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Inleiding

Men spreekt veel over ‘de Leeuw uit Juda’s stam’. Juda wordt in de

zegening van Jakob vergeleken met een leeuw. Juda is echter niet de

enige zoon van Jakob die met een leeuw wordt geassocieerd. Ook het

volk Israel wordt door Bileam een leeuw genoemd,  zie: 
Genesis 49:9  Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof

opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw,

en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?

Numeri 23:24  Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, en het zal

zich verheffen als een leeuw; het zal zich niet neerleggen, totdat het den

roof gegeten, en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben!

Numeri 24:9  Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd, gelijk een

leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent,

die zij gezegend, en vervloekt zij, wie u vervloekt!

Deuteronomium 33:20  En van Gad zeide hij: Gezegend zij, die aan Gad

ruimte maakt! hij woont als een oude leeuw, en verscheurt den arm, ja ook

den schedel.

Deuteronomium 33:22  En van Dan zeide hij: Dan is een jonge leeuw; hij

zal als uit Bazan voortspringen.

De Leeuw 

Uit Bijbels woordenboek extract: ""De leeuw

was voor de Israëliet een gevreesde en

gevaarlijke vijand. Tegenwoordig leeft hij niet

meer in Palestina. De Joden hadden vier

verschillende woorden voor leeuw en nog

enkele dichterlijke benamingen. De leeuw is

zich van zijn kracht bewust, fier en trots, en

bekommert zich niet om het geschreeuw van

aanvallers; alleen voor een grote overmacht trekt hij zich rustig en kalm

terug; zijn prooi sleept hij aan de nek voort. Pas in zijn hol eet de leeuw

zijn prooi op. Het is bijna onmogelijk hem te ontkomen. De leeuw is het

beeld van kracht, van moed en van koninklijke macht. Met een leeuw

worden bij voorkeur dappere helden vergeleken.. 

Koninklijke tronen zoals die van Salomo waren met leeuwen versierd,

en de Profeet Ezechiël geeft zijn cherubs ook het gezicht van een leeuw

(zie Cherubs) alles, omdat dit dier het beeld is van majesteit en kracht. 

Normale mensen waren bang voor de leeuw. Alleen dappere helden als

David (1 Sam. 17:34vv <1Sa 17.34>), Simson (Richt. 14:5vv <Jud
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14.5>) en Benaja (2 Sam. 23:20 <2Sa 23.20>) durfden de strijd met hem

aan en overwonnen. Josefus zegt dat Simson de leeuw met de handen

worgde, en dat David hem bij de staart greep en tegen de aarde

verpletterde"".

Levenskracht

Het gaat in de schepping om het ontstaan van het leven, het levenslicht,

of anders gezegd, de levenskracht. Daarbij gaat het om de kennis, het

weten en de inwijding in de natuurwetten. In het rijk der natuur zien wij

dat de leeuw de koning der dieren is (superioriteit). De adelaar is de

koning der vogels. De eik is de koning der bomen. De mens is over al

deze scheppingen gesteld als wachter en beheerder. Niet dat de mens de

sterkste is, maar wel dat de mens zelfs de sterkste dieren kan temmen.

De levenskracht van alle schepselen en voortbrengselen is afkomstig

van de Schepper, die het ontoegankelijke Licht bewoont. Licht is

energie, elektra, het atoom of ion. Zelfs namen van Bijbelse figuren

wijzen daar naar toe, denk aan Adam, Aton of atoom. Uit Adam is Eva

voortgebracht, een vrouw met een procreatievermogen, de E of ei-

sprong, ei of eye in het Engels, is oog, het balletje, het zaad. Eva is het

begin, de start, ook wel vergeleken met A-starte en Isis, de godinnen

van het levenslicht. 
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De Schepper heeft door het ‘Beginsel’ alles geschapen, zie brochure

192.  Het Beginsel is het Goddelijke startpunt, beginpunt, waardoor het

licht is voortgebracht en afgekoeld tot materie. De materie is en blijft

bezield, want wat uit de Schepper voortkomt is niet dood, maar bezield,

begeesterd met levenskracht, dat we elektra noemen, of in het Engels

current. Dat is de levensstroom, en van current naar currency komen wij

bij de enige schepping van de mens, nl het geld, de geld-stroom. Geld is

macht. Geld is gecreëerd om te kopen en te verkopen. Kopen en

verkopen zijn de twee pilaren die de Kaïn-mensen en Nefilim schiepen

om hun leven in stand te houden, om over de levens van de adamieten te

kunnen heersen, door te parasiteren. Deze twee pilaren van kopen en

verkopen zien wij terug bij de godin van het licht (Hekate, Artemis of

Juno Lucina) , gesymboliseerd door de zon en de maan, de twee

hoofdplaneten die ons leven beheersen. De godin van het licht werd de

maangodin genoemd,

e n  s o m s  o o k

watergodin. De maan

heeft immers invloed

op het water, op eb en

vloed. De maan heeft

een  l i ch tzi jde  en

duis tere  zi jde,  i s

afnemen en wassend.

De maan regelt de

‘stroom’ van generatie

en mogelijk ook de

‘stroom’ van sterven.

In de naam van koning Salomo zien wij dat de zon en de maan verenigd

zijn met elkaar: Sol - O - Mon = zon en maan. Men kan het ook anders

schrijven: Sal - Amen, zoon van Amon. Hij is de ‘Lord of the Rings’, de

man die een speciale magische ring droeg, waarmee hij duistere

machten kon oproepen, zoals in de Talmoed staat. Met deze ring kon hij

heersen, zoals de paus ook de Fisherring draagt. Salomo bouwde een

Tempel, in naam voor JHWH, maar in werkelijkheid voor de Zon en

Maan. De Tempel van Salomo verschilde in niets van de heidense

zonne- en maan-tempels uit omliggende landen, met name uit Egypte.

Al deze tempels waren er voor de zon- en maan-diensten, gebaseerd op
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de drie-dimensionale illusie, die men via technieken tot stand bracht,

om daarmee het volk om te tuin te leiden. Het was priesterbedrog, om

het volk onder hun macht te houden via kopen en verkopen, dat is

handeldrijven, zoals de Vorst (ook wel Lucifer genoemd) uit Ezechiël

28. De tempel van Salomo was net als alle tempels gericht op de

opkomende zon. In de tempelpoort was daartoe een gouden plaat

aangebracht, waarin een rond gat zat, waardoor de opkomende zon op

21 juni haar licht liet schijnen tot in het Heilige richting het Heilige der

heiligen. Koning Hizkia stelde later deze gouden plaat bij vanwege het

verschuiven van de aardas. Hij ‘beterde’ de poort,  2 Kronieken 29:3.

Voor de ingang van al deze

tempels stonden twee zuilen,

zoals de twee zuilen voor

Salomo’s tempel Jakin en

Boaz genoemd werden, of te

wel kopen en verkopen. De

god die men zei in deze

tempels te wonen was de

energie-god, die men via

t e c h n i e ke n  z i c h  l i e t

manifesteren. Het was niet

de Schepper-god, maar een

zelfgecreëerde 3D-illusie-

god. Wel hield men het volk voor dat het om de ene wáre God zou gaan,

maar het volk kon geen onderscheid maken en geloofde de

priesterklasse. De elektra-manifestaties wekten bij het volk vrees en

angst, zodat men hen kon manipuleren zoveel als men maar wilde.

Hierdoor bracht men het volk in slavernij en hield men het volk de

komst van verlossers voor ogen, van messiassen die hen zouden

bevrijden, maar die in werkelijkheid nooit verschenen. Men hield het

volk een gelukzalig hiernamaals voor ogen in een hemel, waar alle

ellende over zou zijn, terwijl men zelf als goden op de aarde leefde van

het zweet en de inbreng der massa’s, via kopen en verkopen. Mozes

zwijgt in alle talen over een heerlijk hiernamaals, en in het Oude

Testament leest men over iets dergelijks niets. In oud-Egypte as men

heel knap in het opwekken van tekenen en wonderen via technologie.
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Afbeeldingen van de website: www.illuminatimatrix 

Denk aan Mozes die voor de Farao stond met zijn wondertekens, de staf

die in een slang veranderde, wat de tovenaars ook konden. 

Deze ‘slangen’ waren wat wij noemen elektrische ontladingen, arc’s of

vlambogen, zie brochures 13a, 13b en 13c.

De huidige satanisten kennen deze trucjes ook via HAARP, waarmee zij

ons in een soort trance-staat willen brengen en houden, zodat hun

bedrog niet openbaar wordt en wij geen verzet zullen plegen. Wanneer

wij (de massa’s) zouden ontwaken, is hun spel uit.  Internet is een

machtig middel of wapen om de massa’s uit hun comatische

slaaptoestand te doen

ontwaken. Vandaar dat

er plannen zijn om

Internet  streng te

censureren. Wij zagen

h e t  t i j d e n s  d e

volksopstand in Egypte

28-01-2011 dat de

overheid Internet en de

mobiele telefoon lam

legde.  De illuminati

schuwen het licht en

willen ons in de

d u i s t e r n i s  v a n

onwetendheid houden.

Zij zijn zeer bang voor

ontwaakte bevolkingen.

Zij houden ons wel de

komst van hun lichtgod

voor, hun grote licht, de

All-Ion of Allah-Z-Ion,

de Li-on,  een leeuw uit Juda/Zion, of uit Babylon, bab-el-ion. Het is als

of het hierbij zou gaan om de Leeuw uit de stam Juda. Prins Charles en

zijn zoon William zouden hiervoor in aanmerking komen. Hun

heraldiek wijst in tegengestelde richting, nl. van draken. Hun doel is om

alle grote wereldreligies samen te smelten tot één wereldgodsdienst, met

de god der illusies, van de 3D-lichtmanifestaties. Dat nu is hun

schepping van een god uit niets, uit lichtbundels.  De wáre God schiep
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ná niets, door het alles ordenend Beginstel (de Gulden Snede), zie

brochure 192.  De satanisten scheppen illusies, stromen en currencys,

geldstromen en luchtbellen, met als doel om ons ermee te hypnotiseren,

om ons in een waanwereld te laten ronddolen. Men heeft onlangs in

India op een symposium prins Charles een toespraak laten houden,

echter zónder dat hij er persoonlijk aanwezig was! Men had een 3D-

beeld van hem gecreëerd, als of hij er in werkelijkheid was. Lijkt dat op

het beeld dat bijna iedereen zal aanbidden, zie:
Openbaring 13:14  En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de

tekenen, die aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid

van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het

beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden

maken. 15  En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest

een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en

maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden,

gedood zouden worden.

W i j  z i e n  i n  d e

geschiedenis dat veel

m a c h t h e b b e r s ,

koningen, keizers en

landen een leeuw

v o e r e n  i n  h u n

w a p e n s c h i l d e n  o f

heraldiek. Het symbool

van de leeuw wijst voor

hen naar de komst van

het licht. In Babylon,

Egypte en anderen

landen zien we veel

liggende of zittende,

o o k  w e l  s t a a n d e

sphinxen. Een sfinx is

een mythisch wezen en

de kop lijkt op die van

een leeuw, het is een

wachter voor de zon.

Vorstenhuizen gebruiken veelal staande leeuwen of zittende leeuwen.

De leeuw zit of staat en weet waar zijn prooi te vinden is. Hij jaagt
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Afbeeldingen van het kruis van Osiris, het

equinotal cross. De leeuw staat met het

ANKH-kruis erbij.

schrik aan met zijn stem en

verschijning. Zijn manen dienen als

een buffer of stootkussen tegen

klappen van anderen dieren waarmee

hij een gevecht aangaat. De sfinxen

zijn androgeen, zowel mannelijk als

vrouwelijk, wachtend op de komst van

het licht ter bewustwording, op de

komst van de overgang van het huidige

polariteits tijdperk naar een nieuw, wat

tijdens het Galactische kruis zal plaatsvinden op 21-12-

2012. Daarbij gaat het om een nieuw tijdperk waarin de

mensen meer bewust zullen worden, hun 3e oog zal

geopend worden, zie brochures 407-409. 

Kathedralen en tempels hebben veelal de vorm van een liggende sfinx,

en of van een zittende sfinx.  Ze zijn gebouwd om de massa’s te

beïnvloeden via een 3D-illusie, om via hen te kunnen kopen en

verkopen. Nee, ruilhandel wil men niet, daarmee kan men zich niet

verrijken via onze noeste arbeid.  Kerken, Tempels en Kathedralen zijn

allen symbolen van de komst van de lichtgod die de satanisten

verwachten, of anders, die zij zullen laten verschijnen via hun 3D-

projecten, o.a. het BlueBeam project. Dat

wil men enige tijd vòòr 21-12-2012 laten

plaatsvinden.  Deze Lichtbrenger (ook wel

Lucifer genoemd) heeft de techniek om

onze gedachten en geest te beïnvloeden.

Zij willen zien te voorkomen dat wij als

recht-schapen-volkeren op 21-12-2012 het

nieuwe tijdperk zullen binnengaan, waar

volkomen vrijheid heerst, waar men ons

niet meer zal kunnen uitbuiten of

manipuleren. Deze illuminati-imkers

willen gaarne onze honing behouden en ervan smullen.  Zij bezitten de

techniek om ons om de tuin te kunnen leiden. Indien het mogelijk was

zou men de uitverkorenen van God kunnen misleiden, als JHWH het

niet zou verhoeden, zie: Mattheus 24:24.
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Zij kunnen holografische beelden scheppen,

gedachten beïnvloeden, en zelfs gedachten

lezen. Zij willen hun 666-systeem invoeren,

dat houdt algehele controle in van al onze

bewegingen en handelingen. Men wil de

mensheid decimeren en terugbrengen tot

ongeveer 500 miljoen bewoners. 

De gehele oude Egyptische beschaving en de

daarbij behorende 4000 jaar oude

geschiedenis vormt één grote ode of lofzang

aan het Goddelijke mysterie van de

schepping, de éénheid Gods die in een geschapen veelvoud naar buiten

treedt. Het is een eerbewijs aan het Goddelijke, waarbij het geschapene

gezien wordt als terugkerend naar haar bron. Tempelpoorten vertonen

veelal het getal Pi, ook wel de letter H. Steeds zijn het de 2 poten van de

leeuw, met erboven de verbinding via zijn lijf. Pi en Phi zijn getallen,

waarden of functies die zich nooit oplossen. Ze zijn eindeloos. Wij

kunnen niet met deze irrationele factor werken. Wij kunnen niet met het

getal 0,618 (phi) een deel van een brood nemen, en ook niet het 3,14–e

deel (pi). 

De sfinx staat in Giza voor de Grote

Piramide en kijkt richting het oosten,

waar de zon opkomt. Daar stond in

het verleden het sterrenbeeld ‘de

Leeuw’. De sfinx staat symbool voor

de zonnekracht, de levensenergie. In

sommige oude culturen had men

sfinxen met vrouwenborsten en

arendsvleugels en slangenstaarten.

Dat wees op de vloed van de maangodin en naar het melkweg-

sterrenstelsel.  De arendsvleugels wezen naar de mystische phoenix, die

uit haar eigen as herrijst. De slangenstaart wees naar de vloed van de

Nijl op 4 juli.  De sfinx is hermafrodiet, tweeslachtig, en is symbool

voor leven en sterven, zon en maan, De zon zou wijzen naar de

verlosser-zon, of sun, Jezus, en de maan zou wijzen naar zijn moeder

Maria. De begrippen ‘offeren en regeneratie’ wijzen naar de geestelijke

dood en wedergeboorte of   inwijding, die men destijds kende. 
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De illuminati gebruiken ook het symbool van de sfinx,

en koningin Beatrix heeft als Bilderberger/Johanniter

haar kapsel veelal in sfinx-vorm, zie foto.

Mozes en Farao Thutmozes III (1450BC)

Deze Farao leefde in de tijd van de Exodus. Mozes is

de Leeuw-koning-profeet die Israel uit Egypte leidde, waar hij zijn

jeugd en opleiding aan het hof van de Farao heeft doorgebracht.  Zijn

naam betekent zoveel als ‘uit het water getogen’.  Het wijst naar de

waterstromen. Waterstromen wijzen weer naar de gedachtenprocessen

in ons hoofd, die werken op elektra-stromen. Water heeft trouwens ook

een geheugen. Water is een goede geleider.  Mozes voorzegde een

Profeet gelijk hijzelf, die in de eindtijd komen zal, Deut.18:18, waar het

volk Israel naar zal luisteren. Hij zal

het volk wakker schudden uit haar

3D-waan-illusies. Die profeet zal de

Leeuw uit Juda zijn. Zal dat

plaatsvinden op 21-12-2012, om na

drie nachten en drie dagen in een

nieuwe dimensie over te gaan, waar

een hogere bewustwording ons deel

zal worden?  Via de huidige 3D-

wereld waarin wij leven weten de

satanisten via technieken als

HAARP het BlueBeam-project op

te starten, ter misleiding. Het zal

hun niet gelukken om ons in hun

netten te vangen!

De satanisten, illuminaten en consorten werken veel met getallen, met

gematria en kabbalisme. Het getal 111 is voor hen een heilig getal, wat

wijst naar de Heilige die komt (Palmoni), de Profeet/koning als Mozes,

de Leeuw uit de stam Juda.. Langs dit getal verloopt alle kabbalisme.

Aan hun werkwijze kunnen wij hen herkennen. Zij zaten ook achter de

9/11- WTC-aanslagen, wat uit het volgende blijkt:

9 x 1 op een rij = 111.111.111 wanneer vermenigvuldigd met hetzelfde

rijtje 111.111.111 is de uitkomst 12345678987654321. Dat is geen

toeval. Het getal 11 is het getal van de ondergang, door sterven. Het

wijst naar de twee pilaren Jakin en Boaz, of te wel: kopen & verkopen.
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De WTC-torens vormden samen het getal 11. Het was het wereld

handelscentrum van kopen & verkopen!  

111.111.111 is 6x het getal 1, en bij de vorige vermenigvuldiging is het

2 x 6 = 12 maal het getal 1.  De som van 12345678987654321 = 79.

Let nu op, wanneer wij 111.111.111 -- 111.111.111 niet in rijtjes van

drie, maar van 2 opzetten geeft dat 11.11.11.11.11.11.11.11.11 dat zijn

9 rijtjes van 11, of te wel 9/11, de

datum van de aanslagen.

De oprichting van de Orde van

Weishaupt was in 1776, en de

vestiging van de Verenigde Staten

van Amerika was op 4 juli 1776.

Het jaar 1776 is 16 x 111. In het

Amerikaanse Grootzegel zien wij

het getal 111 en 13 verschillende

malen terugkeren. 

Mozes was opgegroeid in Egypte,

bij de Grote Piramide en Sfinx. Hij

leidde het volk uit Egypte door de

woest i jn  Sin,  waarbij  de

wolkkolom het volk begeleidde en

de weg wees. Het gaat hier om de

wolkkolom die zorgde des ‘s

nachts voor verlichting, en

overdag voor schaduw (een soort

paraplu). Ook deze 2 facetten van

de wolkkolom wijzen symbolisch

naar de poten van de  sfinx, de

leeuw-koning of wachter van de

zon.  De doortocht door de Rode

Zee wijst naar het afleggen van de

oude natuur, om beproeft te

worden in de woestijn Sin

(zonde). Sin komt van de

Sumerische maangodin Sin, Sin

wijst naar zand, droog en dor als

de maan. In die woestijn moest het
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volk van haar oude bestaan vervreemden, alvorens het het nieuwe

Kanaän in kon gaan. Dat is een louteringsproces. De zon en maan geven

normaliter levenwekkende energie, maar in een woestijn werkt dat net

andersom, daar zijn de zon en maan dodelijk, òf door grote hitte

overdag, òf door extreme kou des nachts.  Dat is nodig om af te sterven,

alles te verliezen, om in volkomen zelfovergave op JHWH te

vertrouwen, die alleen ons leven in Zijn hand heeft en dat onderhoudt

met hemels manna (het brood der engelen, Ps.78:25) en met water uit de

rotssteen.    

 Bij de berg Sinaï/Horeb vond de verbondssluiting plaats, terwijl de

berg in vuur en vlam stond en rookte, wat gepaard ging met

indrukwekkende geluiden en het

schudden van de aarde. Horeb

betekent zoveel als ‘gloeiende

hitte’. Wij zien hieruit dat het

afleggen en vernieuwen van

onze menselijke natuur niet van

een leien dakje gaat. Er is

schrik, bewustwording, hitte en

koude, duisternis en licht, kracht

en zwakheid, dood en leven voor

nodig.  Mozes ontving er de

twee tabletten waarop de 10

verbondswoorden stonden

g e s c h r e v e n  m e t  G o d s

handschrift. Deze 2 tabletten

wijzen weer naar de 2 pilaren en

2 poten van de sfinx.  De leeuw

doodt met zijn voorpoten. De

dierlijke lust in ons om te overtreden en onze eigen wil te volgen dient

afgelegd te worden. Nadat het volk 40 jaar in de woestijn had vertoefd,

en de oude generatie gestorven was, kon de jonge generatie het land

Kanaän intrekken, na over de rivier de Jordaan te zijn getrokken.  Daar

wilde het volk een koning, zoals de omringende volkeren die hadden.

Hiermee verwierp men JHWH als Koning. Saul werd de eerste koning.

Hij faalde, waarna David koning werd. David kwam op het onheilige

idee om een stenen huis voor JHWH te bouwen, wat Salomo begon en

voleindde, op de berg Moria, een vroegere start- en landingsbasis van de
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Egyptische vorstelling van het gericht, met

Thoth, warboven zon en maan, en onder de

cherubs (sphinxen) 

Annunaki’s en Nefilims. Het is echter nooit Gods bedoeling geweest dat

Hij in een stenen huis (Tempel) zou wonen. Hij wilde wel bij Zijn volk

vertoeven in een tent, een tabernakel, te Sjilo. Salomo bouwde een vaste

woonplaats voor JHWH, terwijl JHWH een verplaatsbare tabernakel

had verkozen.  Zie brochure 455.
Handelingen 7:48  Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met

handen gemaakt; gelijk de profeet zegt: 49  De hemel is Mij een troon, en

de aarde een voetbank Mijner voeten. Hoedanig huis zult gij Mij bouwen,

zegt de Heere, of welke is de plaats Mijner ruste? Zie ook Jesaja 66:1.

Voor de Tempelingang plaatste Salomo de 2 pilaren Jakin en Boaz, het

getal 11, die wijzen naar de Zon en Maan, naar Kopen en Verkopen,

naar de polariteit van plus en min.

Wanneer men tussen plus en min een

elektrische stroom laat gaan, ontstaat er

een vlamboog of arc, dus een poort.  De

Tempel werd door Salomo en Hiram

voorzien van speciale technieken

waarmee men de zogenaamde ‘Gods-

manifestatie’ of ‘heerlijkheid’ kon

oproepen, wat in 3D werd voorgesteld

aan het volk. Dat maakte grote indruk

op het volk, dat van elektra niet het

minste verstand had. Het volk dat in

onwetendheid verkeerde werd erdoor in

slavernij gehouden, geknecht om hoge

belastingen te betalen. Salomo zou een

wijs koning zijn geweest. Let er op dat

hij faalde en zondigde tegen álle

voorschriften die JHWH voor een

koning had geëist, zoals te lezen in

Deut. 17:

 14  Wanneer gij zult gekomen zijn in het land, dat u de HEERE, uw God,

geeft, en gij dat erfelijk zult bezitten en daarin wonen, en gij zeggen zult:

Ik zal een koning over mij stellen, als al de volken, die rondom mij zijn;

15  Zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen, dien de HEERE, uw

God, verkiezen zal; uit het midden uwer broederen zult gij een koning

over u stellen; gij zult niet vermogen over u te zetten een vreemden man,

die uw broeder niet zij.
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16  Maar hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen, en het volk

niet doen wederkeren naar Egypte, om paarden te vermenigvuldigen;

terwijl de HEERE ulieden gezegd heeft: Gij zult voortaan niet wederkeren

door dezen weg.

17  Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn

hart niet afwijke; hij zal ook voor zich geen zilver en goud zeer

vermenigvuldigen.

18  Voorts zal het geschieden, als hij op den stoel zijns koninkrijks zal

zitten, zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit

hetgeen voor het aangezicht der Levitische priesteren is;

19  En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen zijns

levens; opdat hij den HEERE, zijn God, lere vrezen, om te bewaren al de

woorden dezer wet en deze inzettingen, om die te doen;

20  Dat zijn hart zich niet verheffe boven zijn broederen, en dat hij

niet afwijke van het gebod, ter rechter hand of ter linkerhand; opdat

hij de dagen verlenge in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, in het midden

van Israel.

Salomo heeft zich aan niet één van deze voorschriften gehouden! Hij

bouwde voor zichzelf een paleis, waarin een troon met 12 leeuwen. 

Hij handelde met de Egyptenaren in paarden, en zijn goud-inkomsten

bedroegen 666 talenten. Dat komt overeen met het getal van een mens.
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 1 Koningen 10:14  Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een

jaar inkwam was zeshonderd zes en zestig talenten gouds;

Openbaring 13:18  Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het

getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is

zeshonderd zes en zestig.

Momenteel zijn op de plaats van Salomo’s tempel twee Moslims-

tempels gebouwd, nl. de Dome of the Rock, met een gouden koepeldak,

wijzend naar de zon, en de Al-asque Moskee, met een zwart koepeldak,

wijzend naar de maan. Deze twee dome’s symboliseren de ‘doomsday’,

de zogenaamde oordeelsdag, zon en maan, hitte en koude, waaruit de

Phoenix uit haar eigen as dient te herrijzen. Deze phoenix zien wij op

het Amerikaanse Grootzegel afgebeeld, om de Nieuwe Wereld Orde af

te kondigen. De USA is hun nieuwe Atlantis, hun nieuwe hemelse

Kanaän en Nieuwe Jeruzalem. De staat Utah is hun nieuwe Juda, de

Leeuw uit Juda, wat weer

wijst naar de sfinx. De sfinx

is gelijk aan de phoenix.

Wanneer men de sfinx over

de kaart van Amerika legt,

krijgt men het volgende

beeld:     

De kop wijst naar de Rocky

Mountains. De longen van de

sfinx wijzen naar de staten

waar het enorm kan stormen,

orkanen, etc. In deze

omgeving ligt tevens de

Andreasbreuklijn. Het wijst

naar de profetie van de

aloude bergen die zullen

wegzakken, zie o.a. Nahum

1.

De Leeuw van Juda in het Oude Testament

Wie het Boek des Oprechten leest over wat er van Juda wordt gezegd,

raakt daardoor zwaar onder de indruk van diens fenomenale
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capaciteiten. Men leze het zelf. Hier volgt een kort citaat uit een artikel

ter illustratie over de leeuw uit de stam Juda:

""In de eeuwen vóór onze jaartelling kwamen leeuwen voor in de

landen rond de Oostelijke Middellandse Zee. Het grote roofdier komt

dan ook voor in het Oude Testament.

Juda of Yehuda is de oorspronkelijke naam van de door een leeuw

voorgestelde stam Juda, een van de stammen van Israel. In Genesis,

noemt de patriarch Jacob zijn zoon tijdens een zegening een "Gur

Aryeh", Hebreeuws "  oftewel "jonge leeuw"[1].

Christus werd, zo verklaren latere christelijke theologen de tekst van dat

boek, aangekondigd in het Oude Testament.

Hij is het "jong van de leeuwin". De

middeleeuwse scholastici geloofden dat de

leeuwin haar jong dood ter wereld bracht en

het gebrul van de leeuw na drie dagen het jong

tot leven wekte. Zo was het, in hun verklaring,

ook met Christus. Na drie dagen in het graf

werd Christus volgens de leer van de kerk

opgewekt door de stem van God.

Dit laatste verhaal staat ook in een

middeleeuws bestiarium. Er worden in dit

bes t i a r ium nog twee  scho l a s t i eke

karakteristieken van de leeuw genoemd die

verwijzen naar Christus: de leeuw wordt niet gevonden door jagers

omdat hij zijn sporen met zijn staart uitveegt (onze redder verborg zijn

liefde voor ons in de hemel tot hij op aarde kwam) en als de leeuw

slaapt, heeft zijn ogen open. Zo ook bleef het goddelijke van Jezus in de

ogen van de christenen levend toen deze stierf aan het kruis. Deze

middeleeuwse opvattingen over leeuwen hadden en hebben met de aard

en leefwijze van de leeuw niets van doen, ze zijn symbolisch"".

http://www.maya12-21-2012.com/2012forum/index.php?topic=1316.0

Openbaring 5:8 De Leeuw uit Juda

Algemeen leren alle theologen dat het Schriftgedeelte uit Openbaring 5

wijst naar Jezus, zoals uit bovenstaand citaat blijkt. Kijk maar op

Internet naar de vele verklaringen en commentaren, die stuk voor stuk

Jezus zien als de Leeuw uit de stam Juda, en tegelijk als het Lam dat

geslacht is.
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Wij allen weten dat het boek Openbaring een symbolisch boek is.

Leeuw en lam hebben hierin de betekenis om erdoor de perfecte mens

aan te duiden. Dat is de mens die én kloekmoedig is als de leeuw, dus

een overwinnaarssymbool, én die tevens zachtmoedig is als een lam.

Deze twee eigenschappen laten

zich maar moeilijk verenigen in

één dierlijk wezen, maar zijn

minstens net zo zeldzaam te

vinden in één mens.  Een mens

die als een alleenstrijder voor

niets en niemand uit de weg

gaat, die niet vreest voor

tienduizenden, zoals wij in

Psalm 3 zingen.  De mens die in

JHWH is, verlicht in de kennis

van Gods wegen, wiens derde

oog geopend is, in wiens hart de

Wet van JHWH gegrift staat, die

een leeuw en een lam

tegelijkertijd is. Dat houdt in dat

hij het dierlijke in zichzelf heeft

overwonnen, zich vrijgevochten

heeft in de maatschappij en onafhankelijk is, geen angst of vrees heeft

voor de kwade machten, oprecht en trouw is aan de waarheid, geheel en

al op JHWH vertrouwd. Die net als Daniël tussen de leeuwen kan

vertoeven zonder dat deze hem iets durven doen. Die stil van geest is als

het lam, volgzaam en geduldig, vriendelijk en vol mededogen voor de

goeden. Die de kwade eigenschappen heeft afgelegd en heerser is over

zichzelf. Die gedisciplineerd leeft in alle

opzichten. Door de kracht en toezegging van

JHWH leert hij wachten, zoals een sfinx stil

wacht, aangezien wachten op JHWH

verwachten is, of vertrouwen dat de uitkomst

niet zal falen. Hoewel hij moedig en sterk is

als een leeuw, is hij zich van zijn lam-

lendigheid bewust, aan zijn zwakte bekend. 

De sfinx is een symbool voor deze koninklijke

figuren, de godmensen die met leeuwenmoed zijn begiftigd, de
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Leeuw en lam met 7 horens

aanvoerders die hun volgelingen naar de zegen leiden. De kop van de

sfinx staat niet in verhouding tot diens

lichaam. Een leeuw staat ook niet in

verhouding tot een lam, en toch is de

godmens een leeuw en lam in één persoon.

Vorsten en wereldleiders hebben zich

steeds laten fascineren door de leeuw. Wij

z i e n  d a n  o o k  d e  l e e u w  r i j k

vertegenwoordigd in hun wapens en

heraldiek. Dat is de buitenkant. Innerlijk

zijn de meeste vorsten potentaten,

heerschappers, machtswellustelingen, die

innerlijk zwak staan. Alleen de godmensen

worden overwinnaars, die tot een pilaar

worden in de tempel Gods, Openbaring

3:10. De pilaren Jakin0 en Boaz betekenen zoveel als: ‘Hij zal

bevestigen’, en, ‘in Hem is sterkte’. Op de pilaren werden oudtijds

namen geschreven van helden en overwinnaars, ter nagedachtenis.  In

Openbaring 4 gaat het over 4 dieren, symbolen van de 4 leiderstammen

in Israel. Daar staat Juda tussen als de leeuw. In hoofdstuk 5:5 is het de

Leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, die het boek met 7 zegels

opent. Er stond een lam in het midden van de troon en van de 4 dieren

en ouderlingen. Dat lam had 7 hoornen en 7 ogen, dat zijn de 7 geesten

Gods. Men kan maar moeilijk volhouden dat het lam hier wijst op

Jezus, want het wijst hier op de 7 geesten Gods, en op de 7 ogen van

JHWH die de ganse aarde doorwandelen.  De leeuw uit Juda kan men

maar moeilijk laten wijzen op Jezus, aangezien Jezus niet uit Juda, dus

ook niet uit David afstamt. In vers 5:9 wordt het nieuwe lied

opgedragen aan de leeuw en het lam, dat hij ‘ons Gode gekocht heeft

met zijn bloed’. Bij het woordje bloed verwijzen de kanttekenaren naar

Hebreeën 9:14, Exodus 19:6, 1Petrus 2:5-9, en Openbaring 5:10.  Indien

Jezus historisch bestaan heeft, zou hij moeten afstammen van David en

Juda, wil men in hem de Leeuw uit Juda  zien. Jezus zou uit de

ondertrouwde maagd Maria zijn geboren, vanwege bevruchting door de

heilige Geest. Jozef zou niet de echte vader van Jezus zijn, dit terwijl

Jozef wel uit Juda stamt.  Maria stamt uit Levi, en haar nicht Elisabeth

was met de priester Zacharias gehuwd, uit Levi. De bloedlijn loopt via

de man en niet via de vrouw. Op die wijze is het duidelijk dat Jezus niet
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De leeuw van Mithras

Tammuz - Adonis - Mithras

uit Juda, maar uit Levi zou afstammen.  De leeuw uit Juda wijst dan ook

naar de eindtijd-Messias, zoals door de profeet Zacharia beschreven,

onder de naam Zerubbabel.  

 

Tammuz - Horus - Jezus

Tammuz is de goddelijke leeuwentemmer, de goddelijke belichaming

van het stervend en herrijzend leven. Hij strijdt met de leeuw, die het

Sumerische symbool is van de dood. Tammuz (in Egypte Horus) is de

god van de opstanding. Hij is het beeld van de liggende leeuw die

opstaat, het overwinnaarssymbool. Vandaar de Tammuz-verering. De

Tammuz-verering is verchristelijkt, zie:

Wikipedia: 

""Sumerië: In een ver verleden gaat de mythe

van "de Moedergodin en haar zoon-minnaar"

terug op de Sumerische herder Dumuzi. In een

Sumerisch ritueel werd jaarlijks een jongeman

die de god representeerde geofferd, zodat zijn

bloed de velden vruchtbaar kon maken.

Babylonië: Bij de Babyloniërs was Tammuz de zoon-minnaar van

Ishtar. Hij werd jaarlijks geslachtofferd in de gedaante van een

onschuldig lam.

Het bewenen van zijn dood

was onderwerp van de cultus,

die lang op vele plaatsen in het

Midden-Oosten, beoefend

werd. Dit wordt ook in de

Bijbel vermeld, tot afschuw

van de profeet Ezechiël

(8.14-15). Door sommige

Israëlieten - vooral door

vrouwen - werd de dood van "De Tammuz" tot in de tempel van

Jeruzalem jaarlijks nog tot in 720 v.Chr. beweend. Een belangrijk

centrum in de verering van Adonis was Bethlehem. De heilige

Hiëronymus vermeldde dat in deze plaats Tammuz (Adonis), de

geliefde van Venus (Aphrodite of Astarte) werd vereerd bij een heilig

bos bij een grot, waar jaarlijks werd gerouwd om zijn dood.

De zoon Tammuz werd volgens de geschiedenis geboren op 25

december. Door het baren van dit 'onbevlekte' kind, verkreeg
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http://www.kronosworld.nl/Offerrituelen.htm

Semirames de titel 'Koningin des hemels' Deze (weder)geboorte

van dit zonnekind werd gevierd als het feest 'saturnalia'*.

*(saturnalia= feest ter ere van de onoverwinnelijke zon -Mitras)

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Oorsprong-Kerstmis.pdf

http://www.dirah.org/inwijding.htm

Uit het bovenstaande stukje is heel duidelijk de link te zien tussen

Tammuz, Horus en Jezus.

Bloedige offers

In het bloed is het leven, de levenskracht. Rood bloed is zuurstofrijk

bloed. Een zieke wordt veelal bleek. De kleur van het levende bloed

wijst op de kleur van het leven, nl. rood. Ezau - Edom - rood. Dat is

(zijn) zij die jagen op het leven maar hun doel moeten missen. Men

jaagt er tevergeefs op, omdat men het in eigen hand wil houden, zonder

op JHWH te vertrouwen. Een jager dient slimmer te zijn dan de dieren

waarop hij jaagt. De oude

cultuurvolkeren zalfden hun

kinderen met het bloed van de

verslagen dieren. Het gaat een

jager niet op kracht, maar om

slimheid. Bij Simson en David

zien we dat het op kracht en

behendigheid gaat, waardoor

zij leeuwen overwonnen.

Kudde- en huisdieren waren

o u d t i j d s  g e l i e f d  a l s

huisvrienden. Men slachtte

deze slechts bij uitzondering,

o.a. wanneer er heftige

schuldgevoelens oprezen om deze te stillen. Het kostte de boeren dan

ook grote moeite om de beste dieren van zijn kudde te nemen en deze te

offeren. Er was zelfoverwinning voor nodig om door middel van het

beste offerdier te doden zijn geweten te ontlasten. Men meende dikwijls

dat men door misstappen bij de godheid in het krijt kwam te staan, wat

vereffend diende te worden. De godheid zou recht hebben op het

allerbeste van de kudde. Men dacht ook dat de zielen van overledenen

blijvend gevoed dienden te worden door vers bloed. Men verfde zelfs

lijken rood, en men strooide rode aarde op en rond hen. De overledene
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moest erdoor gevoed worden zodat deze de band met de familie kon

vasthouden. In deze oude culturen vloeide het bloed rijkelijk, vooral

wanneer een dode opgebaard stond. We zien hetzelfde bij de inwijding

van de tempel van Salomo, waar eveneens het bloed rijkelijk vloeide.

En waarom? Voor ons is het een zinloos gebeuren, maar voor het idee

van bloeddorstige goden werd dit graag gedaan. Wanneer men het boek

van Kurt Lange leest: ‘Vreemdeling tussen dier en God’, komt men de

bloedoffers veelvuldig tegen. Bij de voorvaderverering in Afrikaanse

landen vloeide er ook veel bloed, aangezien hun goden zeer

bloeddorstig waren. Al deze rituelen berusten op magie, want in

werkelijkheid veranderde er niets in of bij de overledenen. 

In oud-Mexico wortelde de bloedige offerdood zeer diep in het

volksleven. Bijna geen enkele man stierf er een natuurlijke dood in deze

godencultus. Voor ons is het moeilijk in te leven wat deze volkeren

bezielde, de angsten die men kennelijk had te peilen, of het bloed dat

men ervoor over had te meten. De bloed-orgiën berustten op bijgeloof.

Men dacht dat men de zon (zonnegod) erdoor kon tevreden stellen,

zodat deze altijd zou blijven schijnen. Er waren tijden geweest dat de

zon soms dagen wegbleef, zodat alle leven dreigde

om te komen. De zon moest met het levensbloed van

mensen en dieren worden gevoed om te blijven

schijnen, was hun gedachte. Zelfs sneed men uit

levende mensen het hart en bood het levende hart aan

de zonnegod aan.  Men heeft afbeeldingen gevonden

waarop de zon is afgebeeld die omgeven is door een

bloedstroom waarin mensenharten drijven. Hun

verschrikkelijke offerdood had niets met straf te

maken, maar werd gedaan als zijnde een ereplicht die men niet wilde

ontvluchten. Ook krijgsgevangenen ondergingen geduldig dit lot.

Vanuit deze heidense bloedoffers is de overgang naar het christendom

niet groot meer. De bloed-theologie van het christendom is al even

magisch en onverklaarbaar als de bloedoffers der oude cultuurvolkeren.

In de christelijke kerk wordt het ‘heilig avondmaal’ gevierd, waar men

het vlees eet van Jezus en zijn bloed drinkt, zij het op mystieke wijze,

naar de woorden uit Mattheus en Johannes 6:52-56. Zo bezien is het

offerbloed van Jezus een ononderbroken stroom die nu nog vloeit om er

de godheid door de voeden, tevreden te stellen, of om erdoor de
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gedachtenis levend te houden dat God tevreden en voldaan is nu de

schuld der mensen afbetaald is. De pausen en kardinalen kleuren zich in

het rood en zijn vertegenwoordigers van deze bloedstroom. 

Bloed van het lam Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

""Met het bloed van het lam wordt in het moderne christendom het offer

van Jezus aangeduid. Volgens de doctrine van de kerken heeft de

kruisdood, gesymboliseerd door het bloed van het lam, ook wel het lam

Gods, daarmee wordt Jezus bedoeld, de mensheid gered van de

erfzonde.

De rituele functie van het bloed van een lam als een Zoenoffer is veel

ouder dan het christendom. In het bijbelboek Exodus wordt in het Oude

Testament voor het eerst gesproken over het bloed van lammeren.

In het moderne jodendom heeft lamsbloed dat als alle bloed onrein of

"treife" is geen plaats in enig ritueel.

Lamsbloed in het Mithraïsme.

In het Taurobolium, ook wel

"Mithraeum" de tempel voor de

zonnegod Mithras werd ook wel

lamsbloed in plaats van het

voorgeschreven stierenbloed vergoten.

In de Heilige Perzische tekst, de

Avesta, verschijnt aan "het einde der

tijden" een messias die het kwade

overwint. Hij zal een zalf van stierenvet en hamoa maken en daarmee

onsterfelijkheid bewerken. Op de altaren van Mithras in het aan hem

gewijde Taurobolium wordt de zonnegod Mithras afgebeeld terwijl hij

zich met stierenbloed wast. De begeleidende tekst was "Gij hebt ons

gered door het eeuwige bloed te vergieten". De ingewijden in de

mysteriën van Mithras zaten onder een rooster in de tempel terwijl

daarboven een stier werd geofferd. Deze bloederige initiatie bracht

eeuwig leven. Daarna werd de stier opgegeten. Voor arme mensen was

er het minder kostbare ritueel van het Criobolium met schapenbloed.

Deze discipelen van Mithras werden "gewassen in het bloed van het

lam"[2]. Het vroege christendom heeft veel symbolen en uitdrukkingen

ontleend aan het mithraïsme[3] [4]
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De islam

De islam schrijft het offeren van dieren voor maar lamsbloed heeft geen

rituele betekenis. Integendeel, lamsbloed is als alle bloed onrein of

"haram".""

De vraag hierna is of er nog wel van vergeving sprake kan zijn, nu de

verzoening door voldoening zou zijn aangebracht door Jezus bloedige

zelf-offerande?  Immers, waar onze schuld is afbetaald kan daarna van

vergeving geen sprake meer zijn! Vergeving of

kwijtschelding vindt alleen plaats waar er een

openstaande schuld is. God vergeeft op grond van

barmhartigheid, niet op grond van een bloedig

mensenoffer. Het bloedoffer dat Jezus zou

hebben gebracht werd nooit door God geëist,

maar is kennelijk door de Edomitische priesters

ingelast in de Bijbel, en door Piso te boek gesteld.

God is geen bloeddorstige leeuw of wolf, gelijk

aan een roofdier. God eist geen mensenoffers,

geen afbetaling door middel van bloed voor begane zonden. Bloed

zodra het met zuurstof in aanraking komt en buiten een levend

organisme komt is onrein. Priesters of Levieten die offerdieren slachten

zijn dus onrein. Zou JHWH afbetaald of voldaan kunnen worden met

offerbloed dat onrein is? Een open wond is ook onrein, Levitus 15:2.

Wat eist JHWH dan wél van ons?  

  Deuteronomium 10:12  Nu dan, Israel! wat eist JHWH, uw God van u

dan JHWH, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te wandelen, en Hem lief

te hebben, en JHWH, uw God, te dienen, met uw ganse hart en met uw

ganse ziel;

Micha 6:8  Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist

JHWH van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en

ootmoediglijk te wandelen met uw God?

Bileam over Num.24:9, de oude leeuw

In de eindtijd is er volgens Bileams profetieën een volk dat als een oude

leeuw zich ergens heeft neergelegd. De vraag is waar dat kan zijn. Wij

weten dat de 12 stammen Israels in de verstrooiing zijn gegaan en weer

bijeen verzameld zullen worden onder één hoofd. Ze zijn naar het

Noord-Westen van Europa vertrokken in kuststreken. Aldaar dienen wij

naar hen te zoeken in een door JHWH bestelde plaats waar zij veilig
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wonen, waar ze zich hebben neergelegd als een oude leeuw en leewin in

alle rust. Gezegend is wie dat volk zegent,

vervloekt wie hen vervloekt, aldus Bileam. Uit

dat volk ziet Bileam een scepter opkomen en

een ster. Dat wijst naar een koninklijke figuur,

de eindtijd-Messias Zerubbabel, de voorzegde

Leeuw uit de stam Juda. Die zal de vijandige

volkeren verbrijzelen. In die tijd vormt zich het

Stenen Koninkrijk, zoals in Daniël 2 staat, dat

alle andere rijken vermaalt. 

Vanaf oude tijden is Nederland gezien als het

Westers Israel, het Kanaän in het Westen. Ons land is een kustland waar

de psalmen Davids worden gezongen, veel eiken en koeien van Basan

zijn, met de grote wereldhavens. De vorm van ons land, tezamen met

België, is al eeuwen afgebeeld als een leeuw-landkaart. Dit volk vormt

kennelijk de kern van de 12 stammen in de verstrooiing. Het is een klein

volk, maar wel een

dapper volk, een nijver

volk, gelegerd op een

uniek stukje grond. Het

behoort tot de 10 beste

landen van de wereld,

samen met andere

‘Is rae l -l anden’  als

Noorwegen, Finland,

Denemarken, Australië,

Nw Zeeland, etc.  Veel

heraldiek van ons volk

en land heeft de leeuw

als symbool, alsmede

die van West Duitsland.

Ook Ierland lijkt qua vorm op een leeuw, zie de website:

http://www.godsgeography.com/britain/united1.html

Het is JHWH die met ons is, die ons omgordt met leeuwen moed en

krachten, en ons tevens als een lam doet zijn. Wij zijn een te

goedgelovig en goedgeefs volkje. Onze volksaard toont deze

eigenschappen, die door buitenlandse vorsten wordt erkend.  Onze
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soldaten behoren tot de besten ter wereld.  Alleen ontbreekt het ons nog

aan goed leiderschap. Wij hebben ons als een oude leeuw neergelegd,

menend dat wij in vrijheid leven. Wat de meesten van ons volk niet

weten, is dat Edom/Amalek en de illuminaten ons hebben verkocht aan

Brussel (Rome), om ons in hun kuil te vangen, gelijk men oudtijds de

leeuwen in kuilen ving.  Er schuilen in ons volk echter krachten die door

de vijanden worden onderschat, aangezien de God Jakobs ons een Hulp

en Toeverlaat is. JHWH de God der legerscharen, is met ons, helpt ons

in gevaren. JHWH, de God van Jakobs zaad, is ons een Hulp en

Toeverlaat!

Tot slot Deut.33:28-29:

28  Israel dan zal zeker alleen wonen, en Jakobs oog zal zijn op

een land van koren en most; ja, zijn hemel zal van dauw druipen.

29  Welgelukzalig zijt gij, o Israel! wie is u gelijk? gij zijt een

volk, verlost door JHWH, het Schild uwer hulp, en Die een

Zwaard is uwer hoogheid; daarom zullen zich uw vijanden

geveinsdelijk aan u onderwerpen, en gij zult op hun hoogten

treden!

Jesaja 31:4  Want alzo heeft JHWH tot mij gezegd: Gelijk als een

leeuw, en een jonge leeuw over zijn roof brult, wanneer ook een volle menigte

der herderen samengeroepen wordt tegen hem, verschrikt hij voor hun stem

niet, en vernedert zich niet vanwege hun veelheid; alzo zal JHWH der

heirscharen nederdalen, om te strijden voor den berg Sions en voor haar

heuvel. 5  Gelijk vliegende vogelen, alzo zal JHWH der heirscharen Jeruzalem

beschutten, beschuttende zal Hij haar ook verlossen, doorgaande zal Hij haar

ook uithelpen.


