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Links to 3 Day of Darkness (there are many more, but these are the ones I felt lead to share):  

https://youtu.be/nkw_cKQyiEM  

https://youtu.be/sCWxWUG0tKw  

https://youtu.be/XqehWQ1McYU  

https://youtu.be/lv3WiV-5rsw  

  

Prophecies on 3 Days of Darkness:  

https://444prophecynews.com/darkness-...  

https://444prophecynews.com/vision-da...  

https://444prophecynews.com/watch-the...  
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Wees niet beangst voor wat is en komt 
Deze brochure is echt niet bedoelt om u bang te maken, maar juist om u 
voor te lichten in hetgeen er zich momenteel op aarde afspeelt en wat er 
nog te verwachten is. Het is om elkaar voor te lichten zodat we ons 
kunnen voorbereiden.  Nu kunnen we net doen als de struisvogels die hun 
kop in het zand steken en daarmee zich in beelden het gevaar te zijn 
ontlopen. Dat is zelfbedrog. Wij kunnen ons nu nog voorbereiden. 
Wanneer wij weten dat het gaat stormen kijken we toch ook of alles 
rondom onze woningen goed vast staat. Het gaat hier niet om een storm 
of orkaan die er aan zit te komen, maar om een dag van afrekening, die 
in de Bijbel de Dag van JHWH wordt genoemd.  Zie onze brochure 588 
over het “Zwaard van JHWH en de komst van de ster Kachina”.  
 
De ‘Dag van JHWH’ wordt in het Oude Testament veelvuldig 
aangekondigd. Voor de meeste mensen op aarde zal deze dag een 
verschrikking zijn. Tijdens die dag zullen de goddelozen worden 
opgespoord. Zij zullen het niet overleven. Het gaat specifiek in deze ‘dag 
van JHWH’ tegen Babel, tegen de mensen die de Babel- en Assur-
systemen hanteren. Deze zeer speciale dag van JHWH zal met kosmische 
gebeurtenissen gepaard gaan, zoals duisternis, groot onweder, 
aardbevingen, etc. Zie wat Jesaja 13 ervan zegt:  
6  Huilt gijlieden, want de dag van JHWH is nabij; hij komt als een verwoesting 
van den Almachtige. 7  Daarom zullen alle handen slap worden, en aller mensen 
hart zal versmelten; 8  En zij zullen verschrikt worden, smarten en weëen zullen 
hen aangrijpen, zij zullen bang zijn als een barende vrouw; een iegelijk zal over 
zijn naaste verbaasd zijn; hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. 
9  Ziet, de dag van JHWH komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, 
om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. 
10  Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten 
lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal 
haar licht niet laten schijnen. 11  Want Ik zal over de wereld de boosheid 
bezoeken, en over de goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed 
der stouten doen ophouden, en de hovaardij der tirannen zal Ik vernederen. 
12  Ik zal maken, dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud, en een mens 
dan fijn goud van Ofir. 13  Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal 
bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid van JHWH der 
heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. 
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Volgens sommige Rooms Katholieke bronnen zal de meest spectaculaire 
actie van JHWH in de eindtijd zijn, het doen komen van een dikke 
duisternis over de gehele aarde, die drie nachten en drie dagen zal duren. 
Er zijn heel wat organisaties en mensen die daar reeds een en ander over 
hebben geschreven en er zich op voorbereiden. Toch dringt deze 
waarschuwende boodschap nog niet door tot de massa’s. Er zijn in het 
verleden wel voorspellingen gedaan waarin jaar en dag werd genoemd 
waarin deze dikke duisternis zou komen. Dat gebeurde toen niet. Dat het 
beslist eens zal gebeuren, daarover wilden wij in deze brochure de 
gegevens in de Bijbel naspeuren en raadplegen.  Volgens de bekende en 
meest betrouwbare Maya-kalender wordt 21 december 2012 aangewezen 
als een hele belangrijke datum, waarna die dag van JHWH snel zal 
komen. Men spreekt over de komst van het nieuwe tijdperk van 
Melchizedek, etc.Jesaja 11 spreekt over de komende eindtijd-Messias. 
 
Het is momenteel het jaar 2020, en naar wat verschillende berichten op 
internet aangeven zou op 1 april een 10-daagse cyclus aanvangen 
waarbinnen een drie daagse 72 urige duisternis zal vallen. Ook dat heeft 
niet plaatsgevonden. Het was dan tegelijkertijd het kerkelijk Pasen. Dat 
heeft niets te maken met het Bijbelse Pascha of uittochtfeest. De volle 
maan valt er precies in. Sommigen 
spreken over een 10-daagse duisternis. 
De Bijbel spreekt in het boek 
Openbaring wel over een 10-daagse 
verdrukking. Nu met de overdreven 
Corona-angst-pandemie-maatregelen 
lijkt het erop dat we spoedig de Dag van 
JHWH mogen verwachten. 
 
Wij hebben veel berichten erover gelezen, en het ene bericht wordt soms 
door het andere tegengesproken. De slotsom is, dat wij allereerst de 
Bijbel erop moeten onderzoeken wat er geschreven staat over de ‘Dag 
van JHWH’ en over de komende ‘dikke duisternis’. En dat is nogal wat. 
Wij nemen de berichten die buiten de Bijbel omgaan dus met een korrel 
zout. Wel dienen wij erop te letten dat de satanisten angstig zijn voor de 
komende grote ‘Dag van JHWH’, en dat zij soms loslippig het één en 
ander verklappen. Het wil niet zeggen dat ze altijd openbare leugens 
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spreken, zie Handelingen 16:16. Paulus liet deze vrouw eerst vele dagen 
haar gang gaan, maar kreeg er tenslotte genoeg van en bestrafte de boze 
geest. 
In de Bijbel lezen wij veel over een komende totale duisternis die tijdens 
de ‘Dag van JHWH’, dus de gerichtsdag, zal plaatshebben. Dat zijn 
weliswaar geen berichten waar de meeste mensen gaarne naar luisteren. 
Neem o.a. wat Zephanja zegt in hfst.1:14-18 
14  De grote dag van JHWH is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem 
van den dag van JHWH; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. 
15  Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en 
des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en 
der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid; 16  Een dag der 
bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. 17  En Ik 
zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben 
tegen JHWH gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees 
zal worden als drek. 18  Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden 
ten dage der verbolgenheid van JHWH; maar door het vuur Zijns ijvers zal dit 
ganse land verteerd worden; want Hij zal een voleinding maken, gewisselijk, een 
haastige, met al de inwoners dezes lands.  
 
De berichten die wij erop na lazen over 
de toekomende driedaagse duisternis 
proberen hun boodschap te 
onderbouwen met diverse argumenten. 
Wij kunnen daarop niet uitgebreid 
ingaan, maar zullen er iets van 
beschrijven. Sommigen spreken over een NUL-zone, en de 
daaropvolgende volkomen duisternis van drie nachten en drie dagen. 
Sommigen verwijzen naar het jaar 2022, zie schema  
 
Climax 
Wij leven in een heel bijzondere tijd, waarvan de meeste mensen evenwel 
het bijzondere niet inzien, ja wellicht nog niet mogen inzien. Er vinden 
in onze tijd geweldige gebeurtenissen plaats, grote gebeurtenissen die op 
de profetische rol stonden en zich nu voltrekken. Wat in vorige eeuwen 
niet voor mogelijk werd gehouden, vindt nu voor onze ogen plaats.  Grote 
wijzigingen vinden er plaats in ons zonnestelsel, op onze planeet, en zelfs 
in ons lichaam. Van Peter den Harings Tijdgeest Magazine 15 april 2020 
het volgende:  De Schumann Resonatie is de afgelopen maanden drastisch 
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toegenomen van 7.83-naar 65 Hertz. Er wordt gezegd dat ‘bewuste’ mensen 
daardoor niet alleen in een hoger bewustzijn komen maar dat ook de 
schadelijke frequenties, zoals 2, 4 en 5G geen vat meer hebben op hun 
gezondheid. Het vertrouwen dat jij zelf uitstraalt, zou je dus kunnen 
beschermen? Het kan vast…  Toekomstig 6G zal weer onschadelijk zijn voor 
levende wezens, zegt men. We schijnen dan ook vrij gebruik te kunnen gaan 
maken van nulpuntenergie. Hier hoor je Steven Greer dat uitleggen. 
 
Eeuwenlang heeft de mensheid in eenvoud geleefd en zich voortbewogen 
met een slakkengangetje. Nu hebben wij machines, snelle 
vervoermiddelen, communicatiemiddelen en vernietigingswapens met 
zeer grote capaciteit, Internet, etc..  In de afgelopen 50 jaar zijn alleen al 
de technologische ontwikkelingen sneller gegaan dan in de 6000 jaar 
ervoor. Om een voorbeeld te noemen: Een poststuk dat men naar het 
buitenland verstuurde, duurde weken en maanden voordat het op de 
plaats van bestemming aankwam. Momenteel kunnen wij emails 
verzenden die binnen enkele seconden in Australië aankomen. 
 
Er vinden momenteel ook grote veranderingen plaats in het 
aardmagnetisch veld. Zelfs de walvissen en trekvogels zijn erdoor hun 
navigatie kwijt. De polen van het aardmagnetisch veld zijn zich in snel 
tempo aan het wisselen. Wij kunnen echter niet lang zonder het 
aardmagnetisch veld, (zie p.33) want dan raken onze hersenen in 
onbalans en worden wij krankzinnig, dat is door ruimtevaarders bewezen. 
Wij stevenen in snel tempo af op een hele grote crisis, een 
wereldomvattende chaos, die de dood inhoudt van al het bestaande. Dat 
is nu gaande met het zogenaamde Corona-virus. Die dood is als 
doorgangspoort naar het nieuwe noodzakelijk. Immers, in het sterven van 
het graan voltrekt zich op wonderbare wijze in het geheim het 
ontkiemproces. In dat stervensproces bevinden wij ons als mensheid, en 
ook als Israëlieten, om er als overblijfsel opnieuw herboren uit te 
voorschijn te komen. De godlozen zullen in deze metamorfose niet delen, 
naar Jesaja 13:9-11. We moeten door een nulzone heen, zoals een kind 
door de baarmoeder heen gaat naar buiten. 
 
Wat is de nul-zone?  
Een nul-zone wordt bereikt wanneer energie uit elkaar ploft en naar 
buiten fladdert, waardoor alle oude systemen onherstelbaar in elkaar 
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storten. Dat zou op 19 maart 2020 hebben plaatsgevonden. Nul-zones 
kunnen op grote schaal plaatshebben en velen  zullen daarvan de hinder 
ondervinden. Het is als de barensweeën van een vrouw -in dit geval van 
de aarde- voor een nieuw tijdperk dat komt.Wij zullen aan de hand van 
enige verklaringen van wetenschappers uitleggen en toelichten wat de 
nul-zone is en welke gevolgen deze heeft en kan hebben. Ook wat erover 
in de Bijbel wordt gezegd aan feiten, die kunnen heenwijzen naar zo'n 
nul-zone. 
 
Wij geven u de Internet-adressen waar u zelf de gegevens over hetgeen 
wij schrijven kunt ophalen en controleren op hun juistheid. Sommige 
artikelen hebben een schijn van waarheid, of verbergen de werkelijkheid. 
Zoals gezegd dienen wij te bedenken dat Satan/Lucifer en zijn nazaten 
heel veel weten wat er te komen staat, en dat zij hun handlangers mogelijk 
verkeerd inlichten. Ook de New Agers en andere groepen die over het 
nieuwe komende licht spreken, dienen wij heel goed in de gaten te 
houden en hun gegevens op waarheidsgehalte te controleren. 
 
http://kalex.engin.umich.edu/mcelwaine/4th-coming/photon-belt. 
http://www.tex-is.net.users/csbrocato/thunder.htm 
 
http://twelvestring.com/lightdir/3days.htm 

 
http://catalog.com.endtimes/threedays.html 
http://www.unitel.net/gamenet/deadsun/deadsun1.html 
http://www.hao.ucar.edu/public/asr/asr98/smv/smv.html 
http://web.vip.at/calendersing/english/myeclipse.htm 
http://www.futurefate.com/graphic/predict/catpred.shtml 
http://www.coolpage.com/aries/articles/cataclys.htm 
http://www.wild.nete.au/sss/book-night-1html 
http://www.lightshift.com/Inspiration/window.html 
http://master.spiritweb.org/Spirit/photon-belt.html 
http://www.floweroflife.com/bb/messages/1668.html 
http://sunnyokanagan.com/joshua/index.html (Japans-wetenschappelijk) 
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ttp://religion-cults.com/saints/june9.htm 
 
De aarde maakt nu zijn 25.920-jaar-cyclus af welke eindigt op de nul-
zone, om daarna opnieuw te beginnen. 
Eerst gaat de nul-zone beginnen, dat zal 5 - 6 dagen duren, waarvan er 3 
dagen volledig duister zullen zijn. (wij lezen in Ex.10:22 inderdaad dat 
er een driedaagse duisternis over Egypte kwam, dit in verband met het 
passeren van Nibiru/Kachina). 
2. Dan volgt er een dag waarin het 24 uur lang licht zal zijn, zoals bij 
Jozua.  
3. Tenslotte zullen de daarop volgende dagen 12 uren donker en 12 uren 
licht geven. 
 
De Schepper heeft in het zonnestelsel een 
beveiligingsfactor ingebouwd (rescue 
bubble) die via de 5e dimensie werkt, 
vanuit de ster Sirius, volgens bronnen. 
Deze ‘rescue bubble’ zal de aarde tussen de 
jaren 2012 en 2023 bereiken, dat is dan 
ongeveer aan het einde van een 17 jaar-
periode, dus van ongeveer 1996 tot 2023. 
In die periode wordt de nul-zone bereikt. 
Er zal volslagen duisternis zijn, met een 
volledige uitschakeling van alle 
elektriciteit. Zie de boeken van Patrick Geryl die het reeds eerder 
verwachtte.        
 
Een artikel van Nidle op Internet bevat ons inziens waarheid en 
misleiding. Het artikel wordt door anderen weer tegengesproken. Nidle 
noemt wel feiten en geeft voor alsof hij kennis heeft van astronomie, 
maar het blijkt in sommige dingen anders tezijn. Wij dienen op onze 
hoede te zijn.    Dat er een fotongordel is staat vast, maar dat deze iets te 
maken zal hebben met de komende driedaagse duisternis, is 
onwaarschijnlijk, daar de Pleijaden vele lichtjaren van ons af staan. 
Een andere ontwikkeling die de nul-zone zou veroorzaken is, verhoogde 
druk van de atmosfeer op de aardkorst. Dat is sinds 1960 wel 
waarneembaar vanwege de verhoogde seismische activiteit, een 
versnelde opeenvolging van aardbevingen (er is momenteel sprake van 
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een 400% vermeerdering van seismische activiteit! Het is goed mogelijk 
dat dit ontstaat via de activiteiten van HAARP of CERN. 
Het volgende staat geprofeteerd in de Bijbel! Zie: 
 Mt 24:7  Want het [ene] volk zal tegen het [andere] volk opstaan, en het 
[ene] koninkrijk tegen het [andere] koninkrijk; en er zullen zijn 
hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene 
plaatsen. (SVV) En Mark.13:8, Luk.21:11. 
 
De Bijbel kent inderdaad een driedaagse duisternis, Ex.10:22, en ook 
kent de Bijbel een extra lange dag, zie Jozua 12.  
De aarde gaat de fotongordel binnen en bereikt daarna de nul-zone van 
het elektromagnetische veld, volgens Nidle. De aarde is een grote  
magneet met een Noordpool en een Zuidpool. De aarde wordt door de 
elektriciteit van de zon gevoed en draaiend gehouden. Niets in de 
schepping is eeuwigdurend en eeuwig draaiend. Ook de draaiing van de 
aarde is dus niet eeuwig. 
Wanneer de nul-zone is bereikt, zullen alle atomen worden gewijzigd. 
Ook dit leert ons de Bijbel. Alles wordt nieuw, vernieuwd. 
Er zal eerst een driedaagse pikdonkere duisternis komen, waarin geen 
zon, geen maan en geen sterren enig licht zullen afstralen.  
Dan is de nul-zone bereikt. Tijdens die drie dagen duisternis zal er geen 
lamp branden, geen batterij stroom geven, geen auto starten, geen 
vliegtuig kunnen vliegen, geen mobieltje wertkt meer. Alles wat met 
elektrische stroom te maken heeft zal niet werken. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat de Illuminati en wereldleiders dit weten en 
er beducht voor zijn. Zij hebben via de Y2K, het zogenaamde 
‘Millennium-computerprobleem’ een rookgordijn opgetrokken om de 
werkelijke feiten over de nul-zone en de komende driedaagse duisternis 
te verbergen voor de wereldbevolking. Zelf heeft men reeds jarenlang 
maatregelen getroffen, onderaardse steden gebouwd met allerlei 
voorzieningen, etc. In de USA heeft men het project ‘Noachs Ark’ al lang 
gereed, en dat omvat o.a. onderaardse steden als Mount Weather en 
Mount Pony, zie Stan Deyo's boek ‘The cosmic conspiracy’. 
 
De nul-zone zal alle atomen op de aarde wijzigen, ook van ons lichaam. 
Tijdens de 2e dag van de driedaagse duisternis der nul-zone zullen veel 
mensen zich opgeblazen gaan voelen, voor twee dagen. 
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Op de 2e dag begint de atmosfeer zich samen te persen. Dit brengt het 
gevaar met zich mee dat nucleaire materialen tot zelfontploffing komen 
en er kettingreacties ontstaan, met het gevaar van radioactieve straling. 
Dit kan grote vuurstormen veroorzaken. 
De hoge heren (Illuminaten) hebben, zoals gezegd, hun schuilkelders 
reeds klaar. Zij kunnen ook met ruimtevoertuigen de aarde tijdens die 
periode ontvluchten. Waarheen is onduidelijk. Mogelijk gaan velen van 
hen naar Antartica onder het ijs. 
 
Als gevolg van de drie-daagse duisternis en afwezigheid der zon koelt de 
aarde sterk af, zodat de mensen het koud zullen krijgen. Temperaturen 
zullen dalen, net als in de ijstijd! Wij weten dat de ijstijd zich ook 
plotseling inzette, daar er Mammoets zijn opgegraven waarin het eten 
nog vers in hun maag zat. Men leze overigens het betrouwbare boek van 
Dr. Donald W.Patten ‘The biblical flood and the ice epoch’, en ook de 
werken van Velikovsky. De zon ondergaat een wisseling in zijn 
interdimensionale polariteit, hetwelk zal verhinderen dat de geweldige 
hitte der zon de aarde zal doen versmelten. 
Op de 3e dag van de driedaagse duisternis begint er iets licht te komen, 
vanwege het fotoneffect, als nieuwe energiebron. Daardoor zullen wij 
niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. 
Op de 4e dag zijn wij dus bekendgemaakt met de nieuwe toekomstige 
energie, fotonenergie. 
Op de 5e dag wordt het klimaat beter en wordt de aarde weer opgewarmd. 
Dan gaat de mensheid een  nieuw tijdperk in. De New Agers menen dat 
deze nieuwe tijd voor álle mensen geldt. Dat wordt door Jesaja 13:9-11 
tegengesproken. In Psalm 37 wordt melding gemaakt dat het slechts  voor 
de rechtvaardigen is.   
 
Lees alvast Jes.8:23 tot 9:6 over de duisternis en de komst van het Licht. 
Ook 2Petr.3:8-16. 
Wat staat er nog meer over de komende of aanstaande duisternis in de 
Bijbel, met betrekking tot de eindtijd en ‘dag van JHWH’? 
 
Ps 105:28  Hij zond duisternis, en maakte het duister; en zij waren Zijn woord 
niet wederspannig. (SVV)  
Ps 107:10 ! Die in duisternis en de schaduw des doods zaten, gebonden met 
verdrukking en ijzer; (SVV)  



Drie nachten en drie dagen duisternis = 72 uren                                       No.571 

11 
 

Isa 5:30  En zij zullen tegen hetzelve te dien dage bruisen, als het bruisen der 
zee. Dan zal men de aarde aanzien, maar ziet, er zal duisternis en benauwdheid 
zijn, en het licht zal verduisterd worden in hun verwoestingen. 
sa 8:22  Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis 
zijn; hij zal verduisterd zijn door angst, en voortgedreven door donkerheid. 
sa 9:2  (9:1) Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, 
die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht 
schijnen. 
Isa 42:7  Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de 
gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten. 
Isa 42:16  En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben,  
Isa 45:7  Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep 
het kwaad, Ik, JHWH, doe al deze dingen. 
Isa 60:2  Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; 
doch over u zal JHWH opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
(SVV)  
Eze 32:8  Alle lichtende lichten aan den hemel, die zal Ik om uwentwil zwart 
maken; en Ik zal een duisternis over uw land maken, spreekt  JHWH. 
Joe 2:2  Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke 
duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig 
volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in 
jaren van vele geslachten. 
Joe 2:31  De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer 
dat die grote en vreselijke dag van JHWH komt. 
Am 4:13  Want zie, Die de bergen formeert, en den wind schept, en den mens 
bekend maakt, wat zijn gedachte zij, Die den dageraad duisternis maakt, en op 
de hoogten der aarde treedt, JHWH, God der heirscharen, is Zijn Naam. 
Am 5:18  Wee dien, die JHWH’s dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag 
des JHWHN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. 
Am 5:20  Zal dan niet JHWHN’s dag duisternis zijn, en geen licht? En 
donkerheid, zodat er geen glans aan zij? 
Mic 3:6  Daarom zal het nacht voor ulieden worden vanwege het gezicht, en 
ulieden zal duisternis zijn vanwege de waarzegging; en de zon zal over deze 
profeten ondergaan; en de dag zal over hen zwart worden. 
Mic 7:8  Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! wanneer ik gevallen ben, zal 
ik weder opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal JHWH mij een 
licht zijn. 
Na 1:8  En met een doorgaanden vloed zal Hij haar plaats te niet maken; en 
duisternis zal Zijn vijanden vervolgen. 
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Zep 1:15  Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid 
en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en 
der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid; 
Zec 14:6  En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk 
licht, en de dikke duisternis. 
Ps 91:6  Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat 
op den middag verwoest. (SVV)  
Jer 13:16  Geeft eer  JHWH, uw God, eer dat Hij het duister maakt, en eer uw 
voeten zich stoten aan de schemerende bergen; dat gij naar licht wacht, en Hij 
datzelve tot een schaduw des doods stelle, en tot een donkerheid zette. (SVV)  
Eze 34:12  Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden 
zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze 
redden uit al de plaatsen, waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der wolke en 
der donkerheid. (SVV)  
 
Er zijn diverse internet-sites met gegevens over de drie dagen duisternis 
die hoofdzakelijk van Rooms Katholieke bron afkomstig zijn. Daar leeft 
dit fenomeen kennelijk meer dan onder de protestanten. Rome ziet dit 
gebeuren als een kastijding en oordeel van God.  Zij weten dat de 
duisternis exact 72 uur zal duren, en dat het dan erg koud wordt op de 
gehele aarde. Zij waarschuwen de parochianen om kaarsen die gezegend 
en met wijwater besprenkeld zijn in huis te hebben, voedsel en 
drinkwater. Sommigen die beweren contact te hebben met de maagd 
Maria zeggen dat Maria hen verteld heeft dat het 72 uur zal duren.  Er is 
reeds meer bekend over de komende pool-wisseling en ‘lange nacht’, of 
te wel de driedaagse duisternis van 72 uur. Het is niet voor de eerste keer 
in de menselijke geschiedenis dat er een driedaagse duisternis komt. 
Maar nu, in onze high-tech-tijd zullen er veel dingen zijn die wij zelf 
produceerden, welke tegen ons gaan strijden en ons de das om doen. Wij 
kunnen niet overleven zoals wij nu leven. Zie het boek van dr. Ervin 
Laszlo: Het Chaospunt. Ons voedsel is totaal ontwaard en gedegenereerd. 
De aarde is uitgeput en vervuild. Veel diersoorten zijn uitgestorven. De 
mensen zijn vervreemd van zichzelf, vermaterialiseerd en zelfzuchtig. 
etc. Wij hebben ons eigen nest bevuild en zullen de gevolgen daarvan 
ondervinden. Hoe dan ook, er zál duisternis komen, volslagen duisternis. 
Dat staat vast. Dat is geprofeteerd. En ... het komt plotseling, op 
klaarlichte dag!   
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Am 8:9  En het zal te dien dage geschieden, spreekt  JHWH, dat Ik de 
zon op den middag zal doen ondergaan, en het land bij lichten dage 
verduisteren. (SVV)    
Joh 9:4  Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, 
zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan. (SVV) 
(Dat is dus wel een heel speciale nacht.PM) 
  Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen 
verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. 
3  Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om  JHWH te kennen; Zijn 
uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de 
spade regen en vroege regen des lands. 
 
Vergelijk ook Ex.10:22 met Zacharia.14:6. En lees Jes.60 over het 
komende Licht, en ook Ps.107 het eerste gedeelte. 
Tegen die tijd en voorafgaand aan die driedaagse duisternis zullen er 
grote stormen, aardbevingen en vuurregens zijn. Het Noorderlicht is 
momenteel hevig actief, zie plaatje: 
 

    
 
Ook zijn de laatste jaren er vulkanen hevig actief, oa. in IJsland, 
Filipijnen, Indonesië, Amerika en Italië. De Krakatau is onlangs 
opengebarsten (april 2020). De aarde zal gekastijd, gekruisigd worden.   
Moeten wij ons een klein ogenblik verbergen, zoals in Jesaja 26:20 staat?   
Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na 
u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. 
(SVV) 
        
De aarde wordt nu reeds gekastijd. Grote aardbevingen in Turkije, 
Griekenland, Taiwan, Chili, Haïti, Japan, Nieuw Zeeland, etc.. Orkanen 
die naar Florida gaan (Floyd) en Californië, en zelfs in het Midden-
Oosten, in Oman, waar zulks in de hele geschiedenis nog nooit plaatshad. 
El-Nino. Ons zonne-systeem is aan het sterven volgens verwachting van 
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sommige geleerden, en wat nu onze essentiële levensbron is, zal 
verdwijnen. De zon wordt donker! (Black Sun – Zwarte Zwaan) Andere 
geleerden geven aan dat de zon nog miljarden jaren kan meegaan. De zon 
is aan haar 24e cyclus begonnen (02-2011) en was uitermate actief, zodat 
in China het gevolgen had voor internet en radio-verkeer.  
 
De zwarte zon wordt door de alchemisten ‘Nigri Solis’ genoemd, die 
chaos veroorzaakt. De Griekse betekenis van Xaos is de voortijdse ruimte 
of abyss waaruit de schepping is voortgekomen, de Order of Cha, de cha-
order. De ingang van de abyss of 
onderwereld wordt bewaakt door twee 
leeuwen. Op oude kaarten plaatst men deze 
ingang in Europa, in onze provincie 
Zeeland. Dat is de mond van de hel. Veel 
plaatsnamen dragen hun naam daarvan, 
Helmond, Den Helder, Hellevoetsluis, 
Helvoirt, etc. 
De zwarte zon veroorzaakt een chao-sfeer. 
  
http://www.takecare4.eu/benjamin-fulford-the-trail-that-led-to-the-
black-sun-will-humanity-learn-from-the-past/ 
 
Om de 25000 – 26000 jaar (om meer exact te zijn 25.920) maakt ons 
zonnestelsel haar baan af rond Alcyone, de centrale zon van de Pleijaden. 
Onze zon bereikt het middelpunt van de foton-gordel ongeveer elke 
12.500 jaar. Aan de rand van de foton-gordel is een nul-zone, en bij het 
naderen van de nul-zone zal er op de aarde drie dagen volslagen 
duisternis zijn, maar in het hoofdgedeelte van de gordel zelf is het 
merkwaardig genoeg 24 uur licht. In een orkaan is het in het midden 
eveneens stil. En in Gosen was het licht, terwijl het tijdens de plagen in 
Egypte geheel donker was.  
 
De reis van ons zonnestelsel geschiedt met intervallen (cosmische 
tijdperken) van 2160 jaar. Wezens uit de Pleijaden zouden de aarde reeds 
meerdere malen hebben bezocht met UFO’s, en zij gebruiken daartoe een 
element dat op aarde nog onbekend is en de naam nr.115 gekregen heeft. 
Men beweert dat de Amerikaanse regering in het bezit is van een aantal 
gecrashte UFO’s. Te Roswell is er één gecrasht waarin nog vier kleine 
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wezens zaten, die men ter observatie heeft meegenomen. In de UFO vond 
men het nieuwe element nr.115. Via dit element kan men de tijd en de 
ruimte ‘ombuigen’, naar het bericht zegt.  
Zie op Internet ‘Majestic 12'.  http://www.crystalinks.com/mj12.html 
 
Verder lezen wij in de Bijbel over de drie nachten en drie dagen in de 
volgende teksten: Gen.42:17,18; Matth.16:21, 17:23, 20:19; Mark.9:31, 
10:34; Luk.9:22, 13:32, 18:33, 24:26; Hand.10:40; 1Cor.15:4. 
En ook Ex.3:18, 5:3, 8:27; 2Sam.24:13; Luk.2:46. 
1Sam.30:12; Esther 4:16; Jona 1:17; Matth.12:40; Hand.9:9, 27:14. 
 
De komst van de 12e planeet, Marduk, Kachina of Nibiru  
Volgens een internetbericht:  
http://www.geocities.com/TheTropics/Island/277/page04.html 
 is de Amerikaanse regering sinds het einde van de veertiger jaren bekend 
met de terugkeer van de 12e planeet en hebben zij stappen ondernomen 
om zichzelf daartegen te beschermen. Na de Roswell crash in 1947 heeft 
President Eisenhouwer een verdrag getekend met de ‘buitenaardsen’ (in 
1954) en een geheim comité gevormd dat de naam draag van ’Majestic 
Twelve’. Truman en Eisenhouwer waren volledig op de hoogte van de 
activiteiten der UFO’s, waarin de buitenaardsen zaten (ook wel Zeta‘s 
genaamd). Sinds die tijd zijn de regeringen van alle landen, die dit 
eveneens weten, erop uit de bevolkingen te misleiden inzake de 
buitenaardsen en de komst van de 12e planeet. Er is een officiële foto van 
de Amerikaanse regering van een UFO, die ons zonnestelsel binnenkomt. 
Er zijn ook veel video’s van UFO’‘s.  Wij hebben er zelf nog nooit een 
gezien en moeten maar aannemen dat de fotos echt zijn, of dat we worden 
bedrogen. 
 
De Russen hebben eveneens zeer grote onderaardse steden gebouwd. 
Onder het Kremlin ligt een grote onderaardse stad. In Zwitserland zijn 
ook veel van deze onderaardse steden gebouwd, en ook in Zweden. Daar 
ben ik persoonlijk in geweest, ruim 200 mtr onder de grond, in 
Trölhattan. In Finland onder Helsinki, etc.. 
De Illuminati die de Nieuwe Wereldorde opgericht hebben, zullen door 
Lucifer in hun plannen gesteund worden. Lucifer komt eraan met zijn 
planeet Marduk. Uit de werken van dr. Zacharias Sitchin, dr. Alan 
F.Alford, dr. Joh.van Buttlar (de 10e planeet) geven wij in het kort weer 
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waar het over gaat in de oude Sumerische geschriften inzake de goden en 
hun planeten. 
 
Dr. Sitchin heeft diverse boeken over dit onderwerp geschreven. In 1976 
publiceerde hij zijn boek: The 12th Planet. Bij de Sumeriërs heet deze 
planeet Nibiru. Bij de Babyloniërs heet hij Marduk, of de ‘Rode planeet’. 
Nibiru was de moederplaneet van een oorlogvoerende soort, de 
Anunnaki, ook wel Nefilim genoemd in de Bijbel. Dit waren reuzen, die 
door de ruimte konden vliegen met raketten en ruimteschepen. 
De planeet Nibiru behoort tot ons zonnestelsel, draaide tussen onze zon 
en een uitgedoofde zon (het Salem of oude Hemelse Jeruzalem) en 
verschijnt eens in de 3600 jaren. Die 3600 jaren van onze tijdrekening is 
slechts 1 jaar van Nibiru. De Nibiruanen namen deel aan de vernietiging 
van Sumer in Mesopotamië 2000 BC. 
De Nefilim hadden goud nodig om hun technieken te kunnen voortzetten 
en om er witgoudpoeder Ormus van te maken en op te eten voor hun 
bloedwaarden, en dat goud haalden zij van onze aarde. Zij zouden ook de 
Boom des Levens bezitten, de Ambrosiac genaamd, maar daar verder 
niets mee kunnen doen. Ambrosia wordt ook wel ‘Manna’ genoemd. 
Het manna wordt in de Bijbel ook wel het ‘brood der Machtigen’ 
genoemd, Psalm 78:25. Het is ormus, of mono-atomisch goudpoeder. 
Tijdens de Exodus passeerde Nibiru de aarde voor het laatst. Dat 
veroorzaakte de 10 plagen in Egypte.  Nibiru is 3 of 4x groter dan onze 
aarde. De aanwezigheid van deze planeet zorgde ook voor de 7 jaren 
misoogst in Egypte, en later voor de inname van Jericho en het land 
Kanaän, de lange dag bij Jozua. 
 
Het is heden ten dage ongeveer 3600 jaar geleden dat Nibiru ons 
zonnestelsel bezocht. Dus is Nibiru een dezer dagen weer te verwachten. 
Het is volgens sommigen reeds waarneembaar door o.a. de verhoogde 
vulcanische en seismische activiteit op aarde, ook de vele storingen in het 
DNA van mensen, beesten en planten. Het meest dramatische moment 
verwachten velen, volgens de Maya-kalender, na december 2012 tot 
2023. In of tegen die tijd zal de 12e planeet tussen onze aarde en de zon 
doorgaan, naderend vanuit de Zuidpool richting Noordpool. Tussen de 
bergen van de Beeringzee door trekt hij over de Stille Oceaan een paar 
rondjes en trekt daar land omhoog en bergen zullen zakken. 
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De aarde klapt dan ongeveer 90 graden om. Dit resulteert in zeer grote 
aardbevingen, tsunami’s, vulcanische uitbarstingen, het verrijzen en 
verzakken van grote bergen, orkanen en grote overstromingen 
wereldwijd, waarbij grote delen land van de aarde onder water komen. 
Tijdens deze periode zal de aarde niet draaien maar tijdelijk stilstaan. De 
ene helft van de aarde zal dan volslagen duister zijn, en op de andere helft 
van de aarde zal staan te branden, wel 7x heter dan normaal, zie 
Openb.16:8,9, Jes.4:6, 25:4. 
 
Volgens dr. Sitchin zijn er vele historische beschrijvingen van een 
dergelijk voorval waarin er een driedaagse volslagen duisternis heerste. 
Na die drie dagen begint de aarde weer langzaam te draaien en zal de 
staart van de 12e planeet onze atmosfeer in vuur en vlam zetten, zodat 
veel zuurstof wordt opgeslokt. Door de vulkanische troep zullen de 
landerijen en oppervlakte-wateren bevuild worden zodat er niets te 
drinken en te oogsten valt. Dat duurde in 
Jozefs tijd 7 jaren. 

India en Brazilië zullen volgens sommige 
wetenschappers de plaatsen zijn waar de 
nieuwe Noord– en Zuidpool zal komen. 
Deze landen zullen in enkele uren tijd 
totaal invriezen. Sommigen menen dat de 
Noordpool in Chili komt, anderen menen 
dat de Noordpool in Rusland komt, en de 
Zuidpool in New York. Momenteel 
beweegt zich de Noordpool naar Rusland, 
zie: Researchers Unveil Why 
Earth’s Magnetic North Pole Is Being Irreversibly Pulled 
Toward Siberia    © Photo : NASA/JSC 08:36 GMT 
08.05.2020Get short URL.     We wachten het maar af wat JHWH doet.
  

De Anunnaki en/of Nefilim (zie het apocriefe boek Henoch) waren de 
zonen van de machtige Schepper en kwamen uit het heelal van de ster 
Sirius (uit Orion, de ‘Oude van Dagen’). Ook een deel van hen 
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bivakkeerde op Saturnus, en een deel zit er nog gevangen in de noordpool 
van Saturnus. Zij brachten tijdens hun eerste bezoek aan de aarde een Ark 
van Verbond mee, die een bijzondere kristal bevatte. De kristal straalde 
een levend licht uit, waarmee krachtstralen werden uitgezonden. Wij 
zouden nu spreken van laserstralen. Daardoor kon men de materie in pure 
energie omzetten. Die ark was in de vorm van een mini-piramide 
gebouwd, daar dit de beste constructie is waarbinnen dynamische 
krachten kunnen worden ontwikkeld. Door deze krachten kon men aardse 
dingen gewichtloos maken, en ook kon men met de straal enorme 
rotsblokken haarscherp afsnijden en verplaatsen. Op die wijze is wellicht 
door hen de Grote Piramide te Gizeh gebouwd, maar dan van boven naar 
beneden, vanuit een andere dimensie. Die ark zouden wij kunnen 
vergelijken met een thermonucleaire installatie, of met laserstralen. In de 
USA heeft men een thermonucleaire boorinstallatie om onderaardse 
tunnels te maken; met een snelheid van 16 mijl per uur maakt men 
onderaardse tunnels. De onderaardse steden die men gebouwd heeft 
verbindt men hiermee aan elkaar. 

https://www.gewoonvoorhem.nl/dit-zijn-de-10-meest-geheime-en-
illegale-plekken-op-aarde/ 
 
Die ‘ark’ was de Topsteen, de Merkaba of Benben. 
Ook de Ark van Mozes was een dergelijk voorwerp. De Grote Piramide 
is op zichzelf een grote Ark van Verbond, om de nulpunt-energie te 
bereiken. Boven de Grote Piramide hing een gouden topsteen met een 
kristal erin, een oog, het Alziend oog van Horus. Rond de topsteen zag 
men dikwijls een halo, een uitstraling van licht, en tevens gaf dit een diep 
brommend geluid. Het geheel was een soort radio-kristalontvanger 
gelijk. De Grote Piramide was de manifestatie van mysterieuze inwijding 
door middel van kosmische krachten, ter verkrijging van de opening van 
het 3e oog, ter verlichting, zie brochure 407 - 409. In de Koningskamer 
vond de transmutatie plaats van de ingewijden, in de orde van 
Melchizedek, naar men stelt. In een staat van geestelijke trance werd de 
ingewijde ‘begraven’ in de tombe, de sarcofaag van graniet/kristal, die 
regelrecht in verbinding staat met de topsteen. 
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De Grote Piramide fungeerde niet alleen als ontvanger, maar ook als 
zender. De topsteen kon zich voortbewegen, en daartoe moesten de 
priesters van de orde van ‘Melchizedek’ voldoende krachten genereren. 
Dan was de Grote Piramide het grote Huis van het licht. 
Een deel der Nefilim zijn aan de zondvloed ontsnapt via hun 
ruimteschepen om daarmee naar hun 12e planeet terug te keren. De 
zondvloed vond volgens de teksten uit Mesopotamië plaats tijdens het 
kosmische tijdperk ‘De Leeuw’. Nadien zijn er nog Nefilim in Kanaän 
teruggekeerd, reuzen, die door de Israelieten zijn omgebracht, zoals reus 
Goliad door David werd geveld.  
Vissen was van 60 v.Chr tot 2100 na Christus. 
Ram was van –60 v.Chr tot –4380 v.Chr. 
Stier was van -6540 tot  -4380; Tweeling van –8700 tot –6540; Leeuw 
van –10.8600 tot –8700 v.Chr. 
 
De geleerde, dr. Edgar Cayce (de slapende profeet genaamd) voorspelde 
in 1934 naar aanleiding van zijn gevonden gegevens, dat er in 1996-1998 
geheime kamers zouden worden ontdekt in of onder de Sphinx naast de 
Grote Piramide. Dit kwam uit. In 1996 ontdekten onderzoekers als Robert 
Bauval, John West, Richard Hoagland die kamers, maar kregen geen 
toestemming van de Eyptische autoriteiten deze te onderzoeken. In die 
kamers moeten gegevens aanwezig zijn over de planeet Nibiru. 
Hoagland heeft bevestigd dat de beheerder van de Grote Piramide, dr. 
Zahi Hawass contact heeft met de NASA en de lieden der Illuminati, die 
niet willen dat de geheimen publiek bekend werden gemaakt. 
Uit de Tibet zijn wel geheimen bekendgemaakt door een Tibetaanse 
monnik. De schrijver T. Lobsang Rampa bericht hierover in zijn boek in 
1963 ‘The cave of the Ancients’. Hij schrijft dat in Tibet een grote ruimte 
in de bergen is waar Anunnaki of Nefilim opgebaard liggen, diep onder 
de Lamasery in Lhasa, in Tibet. Rampa is daar zelf geweest en zag drie 
grote stenen koffers van zwarte steen. Daarin zag hij 2 mannen en een 
vrouw liggen, naakt, overtrokken met bladgoud. De vrouw was 3mtr lang 
en de mannen 3.60 tot 4,5 mtr. De monnik zei tegen Rampa dat dit de 
goden waren uit de voortijd, toen er nog geen bergen waren. Ons gehele 
koningshuis is daar op vakantie (?) geweest, waarschijnlijk dat Willem- 
Alexander er ingewijd werd. De illuminati gaan daar allen naar toe om 
Vril (geestkracht) op te doen. 
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Volgens Edgar Cayce is de Grote Piramide door deze ‘goden’ gebouwd, 
Van boven naar beneden, wat voor ons onmogelijk lijkt. Nefilim betekent 
‘zij die op de aarde zijn geworpen’. Die goden zouden RA, TA en Hermes 
(Osiris of Nimrod, Isis en Thoth) zijn geweest. Zij gebruikten de Grote 
Piramide voor diverse doeleinden. In de Grand Gallery, die naar de 
Koningskamer leidt, hebben 27 paar verschillende grote kristalstenen 
gezeten, waarmee men veelkleurig licht-energie kon ontwikkelen, om te 
communiceren met hun moederplaneet Marduk. 
De Zetas, de Nefilim hebben overgebriefd dat de slechtste tijd voor de 
aarde begint 3 jaar voor de Pole-shift, zodat er gezorgd moet worden voor 
bescherming en voldoende voedselvoorraad. Wanneer de Pole-shift 
tussen 2012 en 2022 plaats heeft, is er vanaf heden nog weinig tijd overig 
om zich te bevoorraden, maar het kan nog. We horen en lezen wel dat de 
voedselprijzen enorm stijgen, vanwege oogsten die mislukken, etc.  
Texe Marrs heeft een goed boek geschreven over de komende honger en 
dorst: http://www.texemarrs.com.bbtm.htm  
 
De tiende planeet ‘Phaëton’ (Nibiru)  
Phaëton is de naam die men soms aan de tiende planeet geeft, en is de 
planeet waarop het bijbelse paradijs lag, naar sommigen aannemen. Deze 
planeet stond tussen Mars en Jupiter in (volgens de wet van Titius/Bode) 
waar nu de asteroïdengordel is. Zie brochure 588 ‘Het Zwaard van 
JHWH’. Phaëton is de naam van de zoon van de zonnegod Helios. Die 
‘zoon’ is vernietigd door Marduk, de 12e planeet.  Deze planeet zou 
ongeveer zo groot zijn geweest als Pluto, en Pluto heeft een diameter van 
2400 km. Dat is eenvijfde van de aarde, de aarde-diameter is 12.758 km. 
Wat ook mogelijk is dat Marduk de planeet is waarin het Nieuwe 
Jeruzalem gekristaliseerd is, en dat de schil of korst er straks zal afbreken. 
Dan ineens zal het Nieuwe Jeruzalem zichtbaar worden als een 
schitterende kristalvorm, gelijk de Pentakubus of Dodekaëder, 12 
vlakken, glasachtig, waarin de kubus te zien is. 
Kristallen worden gevormd in gesteenten, zoals parels in oesters. Het is 
goed mogelijk dat de Schepper alzo Zijn Nieuwe Jeruzalem heeft  
gebouwd, als hoogste vorm van kosmische eenheid. Het Nieuwe 
Jeruzalem is waarschijnlijk een begeleid planeet van Nibiru 
 
De Nederlandse regering heeft kennis van de 72 uren duisternis, 
zie website:    
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http://www.nederlandveilig.nl/noodsituaties/ 
 
Wat staat ons te wachten? 
De Antichrist bootst alles na van het ware. Hij kan dan ook de ‘Dag van 
JHWH’ nabootsen. Hij en zijn aanhang kunnen een nul-zone creëren via 
de High-tech en Tesla-installaties in Alaska, de zgn. HAARP. Hij kan 
een driedaagse duisternis maken, eveneens via HAARP en de Elektro 
Magnetische Puls-bom. In CERN kan men zwarte gaten scheppen, om er 
sterrenpoorten mee te maken en tijdreizen. Wij dienen ons goed daarop 
voor te bereiden. Chaos is hetgeen de Illuminati willen scheppen, om 
daarna hun Nieuwe Wereldorde in te voeren. 
Wij dienen niets te vrezen. Jakob is klein, maar zal overleven. Het 
vrouwenzaad zal uiteindelijk de kop van het slangenzaad geheel 
vernietigen. Gen.3:15.  Toen het in Egypte volslagen duisternis was, was 
het in Gosen bij Israël licht. Wij zullen het overleven. Wel is het nuttig 
zich erop voor te bereiden. Bidden en mediteren brengt in ons hoofd een 
elektromagnetische stroom opgang, die nodig is om te overleven tijdens 
de poolwisseling. Zie er het nut van in! 
 
Eenwording aller dingen 
Geheel onverwacht heeft men in CERN ontdekt dat de benodigde deeltjes 
die men op elkaar liet botsen, soms samenklonteren in dezelfde richting 
zich voort bewegen. Dit wijst erop dat er inwendig in de deeltjes een 
bewustzijnsstructuur aanwezig is. Dat noemt men wel het ‘Unified Field’ 
van liefde, wat alles aan elkaar verbindt. Wij zien hetzelfde fenomeen 
vandaag de dag terug in de volkeren van deze aarde, die zich bewust 
worden en via botsingen samenklonteren en roepen om vrijheid en 
rechtvaardigheid. Wij zien het in de Arabische landen, waar het broeit en 
despotische leiders van hun tronen worden gestoten.  
De basisstof van de materie is éénheid. De puzzel die de wetenschappers 
te CERN willen oplossen is zeer ingewikkeld. Zij zien met hun eigen 
ogen dat de deeltjes die in tegengestelde richting worden verzonden en 
daarna op elkaar botsen, zich soms als vogels in de lucht samenscholen 
en eenzelfde richting opgaan. Hun bevindingen waren heel schokkend, 
zodat G. Tonelli zei dat men z’n eigen ogen in CERN niet kon geloven. 
De proton-botsingen resulteerden in het voortbrengen van meer dan 110 
nieuwe deeltjes, die zich in dezelfde richting bewogen.  De Nobelprijs 
winnaar F. Wilczek zei dat het naar een Asymptotic Freedom wijst in het 
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atoom. Men kan zich afvragen of men werkelijk de basiskracht van het 
Universum heeft ontdekt, nl.  het Unified Field van liefde en ziel-
bewustzijn.  Dat is dan een fysiek universeel energieveld, waarin 
zwaartekracht en elektromagnetisch veld aanwezig zijn. De 
hoofdeigenschap van dit veld is om álles met elkaar te verbinden tot een  
hoge éénheid, nl.. tot liefde. Het huwelijk is daar een voorbeeld van. Is 
het niet wonderlijk dat wij mensen wezens zijn om lief te hebben en zelfs 
liefde bedrijven in het ‘spel’ der voortplanting? Liefde blijkt uiteindelijk 
tot in de kleinste delen van ons lichaam aanwezig te zijn, zelfs in ons 
atomaire bestaan. Er is echter ook een geslacht ontstaan (de cabal-
khazaren) waarin geen liefde, maar haat aanwezig is. Zij zijn gemuteerde 
wezens. Hun polen zijn gewisseld. Zij zijn haatdragend, moorddadig, 
onbetrouwbaar, en hun vader is de Boze, en zij leven in het boze, 
1Johannes 3:12.  
 
Zij mogen de nieuwe aarde niet bewonen! In CERN in Genève heeft men 
één van de allergrootste religieuze ontdekkingen van alle eeuwen gedaan, 
hetwelk de bouwkosten ervan -ongeveer vijf-en-half miljard euro- dubbel 
en dwars waard zijn, nl.. dat in onze materie, en in onze menselijke soort, 
de allerkleinste deeltjes samenscholen (= liefde) die zich niet laten 
scheiden. Dit toont aan dat onze gescheidenheid of verdeeldheid in feite 
een illusie is in de staat van ons bewustzijn, aangezien wij allen deeltjes 
zijn van de oneindige Liefde, dat is van onze Schepper.  Het gebod is dan 
ook Hem lief te hebben boven alles en onze naaste (bloedverwant) als 
onszelf. 
 
Liefde zetelt in ons hart als centrum, en vervolgens in elke cel, in elk 
atoom. Vandaar dat men ons hart reeds vanaf oude tijden heeft genomen 
als symbool van de liefde. God is Liefde, en onze levenskracht is de liefde 
Gods, aangezien Hij de Bron is van alle leven. Zolang als er nog  
dualiteiten bestaan en wij nog in de huidige 3e dimensie leven, zullen er 
tegenstellingen zijn. Vanzelf dat de liefdelozen (godlozen) het Rijk van 
God niet binnen kunnen gaan. Zij missen het positieve element liefde. 
Eénheid is God, Elohim, en wij als zonen en dochters van Hem zijn op 
weg naar die hogere eenheid. De wetenschap bevestigt opnieuw die 
éénheid van God, zelfs in de allerkleinste partikels of atomaire deeltjes.  
Elk ding dat bestaat -of dat nu zichtbaar of onzichtbaar is doet er niet toe-  
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heeft een tegenkant. Die polariteit dient omgevormd te worden tot 
éénheid.  Vandaar het nodige proces van metamorfose dat wij allen zullen 
ondergaan, zowel de aarde als alles wat erop zich bevindt. De polariteiten 
zullen worden opgeheven, goed en kwaad wordt één, nl. liefde.  Het leven 
is een test, een leerschool. Aan welke kant staan wij en waarvoor kiezen 
wij, om het ‘gezegende aardrijk’ te mogen beërven? De grote 9e golf van 
bewustzijnsverhoging begint volgens de Maya op 8/9 maart 2011. Men 
noemt deze golf wel de ‘Universele Onderwereld’. Deze golf omvat 13 
perioden. Het gaat erom dat wij in deze golf de tijd ontvangen om op te 
klimmen naar hoger bewustzijn, naar het éénheidsbewustzijn. De Maya 
week verloopt iets anders dan de onze. Onze scheppingsweek telt 7 dagen 
en 6 nachten, totaal 13 perioden.  
     
In Habakuk 3:1 gaat het over de aankomstroute van de planeet Nibiru:  
1  Een gebed van Habakuk, den profeet, op Sjigjonoth. 
2  JHWH als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o JHWH 

behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het 
midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens. 3  God kwam van 
Theman (de god van Edom), en de Heilige (de God van Israel) van den berg 
Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol 
van Zijn lof. 4  En er was een glans als des lichts, Hij had hoornen aan Zijn 
hand, en aldaar was Zijn sterkte verborgen. 5  Voor Zijn aangezicht ging de 
pestilentie, en de vurige kool ging voor Zijn voeten henen. 6  Hij stond, en 
mat het land, Hij zag toe, en maakte de heidenen los, en de gedurige bergen 
zijn verstrooid geworden; de heuvelen der eeuwigheid hebben zich 
gebogen; de gangen der eeuw zijn Zijne. 7  Ik zag de tenten van Kusan onder 
de ijdelheid; de gordijnen des lands van Midian schudden.8  Was de JHWH 
ontstoken tegen de rivieren? Was Uw toorn tegen de rivieren, was Uw 
verbolgenheid tegen de zee, toen Gij op Uw paarden reedt? Uw wagens 
waren heil.9  De naakte grond werd ontbloot door Uw boog, om de eden, 
aan de stammen gedaan door het woord. Sela. Gij hebt de rivieren der aarde 
gekloofd 10  De bergen zagen U, en leden smart; de waterstroom ging door, 
de afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijden op in de hoogte.11  De zon en 
de maan stonden stil in haar woning; met het licht gingen Uw pijlen 
daarhenen, met glans Uw bliksemende spies. 12  Met gramschap tradt Gij 
door het land, met toorn dorstet Gij de heidenen.13  Gij toogt uit tot 
verlossing Uws volks, tot verlossing met Uw Gezalfde; Gij doorwonddet 
het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende den grond tot den hals 
toe. Sela. (=de vervulling van Gen.3:15) 14  Gij doorboordet met zijn staven 
het hoofd zijner dorplieden; zij hebben gestormd, om mij te verstrooien; die 
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zich verheugden, alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten. 15  
Gij betradt met Uw paarden de zee; de geweldige wateren werden een hoop. 
(tsunami’s?) 19  JHWH  is mijn Sterkte; en Hij zal mijn voeten maken als 
der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten (de berg Sion zal 
verhoogd worden op de top der bergen. Zebulon betekent zoveel als: Op een 
hoger niveau brengen. Nederland - Zebulon - Berg Sion). Voor den 
opperzangmeester op mijn Neginoth. 

 
Laten wij alzo JHWH verwachten, Wiens kracht en macht verre te boven 
gaat alles dat van de satanisten is. JHWH maakte het in Gosen licht, 
terwijl het in Egypte dikke duisternis was. Hij weet ons te beschermen en 
door de benauwdheden heen tot de veilige haven te voeren. 
Wij hebben de beelden kunnen zien van de grote aardbeving in Japan 11-
03-2011, en welke gevolgen het had. De tsunami trok een 
allesverwoestend spoor, en kernreactoren ontploften, etc. Heel Japan is 8 
feet verplaatst, en de aardas is er enkele centimeters door verschoven.   
Verwacht wordt dat nu San Fransisco en de St. Andreasbreuk aan de 
beurt zijn. Zie:   http://sp00kje.nl/?p=5082 
  
In brochure 572 wordt het effect van de poolwisseling en de hogere 
bewustwording besproken. 
http://the-embassadorion.blogspot.com/2010_09_01_archive.html 
 
Het gaat de satanisten/luciferianen om het Licht 
(de kosmische energie tot Hogere 
Bewustwording) dat opgaat in het Westen naar 
zich toe te trekken, hoe dan ook.  Er zijn mooie 
boeken en nog mooiere titels die over het Licht 
gaan dat in het Westen zal opgaan. De arts 
Mieke Mosmüller schreef meer dan 50 boeken 
in haar leven, en haar belangrijkste boek draagt de titel:  “Zoek het licht 
dat opgaat in het Westen”. Dan het zeer fraaie boek van dr. Corina 
Zuiderduin “Het Mooie Westen”, vanuit het oude-Egypte gezien.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=tM3tCnLDPVw&feature=emb_title 
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David Wilcock meldt dat hij verwacht dat alleen in Amerika geheel 
internet, de media, en telefoons met tv-programmes 3 dagen stil komen 
te liggen. 
  
3 KORT OVERZICHT VOORSPELLINGEN MARIA. S. (gedaan vanaf 2012 
tot 2015 aan haar vriend) Uit: Der dritte Weltkrieg kommt! Ruben Stein (vriend 

van Maria S.) Met de asielanten uit Afrika 
komen besmettelijke ziekten mee die jaren 
veel slachtoffers eisen. Vanaf 2017 (na 
Merkel) komt er een strenge heerser in 
Duitsland aan de macht die vele buitenlanders 
zal wegsturen en de belastingen zeer drastisch 
gaat verhogen. Nieuwe wetten komen. Ook de 
kosten van onderhoud e.a. zullen sterk stijgen 

hetgeen enorme inflatie aanwakkert. Herfst 2019 globale ineenstorting banken 
c.q. het financieel systeem. Het volk is in de aanloop hier naartoe reeds 
leeggeroofd door de overheid; maar de euro (e.a. munten) is niet meer te 
redden.). Vanaf 2020 levensmiddelen op de bon. Het in elkaar klappen van het 
sociale systeem. Explosie criminaliteit. Allerlei criminele gangs komen op. Alles 
wat los en vast zit wordt gestolen. Ziekte, honger en criminaliteit regeert het land 
(er zijn ook weinig artsen meer en geen medicijnen). Grote toename psychisch 
gestoorde mensen. Er is ook geen alcohol en drugs e.a. meer. Het is ieder voor 
zich geworden, het is louter overleven. Er is geen moraal meer. Politici vluchten 
en/of worden vermoord. Uiterlijk begin 2022 (het beginmoment is ongewis, kan 
ook 2021 zijn) breekt in Turkije, na een moordpartij op hoge staatslieden, een 
zware burgeroorlog uit (erger dan in Syrië). Rusland bemoeit zich er gelijk mee. 
Miljoenen Turken vluchten naar Europa. De burgeroorlog blijft echter 
aanhouden. Griekenland wijzigt in die tijd zonder overleg de 6-mijlszone op zee 
naar de 12-mijlszone. Hierop trekt Turkije ten oorlog naar Griekenland en 
verliest zijn gehele vloot (wellicht met hulp van Rusland). Daarna verliest 
Turkije de oorlog door ingrijpen van Rusland (en wordt Turkije verdeeld over 
Griekenland, Armenië en de Koerden). Erdogan wordt afgezet. Rusland trekt 
daarna verder op naar Israël en begint daar een oorlog. Het Westen stelt daarop 
Rusland een ultimatum dat door Rusland genegeerd wordt. De Middellandse Zee 
ligt daarop vol met oorlogsvloten van diverse naties. Het wordt voor Israël erop 
of eronder. Begin zomer 2022 revolutie in Duitsland. De situatie is niet meer in 
de hand te houden. Hoogzomer 2022, tijdens deze revolutie, marcheert Rusland 
plotseling onverwacht Duitsland binnen. (De Moedergod van Fatima verklaarde 
aan haar en zij vertelde aan Zuster Lucia op : Als de wereld niet bekeert dan 
wordt Rusland het werktuig van de Vader om met oorlog te bestraffen ). Tijdens 
die oorlog wordt een bom in de Noordzee geworpen die een enorme vloedgolf 
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teweeg brengt die grote delen van Engeland en Noord-Europa onder water zet 
(tot aan Berlijn). (Net ervoor wordt er volgens Irlmaier een gif over een brede 
strook land in Duitsland gegooid die tot 10 meter de grond in alles doet 
verbranden waardoor de Russen afgesneden worden van aanvoer). Late herfst 
2022, tijdens de oorlog nog in volle gang, is er ineens 3 dagen van 
bovennatuurlijke duisternis. ( God is de oorzaak, wie anders? zegt Maria S.) 
(Irlmaier zegt hierover dat men dan absoluut binnen blijven moet en het hele 
huis moet blinderen en alle 3 dagen moet bidden bij gewijde kaarsen; het geloof 
kan je behouden). Door 50! helderzienden wordt verklaard dat Rusland (mede 
hierdoor) de oorlog verliest. De oorlog duurt 3 maanden (van 5-8 tot ) en eist 
meer slachtoffers dan alle wereldoorlogen tezamen. De bovennatuurlijke 
duisternis kost tussen de 2 à 5 miljard mensen het leven!! 

11 Korte samenvatting uit Countdown Weltkrieg 3 van Stephan Berndt (Paul 
Wink) Stephan Berndt heeft jaren lang gezocht naar min of meer betrouwbare 
voorspellingen die vooral betrekking hebben op de periode die zich zal 
toespitsen vanaf het begin van de 21 e eeuw. Hij heeft van ongeveer 70 
helderzienden (en onbekenden) vele voorspellingen onderzocht en gerubriceerd, 
en heeft ze een zekere (subjectieve) mate van waarheidsgehalte toegekend. 
Omdat hij van veel helderzienden hun voorspellingen ook getoetst heeft over de 
reeds afgelopen tijd waarover zij voorspelden, heeft hij aan de hand hiervan zijn 
mate van waarheidsgehalte toegekend. Zijn favoriete helderziende is Alois 
Irlmaier die hij het hoogste waarheidsgehalte toekent vooral omdat hij al zoveel 
voorspeld heeft dat tot nu toe uitgekomen is (zover wij weten zelfs alles). In zijn 
dikke boek (323 pag.) probeert Stephan Berndt er achter te komen wat de 
redenen kunnen zijn van onder andere een aanstaande ineenstorting van het 
financiële stelsel en de sociale structuur in Europa, alsmede van de inval door 
Rusland, bijvoorbeeld met betrekking tot Poetin. Ook heeft hij onderzocht hoe 
de kerkelijke verhoudingen ge-/vergroeid zijn en hoe de sociale, financiële en 
defensie/strijdmachten en technische ontwikkeling in Europa is verlopen. 
Tevens reikt hij aannemelijke verklaringen (soms gedurfde interpretaties) aan 
van helderziende waarnemingen die vertaald zijn naar het bewustzijn van de 
ziener en zijn of haar kennis van toen. Als voorbeeld kan dienen dat Alois 
Irlmaier vanuit het zuiden honderden vogels zag komen die een vierkant kastje 
met gif dropten boven Duitsland. Gestaafd met foto s en wetenschappelijke 
feiten toont schrijver aan dat dit nu al bestaande vogelvormige drones zijn die 
dit kunnen. Tevens zoekt Berndt achter alle voorspellingen de logica van de 
omstandigheden zoals de problemen en conflicten van landen uit het verleden, 
maar ook van de opwarming van de aarde waardoor er steeds minder echte 
winters zijn. Dit laatste omdat de meeste voorspellingen luiden dat er vòòr het 
uitbreken van de oorlog een ongelooflijk zachte winter was en het voorjaar al in 
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februari begon (zie schema). Omdat gebeurtenissen in het Midden-Oosten de 
aanzet zullen geven van de oorlog (zie o.a. de schemaatjes) is hij ook dieper 
ingegaan in de problematiek aldaar om verklaringen te zoeken. Omdat 
vanzelfsprekend niet alle helderzienden hetzelfde zeggen, heeft Berndt een goed 
overzicht gemaakt van de belangrijkste aankomende gebeurtenissen en door 
hoeveel zieners dit hoe waargenomen is, met soms ook nog aangegeven enige 
verschillen van waarneming onderling. Bijvoorbeeld, de inval vanuit Rusland, 
de feitelijke 3 e wereldoorlog, is door zeker 50 helderzienden waargenomen (zie 
schema). Maar onderling zijn er wel verschillen van waarneming. Ook de 
enorme vloedgolf die (tijdens de oorlog) vanuit zee over Europa komt is door 
heel veel mensen waargenomen. Zelf (Paul Wink) ken ik in mijn vriendenkring 
al 3 mensen die hierover visioenen gehad hebben (één zelfs in detail); naast alle 
door Berndt aangedragen helderzienden. Wat een groot raadsel voor de 
onderzoekers is, en ook voor de helderzienden, is de drie dagen van duisternis, 
alsmede door velen helderziend waargenomen de verschijning van Jezus 
Christus in de wolken (zoals dat ook zo in de bijbel staat bij Johannes). Ook 
Berndt, net als vele helderzienden, speculeren over deze gebeurtenissen omdat 
het zo wereldvreemd is. (Mijn verklaring is gelijk aan die van grootmeesters 
zoals Rudolf Steiner en Jan van Rijckenborgh die in het zogenaamde fysieke 
verschijnen van Christus in de wolken een door geestelijke tegenmachten 
gearrangeerd werk zien om de mensen via een collectieve godsdienstige hysterie 
aan hen te binden voor hun doelen. Juist ook omdat daarna een periode van 1000 
jaar vrede zou komen, hetgeen op aarde eigenlijk niet mogelijk is volgens Jezus. 
Maar omdat het ongepast en gevaarlijk is om zo te denken, houden de wetenden 
onder de mensen hun mond, en ontstaat er een ogenschijnlijke vrede die 
gebaseerd zal zijn op het willoos maken van de mens uit naam van wereldvrede 
en kunstmatige harmonie waarbij de kerk, overschaduwd door Ahriman/ 
Lucifer, de macht zal verkrijgen. Paul Wink). Wat echter het grote probleem bij 
helderzienden is, is de juiste datering van de waargenomen gebeurtenissen. 
Berndt heeft geprobeerd een overzicht te maken van tijdsgebeurtenissen van de 
helderzienden die dit wel aangeven (zie schema). Hierbij heeft hij nog geen 
gebruik kunnen maken van de waarnemingen van Maria S., dat onlangs in 
boekvorm uitkwam, en die heel duidelijk data waarnam. Haar waarnemingen, 
ook die van de tijd, sluiten echter naadloos aan op de reeds bekende. 

Wat het Corona-virus met ons doet    (door Evertjan) 

We raken er langzaamaan aan gewend lijkt het wel... maar onzichtbaar 
en onderhuids zullen we de effecten ervan zeker nog gaan ervaren. Het 
bewust voeren van ‘propaganda’ (prop-agenda) om deze Griep op de 
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kaart te zetten, duidelijk voelbaar en met toenemende drang in te laten 
dalen in die koppies van ons, onderwijl de angst aanzwengelend met 
steeds blijven herhalen van aantallen nieuwe ‘besmettingen’, opnames in 
ziekenhuizen en dodenaantallen, moeten we straks na de ‘lockdown’ in 
de cooldown en langzaam acclimatiseren om weer een beetje ‘normaal’ 
te worden. 

Duidelijk een afleidingsmanoeuvre van iets anders, iets groters. Er spelen 
tal van motivaties van de machthebbers op deze planeet. Of dacht u te 
maken te hebben met een Griep-golf, ditmaal groter en heftiger dan 
andere!? Nou na Sars en de Mexicaanse Griep moet deze ons in de 
houdgreep nemen en bij de strot pakken. Planmakers die de wereld 
vormen en willen hervormen hebben haast. Ze beginnen te vermoeden 
dat hun tijd op raakt en dat ze de ellende, voor ons bestemd, niet meer 
volledig kunnen uitrollen. Dus gaat alles nu sneller en grootser. Tactiek 
is eenvoudig; angst aanwakkeren, besef van eindigheid laten doordringen 
en dat bevestigen met opschorten van sportwedstijden, sporttoernooien, 
grote en omvattende gebeurtenissen afgelasten en dat wereldwijd. Sluiten 
van scholen, van winkels en het uitbannen van sporten, feesten en 
bijeenkomsten. Het moet wel indringend zijn en voelbaar. De controle op 
dat alles wordt verscherpt. ‘Kijk wij houden jullie in de gaten’. Meer 
restricties volgen en de druk op de bevolking zal toenemen. Uiteindelijk 
zullen de mensen zelf vragen om de verlossende spuit tegen Corona en 
andere ‘virussen en bacillen’. (tot zover Evertjan) 

Bekijk vooral deze video van de Belgische bekwame arts Jeff Hoeybergs, 
die zich ontzettend kwaad maakt over het bedrog van wereldleiders die 
ons om de tuin leiden inzake de zogenaamde corona-angst-pandemie.  

https://www.bitchute.com/video/lE1bYT8t5gi6/?fbclid=IwAR3-
fqIkSdOzBS5lATpJwHV4P2qAFVVv-11dIQ6LQJd2LTXCnns3-nxJX0w   

https://www.youtube.com/watch?v=WYdZ8yefwAg&t=1329s  Professor Karel van 
Wolferen geeft m.i. hele waarheidsgetrouwe informatie. 

Wat is er op handen?! (vervolg door Evertjan) 
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Nou dat zijn vele zaken. Er wordt gestreefd naar een maximale 
wereldbevolking van hooguit 500 miljoen mensen. Er wordt stap-voor-
stap toegewerkt naar een wereld zonder blanken (het Vrouwenzaad uit 
Genesis 3:15), ze willen graag alle mensen vaccineren, het contante geld 
moet afgeschaft worden om de chip te introduceren, er moet een 
instorting van het financiële systeem komen, wat ons raakt en hen niet, 
ze willen graag van oudere en zieke mensen af; die kosten geld en leveren 
niks op! Het Midden Klein Bedrijf moet er aan, zodat alleen grote 
staatsbedrijven overblijven. Ze willen graag meer controle op ons gedrag 
maar ook op onze bewegingen, dus wordt reizen straks niet meer 
mogelijk zonder een vaccinatie/chip en app. Wil je die niet, dan kost je 
dat je baan, waardoor je geen geld hebt, je huis uit moet (handig daar 
kunnen die miljoenen bruine en zwarte moslims mooi in). Wie het ‘teken 
van het Beest’ niet draagt kan niet meer kopen en ook niet verkopen; je 
hebt dan geen geldige bankrekening meer.  

Amerikanen willen China economisch op de knieën dwingen, Corona zal 
heteroseksuele mannen onvruchtbaar maken; de weinige positieve 
berichten vertellen dat ‘men’ werkt aan het wereldwijd verwijderen van 
heel foute lieden en het herstellen van de waarden en normen en een 
gereset-financieel systeem. Even geduld a.u.b..  

Is er nog meer dat er speelt? 

Jazeker! Wat dacht u van een oorlog tussen de Oekraïne en Rusland! Wat 
te zeggen van een gevaar uit de ruimte. Wat denkt u van het installeren 
van 5G wereldwijd en het uitrollen daarvan, in combinatie met 
Chemtrails en het aanbrengen van een groot schild om de planeet 
(SmartDust), dat als groot scherm moet fungeren en tevens dienst gaat 
doen als een ontvanger en zender, waardoor alle satellieten overbodig 
worden. Dat enorme scherm biedt de machthebbers een leuk extraatje; 
een filmdoek om de meest enge dingen op te projecteren zodat wij denken 
in een zwaar gevaarlijke realiteit terecht gekomen te zijn. Het is het Blue-
Beam Project. Donder en bliksem, maar dan anders en veel ingrijpender. 
Ook zullen ons welgezinde buitenaardsen worden afgeschilderd als 
bozerikken, omdat wij ons tegen hen moeten keren... en dat ten voordele 
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van de ‘anunnaki’, ofwel de goden die noodzakelijkerwijs ondergronds 
wonen sinds de zondvloed. Dat zijn de werkelijke machthebbers, die alle 
regeringen, machtsblokken en landen aansturen. De noodzakelijke 
politieke partijen, uitvoerende leiders en hun ambtenaren, alsook de 
maatschappelijk gelaagde macht (leger, politie, rechtspraak, onderwijs en 
wetenschap) zijn daarop aangepast. 

Dat alles gaat sneller dan u denkt! Dan is er nog de kwestie Oekraïne en 
Europa, waar Rusland in betrokken is geraakt en die... kwestie moet WO 
III op gang brengen zodat de Amerikanen, Europeanen en Russen elkaar 
over en weer in de haren vliegen. Daar zit die wereldmacht achter 
uiteraard met hun vazallen. De uitvoerenden zijn zeer waarschijnlijk de 
Khazaren; die hebben nog een appeltje te schillen met de Russen, met de 
Duitsers ook en de blanken in het algemeen. Dan moeten we met de 
mogelijkheid rekening houden dat Erdogan’s Turkije naar de macht gaat 
grijpen dan wel voor de aanleiding van een grotere oorlog zorgt. Volgens 
vriend Nostradamus vallen de ‘arabieren’ Frankrijk binnen en overlopen 
Europa. Frankrijk zou de achterdeur op een kier hebben, zegt de man. Via 
het zuiden, Marseille (dat al grotendeels islamitisch is), komt de vijand 
binnen. Ik zie een frontlinie door het noorden van Frankrijk naar het 
oosten lopen, dwars door Duitsland en Tsjechië en in Polen vervagend. 
Zit je er onder, dan heb je pech! Zit je er boven dan heb je geluk. Dus 
geen boerderij in Frankrijk of overwinteren in Spanje en Portugal; nee 
‘blijf zitten waar je zit. 

Wat het Corona-virus met ons doet- deel 2 

In dit deel de afronding van het verhaal, dat uiteraard nooit volledig zal 
worden... omdat het veel te complex is en we pas over jaren kunnen 
zeggen wat er nu allemaal heeft plaatsgevonden. Is het alleen een Griep-
virus, of speelt er meer. De voetbalwedstrijd tussen Atalanta Bergamo en 
Valencia (in het San-Siro Stadion in Milaan, gespeeld op 19 februari) 
heeft heel veel Spanjaarden besmet gemaakt. Die namen het mee naar 
hun land. Kon die wedstrijd niet doorgeschoven worden en was het niet 
beter deze af te gelasten?! Waarschijnlijk wel. Was er opzet in het spel 
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of was het ondeskundigheid?! En zo zullen ooit meer vragen beantwoord 
worden! (einde door Evertjan) 

Bijbelse volgorde 

In Jesaja 10 lezen wij het volgende: 

12 Want het zal geschieden, als JHWH een einde zal gemaakt hebben van al Zijn werk 
op den berg Sion en te Jeruzalem, dan zal Ik te huis zoeken de vrucht van de grootsheid 
des harten van den koning van Assyrië, en de pracht van de hoogheid zijner ogen. 

Het gaat JHWH erom om Zijn heilige zaadlijn te beschermen op het 
Beveiligde Erf, nl de Berg Sion. Niet alles, maar een overblijfsel, een 
restje dat ontkomt aan het gif van de slang. Wie is die slang? Dat is de 
Kain-Edom-macht, ook als Assur aangeduid, voornamelijk Engeland, dat 
totaal vernietigd gaat worden op één dag. Dit stelt ook Siener van 
Rensburg.  De slang en het broeinest van de satanisten zit ook in ons land 
en wordt vanuit Engeland gevoed. Kijk maar eens bij    

https://www.youtube.com/watch?v=XuajeOsrY5Q&fbclid=IwAR2mrdqYe0e3okb
8EAC6Yjl41o5fpSYp8rWufzoyoUfMAnd8vQ4j8bkSRKs&app=desktop 

 Dat restje zal zich bekeren, en het overgrote deel zal verdelgd worden, 
door een vernietiging die vastbesloten is, vers 21-22. Het volk dat in Sion 
woont hoeft niet te vrezen. Zo goed als JHWH Zijn volk beschermde met 
een Wolk- en Vuurkolom na de uittocht uit Egypte, zo zal Hij ons 
beschermen door een vurige muur rondom ons te trekken. Met 
bewegende bestrijdingen en Zijn hemels wapenarsenaal, zie Jesaja 30: 
32, zal JHWH tegen Assur strijden en hem te morzel slaan.  Gods 
strijdwagens zijn volgens Psalm 68 tienduizend maal tienduizend sterk.  

17 Want het Licht van Israël zal tot een vuur zijn, en zijn Heilige tot een vlam, welke in 
brand steken en verteren zal zijn doornen en zijn distelen, op één dag. 18 Ook zal Hij 
verteren de heerlijkheid zijns wouds en zijns vruchtbaren velds; van de ziel af, tot het 
vlees toe; en hij zal zijn, gelijk als wanneer een vaandrager versmelt. 19 En de 
overgebleven bomen zijns wouds zullen weinig in getal zijn, ja, een jongen zou ze 
opschrijven. 20 En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel van Israël, en de 
ontkomenen van het huis Jakobs niet meer steunen zullen op dien, die ze geslagen heeft; 
maar zij zullen steunen op JHWH, den Heilige Israëls, oprechtelijk. 21 Het overblijfsel 
zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot den sterken God! 22 Want ofschoon uw 
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volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan 
wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. 23 
Want een verdelging, die vastelijk besloten is, zal JHWH der heirscharen doen in het 
midden dezes gansen lands. 24 Daarom zegt JHWH der heirscharen alzo: Vreest niet, gij 
Mijn volk, dat te Sion woont! voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf 
tegen u zal opheffen, naar de wijze der Egyptenaren; 25 Want nog een klein weinig, zo 
zal volbracht worden de gramschap, en Mijn toorn tot hun vernieling. 26 Want JHWH 
der heirscharen zal tegen hem een gesel verwekken, gelijk de slachting van Midian was 
aan de rots van Oreb; en gelijk Zijn staf over de zee was, denwelken Hij verheffen zal, 
naar de wijze der Egyptenaren. 27 En het zal geschieden ten zelfden dage, dat zijn last 
zal afwijken van uw schouder, en zijn juk van uw hals; en het juk zal verdorven worden, 
om des Gezalfden wil. 

Gelijk na deze vernietiging van Assur en de redding van een klein 
overblijfsel te Sion zal de eindtijd-Messias verschijnen, zoals in 
Jesaja 11 staat aangekondigd, namelijk Zerubbabel (niet Jezus).   

Jesaja 11:12 En Hij (JHWH of de Messias) zal een banier oprichten onder de 
heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden 
uit Juda vergaderen, van de vier einden des aardrijks. 

 

 


