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Inleiding

In de oudheid werd de natuur beschouwd als zijnde de werkplaats van de

goden. Onder goden verstonden zij o.a. de engelen, cherubijnen,

serafijnen, de Elohim als scheppers. Elohim is een meervoudsvorm, wat

ook blijkt uit Genesis 1-3, waar er staat: 
Genesis 1:26  En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld,

naar Onze gelijkenis;

Deze goden verschenen soms aan mensen, zoals blijkt uit Genesis 1:26,

zie Abraham Genesis 18:2,  Exodus 3: 2, 19:6.

Priesters en koningen konden communiceren met de goden via de urim en

thummim. Wij zullen bezien wat voor informatie er voor handen is over

de tijd waarin de ‘goden’ zullen terugkeren naar de aarde. En tevens

bezien wat voor gevolgen of impact dat zal hebben. 

Eind-Tijd-indicatie

De eind-tijd wil niet zeggen dat de tijd ophoud. Het wil zeggen dat wij

aan het einde van een bepaald tijdperk zijn gekomen. Een tijdperk is in

het Grieks een aioon. Er volgt daarna een nieuw tijdperk, een nieuwe

begin-tijd.  Op 21-12-2012 vindt er een zeldzame astronomische

gebeurtenis plaats. Dan eindigt de 5125-jaren cyclus van de Maya’s, die

in 3114BC begon. De lange telling-kalender van de Maya’s loopt van 13-

08-3114 tot 21-12-2012. 

In ons Melkwegstelsel is een krachtige energiebron aanwezig, een sterk

magnetisch veld, hetwelk af- en

toeneemt. Het effect ervan is op

de aarde merkbaar.  Onze

positie als aarde ten opzichte

van deze bron bepaalt wie wij

zijn.  Onze baan rond dit

energieveld is elliptisch en niet

rond. Wij leven dus in een

afwisselende energie-sterkte.

Momenteel zijn wij op grotere

afstand van deze bron, en dichterbij de zon, zodat het ijs der polen smelt.
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Hierna treedt er weer een periode van afkoeling op. De zogenaamde

opwarming van de aarde houdt echter verband met de poolwisseling.  De

cycli wisselen gedurig en zijn volgens simpele wiskundige regels te

berekenen. Elke nieuwe cyclus heeft een startmoment, wat een

gebeurtenis is waardoor een energiepatroon in werking wordt gezet.  In

het jaar 2012 verschijnt een nieuwe manier van zijn, aldus velen die zich

daarmee bezighouden.  Het jaar 2010 was het omslagpunt waarin veel

dingen van het verleden zich herhaalden. Er komt een nieuwe toestand,

een nieuwe periode of aioon aan. Onze huidige samenleving is uiterst

kwetsbaar. Ze lijkt sterk, maar ze kan zo uiteen vallen. Het is net als ons

huidige geldstelsel, het lijkt sterk, maar het is lucht. 

Wij zijn afhankelijk van energie, van de middelen die energie opwekken

als: aardolie, hout, steenkool, atoom, etc. Wij zijn afhankelijk van de

energie-systemen in ons dagelijks leven. De systemen zelf zijn ook

energie-behoeftig.  Een storing in deze systemen betekent gelijk een

ramp. Wij hebben onze maatschappij gedigitaliseerd, en bij een

stroomuitval staat onze hele samenleving plotseling stil. Is het zo bezien

een zegen dat wij onze samenleving afhankelijk hebben gemaakt van

energie?  Waarom hebben wij deze vorm van samenleving gekozen, dit

terwijl er andere vormen van energie-voorziening voorhanden zijn? Of is

deze vorm van samenleving op basis van energie-opwekking via fossiele

brandstoffen ons opgelegd?  Alleen de multinationals houden het heft in

handen en worden er steeds rijker door. Het blijkt wel dat het ons

opgelegd is.

Men kan niet exact een dag van het oordeel van JHWH aangeven zoals

zoveel wordt gedaan door ‘profeten’. Daarna gaat die dag of datum

gewoon voorbij, zonder dat er iets plaatsvindt. Nee, het gaat in de Bijbel

wel over het aangeven van perioden waarin wij die dag van de Goddelijke

gerichten kunnen verwachten. Die dag en ure blijkt inderdaad voor ons

verborgen te zijn. 

De profeet Haggaï spreekt over de 24e der 6e maand, en 21e van de 7e

maand, in hoofdstuk 2:1. In 2:20 spreekt hij over de 24e van de 9e maand.

Dat is een periode van ongeveer 3 maanden.
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Haggaï 1  (2-1) Op den vier en twintigsten dag der maand, in de zesde

maand, in het tweede jaar van den koning Darius.

1   (2-2) In de zevende maand, op den een en twintigsten der maand,

geschiedde het woord van JHWH door den dienst van den profeet

Haggaï, 

18  (2-19) Stelt er toch uw hart op, van dezen dag af en opwaarts; van

den vier en twintigsten dag der negende maand af, van den dag af, als

het fondament aan den tempel van JHWH is gelegd geworden, stelt er

uw hart op.

20   (2-21) Het woord van JHWH nu geschiedde ten tweeden male tot

Haggaï, op den vier en twintigsten der maand, zeggende:

21  (2-22) Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal

de hemelen en de aarde bewegen.

22  (2-23) En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en verdelgen

de vastigheid van de koninkrijken der heidenen; en Ik zal den wagen

omkeren, en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop rijden,

zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard.

De Bijbelse telling der maanden begint bij maart, als 1e maand. Augustus

is de 6e maand. September is de 7e maand. Dat klopt ook wel, want

september is bij ons wel de 9e maand, maar het woord sept betekent 7, en

octa is 8, en novum is 9, en decem is 10. 

Haggaï bedoelt te zeggen dat vanaf 21

september tot en met 24 november het een

cruciale tijd is, waar wij rekening mee dienen

te houden, dat in die tijd de tronen der

koninkrijken omgekeerd worden, etc.  Vooral

de 11e november kan de datum zijn dat de ‘poort naar boven’ open gaat,

als 11:11:11. 

Het gaat in Haggaï over een periode van 3 maanden! 

De maand oktober is dan ongeveer het middelpunt van de gebeurtenissen.

De korte Maya-telling geeft 21-oktober aan als het middelpunt, en 28

oktober als het eindpunt van de 7e dag-telling. Op 23 september begint

volgens de Maya-telling de 6e nacht. 

Opmerkelijk dat de nieuwe Freedom Tower in New York, die in plaats

van de verwoeste WTC-torens is gebouwd, een octa-vorm heeft, een 8.
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Een 8 is een lemniscaat, een 8-baan, eindeloos. Het getal 8 is 66.6% van

een cirkel. Ook te CERN heeft men de octavorm toegepast.

Het jubeljaar (3323AE = 2011) is ingegaan, dat is 7 x 7 = 49 jaren, en het

50e is het 1e van de nieuwe telling. Het vorige jubeljaar viel in 1962. Het

jubeljaar is het jaar der vrijlating, dat wij vrij komen van Babel en de

systemen van Babel, zowel politiek, religieus als economisch. Zullen wij

dit jaar vrijkomen van Babel? Babel wankelt wel, gezien de grote

geldcrisis die experts aankondigen.

Wanneer wij letten op de Illuminati en de 9/11 zogenaamde terreuractie in

2001, zien wij het volgende:

De 7 WTC-gebouwen telden 315 verdiepingen in totaal. De 315e dag van

het jaar is exact 11 september. Dit jaar was dat 11 - 09 - 2011. 

9/11 in Romeins schrift is elkaars spiegelbeeld IX  - XI

Tot het eind van het jaar tellen wij vanaf 9 september nog 43 dagen.

1/11e van 365 = 33.181818--------, dus afgerond 332

332 is het getal van Skull & Bones, de illuminati orde. Wat zullen de in

Skull & Bones ogeleidde illuminati ons in 2011/2012 gaan aandoen?

De planeet Elenin was 25/26 september 2011 het dichtst bij de aarde, en

27 september waren er grote zonnevlammen. Meestal enige tijd erna zien

we de uitwerking ervan op de aarde. 27 september was het joodse

Bazuinenfeest, Ros HaShana. 

11 oktober was er een samenstand van Elenin-zon-Jupiter

Het nieuwe begin zit eraan te komen, waaraan barensweeën voorafgaan,

zie o.a. Jesaja 32:10

Wanneer begint het en met welke tekenen?

Het duidelijkste teken is de verduistering van de zon, en dat begint in

Europa in de middag en in Amerika in de morgen. Zie onderstaand:
Amos 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.

Micha 3:6  Daarom zal het nacht voor ulieden worden vanwege het

gezicht, en ulieden zal duisternis zijn vanwege de waarzegging; en de
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zon zal over deze profeten ondergaan; en de dag zal over hen zwart

worden.

Jesaja 13:10  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.

Markus 13:24  Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon

verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.

Verder is er het teken van de druivenoogst, zie:
Jesaja 24:13  Want in het binnenste van het land, in het midden dezer

volken, zal het alzo wezen, gelijk de

afschudding des olijfbooms, gelijk de

nalezingen, wanneer de wijnoogst

geëindigd is.

Jesaja 32:10  Vele dagen over het jaar zult

gij beroerd zijn, gij dochters, die zo zeker

zijt, want de wijnoogst zal uit zijn, er zal

geen inzameling komen.

Jesaja 18:5  Want voor den oogst, als de

botte volkomen is, en de onrijpe druif rijp

wordt na den bloesem, zo zal Hij de ranken

met snoeimessen afsnijden, en de takken

wegdoen en afkappen.

De druivenoogst begint eind september en de maand oktober. De druiven

zijn onrijp in augustus/september. In die tijd valt het begin van het

snoeien door JHWH.

Ook al weten wij dan niet de dag en ure van het komende Godsgericht, we

weten wel de periode en kunnen deze aan de hand van tekenen signaleren

en herkennen. 

Het is voorzegd door de profeten in de Bijbel, waarvan o.a. Jeremia in

hoofdstuk 25 het volgende zegt: 
29  Want ziet, in de stad (Jeruzalem), die naar Mijn Naam genoemd is,

begin Ik te plagen, en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden?

Gij zult niet onschuldig worden gehouden; want Ik roep het zwaard

over alle inwoners der aarde, spreekt JHWH der heirscharen.

30  Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen

zeggen: JHWH zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de

woning Zijner heiligheid (met de komst van Nibiru?); Hij zal
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schrikkelijk brullen over Zijn woonstede; Hij zal een vreugdegeschrei,

als de druiven treders, uitroepen tegen alle inwoners der aarde.

31  Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde; want JHWH

heeft een twist met de volken, Hij zal gericht houden met alle vlees; de

goddelozen heeft Hij aan het zwaard overgegeven, spreekt JHWH.

32  Zo zegt JHWH der heirscharen: Ziet, een kwaad gaat er uit van volk

tot volk. en een groot onweder zal er verwekt worden van de zijden der

aarde. (wanneer Nibiru als ‘zwaard van JHWH’ haar baan over de aarde

zal trekken, en veel mensen zullen sterven)

33  En de verslagenen van JHWH zullen te dien dage liggen van het ene

einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; zij zullen niet

beklaagd, noch opgenomen, noch begraven worden; tot mest op den

aardbodem zullen zij zijn.

34  Huilt, gij herders! en schreeuwt, en wentelt u in de as, gij heerlijken

van de kudde! want uw dagen zijn vervuld, dat men slachten zal, en van

uw verstrooiingen, dan zult gij vervallen als een kostelijk vat.

35  En de vlucht zal vergaan van de herders, en de ontkoming van de

heerlijken der kudde.

36  Er zal zijn een stem des geroeps der herderen, en een gehuil der

heerlijken van de kudde, omdat JHWH hun weide verstoort.

37  Want de landouwen des vredes zullen uitgeroeid worden, vanwege

de hittigheid des toorns van JHWH.

38  Hij heeft, als een jonge leeuw, Zijn hutte verlaten; want hunlieder

land is geworden tot een verwoesting, vanwege de hittigheid des

verdrukkers, ja, vanwege de hittigheid Zijns toorns.

Noach heeft 120 jaar aan de ark gebouwd. Hij werd uitgelachen, maar de

vloed kwam wel. Wij leven momenteel wederom in de ‘dagen van Noach’

(Mattheus 24:27), waarin het feestvieren, eten en drinken, sporten en

vakantie houden, schering en inslag is.  

Noach kreeg echter een week voordat de vloed kwam de opdracht van

JHWH zich gereed te maken en in de ark te gaan. Wij dienen ons niet

door allerlei mensen op te laten jagen of in de war te laten brengen. Wij

dienen op JHWH te vertrouwen dat Hij ons een sein zal geven, een teken

en opdracht om ons terug te trekken uit de massa’s, om door Hem

beveiligd te worden. 
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Zonne-activiteit

De zon heeft een opgaande en neergaande cyclus, die men met de namen

Mounder-maximum en Mounder-minimum noemt. 

http://spaceweather.com/

Volgens Wikipedia:
Het Maunderminimum is de naam die

aan een periode (1645 tot 1715) wordt

gegeven, waarin buitengewoon weinig

zonnevlekken te zien waren. De periode

is vernoemd naar de astronoom Edward

Maunder, die de ontdekking deed toen

hij verslagen uit die tijd bestudeerde. In

een periode van 30 jaar werden

bijvoorbeeld maar 50 zonnevlekken waargenomen, terwijl dat normaal

tussen de 40.000 en 50.000 zijn.

Geleerden hebben een sterk vermoeden dat het klimaat op aarde beïnvloed

wordt door het aantal zonnevlekken. Het Maunderminimum dat optrad

tussen 1645 en 1715 viel op één van de dieptepunten van de zogenaamde

"Kleine ijstijd", genoemd omdat in deze perioden zeer veel koude winters

gerapporteerd werden. De zonnevlekkencyclus van 11 jaar is terug te zien

in de jaartallen dat de Elfstedentocht verreden is. Doordat in de jaren 2009

en 2010 de zonnevlekken tegen de verwachting in uitbleven of minder

talrijk waren, raakte het verschijnsel Maunderminimum opnieuw in de

belangstelling.

De zonne-activiteit verandert het elektromagnetisch veld van de aarde,

wat weer van invloed is op mens, beest en plant. In 2012 zal de zonne-

activiteit haar hoogtepunt bereiken (Mounder Maximum).

Natuurwetenschappers verwachten dan ook wereldwijd natuurrampen. De

invloed op mensen en beesten is, dat het o.a. de hersenen en het hart

beïnvloedt. De zonne-activiteit beïnvloedt de neurofysiologische en

biochemische gegevens van de hersenen. Sommigen verwachten in 2012

de komst van een nieuw en hoger bewustzijn, waardoor grote

veranderingen zullen plaatsvinden.  Er kunnen volgens de NASA grote

zonne-stormen losbarsten in 2012, die het aardmagnetisch veld sterk

zullen beïnvloeden, waardoor aardbevingen, vulkaanuitbarstingen,
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t s u n a mi ’ s ,  e t c .

zullen ontstaan. Er

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

vulkanen momenteel

op uitbarsten, o.a. de

Etna, El Hiero, etc.  

Ons zonnestelsel zou

ronddraaien om een

zwart gat, waaruit

gammastraal uitbarstingen komen. Onze zon is niet de enige zon in het

universum. Sirius is een nog grotere zon dan de onze. De zonne-

uitbarstingen samen met de gammastraling zijn van invloed op de

celstructuur van alle leven op aarde. Het DNA in onze cellen werkt als

een soort antenne die de gammastralen opvangt. Onze cellen vangen ook

informatie uit de kosmos op, waardoor er wijzigingen in ons lichaam

optreden. Mensen en dieren ondergaan tijdens felle zonne-uitbarstingen

veranderingen. Dat is momenteel hard nodig. De wijze van denken van de

mensheid moet algeheel veranderd worden, zeer zeker van de heersende

klasse. Wij helpen met elkaar de aarde om zeep, en graven ons eigen graf.

Er zijn lieden die zichzelf grotelijks verrijken en in ongekende weelde

leven, terwijl velen armoe lijden. Mensen leven ook niet meer vanuit de

intuïtie van hun hart, maar leven naar hun verstandelijke inzichten. Ons

verstand dienen wij door ons hart te laten leiden. In ons hart zit een klein

geheugen van ongeveer 40.000 cellen, zie brochure 252, 543, 584.

Ons verstand kan met ons aan de haal gaan, ons hart niet.  Ons hart dient

wel besneden te worden en ons verstand verlicht. Dat is duidelijk,

aangezien ons ego omgevormd moet worden, waartoe de zonne-activiteit

kan bijdragen. Ons eigengerede ik dient te worden opgegeven, zodat we

een heel andere samenleving kunnen scheppen. Alles moet omgekeerd

worden zoals het momenteel is. Zie wat dr. A.J.Th. Jonker in ‘Een

Apostolische Huiszegen’ hierover schreef: "Een zoon van Rabbi Jozua

ben Levi, zo verhaalt de fabel, stierf en keerde enige ogenblikken later in

het leven terug. De vader vroeg hem, wat hij in de andere wereld gezien

had. Ik zag, antwoordde de zoon, een verkeerde wereld: zij die hier

bovenaan staan, stonden daar onderaan, en zij die hier de laatste plaats
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hadden, zag ik daar de eerste plaats bekleden. Mijn zoon, hernam de oude

Rabbi, gij hebt juist de rechte wereld gezien!

Ons ego kan overwonnen worden, wat door middel van

elektromagnetische velden kan plaatsvinden, die bepaalde frequenties in

de hersenstam kunnen opwekken. Immers, materialisatie is altijd tijdelijk,

en is het gevolg van ons leven in de 3e dimensie.  Wat wij momenteel

zien is de holografische projectie van wat voor ons gewone oog nog

verborgen is, nl. de metafysische wereld. Alleen de verlichting van ons 3e

oog laat ons de bovennatuur zien, de hogere geestelijke dimensie. Zonder

de ondersteuning van de zon en andere kosmische stralingen kan de

omvorming van ons mensen niet plaatsvinden. Wij zijn aardgebonden.

Volgens de NASA is ons zonnestelsel elektrisch geladen, te vergelijken

met een gigantische condensator. Een object dat ons zonnestelsel

binnenkomt als Nibiru, zal deze condensator ontladen, wat voor enorme

elektrische storingen zal zorgen. Het weer raakt er dusdanig van in de

war. 

Sterrenpoorten

Niet alleen de aarde zal worden veranderd,

vernieuwd, maar ook het universum zal grote

veranderingen ondergaan, zodat er weer een perfect

klimaat zal ontstaan, met een volmaakte kalender,

zonder hoofdbrekende berekeningen. De

Goddelijke Feesten symboliseren Gods heilsplan,

waar op de laatste dag van het Loofhuttenfeest de

Slotdag volgt. Dat wijst naar de komende ‘gouden

eeuw’. In Jesaja 34:1-4 lezen wij dat de hemel

wordt opgerold en dat hemel en aarde bewogen worden, zodat er een

nieuwe ideale en leefbare wereld zal ontstaan, waarin gerechtigheid

woont. Sommigen denken hierbij dat het Nieuwe Jeruzalem op aarde zal

neerdalen, waarin God de vele woningen heeft voor de rechtvaardigen.

Dat is onmogelijk, zie brochures 26, 301.

Volgens 2Petrus 3:10-12 zullen de elementen branden en (over) vergaan.

Dit wijst op een nieuwe toestand. Wat zijn die elementen van de
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1
Sterrenpoorten zijn openingen in de energielagen om de aarde. Door deze

openingen kan Goddelijke energie naar ons instromen. Er zijn grote en minder grote

openingen, vandaar dat de energie op de ene plaats op aarde sterker is dan op een

andere plek. Men kan via speciale technieken een sterrenpoort scheppen.

christelijke religie? Dat zijn de overleveringen en inzettingen der mensen,

volgens Marcus 7:7.  Het zijn de leerstellingen van de christelijke kerken,

waarmee men de mensen belast, hen bang maakt, en waarmee men het

geld uit de zakken der goe-gelovigen klopt.  Het Griekse woord voor

elementen is stoicheion, wat wijst naar de tradities van mensen. Deze

tradities maken het Godswoord krachteloos. Anderzijds zullen ook de

elementen der aarde branden

en erdoor omgevormd

worden, dat wil zeggen,

overgaan in een andere

substantie.  Zoals hout

verbrandt tot as, en zand kan

smelten tot glas.  De nieuwe

hemel en nieuwe aarde is een

fysieke toestand, en wel op

een andere locatie in het

heelal, ergens bij Sirius en

Orion. Dan wordt de oude sterrenhemel als het ware opgerold, en krijgen

wij een heel andere sterrenhemel/stelsel te zien.

In de brochure ‘Het ene nodige’ zeggen Joan en Mary Henschel het

volgende: ‘Het doel van de menselijke ontwikkeling is de mens te doen

uitgroeien tot een bewoner van de kosmos. Door hem de aard van het

Goddelijk-volmaakte te doen verstaan, zal hij in staat zijn deze wereld tot

volmaaktheid te brengen’. 

Een volmaakte samenleving -de nieuwe aarde- ook wel het Rijk Gods

genoemd, kan slechts ontstaan wanneer de mens als mens vernieuwd is.

Alleen de vernieuwde mens is zich bewust van zijn Goddelijke afkomst

en bestemming.  Bij deze mens is zijn derde oog geopend en zijn hart

afgestemd op God en Diens wil. De nieuwe mens is een mens van liefde,

barmhartigheid en mededogen. Dan zal men zich vrijwillig aan de wetten

van het heelal onderwerpen. Dan richt men zich gewillig op de

vervolmaking van alle geschapen dingen. Sterrenpoorten1 staan in het
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middelpunt van alle oude religies en mythen, volgens William Henry, die

er 9 boeken over schreef.  In zijn boek ‘De Ark van de Christos’ geeft hij

verslag van Planeet X en de terugkeer ervan. Bij de Soemeriërs vormde

deze planeet de hoofdmythe. De goden van deze planeet werden de

Blinkenden genoemd, die in een fles het menselijk lichaam schiepen en

het van leven voorzagen. De Blinkenden kenden de sterrenpoort-

technologie, om ermee een wormhole naar de hemel te openen. 

In zijn boek ‘The kristal Halls of Christ Court’ wordt het Nieuwe

Jeruzalem besproken. Volgens William Henry had het oude Jeruzalem

ooit de dichtste expressie-vorm van het Nieuwe Jeruzalem in de ether

boven de oude stad.  Wanneer het Nieuwe Jeruzalem terugkeert zal dat

echter op een ándere locatie zijn, aldus Henry. Dit denken wij eveneens,

nl.. hoog in het Noorden in een kustland. De ladders ten hemel in oude

culturen wijzen naar de sterrenpoorten of zwarte gaten en de genezende

zon. De oude mythen, verhalen en geschiedenissen vertellen ons allen dat

sterrenpoorten echt zijn. De zogenaamde Heilige Graal is ook een

sterrenpoort-technologie. Voor veel tempels stonden twee pilaren van

goud, waartussen een zilveren koord was te zien. Dit was het symbool van

de elektrische vlamboog, ook wel een arc genoemd. Planeet X staat in de

profetie in direct verband met de ‘Dag van JHWH’. Judaisme en

christendom zijn kopieën van de oude Sumerische religie. De heilige

communie of het heilige avondmaal is afgeleid van een alchemische

lering van de god Ea, de god der wijsheid. 

http://www.chadstuemke.com/articles/stargate-detroit-i/

http://www.chadstuemke.com/our_works/ancient-michigan-relics/

In Jordanië is een boek dat metalen bladzijden bevat, waarin inscripties

zijn gemaakt. Het boek bevindt zich in de Jordaanse universiteit. Het is
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een authentiek boekwerk. Wayne Herschel bespreekt dit boek en de

inscripties. Het boek bevat een cijfercode 3571, wat wijst naar

sterrenbeelden. De 3 wijst naar Orion, de 5 wijst naar Hades,  De 7 wijst

naar de Pleiaden. De 1 wijst naar de Hondsster Sirius, wat de ster is van

onze verre voorouders.  Volgens een oud vrijmetselaarsgeschrift wijst dit

boek en het getal de weg naar Boven aan, naar God. Die God is geen

mens, niet van vlees en bloed, maar is een alomtegenwoordig Licht in het

centrum van het universum. Het woord sterven komt van ster-ven, de

terugkeer naar de sterren, waar we ook vandaan zouden zijn gekomen.

Elohiem = Elo = volk, en him of heim = huis, hemel, dus het volk dat uit

het hemelse huis komt. Het hemelse huis van God heeft als symbool de

Griekse letter omega.  In het paleis van Monaco is dit symbool te zien.

Monaco is het hoofd van de wereldmonarchie, het hoofdpaleis van het

volk van ons zonnestelsel, de plaats waar veel millionairs van de wereld

samenkomen om in dit belastingparadijs te wonen. 

Er zijn meer namen, o.a. van Jakob te Pniël, die wijzen naar ons derde

oog.  Peniel wijst naar de pineal gland, de pijnappelklier, ons 3e oog.  Het

gezicht van El, en Pen = vijf. Een gezicht heeft 5 frontgaten, en wij

hebben 5 zintuigen. Ons hoofd bezit vijf poorten naar buiten voor de 3e

dimensie, en één naar Boven voor het metafysische. In het oud-Egyptisch

is ‘seba’ een deur, een poort, een ster of sterrenpoort. De naam Bat-seba

wijst daarheen. Wij dienen wel onderscheid te maken tussen

sterrenpoorten en tijdpoorten. Een sterrenpoort heeft een verticale as, en is

in combinatie van een wit en zwart gat. Het geeft doorgang van het ene

verdichtingsniveau op aarde naar het andere. Een tijdpoort heeft een

horizontale as, om van de ene plaats op aarde naar de andere plaats te

reizen.  De naam ‘Babel’ betekent ‘ladder of poort naar de hemel’.  Men

kon er tijdreizen maken, waarbij het fysieke lichaam achterbleef.  Alle

wezens van pure liefde zouden van sterrenpoorten gebruik kunnen maken.

Men dient alsdan over een hoger bewustzijn te beschikken. De Katharen

zouden de informatie hebben gehad om te kunnen reizen door de tijd.  De

mythe van Jezus en Maria Magdalena betreft eveneens de sterrenpoorten.

Jezus in witte klederen symboliseert het lichtlichaam. Een sterrenpoort

wordt veelal afgebeeld als een poort met een stip erin, of als cirkels in een

cirkel, of wiel in een wiel, zoals de profeet Ezechiël dat weergaf.  In Irak
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is Saddam bezig geweest om sterrenpoorten te openen, en die techniek

wilden de geallieerden van hem afpakken.  Saddam geloofde de

reïncarnatie te zijn van Nebukadnezar, en deze dacht de reïncarnatie te

zijn van Nimrod.  Nimrod bouwde de toren van Babel, hetwelk een oude

sterrenpoort was.  De toren

reikte tot in de hemel, dat wil

zeggen dat de antenne van de

zend-ontvang installatie

contact kon maken met de

hemel, de planeet waarop de

Annunaki-goden woonden.

Het apparaat werd een Ta-

wer genoemd in Egypte,

waarvan het Engelse woord ‘tower’ schijn te zijn afgeleid, en het

Nederlandse woord ‘toren’. Ta-wer betekent zoveel als contact of

connectie tussen de hemel en de aarde. De Egyptenaren noemde de

installatie ook wel ‘de Pilaar van Osiris’, die te Meroe in Egypte werd

vervaardigd.  

Wat Saddam van plan was, was heel complex. Saddam wilde Babylon

herbouwen om sterrenpoorten te kunnen openen.  De muziek ten tijde van

Nebukadnezar, en de dans met aanbidding hielpen niet de sterrenpoort te

openen. Het grote beeld is te zien als de hardware, en met de software als

sleutel kon men de sterrenpoort in werking stellen. Nebukadnezar wist en

vermoedde sterk dat men te Jeruzalem, waar Salomo de tempel als

sterrenpoort gebouwd had, de software moest bezitten. Wie de kennis van

deze software bezat werd een wijze genoemd, een scalit, een assistent van

de Hogepriester. Scala = ladder of vlucht. Lit = verlichting, vuur. De

wijzen waren verlicht met de kennis van de ladder ten hemel, de

hemelladder.  Hij roofde daarom de tempelschatten in 576BC en bracht de

elite naar Babel. Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego vormden de top

van de elite van Jeruzalem. De koning bevond deze vier mannen tienmaal

wijzer dan al zijn eigen magiërs. Het beeld met de ‘vurige oven’ werkte

niet. De drie vrienden van Daniël bogen niet voor het beeld en deden niet

mee aan het heidens ritueel, want zij wisten wél hoe het instrument

werkte. Zij werden daarna in de vurige oven geworpen.  Dat was een ring

14      Terugkeer van de Goden en Lichtwezens (1)    No. 591

die elektrische vlambogen produceerde, en

wandelden daarin zonder erdoor beschadigd te

worden. De ‘oven’ werd voorzien van energie

uit het beeld.  De drie vrienden hadden wel

eerst hun speciale pakken aangetrokken en een

speciale hoed (de Sigura-helm)  opgezet,

waarmee zij de vurige ring instapten. Een sterrenpoort

is een grote ring, zie afbeeldingen. Zij kregen

daarna gezelschap van een vierde persoon, die

als een God schitterde, een nobel iemand, die

men Nabu noemde, een zoon van Marduk, één

der Sumerische goden, zo het verhaal dat

meedeelt.  Wij kennen vervolgens de afloop

van het verhaal vanuit Daniël 3.

In Het Boek des Oprechten staat het verhaal over Abraham en zijn broer

Haran, die eveneens in zo’n oven werden geworpen, waarbij Haran

verbrandde, en Abraham levend bleef. 

Men bouwde voor de kennis van de sterrenpoorten bibliotheken, om de

hardware en software op te slaan. Saddam wilde deze

bibliotheken achterhalen, wat hem mogelijk gelukte. De

geallieerden noemde deze bibliotheken ironische genoeg

‘massa-vernietigings-wapens’!!!

Saddam had alles en alles keurig bijeen verzameld wat

maar met de oude sterrenpoorten te maken had. De

geallieerden hadden alleen een aanvalsoorlog nodig om

de verzamelingen van Saddam in te pikken.  Helaas

waren er rovers bezig geweest om de musea leeg te

roven. Waar zijn momenteel al die oude kunstschatten? 

h t t p : / / t h e f o r c e i s w i t h i n yo u . t w i l i gh t l e ge n d . c o m/ t 1 1 1 3 -w o r

mholes-stargates-and-time-travel

Heiligen werden steevast afgebeeld met een halo rondom hun hoofden.

Dat wijst op de lichtring van de sterrenpoorten. De god Phanes staat ook
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in een sterrenpoort.  Volgens sommigen is Nibiru geen planeet, maar een

sterrenpoort. 

Amerika en Sterrenpoorten

Meru is o.a. een Budhistische pilaar, ook wel Se-Meru genoemd. Daarin

zit het woord Sumerië.  Deze pilaar wijst naar het kosmische centrum van

de wereldas, welks opperste reikt in het

gouden hemelse licht. Het is een soort

antenne.  De Meru-mythe wijst naar de berg

Meru alwaar de onsterfelijken zouden wonen.

Meru of Mero betekent ‘wateren’, ook wel

‘moederliefde’.  Mongolië is het land van

Min, de godin van de liefde. De Merovingers

zouden van een minotaurus afstammen, een

waterwezen. Veel illuminati en vrijmetselaren

zijn eruit voortgekomen. Ook in Amerika is

dat heel duidelijk zichtbaar. Het oog op de

topsteen boven de piramide op het Amerikaanse Grootzegel is het Zonne-

oog, Sol-eil, de genezende zon in het centrum van de Melkweg, Sirius.

De Tempel van Salomo wijst ook hierheen. Salomo = Sol - Om - On.

Ook de Illuminati verwachten de komst van de Gouden Eeuw, met de

terugkeer van de geheimen van Salomo, o.a. de Meru, de berg Moria. Zij

verwachten de Christ of Christos. Dat is geen persoonsnaam, maar een

titel, wat gezalfde betekent.  Zij beweren dat men een christos wordt, een

gezalfde, door middel van de stralen of frequenties die van de centrale

zon afkomen en genezend werken. Dat is o.a. te zien op oude Egyptische

afbeeldingen, zie figuur.  Aton is de naam voor de genezende stralen.  Het

symbool voor de kosmische berg Meru is de piramide die op het

Amerikaanse grootzegel is afgebeeld. In de topsteen van deze piramide

zien wij het Alziend Oog. Amerika is Nieuw Atlantis, en het volk noemde

men de Merodes, dat is kinderen van de zon. Merodes - Meropes, of

Homer, dat is O-mer, Amer of A-meru-ka. Van de Merovingers stammen

de Europese vorstenhuizen, en de piramide op het Amerikaanse

Grootzegel is de Merovingerpiramide die een basishoek heeft van 51

graden, 51 minuten en 51 seconden. 51 is het getal van de democratie.  
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Goden-verering

De mens heeft vanaf zijn vroege bestaan goden vereerd. In de geest der

mensen ontstonden de goden. Men probeerde aan de natuurverschijnselen

een verklaring te geven. De eerste

mensen leefden -zo ver wij weten-

zónder instructies aangaande de

natuurwetten. Zij misten de kennis

van de grillige eigenschappen der natuur.

Het was voor hen om bang van te

worden. Wie zet nu een onwetend

klein kind op een eiland of

oerwoud, zonder een gids of zonder voorbereiding? De eerste mensen

ervaarden dan ook wel mooie dingen in de natuur, maar meer nog de

lelijke en onaangename dingen. Van de zon ontving men warmte, licht en

groeikracht. Echter, bij een te hete zon werd hun het leven ondraaglijk.

Men moest zich ertegen wapenen. Sommige natuurkrachten waardeerde

men dan ook als mensvriendelijk, maar tegen de meeste

natuurverschijnselen moest men zich wapenen. Van lieverlee ging men in

de natuurkrachten goden zien, goede en vriendelijke, maar ook harde en

meedogenloze. Men zag z’n bestaan en leven in hoofdzaak afhankelijk

van twee soorten goden, de natuurkrachten die men verpersoonlijkte tot

goden.  Ook dieren vereerde men als goden. Dieren waren de mensen

soms te slim af, soms veel sterker dan de mensen.  In oud-Egypte

vereerde men de stiergod Apis. Het gouden kalf in de woestijn wat Israël

aanbad is wellicht een overblijfsel van de Apis-dienst. In Egypte kende

men veel dier-goden, halfmenselijk lichaam met een dierenkop. Men

kende er de drie-eenheid Osiris, Isis en hun kind Horus. De primitieve

mens, en later de meer ontwikkelde mens, offerde gaarne aan zijn

denkbeeldige goden. Meestal waren dat dierenoffers, maar ook

kinderoffers en mensoffers.  Het is begrijpelijk dat deze mensen hun

goden vereerden, en daarbij zichzelf zagen als de uitverkoornen van hun

goden. Op gelijke wijze was het ook in Israël het geval. Naar men zegt

was Jahweh oorspronkelijk een woestijngod o.a. bij de Midianieten.

Tussen de goden van die tijd was er onderling nogal eens strijd, zo dacht

men.  Er vond een soort krachtmeting plaats tussen de goden. Wie was de

sterkste? De Sidoniërs vereerden Astoreth, de Amonnieten vereerden
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Milcom, de Moabieten Chem en Hadad, de Filistijnen Baäl, etc. Allemaal

menselijke goden. Dan zitten wij reeds in het patriarchale tijdperk. In het

matriarchale tijdperk ervoor kende men vrouwelijke godinnen, o.a.

Astarte, Semiramis, Isis, etc. 

Voor de Israëlieten was JHWH de oppermachtige. Profeten en heiligen

schreven in de naam van hun god wetten voor, en allerlei voorschriften

waaraan het volk zich diende te houden.  Het christendom nam van de

heidenen de idee over van de drie-eenheid. Alzo ontstond het dogma der

drie-eenheid: Vader, Zoon en h.Geest. 

Al is het nog zo onbegrijpelijk en onvoorstelbaar, de mensen geloven erin.

De kerk noemde het een mysterie, iets dat boven het menselijke verstand

uitging. Daarmee heeft de kerk haar eigen verzinsels veilig gesteld.  Ook

aan God worden en werden allerlei menselijke eigenschappen

toegeschreven, omdat wij ons geen geestelijke onpersoonlijke God

kunnen voorstellen. Elke voorstelling die wij maken van een geestelijk

wezen is bij voorbaat fout.  Wanneer wij in de Bijbel lezen over de

boosheid, wraak, liefde, barmhartigheid, etc. van God, begaat men de fout

door Hem  eigenschappen toe te kennen van een fysiek mens. 

Wanneer aan God gedachten, gevoelens, liefde of haat, jaloersheid, of

anderszins wordt toegeschreven, is men bezig een beeld van Hem te

scheppen, wat afgodendienst is. In oneigenlijke zin wordt het wel gebruikt

door de Bijbelschrijvers. 

De Scheppergod zou uit niets de wereld en het grote universum hebben

geschapen. De vraag hierbij is hoe uit niets iets kan worden? Dat kan niet.

Het universum is samengesteld uit energie en materie als afgekoelde

energie. De Schepper is de allerhoogste energie, en uit Hem is alles

ontstaan. Dus niet uit niets, maar ná niets is de schepping ontstaan.

Energie en materie zijn door ons niet van elkaar te scheiden. Ze zijn

onvernietigbaar. Hoe is iets geschapen dat niet vernietigbaar is? Wij

vinden op veel vragen geen antwoord. Wel zien wij in de schepping een

rijk scala aan vormen, tonen, kleuren en dergelijke, die niet door toeval

kunnen zijn ontstaan. Er is een Hoge Hand die alles voort heeft gebracht

volgens vaste wetten en er een afdruk van Zichzelf in heeft gelegd, als

herkenningsteken.
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Het Kwaad

Hoe verklaart het christendom het kwaad in de wereld? 

De kerkelijke clerus schiep een duivel-figuur en dichtte aan hem alle

kwaad in de wereld toe. Hij zou de eerste mensen verleidt hebben en

nadien de hele mensheid belast hebben met erfzonde. De duivel zou Gods

aartsvijand en rivaal zijn, die alle mooie dingen op aarde lelijk maakt en

de mensen met allerlei verzoekingen en plagen zoekt te tiranniseren. De

duivel zou de mensen van God wegroven en naar

zijn domein, de brandende hel slepen, om hen daar

tot in alle eeuwigheden te pijnigen. Jammer, God

zou niet bij machte zijn dit kwaad en deze kwade

genius te kunnen tegenhouden. God zou gedurig

met de duivel vechten op leven en dood, waarbij de

duivel het leeuwenaandeel van de mensen in de

wacht sleept, en God slechts een handjevol

uitverkoornen weet te redden. Men schrijft God

wel toe dat deze een klein aantal uitverkoornen heeft uitgeselecteerd, dus

in wezen toch boven satan staat, en de rest van de mensen in hun val laat

liggen waarin zij buiten hun wil om in zijn terecht gekomen. De duivel

zou veel makkers hebben, die in de wereld zorgen voor alle onrust,

oorlogen, terreur, kwaad, bedrog, etc. Ook wordt in de Bijbel het kwaad

aan God toegeschreven, zij het mogelijk op oneigenlijke wijze, zie
Jesaja 45:7  Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den

vrede en schep het kwaad, Ik, JHWH, doe al deze dingen.

De mensen dienden dan ook de gunst van de goden te winnen, om te

voorkomen dat de duivel(en) met hen aan de haal zouden gaan.

De clerus van de christelijke kerk speelde heel listig op de angst der

mensen in, en beroofde daardoor de mensen van hun zuur verdiende

centjes. Men hield hen een zalig hemelleven voor, waaraan wel een

prijskaartje hing. De Inquisitie voerde een angstaanjagende jacht uit tegen

alles wat maar iets op een duivel leek. Vooral vrouwen waren hun

slachtoffers, oa. zij die krom liepen en een lange neus hadden.  De kerk

diende het Rijk van de satan te vernietigen, wat men dan ook

daadwerkelijk deed, door duizenden brandstapels te laten roken. Het

christendom was ontaard tot één van de afschrikwekkendste religies! De
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kerk zag het immers als haar plicht om zich van duivelskinderen te

ontdoen, in naam van God en met Zijn goedvinden! Waanzin? 

Het kwaad straft zichzelf. God straft niet, hoe cryptisch dit ook klinkt.

Daar is geen duivel toe nodig en ook God Zelf niet.

Lees Jeremia 2:29, 4:18 en 5: er eens op na.

De Engelen terug van weggeweest

Hoe men de goden ook wil noemen, het wordt in de Bijbel dikwijls

aangeduid met ‘engelen’ (lichtwezens). Ze verschenen nog al eens aan

Bijbelfiguren, maar het is al eeuwenlang stil. We horen niet of nauwelijks

nog van engelen-verschijningen. En toch, ze staan voor ons volk klaar

om ons te helpen tegen de kwade machten van het slangenzaad. Wij

lezen het in het laatste hoofdstuk van Daniël dat Michael voor ons volk

klaarstaat. 
Zie 12:1   En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de

kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal,

als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven

tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt

geschreven te zijn in het boek.

In een interview van David Wilcock en Benjamin Fulford staat te lezen

dat er hogere machten zijn, die diverse schuilkelders en onderaardse

steden van de illuminati hebben opgeblazen op voor ons onverklaarbare

wijze. Het zou via een soort overdruk zijn gegaan. Er zouden ongeveer

60.000 mensen mee zijn omgekomen. De illuminati wordt het op deze

wijze wel erg moeilijk gemaakt, wanneer zij door machten vanuit de

kosmos in het nauw worden gedreven. Men kan het interview lezen op de

volgende website:
http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/criminele-elite-vleugellam-onthulling-

aanstaande

Het is duidelijk dat Genesis 3:15 bezig is in vervulling te gaan, dat wij als

vrouwenzaad, met behulp van de Engelen de kop van het slangenzaad

zullen vernietigen. JHWH heeft altijd op bepaalde voorname posten van

Zijn heilig zaad zitten, die niet meedoen met de satanische machten. Het

heilige zaad wordt behouden en zal dienen om de nieuwe aarde te

20      Terugkeer van de Goden en Lichtwezens (1)    No. 591

bevolken. Wij zien nu veelal niet de geheime of verborgen Hand van

JHWH om ons als Zijn zaad te beschermen. De onzichtbare machten

rondom ons heen zijn groter, sterker en meerder in getal dan alle aardse

satanische machten bij elkaar. Dat blijkt uit het verslag van Elisa:
2 Koningen 6:15  En de dienaar van den man Gods stond zeer vroeg op,

en ging uit; en ziet, een heir omringde de stad met paarden en wagenen.

Toen zeide zijn jongen tot hem: Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen.

16  En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die

bij hen zijn.

17  En Elisa bad, en zeide: JHWH, open toch zijn ogen, dat hij zie! En

JHWHopende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was

vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa.

Laten wij het daarop houden, niet vrezen, want die bij óns zijn, zijn meer,

dan die bij hen zijn!

Om het met de koning Hizkia te zeggen: 

2 Kronieken 32:8  Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is

JHWH, onze God, om ons te helpen, en om onze krijgen te

krijgen. En het volk steunde op de woorden van Jehizkia, den

koning van Juda.

Deel 2 wordt nog afgemaakt in brochure 599.


