jakob een bedrieger was.
Het grootste bedrog
Hoe lezen wij de geschiedenis van Ezau en Jakob, en het gevecht met de
'engel', en hoe zit dat met de beschrijving ervan in Hosea 12:5?
Wij vragen ons af hoe subtiel het bedrog in de wereld is doorgegaan, nl.
dat de wereld, en voornamelijk de christenen, geloven dat het
regelrechte volk van de satan (Lucifer) hét uitverkoren volk van JHWH
zou zijn!
Deze kinderen van de Boze moeten elke acht tot tien generaties zich
vermengen met het ware zaad van Abraham, omrede dat zij géén
levenskracht in hun eigen bloed hebben!
De boze lieden stalen die levenskracht d.m.v. overspel (Eva x Nachash
= Kain). Na elke acht tot tien generaties vervalt hun levenskracht, en
eindigt het 'slangenzaad' in mentale ziekten als Tay Sachs, Nieman
Pieck, etc-.
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De zogenaamde bloedzuiverheid van de Edom-joden is een grote fabel.
Juist dit overspel is ten strengste verboden, en in Joh.8 identificeert
Jezus hen als zijnde een 'overspelig geslacht'.
Door de eeuwen heen hebben deze Joden zich genoodzaakt gezien om
ánder bloed in zich op te nemen, nl. het bloed van Jakob, Israël, of te
wel blank bloed. Sommigen zeggen dat zij dat deden op het Pascha. Dan
zouden zij jongere kinderen weggeroofd hebben voor hun rituele
moorden, om het bloed op te vangen en het daarna op te drinken, om
hun 'soort' in leven te houden! Of dit op waarheid berust weten wij niet!
De nog echte Judahieten/joden zijn van deze beschuldiging wel mede de
dupe geworden. U kunt hier wel meer informatie over inwinnen bij Chr.
Educ. Ass. P.O.Box 20342, St. Petersburg, Fla. 33742 USA. En bij The
Truth at Last, P.O.Box 1211,
Marietta, Georgia 30061, USA,
kunt U een boek bestellen van
Dr. Arnold.S.Leese ‘On Jewish
Ritual Murder’, $3,95.
Vandaag de dag is het hun
gemakkelijker gemaakt met
bloedtransfusies. Zij behoeven
op die wijze niet meer kinderen
van blanken te roven, maar
kunnen naar een bloedbank
stappen en hun bloed laten
verversen....... gratis gegeven
door Jakobs kinderen!
Hosea 12:4 in zijn kracht (Jakob) gedroeg hij zich vorstelijk met 'god'.
Vers 5. n.l. de Engel, dat was een bode of afgezant van Ezau. Hij
weende en smeekte hem. Wie? Wie weende? Jakob of die engel? Ik
denk die engel, want Jakob was immers overwinnaar. En, te Bethel
vond Hij Hem, en aldaar sprak Hij met ons, nl. JHWH, de Elohim der
legermachten.
Dit woordje 'ons' ziet dus niet op de persoon van Jakob, want die was
alléén tijdens het gevecht, maar ziet op het hele volk Israël. Jakob had te
Bethel JHWH ooit gevonden, en veel later sprak diezelfde JHWH aldaar
met het hele volk!
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Jakobs worsteling heeft al heel wat pennen in beweging gebracht. Wie
was die Engel?
De naam Pniël komt van Pen-ee-ale. Pen = vijf, El = Elohim. Pniël is
alzo het vijf-voudige 'gezicht van Elohim'.
Indien Jakob met zijn eigen Elohim heeft geworsteld, zeg dan eens wat
voor doel en waarde zulk een strijd heeft gehad? Laat JHWH Zijn eigen
lieve kinderen vechten op leven en dood met Zichzelf of Zijn Engelen?
Heeft JHWH er behagen in dat Jakob de rest van zijn leven mank moest
lopen?
Nee, JHWH stond juist
geheel (vijfhoekig) achter
Jakob, tot wie te Bethel
was gezegd: Ik ben met U,
en IK zal U behoeden
overal... want IK zal U niet
verlaten. Gen.28:15.
Is diezelfde Elohim nú
ineens de belager van
Jakob, juist op het moment
dat Jakob zeer bang was
Ezau te ontmoeten? Dat is
niet fraai van zo'n Elohim
om Jakob op dat moment
nog eens een flinke tik te geven! En zou Elohim het dan nog verliezen
ook van Jakob? Elohim speelt toch geen spelletje gevecht, zoals een
grote vader met zijn zoontje doet, en het zoontje stiekum laat winnen?
Nee, Jakob had zijn tegenstander in de houdgreep, en déze smeekte
Jakob om hem los te laten! Jakob zei toen: Ik laat je niet los voordat jij
mij zegent, dat wil zeggen, voordat jij mij volledig toegeeft dat de
eerstegeboorte van mij is!
Jakob had hier Gods aangezicht inderdaad gezien, maar óók het
aangezicht van de Ezau-bode! En JHWH had Zich voor de 100% achter
Jakob geschaard.
In de S.V. staat: En mijn ziel is gered geweest. In het Hebreeuws staat
iets anders, n.l. Natsal, dat is: Door Elohims vijfkracht heb ik mijn
leven weten te redden!
De man met wie Jakob worstelde was een bode of sluipmoordenaar van
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Ezau, niemand minder. In het donker dacht deze bode Jakob te
overmeesteren. Toen de bode naar Ezau terug mocht gaan, had hij geen
andere boodschap aan Ezau dan: Jakob is de meerdere, daar kun jij niet
tegen op! Ezau vecht zelf niet, maar laat altijd de kastanjes uit het vuur
halen door een ander! Zou de ware Elohim een nederlaag kunnen
gedogen, zelfs van Zijn kinderen? De bode wilde zijn naam niet kwijt,
dat zou de nederlaag nóg verdubbeld hebben. Terwijl JHWH regelmatig
tot Jakob zei dat Hij de God van zijn vaderen was. Ik ben de Elohim van
Uw vader Abraham en Izaak.
Vendetta of bloedwraak
Volgens Wikipedia:
Bloedwraak, in extremere gevallen met vendetta, het Zuid-Italiaanse woord
voor bloedwraak, aangeduid, is een vorm van eigenrichting (meer specifiek:
stammenrechtspraak) waarin de familie of stam van een dode het recht heeft
die te wreken op de schuldige, ook als de dood het gevolg was van een
ongeval. Als de dode niet wordt gewroken, verliest de getroffen familie of
stam haar maatschappelijke eer (Turks sjeref, Arabisch sharaf). Bloedwraak
moet niet verward worden met eerwraak.
Het doel van bloedwraak is het herstellen van het machtsevenwicht tussen de
stammen en daarmee het herstellen van de maatschappelijke eer. Na de
tweede dode, dus bij een gelijke stand, is de bloedwraak in principe afgedaan.
Als de tweede dode door zijn positie meer 'waard' was, of de getroffen familie
de tweede dode 'onterecht' vindt, kan een bloedvete ontstaan.
Geschiedenis en godsdienst
Bloedwraak is een eeuwenoud cultureel fenomeen. In het eerste Bijbelboek
Genesis (en ook in andere Bijbelboeken uit het Oude Testament) wordt
gesteld dat een moordenaar gedood moet worden. Er wordt daarbij niet
bepaald, wie verantwoordelijk is voor het doden van een moordenaar[1].
Binnen een stam, en zeker binnen een familie, komt bloedwraak relatief
zelden voor; men deelt immers dezelfde maatschappelijke eer en door
onderlinge conflicten kan men die verliezen zonder dat er een schuldige van
buiten de familie kan worden aangewezen.
Zo was de moord op Abel door zijn broer Kaïn (Genesis 4:8[2]) een intern
conflict. Kaïn had door de moord de stam verzwakt en afbreuk gedaan aan
haar integriteit jegens de buitenwereld. Volgens het gewoonterecht bepaalt de
stam in zo'n geval zelf de strafmaat. Die hoeft niet de dood te betekenen: er is
immers geen schuldige buiten de eigen stam van wie bloed geëist kan worden.
Bovendien is het ongebruikelijk om 'eigen' bloed te doen vloeien. Kaïn werd
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uit de stam verstoten en verbannen. In het algemeen zijn verstotenen
vogelvrij: als ze gedood worden, komt de stam niet meer voor hen op door
hun 'bloed te wreken'. Maar bij wijze van uitzondering kreeg Kaïn van God
een merkteken, waardoor duidelijk was dat hij, anders dan andere
verbannenen, toch bescherming genoot. Degene die hem zou doden, moest
rekenen met bloedwraak van God zelf [zie Genesis 4:15[3]].)
Vanaf de verhalen over de Zondvloed wordt het vonnissen van moordenaars
in de Bijbel bij officiële en onafhankelijke instanties neergelegd: hiermee
werd de doodstraf gelegitimeerd, maar de bloedwraak veroordeeld.
Ook in de Koran wordt het recht op vergelding (qisaas) met zoveel woorden
erkend, maar de gelovigen wordt
dringend geadviseerd genoegen
te nemen met een afkoopsom of
'bloedgeld' (diya) (Koran
2:178[4], zie hieronder). In
Jemen haalde een geval van
ultieme vergevingsgezindheid (in
plm. 2000) de pers: een vader
vergaf de moordenaar van zijn
zoon en zag bovendien af van
bloedgeld. Hij vond dat de
moordenaar zich al voor God
Kain vermoordt Abel
moet verantwoorden. Hierdoor
voorkwam hij de executie van de moordenaar.
Bloedwraak werd in Europa toegepast door de Germanen. Met de komst van
een overheid die zorg draagt voor het bestraffen van misdadigers zou
bloedwraak als gerechtvaardigde reden voor moord uit vrijwel heel Europa
verdwijnen. Alleen op Corsica, Sicilië en Albanië komt in Europa bloedwraak
nog voor. In een aantal landen komt bloedwraak nog steeds voor.
Bloedvete
Een bloedwraakmoord, dat wil zeggen een tweede dode, kan leiden tot een
nieuwe (derde) dode, die weer gewroken moet worden. Dit wordt ook wel een
vendetta, een bloedvete oftewel een wraakneming zonder einde, genoemd.
De kans een vendetta te beëindigen is het grootst wanneer er aan beide zijden
evenveel slachtoffers zijn gevallen. Maar de telling is niet zo simpel omdat
ook de status van de slachtoffers van belang is. Zo geldt een ouder slachtoffer
als 'waardevoller' dan een jonge vrijgezel.
Hoewel bloedwraak in principe een kwestie tussen families of stammen is,
komt het fenomeen ook voor tussen criminele benden. De liquidatiegolf in de
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Amsterdamse onderwereld, die sinds 2000 al tientallen slachtoffers heeft
geëist, kan gezien worden als een vorm van vendetta. Overigens is bekend dat
criminele benden, met name die Amerikaanse maffia, vaak als
familie-organisaties zijn begonnen en wordt de onderlinge band en loyaliteit
tussen de leden gezien als die tussen familieleden.

In de Vendetta gaat het om de bloedwraak, de erfvijandschap, de
wraakzucht, meestal een broederstrijd, heeft te maken met
afstamming, rijkdom, nageslacht en vooral de eerstgeboorte. Wij zien
dat zeer fel uitkomen bij Ezau en zijn nageslacht, zie onderstaande
tekst uit:
Ezechiël 35:5 Omdat gij een eeuwige vijandschap hebt, en hebt de
kinderen Israels doen wegvloeien door het geweld des zwaards, ten tijde
huns verderfs, ten tijde der uiterste ongerechtigheid;

Ezau heeft ruimschoots de tijd gehad om zijn inborst te tonen. Er komt
uit een vat wat er in zit. Men kan uit een zuurkoolvat geen
komkommers verwachten, en uit een wijnvat komt geen zwavelzuur.
Ezau blijkt een ‘eeuwige’, dat wil zeggen altoosdurende vijandschap te
bezitten, wat zelfs op zijn nazaten overgeplant en doorgegeven wordt.
vandaag zien we in het wereldgebeuren het volgende plaatsvinden:
In vroeger tijden heeft Jacob zijn rechten moeten halen via
vermomming in de kledij van Ezau. Vandaag de dag zien wij dat de
Ezau-nazaten zich vermommen in de kledij van Jakob. Het zijn de
overwegend moderne zionisten die als nazaten van Kain en Ezau zich
tooien met de naam Israel en joden, terwijl zij liegen en het in
werkelijkheid een synagoge van de satan betreft, zie Openbaring 2:9
en 3:9. Zie onze brochures over Edom, no.403, 480, 484 en 489. Ezau
neemt revanche, wraak. Hij komt er echter niet best af, lees Obadja en
Jesaja
Jesaja 34:5 Want Mijn zwaard is dronken geworden in den hemel; ziet,
het zal ten oordeel nederdalen op Edom, en op het volk, hetwelk Ik
verbannen heb.
Jesaja 63:1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen,
van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn
grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te
verlossen.

