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Wat is tijd?
Om de tijd te meten hebben wij de zon en maan als tekenen, zie:
Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels,
om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot
tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

Er is niet alleen een aardse tijd, maar ook een kosmische tijd, en zoals we
straks van dr. J. Hoek kunnen vernemen, is er ook Gods tijd.
De kosmische klok waarop wij de tijd kunnen aflezen is voor de meeste
mensen onbekend. Die klok geeft echter nauwkeurig aan hoe wij
momenteel als aarde staan ten opzichte van de planeten en het universum,
met name de Melkweg. De aarde maakt diverse bewegingen, en alle
planeten bewegen zich. Het is één compleet raderwerk dat in beweging is,
en voor ons is het wonderlijk dat er geen botsingen plaatsvinden. Dit zijn
de altoosdurende bewegingen, waaraan geen einde schijnt te komen,
aangezien het heelal geen stilstand kent. De tijd op die kosmische klok is
echter niet lineair, zoals onze aardse uurwerken. Waar de kosmische klok
begonnen is, en waar er ooit een einde zou kunnen zijn, is door ons niet te
zeggen. Wij hebben geen enkel houvast aan deze kosmische klok, zo goed
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als wij geen houvast hebben aan onze huidige klok, waarin een dag 24 uur
heeft. Onze huidige klok regelt wél ons gehele leven, zonder dat wij er grip
op hebben. Onze klok meldt ons dat we op tijd op dienen te staan en geen
dagdief mogen worden. Met onze tijdmeting krijgen wij het jaar nooit-ente-nimmer rond, aangezien het jaar altijd iets meer is dan 365 dagen. Onze
tijdmeting is uitermate winstgevend voor onze schatkist, de ruif waar janalleman graag van meesnoept. Immers, een behoorlijk deel van wat wij per
uur, per dag, per week, per maand of per jaar verdienen, verdwijnt in die
schatkist. Dat berust op het feit dat onze werken afgemeten kunnen worden
aan tijd, aan de klok. Fabrieksarbeiders en andere werknemers van een
beetje groter bedrijf zullen moeten ‘klokken’ wanneer ze binnenkomen en
wanneer ze weer vertrekken. De fiscus rekent zelfs de klok vooruit met
haar voorlopige aanslagen, waar de belastingbetaler reeds geld moet
afstaan van wat hij mogelijk gaat verdienen. Dat is toch wel een vorm van
belastingheffing die weinig of totaal niet verheffend is, op z’n zachtst
gezegd. Duidelijk moge zijn dat wij weer terug moeten naar het oerritme
van de kosmische tijd, zoals de oude natuurvolkeren leefden, en dan heeft
de huidige belastingdienst het nakijken. Wij gaan Goddank naar een heel
nieuw en beter tijdperk (tijd - perk), die nieuwe Gouden Tijd (aion).
Voordat wij daarover zullen spreken een geluid vanuit de reformatorische
hoek, van professor Jan Hoek:
Gods tijd
In het Reformatorisch dagblad van 14 januari 2012 schreef prof. dr. J. Hoek een
artikel: "Beloofde nieuwe wereld komt, op Gods tijd"
14-01-2012 09:00 | gewijzigd 14-01-2012 12:51 | Prof. dr. J. Hoek
Prof. dr. J. Hoek.
Is de christelijke toekomstverwachting niet achterhaald door de voortgang van de
geschiedenis?
We zijn een nieuwe jaarkring binnen gegaan en schrijven 2012. Wie van de eerste
christenen had ooit kunnen denken dat de wereld nog zo lang door zou draaien,
terwijl toch door de komst van Jezus Christus het laatste der dagen was
aangebroken. Al tegen het einde van de eerste eeuw werden christenen
geconfronteerd met uitdagende vragen van sceptici over het uitblijven van de
definitieve komst van het Koninkrijk Gods. „Waar blijft God nu met Zijn beloofde
nieuwe hemel en aarde? God komt heus niet met Zijn gericht.”
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In onze tijd verschijnen er veel publicaties waarin wordt betoogd dat de Bijbel vol
staat met beloften en profetieën die nooit zijn vervuld en die ook nooit zullen uit
komen. Spraken profeten als Jesaja en Micha niet over een heerlijk vrederijk?
Tekende Ezechiël niet in alle details een herbouwde tempel en een herschapen
Dode Zee? Wat te denken van het boek Openbaring, met al die apocalyptische
beelden van ontwikkelingen die zich spoedig zouden voltrekken? Dachten ook
Jezus en Paulus zelf niet dat ze de jongste dag bij hun leven nog zouden
meemaken? Telkens weer blijken ze het mis te hebben gehad en zijn ze met hun
verwachtingen beschaamd uitgekomen.
Moeten we niet eerlijk toegeven dat de verwachting van een wederkomende
Christus niet meer past binnen een eigentijds wereldbeeld? Ligt hier niet het gelijk
van bijvoorbeeld H. J. de Jonge, emeritus hoogleraar Nieuwe Testament te Leiden,
als hij stelt: „Hedendaags theologisch spreken heeft niet alleen het Bijbels
getuigenis tot norm. Ook de menselijke situatie van heden is een criterium waaraan
het zich heeft te houden”?
Zo wordt via radio en tv, via moderne literatuur en in de moderne theologie het
zaad van de twijfel breeduit gezaaid. Ongemerkt sijpelt de twijfel door in onze
harten en denken we: Als die spotters nu toch eens gelijk hebben, als het geloof nu
toch eens één grote illusie blijkt te zijn? Het is toch ook zo dat er in de wereld van
vandaag weinig te zien is van Gods regering?
Gesloten wereldbeeld
Bij deze indringende vragen is het goed om naar Petrus, de apostel van de hoop, te
luisteren. In 2 Petrus 3 reikt hij vier argumenten aan tegenover de twijfel aan de
vervulling van Gods beloften. In de eerste plaats stelt hij tegenover het gesloten
wereldbeeld van de spotters het getuigenis van de geschiedenis. Zij beweren dat er
nooit een bijzonder ingrijpen van God heeft plaatsgevonden en alles hetzelfde is
gebleven vanaf de schepping aan tot nu toe, in een eindeloze kringloop. In
werkelijkheid is er sinds de schepping wel degelijk iets gebeurd. Denk maar aan de
zondvloed, waarover het boek Genesis vertelt. Mensen en dieren zijn verdronken,
alleen Noach met de bewoners van de ark is gered. Een totaal gereinigde aarde is
uit die zondvloed opgekomen. Deze zondvloed is een beeld van wat er in de
toekomst gaat gebeuren. De wereld zal nog een keer vergaan. Niet door water,
maar dit keer door vuur. „Het huis van de schepping is volkomen uitgewoond.
Vanwege de zonde gaat de huidige wereld bij het eindgericht in vlammen op” (P.
H. R. van Houwelingen). In lijn met deze argumentatie kunnen sporen van God in
de geschiedenis worden aangewezen, bijvoorbeeld zoals de Duitse theoloog
Wolfhart Pannenberg dat doet.
Duizend jaar als één dag
In de tweede plaats stellen de sceptici dat de vervulling van Gods beloften al zo
lang op zich heeft laten wachten dat deze niet meer geloofwaardig zijn. Petrus wijst
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er dan op dat we met de Eeuwige te maken hebben, de God Die alle tijd heeft, zelfs
als Hij haast maakt. Het is een duizelingwekkende gedachte dat duizend jaar bij de
Eeuwige zijn als één dag en één dag is als duizend jaar. Vanuit God gezien werd
Christus eergisteren geboren in Bethlehem, minder dan twee dagen geleden werd
Hij gekruisigd en stond Hij op uit de dood. Als God vandaag zegt: „Morgen komt
Mijn Zoon terug”, dan kan dat het jaar 3000 zijn! Tegenwoordig rekent men in
geologie en biologie met miljoenen jaren. Wat stellen die paar duizend jaar sinds
Christus’ geboorte dan voor?
Gods geduld
Anderzijds is de tijd sinds Pasen en Pinksteren juist zinvol. In zijn derde argument
wijst Petrus op Gods lankmoedigheid, Zijn taai geduld. Er zijn al ruim twintig
eeuwen geschiedenis verlopen sinds de geboorte van Christus in Bethlehem omdat
de Heere wil dat alle mensen, wie ze ook zijn en waar ze zich ook bevinden, de
blijde tijding zullen horen van het heil in de gekruisigde en opgestane Heere Jezus.
Dat is het diepste geheim van de geschiedenis.
Vandaar dat de Evangelieverkondiging, het evangelisatiewerk en zendingswerk
zo’n onvergelijkelijk belangrijke plaats innemen. De jongste dag wordt er als het
ware voor uitgesteld om ten volle de gelegenheid te geven het Evangelie te preken
en te horen. In dat teken staat ook het pas begonnen jaar 2012. In Zijn ruimhartige
liefde wil God niet dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
Daarom mag en moet iedereen het horen, net zoals indertijd de zondvloed pas
kwam nadat Noach 120 jaar lang gewaarschuwd en genodigd had.
Onverwacht
In de vierde plaats onderstreept Petrus dat het grote gebeuren van Jezus’
verschijning in heerlijkheid onverwachts zal plaatsgrijpen. Zeker, er zijn wel de
„tekenen der tijden.” Wie bijvoorbeeld let op Gods weg met Israël wordt gesterkt
in de overtuiging dat God bezig is het laatste hoofdstuk van de wereldgeschiedenis
te schrijven. Toch kan geen mens de jongste dag berekenen.
Tegenover de spotters is dit een krachtig argument: „U zegt dat alles bij het oude
blijft, dat het leven gewoon z’n gangetje gaat? Wel, Christus zal komen op een dag
dat het leven gewoon z’n gang gaat! Dat heeft Hij Zelf zo voorzegd.”
Verkondiging
Petrus gaat zorgvuldig in op de argumenten van de spotters. Zijn betoog loopt
vervolgens uit op pure verkondiging. „Maar wij verwachten, naar Zijn belofte,
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont.” Wij zien
een heel nieuwe wereld tegemoet – God heeft het immers Zelf beloofd.
Deze verwachting oriënteert en stempelt het leven van de oprechte gelovigen. Hun
leven mag in het annus Domini 2012 in het teken staan van de Toekomst. Zo
zullen ze spotters en sceptici aan het denken zetten door hun levenswijze.
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Prof. dr. J. Hoek, bijzonder hoogleraar gereformeerde spiritualiteit aan de
Protestantse Theologische Universiteit. Heeft u een vraag voor deze rubriek of wilt
u reageren? weerwoord@refdag.nl

Ons Commentaar
Er blijven na het lezen van het artikel van professor Hoek nog vragen
bestaan. Je vraagt je af hoe het met de aarde (de wereld) zal gaan aan het
einde van de ‘tijd’? Zal de huidige aarde in vlammen ten ondergaan, om te
verdwijnen en verder geen enkel nut of bestaan meer te hebben? Dat lijkt er
wel op als je veel christenen erover vraagt hoe zij denken dat het met de
aarde eraan toe zal gaan. Verder, is het diepste geheim der geschiedenis,
volgens Hoek, dat Jezus in Bethlehem geboren zou zijn, gekruisigd en weer
opgestaan zou zijn?
Dat is het voor veel christenen wel, maar het is de vraag of dit werkelijk
hét grote Godsgeheim is waar álles om draait. Hierover later meer.
Is het belang van de Evangelieverkondiging slechts datgene dat er
individuen uit de grote massa mensen in de wereld zullen worden
toegebracht? En, welke nieuwe wereld mogen wij tegemoet zien? Ligt die
nieuwe wereld in de hemel? Gaan daar slechts een klein aantal
uitverkorenen naar toe, en verdwijnt de rest der mensheid naar een hel die
tot in alle eeuwen zal branden? Petrus verwachte nieuwe hemelen
(meervoud) en een nieuwe aarde (enkelvoud) waarin gerechtigheid woont.
Waar moeten wij de hemelen projecteren en waar moeten wij de nieuwe
aarde zoeken, en wie mogen daarin wonen? Of anders de vraag gesteld:
Wat is onze toekomst?
Waar gaat het Evangelie steeds over, en wat schrijft men dat Jezus
predikte? Het gaat immers om de wederoprichting van Gods heerschappij,
het Rijk Gods, het koninkrijk op aarde dat vanuit de hemel, of naar hemelse
maatstaven wordt geregeerd door een telg van David, de zogenaamde
‘eindtijd-Messias", Zerubbabel, zie Ezechiël 34, Zacharia 4-6, Haggaï 2.
Dat Rijk is wél op aarde geprojecteerd, zoals wij in Psalm 37 lezen, waar
het er 5x staat dat de rechtvaardigen het gezegend aardrijk zullen beërven,
en wij zingen het immers ook in Psalm 25. En zijn God-geheiligd zaad, zal
‘t gezegend aardrijk erven’. Zie brochure 601, 604.
Dat toekomstige Rijk ligt niet in de hemel, maar op de vernieuwde
(thermisch door vuur gereinigde) aarde. In Daniël 2 wordt het "het Stenen
Koninkrijk" genoemd. Dat is het herstelde Israël van de 12 stammen uit de

Een overzicht van de dimensies. De 3e dimensie waarin wij nu leven tot 21-12-2012

verstrooiing, wat onmogelijk op het huidige zionistische Israëli-volk kan
slaan, aangezien zij voor het allergrootste deel niet van Sem afstammen.
Het zijn Khazaren, Askenazen, een niet-Semitisch volk. Zie hierover de
boeken van joodse geleerden en wetenschappers: Prof.dr. Paul Wexler uit
Tel Aviv (The Non-Jewish Origins of the Sephardic Jews; en The
Ashkenazic Jews, a Slavo-Turkic People in search of a Jewish Identity) ;
prof. dr. Finkelstein ; prof. dr. Slomo Sand (Hoe het Joodse volk werd
uitgevonden), dr. Arthur Koestler (Thirteenth Tribe); en de NederlandsJoodse schrijver Jits van Straten (De herkomst van de Asjkenazische
Joden: De controverse opgelost).
Wanneer wij vragen aan kerkmensen naar de wat toekomst van een mens
zal zijn, en waarheen hij na zijn dood zal gaan, lijken zij ervan overtuigd
dat er slechts twee eindstations zijn, nl.. een hemel en een hel. De
vernieuwde aarde leeft niet bij de christenen. Hoe komt dat? De profetie is
zo duidelijk hierin dat er nog een gouden tijd aankomt op de nieuwe aarde.
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Van Evertjan Poorterman ontving ik onderstaande reactie naar aanleiding
van de waarschuwingen betreffende de destabiliserende kern van de aarde,
zie onderstaande website:
http://www.argusoog.org/skyquakes-waarschuwingen-van-destabiliserende
-kern-van-de-aarde-hemelbevingen/
Is God in opmars?
De HEER der Hemelen begint zich te roeren... of niet?!
Of nu Moeder Gaia kreunt van binnen of de geluiden zich in de lucht
bevinden is nog niet geheel duidelijk. Het kan gaan om 'afstemming' ofwel
'tuning' van de planeet (en waarschijnlijk ook de andere planeten in ons
zonnestelsel) op de aanwezigheid van de tweede ster GUD. Die zal heftige
ontladingen teweeg brengen die over en weer overspringen op de planeten
die hij passeert. Wij zullen 'bazuingeschal' in de Hemel horen binnenkort.
Donder en bliksem, gedonder en geraas, trompetgeschal en meer...of de
geluiden worden veroorzaakt door het uittesten van de atmosfeer, als
reuzenschotel voor zenden en ontvangen van berichten... of als decor of
filmdoek voor holografische beelden en zelfs hele scènes van invallende
buitenaardse vliegschepen die zogenaamd moeder Gaia aanvallen.
Allemaal onderdeel van the 'Greatest Show Ever' on this planet...
Illuminatie spelen spelletjes met ons. De atmosfeer zit vol met 'smart dust'
en dat werkt als een geleider. De atmosfeer kan dan dienen als... een
filmdoek, een geluidsbox en als een draadloos telefonie-systeem. Smart
Dust kennen we als OXO, en hé, dat doet me meteen denken aan Ox, aan
Os en Stier. En dan zijn we weer bij de 12e pla...komeet die een ster blijkt
te zijn. Het wordt spannend en eindelijk gaat er weer eens wat gebeuren.
Ook ikzelf kom langzaam maar zeker weer in actie, na maanden van
stilstand en bijna volledige terugtrekking in mijn schulp. Helpt helemaal
niks merk ik wel. Alles sukkelt gewoon door en zodoende doe ik weer
mee... Tot zover Evertjan Poorterman
Skyquakes of Hemelbevingen: Waarschuwingen van destabiliserende kern
van de Aarde:
Onheilspellend gerommel langs de hemel. Deze ‘hemelbevingen’ zijn over de hele
wereld losgebarsten. Honderdduizenden over de hele wereld vragen zich angstig af
wat dit bizarre brommen, deze explosieve knallen en het huilende gekreun te
betekenen hebben. Van Rusland tot Australië, van Chili tot de Oostkust van de
Verenigde Staten, explodeert de hemel. Naarmate de frequentie en intensiteit
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toeneemt, vragen mensen zich af: “Nadert Doomsday?” Sommige onderzoekers
vrezen, dat dit precies is wat te gebeuren staat…
Bijtonen boven Tsjechië – Januari 2012
Nieuw! Harmonische aardgeluiden gehoord in Manitoba… dieren reageren…
griezelig… Mutatie in de kern van de aarde keert onderaardse rotsformaties. Houd,
waar je bent, een oog op de hemel want de aarde licht overdag of ’s nachts op.
Waarschuwing: Vreemde geluiden zijn nu overal op aarde te horen! De meest
recente:
Enge geluiden boven
Nottingham, Engeland
Vreemde geluiden boven
Londen, Engeland
Sounds Over Los Angeles,
Californië
Hyperborische trillingen van
gedestabiliseerde kern van de
aarde
Actueel: Vreemde harmonische
geluiden nu gehoord in Boca
Raton, Florida en Santo André,
Brazilië:
Harmonische geluiden kunnen
duiden op enorme verschuiving
Voorbeeld van de ompoling van de aarde
van aardkern
Miljoenen jaren geleden rees
plotseling de zeespiegel; eilanden verdwenen, continenten overstroomden en
machtige berggebieden als de Andes schoten omhoog vanuit de diepten van de
oceanen en reikten vele duizenden meters hoog in een kwestie van uren.
Het magnetisch veld van de Aarde is in een staat van oncontroleerbare flux. Valt
de lucht? Welnee, de kern van de Aarde glijdt uit.
Op dit moment worden fossielen van op de zeebodem levende dieren – zelfs delen
van echte zeeschelpen – kunnen nog steeds worden gevonden in de buurt van de
grillige Zuid-Amerikaanse reeks bergtoppen. Ondanks het feit dat enkelen geloven
dat de aarde om zijn as zal kantelen, is het niet zeer waarschijnlijk dat dit zal
gebeuren.
Het magnetisch veld van de Aarde verkeert in een staat van oncontroleerbare flux
Wat er gebeurt is, dat de kern de Aarde, die bestaat uit vloeibaar metaal, op een
ander niveau draait dan de rotatie van de Aarde zelf en het ‘slippen’ veroorzaakt

9

De Nieuwe Tijd (de komende Gouden Eeuw)

No. 615

een meetbare verplaatsing van het magnetisch veld van de Aarde. Dood en
vernietiging van een Apocalyptische grootte
De spanningen die in de aardkern, diep in het hart van de planeet opbouwen,
migreren ook naar buiten, naar de mantel en uiteindelijk ook de aardkorst.
Glijdende lagen in het binnenste veroorzaken een ongelooflijke druk… druk, zo
hoog dat de temperaturen omhoogschieten en dichte metalen vloeien als
vloeistoffen. (Zie: Dag des Oordeels: Draaien Aardkern loopt uit de hand). Water
wordt een superverhit plasma en werkt in op lagen kwartskristallen waarbij
harmonischen (natuurtonen) worden uitgezonden die hoorbaar zijn als gezoem.
Leven is afhankelijk van de Kern van de Aarde. En daar is iets gaande…
Valt de lucht? Welnee, de kern van de Aarde glijdt uit
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Binnenin de Aarde worden ondergrondse bliksem-schichten wereldwijd
uitgezonden. Als gevolg van deze druk en razernij dreigen onderaardse
superstormen naar buiten te breken, naar het aardoppervlak, dood en vernietiging
van Apocalyptische omvang met zich meebrengend.
Ondergrondse superstormen omsingelen de planeet
Deze verschijnselen zijn precies wat soms ervaren wordt, kort voor aardbevingen
met een mega stuwkracht. Betoverend Aardlicht werd waar-genomen in de hemel
voordat de Fukushima aardbeving in Japan plaatsvond en rapporten van
waargenomen hemelbevingen gaan zo ver terug als tot de aardbeving van San
Francisco in 1906, voorafgaand aan de vernietiging van die stad aan de kust in het
midden van Californië.
De wereldwijde hemelbevingen zouden een vroege waarschuwing kunnen zijn van
de enorme verschuiving die diep onder onze voeten plaats vindt – titanische, niet te
stoppen krachten die de weg effenen voor wereldwijde enorme natuurrampen die
de catastrofen zoals beschreven in de Byzantijnse legenden over de ondergang van
Atlantis doen verbleken. Onheilspellend gedreun dondert door de lucht.
Aardlicht gaat in 2011 vooraf aan de grote aardbeving in Fukushima
Deze ‘hemelbevingen’ zijn plotseling over de hele wereld losgebarsten.
Honderdduizenden vragen zich soms angstig af wat dit bizarre gebrom, deze
explosieve knallen en het huilende gekreun kan betekenen. Van Rusland tot
Australië, van Chili tot de Oostkust van de Verenigde Staten explodeert het in de
lucht. Nu de regelmaat en intensiteit toenemen vragen mensen zich af: ‘Nadert de
Dag des Oordeels?’ Sommige wetenschappers vrezen dat dit precies is wat er aan
de hand is…

Lees meer hierover:
http://www.pakalertpress.com/2012/01/21/skyquakes-warnings-from-earth
s-destabilizing-core/
Door: Terrence Aym
Vertaling: Frank Bleeker
De klok zoals deze in het Gizeh Piramide-complex volgens Johan Oldenkamp eruit ziet

De zeespiegel kan in enkele uren kilometers stijgen
Tevens wordt ‘Aardelicht’ gegenereerd en ‘hemelbevingen’ echoën door de lucht.
(Zie ook: Ondergrondse bliksem (lichtflitsen) kunnen aardbevingen en vulkanische
uitbraken veroorzaken). De trillingen beïnvloeden de kristallen en kunnen enorme
veranderingen in de Aarde in gang zetten, met als hoogtepunt continentale
omwentelingen, enorme aardverschuivingen, instortende kustgebieden en de
oceaanbodems die bergketens worden.
Steden kunnen kerkhoven worden vol levensgevaarlijke situaties.

Zie verder wat er in het Nieuwe Testament staat over het bewegen van de
hemelen:
Mattheüs 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot
geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van
het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
Lukas 21:25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de
aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven
groot geluid zullen geven;
Openbaring 6:14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt;
en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

11

De Nieuwe Tijd (de komende Gouden Eeuw)

No. 615

12

De Nieuwe Tijd (de komende Gouden Eeuw)

No. 615

2 Petrus 3:7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn
door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden
ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der
verderving der goddeloze mensen.
2 Petrus 3:10 Maar de dag des Heeren zal komen als een
dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis
zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en
vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen
verbranden.
2 Petrus 3:12 Verwachtende en haastende tot de toekomst
van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur
ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
2 Petrus 3:13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een
nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

van de aarde. Dat gebeurt altijd aan het einde van een tijdperk, of te wel
aan het einde der tijden (aionen). Tijd is cyclisch, aangezien lineaire tijd
niet bestaat. De tijd verloopt in cycli, daar alles in het universum cyclisch
is. Wij staan op het punt om op 21-12-2012 een nieuwe cyclus in te gaan.
Dat is de tijd waarin wij niet langer zullen ‘geloven’ in waarheden die
onwaar bleken te zijn. De waarheid, de werkelijkheid zit immers niet in
dogma’s, niet in materie, deeltjes of atomen. Er ligt niet iets ten grondslag
aan de basis van de materie, van de hemel en aarde. Het Hógere achter alles
is en blijft voor ons verborgen als de Onzienlijke, de Alwijze, de Schepper
van hemel en aarde. Onze tijden zijn in Zijn hand, zie
Psalmen 31:15 Mijn tijden zijn in Uw hand;
Jesaja 46:9 Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er

Ook over de Dogon, een volk in Mali en verbonden met de ster Sirius (Isis)
en daarom ook heten zij de Dog-on, het volk van de Dog de Hond oftewel
de Hondsster Sirius. Zij zijn één met die ster!
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M53&s=M89&ss=P150
8&l=NL.

Wat zeggen de profeten?
Wat zeggen de profeten over het beven van de hemelen en komende
aardbevingen?
De profeet Haggaï: 2:4 Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel! spreekt JHWH; en

Einde der tijden
Volgens een Noorse politicus is de Noorse regering bezig met het bouwen
van een aantal ondergrondse bases. Noorwegen is reeds lang bezig met het
bouwen van onderaardse bunkers. De politicus zegt er wel bij dat men de
mensen niet bang wil maken met het oog op de naderende planeet Nibiru.
Wel is hij 100% zeker van zijn zaak. Hij adviseert om snel
voorzorgsmaatregelen te nemen, voedsel, kleding, etc. Zelf bezocht hij ooit
een van de 18 ondergrondse bases die gereed waren. In de tunnel van de
bunker stond een trein, die aangedreven werd door vrije energie, wat op
blauw kristal leek. De trein kon ontzettend snel rijden. De bunkers zouden
onderling verbonden zijn, net als in de USA, waar de illuminati veel
onderaardse schuilbunkers hebben. Deze zouden in augustus 2011 onklaar
zijn gemaakt volgens David Wilcock en Benjamin Fullford.
http://www.youtube.com/watch?v=ucC4HKaTQOw
De Japanse princes Kaoru Nakamaru zegt hetzelfde. Zij bezocht 186
landen en sprak met verschillende wereldleiders en hoge functionarissen.
Men kan op Youtube video’s van haar zien en beluisteren. Zij wijst er ook
op dat op 21-12-2012 er driedagen duisternis komt vanwege het ompolen

is geen God meer, en er is niet gelijk Ik;

wees sterk, gij Josua, zoon van Jozadak, hogepriester! en wees sterk, al gij volk des
lands! spreekt JHWH; en werkt, want Ik ben met u, spreekt JHWH der
heirscharen;
5 Met het woord, in hetwelk Ik met ulieden een verbond gemaakt heb, als gij uit
Egypte uittrokt, en Mijn Geest, staande in het midden van u; vreest niet!
6 Want alzo zegt JHWH der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal

het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het
droge doen beven.
7 Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller
heidenen, en Ik zal, dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt JHWH der
heirscharen.
8 Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt JHWH der heirscharen.
9 De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt
JHWH der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt JHWH der
heirscharen.
20 Het woord van JHWH nu geschiedde ten tweeden male tot Haggai, op den vier
en twintigsten der maand, zeggende:
21 Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende:

hemelen en de aarde bewegen.

Ik zal de
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22 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.
23 Te dien dage, spreekt JHWH der heirscharen, zal Ik u nemen, o Zerubbabel, gij
zoon van Sealthiel, Mijn knecht! spreekt JHWH, en Ik zal u stellen, als een
zegelring; want u heb Ik verkoren, spreekt JHWH der heirscharen.
Zacharia 14:13 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er een groot gedruis van
JHWH onder hen zal wezen, zodat zij een ieder zijns naasten hand zullen
aangrijpen, een eens ieders hand zal tegen de hand zijns naasten opgaan.

Het Godsrijk
Zie Daniël 2 en 7: Haggaï 2 en Jesaja en Jeremia
Ten tijde van het beven van de hemelen en de aarde, wanneer de illuminati
en huidige machthebbers van hun tronen worden gestoten, zal JHWH Zijn
Rijk herstellen, door Zerubbabel aan te stellen als de vorst uit David, om te
regeren over het twaalfstammig Israël, zoals in Jeremia 31:1 staat
voorzegd:
1 Ter zelfder tijd, spreekt JHWH, zal Ik allen geslachten Israels tot een God zijn;
en zij zullen Mij tot een volk zijn.

In Jeremia 33:14 wordt aangezegd dat het gaat om een Spruit uit David, of
de herrezen David zelf.
Ziet, de dagen komen, spreekt JHWH, dat Ik het goede woord verwekken zal, dat
Ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb.
15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen
uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.
16 In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze is,
die haar roepen zal: JHWH, onze GERECHTIGHEID.
17 Want zo zegt JHWH: Aan David zal niet worden afgesneden een Man, Die op
den troon van het huis Israëls zitte.

In Jesaja 4:2 gaat het ook over deze Spruit, en in Jesaja 11 is het de Spruit
uit de Wortel van Isaï waarnaar de volkeren zullen vragen, het Rijsje uit de
afgehouwen tronk. Het wijst álles naar de aardse eindtijd Messias.
Jeremia 23:5 Ziet, de dagen komen, spreekt JHWH, dat Ik aan David een
rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en
voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.
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Hosea 3:4 Want de kinderen Israels zullen vele dagen blijven zitten, zonder
koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod
en terafim.
5 Daarna zullen zich de kinderen Israels bekeren, en zoeken JHWH, hun God, en
David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot JHWH en tot Zijn goedheid,
in het laatste der dagen.

Het Godsrijk, met aan het hoofd de Spruit uit David als koning die zal
regeren over het ‘Stenen Koninkrijk’, zoals in Daniël aangekondigd, is
aanstaande. Wát een heerlijke tijd zal dat worden!
Daniël 2:26 De koning antwoordde en zeide tot Daniël, wiens naam Beltsazar
was: Zijt gij machtig mij bekend te maken den droom, dien ik gezien heb, en zijn
uitlegging?
27 Daniël antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de
koning eist, kunnen de wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de waarzeggers
den koning niet te kennen geven;
28
Maar er is een God in den hemel, Die
verborgenheden openbaart, Die heeft den koning
Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal
in het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws
hoofds op uw leger, zijn deze: (Hier gaat het over het
beeld dat Nebucadnezer zag, met gouden hoofd, etc. en
ten laatste voeten van leem en ijzer, wat wijst naar
koningen of regeerders in de eindtijd)
44 Doch in de dagen van die koningen zal de

God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat
in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en
dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al
die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle
eeuwigheid bestaan.
45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen
is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God
heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is
gewis, en zijn uitlegging is zeker.

En in Daniël 7 staat het volgende over dit aangekondigde Godsrijk:
13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des
hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden
Hem voor Denzelven naderen.
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14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle
volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige
heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.
27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken

10. Niet door gemengde huwelijken, Deut. 7:3
11. Niet door niet-blanke regeringen, Deut. 17:15
12. Niet door bang te zijn voor enige vijand, Deut. 20:3

onder den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen
der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle
heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.

De Nieuwe Tijd
Wanneer Adam en Eva op advies van Nachash, en later op eigen houtje,
een misstap begingen op het gebied van de voortplanting, handelden zij in
strijd met de natuurwetten. Daardoor plaatsten zij zich buiten de Hof van
Eden. Kaïn was de eerstgeborene van hun tweeling, en Abel kwam daarna.
Het bleek al spoedig dat Kaïn niet van Adam kon zijn, maar van Nachash.
Kaïn was een moordenaar, net als zijn vader, zie:

28 Tot hiertoe is het einde dezer rede. Wat mij Daniël aangaat, mijn gedachten
verschrikten mij zeer, en mijn glans veranderde aan mij; doch ik bewaarde dat
woord in mijn hart.

Aan het herstelde Godsrijk is onlosmakelijk de naam van het volk Israël
verbonden, het herstelde volk van de twaalf stammen. De naam Israël
betekent zoveel als ‘Strijder met God’, of ‘Regeren zoals God’.
Wanneer wij onze ogen op de huidige zionisten-staat der Israëli’s vestigen,
is duidelijk te zien dat zij niet regeren zoals God, en geen strijders met de
ware God van Israël zijn. Dat kan ook niet, aangezien de huidige Israëli’s
volgens hun eigen wetenschappers niet afstammen van Sem en Juda, maar
een Edom-Turks-Mongoolse afkomst hebben. De namen van deze
geleerden vindt u op bladzij 6 terug, met de titels van hun geschriften.
Wanneer de profeten -zoals wij hiervoor zagen- spraken over de
Godsregering, die in handen wordt gegeven in de eindtijd aan het volk der
hoge plaatsen, dan wijst dit op het wáre Israël. Dat volk zal uit alle
windstreken van de aarde worden verzameld onder één Hoofd. Dat lezen
wij o.a. in Jeremia 31:1. Dit verzameld volk wijst naar het ‘berg’ uit Daniël
2 en 7, en de steen die ervan af rolt en alle bestaande aardse rijken vermaalt
tot gruis. In het boek ‘Kerk of Volk, wie is sy bruid?’ van P.J.J. van
Rensburg staan enkele duidelijke antwoorden op de vraag hoe de God van
Israël; regeert, en hoe Zijn volk zal (dient) regeren in de komende nieuwe
tijd:
1. Niet door een consensus of onderhandelingspolitiek
2. Niet door herverdeling van rijkdom, Ezechiël 45:9
3. Niet door verdragen en resoluties, Richteren 2:2
4. Niet door herverdeling van grond, Deut.19:14
5. Niet door vermenging, Leviticus 20:26
6. Niet door humanistische vrijheid, Deut. 33:29
7. Niet door humanistische gelijkheid, Deut. 26:19
8. Niet door humanistische broederschap, Johannes 8:44, 10:26
9. Niet door gezamenlijke aanbidding, Deut. 23:2

1 Johannes 3:12 Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder
doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos
waren, en van zijn broeder rechtvaardig.

In Kaïn kwam het demonische karakter openbaar. Hij was een degeneratie
product. De les hieruit is, dat wie de levenswetten niet leert kennen om
daarnaar te handelen, demonische mensen
voortbrengt. Het doel van het huwelijk van Adam
en Eva was om rechtschapenen voort te brengen.
In een ongeordend geslachts leven en vermenging
van soorten ligt de kiem van alle verdere
menselijk verval, zie Daniël 2:43. Eeuwenlang
zijn de mensen onwetend gehouden van de
levenswetten van JHWH. Vandaar de vele
misstanden en demonische mensen. Er dient
ontwaking te komen, voorafgaand aan het herstel.
Wij mensen dienen vooraf in te zien wat voor
kwaad wij aangericht hebben door middel van
onze onwetendheid. Niet anders dan door een diepe crisis zullen onze ogen
opengaan. De mensheid is nog gefocust op materieel bezit, en zoekt haar
heil in de mechanisering van het leven. Door de degeneratie is alles in de
natuur verstoord. Nagenoeg niets wordt nog door de gedegenereerde
mensheid gedaan wat met Gods Wet overeenstemt. Er is geen kracht en
innerlijke drang bij de mensen om te breken met het huidige gedrag, wat
een fatale uitwerking zal krijgen. De mensheid staat momenteel voor de
keus, gezien de negatieve ontwikkelingen die niet eindeloos voort kunnen
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gaan, om zich alsnog te bezinnen, te heroriënteren en te kiezen voor
herstel. Zo niet, dan is de totale ondergang der mensheid niet te vermijden.
Wanneer wij mensen weer gaan leven naar de wetten van onze Schepper,
vertonen wij Zijn beeld. Wanneer wij Zijn wetten verlaten, vertonen wij
een demonisch beeld. Daarin zit een vermeerderingsfactor, dat de aantallen
gedegenereerden, moordenaars, dieven, misdadigers, zieken, mismaakten,
etc. cumulatief in aantal toenemen. En heel dat geslacht moet wel in leven
worden gehouden, ook al zitten ze in de gevangenis of in tehuizen. Bij
dieren passen rasfokkers het zuiverheidsprincipe toe, maar bij mensen lijkt
dat niet te mogen. Er dient
dan ook bewustwording te
ontstaan dat het zoals het
nu gaat, niet langer mag
voortgaan. Er dienen
b e t e r e , v o l w a a r d i ge
m e n s e n ve r w e k t t e
worden,
om
de
degeneratie een halt toe te
roepen. Wij dienen de
levenswetten inzake de
voortplanting weer te
leren kennen, om ons
ernaar te gedragen. Wij dienen ons af te scheiden van de algemeen
gangbare levensopvattingen en levenspraktijken der mensen, wat zij onder
het ‘normale’ leven verstaan. Dat zogenaamd normale leven is in
werkelijkheid abnormaal, beïnvloedt door demonen. Wij kunnen er afstand
van nemen door ons af te schermen, door een veiligheidsmuur rondom ons
op te trekken, zoals de zionisten dat ook hebben gedaan in het door hen
gestolen land, zie Ezechiël 35-36.
Het ‘gewone’ leven der mensen is op álle fronten dermate fout, door-endoor verziekt, onder andere met seks, porno, geld, woeker, liegen en
bedriegen, religie en waan, politiek en slavernij, etc. Wij dienen dan ook
dat ‘gewone’ leven drastisch te wijzigen, door de fouten ervan breed uit te
meten. Wij moeten opstaan als nieuwe mensen die de levenswetten van
JHWH volgen, in nieuwe hoedanigheden. Wij moeten in onze nieuwe
eigengemaakte levensorde die naar de wetten van JHWH is, ons
terugtrekken uit de zonde-vloed der massa’s, om tijdelijk op de wereldzee
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te dobberen onder Gods geleide, totdat de nieuwe tijd is aangebroken.
Alsdan mogen wij in alle vrijheid het Gouden Tijdperk binnengaan. Wij
dienen vooraf disciplinair te zijn, om aan de regels van het God-dienen in
waarheid en geest te beantwoorden, om niet in dezelfde fout als Noach te
vallen nadat hij uit de Ark was gegaan. Noach nam teveel van het
vreugdesap en raakte dronken. En eenmaal dronken doet men rare dingen
en heeft men geen controle meer over zichzelf. Wanneer wij geen
disciplines aanleren van de natuurwetten, zullen wij in het Gouden
Tijdperk er opnieuw een chaos van maken.
Afscheid van het bestaande
Al het oude bestaande moet op de helling. Vaarwel, een hartelijk afscheid.
Dat valt soms moeilijk, vooral wanneer in een gezin, in een familie of in
een land nog niet allen gereed zijn om mede afscheid van het oude te
nemen. Zij zien het oude bestaande nog als ‘normaal’, maar wanneer ze
eens echt konden zien dat de huidige toestand in de wereld abnormaal is,
zouden ze mede juichen dat het oude voorbijgaat. Intussen bouwen we in
onze eigen ‘Ark’ verder aan de voorbereiding van de komst van het
nieuwe. In die nieuwe tijd zullen wij het uitjubelen: Al het oude is voorbij,
ziet het is alles nieuw geworden! Al die oude vertrouwde godsdienstige
‘waarheden’ blijken onwaarheden te zijn. Al de christelijke heilsfeiten
waren in het geheel geen feiten, maar veronderstellingen. Ook de politieke
en economische ‘waarheden’ faalden en berustten op luchtkastelen. Geld
blijkt uit lucht te bestaan.
Alles is aan het wankelen. De mensen gaan de straat op uit protest. De
economie verkeert in een crisis, de kerken lopen leeg, de politici moeten
alles uit de kast halen om het volk rustig te houden. Door de schijn hoog te
houden vaart men nog verder, totdat de te water gelaten fles breekt. De
toestand wordt steeds onhoudbaarder. Het ene schandaal volgt het andere
op, en er wordt steeds meer openbaar aan malversaties. De chaos is in
zicht, en daarvan willen de illuminati profiteren, om er hun Nieuwe Wereld
Orde door op te richten. Het Goddelijk raadsbesluit is anders, de illuminati
zullen het niet voor elkaar krijgen, althans niet voor lange tijd. Het einde
van deze eeuw moge dan aan Ezau zijn, het begin van de toekomende eeuw
is aan Jakob, het wáre Israël der twaalf stammen!
Dit herstelde Israël zal een model-natie voor de wereld worden, want uit
Sion zal de wet uitgaan, en vele volkeren zullen naar Sion vragen. De oude
wetten zullen wijken, het oog-om-oog en tand-om-tand zal plaats maken
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voor wederkerige liefde, hulpbetoon. De mensen die het overleven, en dat
is van het ware Israël slechts éénderde deel die in de smeltkroes-proef
gelouterd zijn, zullen niet meer vanuit het oude boekhoud-principe leven.
Zij leven niet meer van ‘ik doe dit voor jouw, dan verwacht ik dat jij dat
voor mij doet’. In een economisch gerichte samenleving wordt alles
becijferd en in getallen uitgedrukt, zelfs onze dood en begrafenis. Liefde
en geluk in de nieuwe tijd laten zich niet becijferen, zodat ze zich
onttrekken aan alles wat opgelegd wordt. Nee, liefde is vrijwillig en levert
vrijwillige bijdragen. De huidige door mensen geschapen geldwereld is
bikkelhard. De één z’n dood is de ander z’n brood. Dat staat in schril
contrast met liefde en geluk. Het gaat hier niet om romantische liefde, maar
liefde onderling en wederzijds respect in alle verhoudingen van het leven.
Wel zullen alle tweelingzielen worden verenigd in de nieuwe tijd, waaruit
edele kinderen zullen voortkomen. In het komende Gouden Tijdperk zullen
wij afrekenen met armoe, met ziekte, met overmatige opeengehoopte
rijkdom, met liefdeloosheid, met ontucht, ja met alles wat zondig is. Alles
wat niet met de Wet van JHWH overeenkomt zal als verlies worden
geboekt, en gehoorzaamheid aan de Wet zal als winst worden geboekt. Dát
is nog eens welzijns-economie!
Wederzijds dienen zal uit liefde geschieden, niet om loon, niet om
vergelding, maar opoffering. Deze liefde is de schoonste vorm die zich ooit
op aarde vertoonde. Deze liefde zoekt zichzelve niet, is niet uit op
zelfverrijking, ze zoekt geen dankbetoon, ze verlangt niets van anderen
terug. Deze liefde maakt geen schuld bij de ander, want dan zou het geen
liefde meer zijn. Immers, liefde kan niet worden weder vergolden, hoeft
niet beloond te worden. Het is een gave Gods, en we geven het voor niets
weg, graag zelfs. Iets dat wij voor niets van JHWH hebben ontvangen,
daarvoor mogen wij niets rekenen als we het doorgeven. In Gods liefde is
een onuitputtelijke bron van rijkdom, zodat wij er nooit door verarmen
zullen als we aldoor maar geven, doorgeven, weggeven, zonder iets ervoor
terug te willen ontvangen. We zijn alleen God iets schuldig voor Zijn grote
gave, namelijk dank en gehoorzaamheid. De christelijke religie heeft
algemeen van Gods liefde een karikatuur gemaakt, door God af te beelden
als een wraakzuchtig wezen, die afbetaling zou eisen voor de Hem door
ons aangedane verongelijking, door de zonde. God zou slechts te
bevredigen zijn door een allerafschuwelijkst mensenoffer van een Zoon
van Hem. Dát heeft de christelijke kerk nota bene tot haar heilsfeiten
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gerekend, en er een leer der verzoening door voldoening van gemaakt. Zulk
een ‘Heils-feit’ dat wel zo flagrant in strijd is met Gods onpeilbare liefde
en barmhartigheid, kan dan ook niet anders dan ontsproten zijn uit de valse
pen der edomitische schriftgeleerden, met name van Calpurnius Piso, zie
onze brochure 368.
Het christendom heeft -ondanks haar heilsfeiten- géén betere wereld
opgeleverd. Het christendom is geen toonbeeld van onvoorwaardelijke
liefde, maar van twist, scheuringen, oorlogen, andermansmoord en
zelfmoord. Het christendom heeft de mensen niet geleerd om in harmonie
te leven met de hemel, en om de aarde te vernieuwen tot een waar paradijs.
21-12-2012 een nieuw begin?
Zoals uit het boek Henoch blijkt, zijn de zonen Gods uit Genesis 6 op de
berg Nebo, die toen in Phoenicië lag, maar later tot Israël behoorde,
nedergedaald vanuit de hemel.
Zij hebben zich aldaar vermengd
met de vrouwen der Adamieten,
waaruit reuzen werden geboren.
De berg Nebo ligt exact op 33.33
graden Noord naar de oude
Parijse meridiaan, en exact 33.33
graden Oost van dezelfde
meridiaan. De berg Nebo ligt
exact 2012 mijlen verwijderd
van de equator, en ook 2012
mijlen van de oude Parijse
meridiaan. De oude Maya’s en andere cultuurvolkeren spraken er reeds
lang tevoren over dat de buitenaardsen (de Goden zonen of Anunnaki’s)
weer naar de aarde zouden komen op een tijd die overeen zou komen met
33.33. Nu is het getal 33 een occult getal, wat de illuminati en
vrijmetselaren in hun orde gebruiken als hoogste trap. In de scheepvaart is
33.33 graden zoveel als 2012,9 nautische mijlen. De tijd die men reist of
vaart welke aangegeven wordt met 33.33 graden is dus 2012,9 nautische
mijlen lang. Dit komt exact overeen met de Maya-kalender die op 21-122012 afloopt. De Maya’s verwachten op die datum de terugkeer van de
slangengod Quetzalcoatl. Zullen de Nefilim, de Anunnaki’s inderdaad op
21-12-2012 op de berg Nebo terugkeren, om hun nageslacht, wat zich op
aarde sterk vermengd heeft, te helpen hun Nieuwe Wereld Orde op te
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richten. Het lijkt er heel sterk
op. In 1947 is te Roswell in
Amerika een UFO gecrasht,
waar buitenaardse wezens
inzaten.
Roswell
ligt exact op 33.33 graden
lengtegraad, is in exact 2012
mijlen verwijderd van de
equator. De Anunnaki’s of
gevallen engelen waren 1/3e
van het geheel, dus 33333333
tot in het oneindige is 1/3e
deel! Op de afbeelding op bladzijde 6 kunt u zien wat de 3e dimensie is, en
hoeveel 33% is van een cirkel.
19.47 graden komt hierbij overeen met het jaar 1947 van de Roswell-crash,
en de driehoek heeft 60 graden, terwijl 60 x 33.33 = 2013.
Wij moeten bedenken dat dit geen spel is, maar mathematica, dat is de
enige exacte wetenschap, die niet op speculaties berust. Het is de tijd te
meten in zichzelf, net zoals de profeet Daniël deed. Dan weten wij dat de
dag der wraak en het jaar der verlosten is gekomen, Jesaja 63:4 Want de
dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was
gekomen. Dat zijn twee tijdsaanduidingen!
De kalender die de illuminati hanteren heeft
als aanduiding A.L., wat zoveel betekent als
Anno Lumina, dat is ‘het jaar van licht’. Zij
laten deze kalender beginnen 4000 voor
Christus, en in het jaar van de oprichting van
Amerika op 4 juli, en de oprichting van de
orde der illuminati van Adam Weishaupt,
beiden in 1776. Wanneer wij 4000 en 1776
optellen, geeft dat de som van 5776. Dat is
het getal van de exacte hoogte der Grote
Piramide, 5776 inch. Het joodse jaar 5776
zou in 2016 vallen.
Op 4 juli 1947 vond de crash van een UFO in
Roswell (New Mexico) plaats. Roswell ligt
op 33.33 graden lengtegraad, maal Pi 3,14 = 104. Roswell ligt tevens op
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104 graden breedtegraad. De vierkantswortel van 33.33 = 5773, het
huidige joodse jaar, en ons jaar 2012. De Roswell crash blijkt dan ook
geen ongeval te zijn, maar een aankondigings ceremonie der Anunnaki’s
van hun terugkeer op 21-12-2012. De vermengden der Anunnakis met de
dochters der Adammensen worden Nefilim genoemd. Die zijn hoogintelligent en sterk, reuzen-figuren. Vanwege hun vermenging is de directe
band met hun voorvaders gebroken. Zij wilden zelf die band herstellen en
terug naar de moederplaneet der Anunaki’s. Zij bouwden daartoe een toren
te Babel, een tawer, of een sterrenpoort. Het gelukte hen niet vanwege de
spraakverwarring. De Allerhoogste verstoorde hun plannen. Hun streven
is om alsnog ten hemel te reizen, om hun god Lucifer te verwelkomen
einde 2012. Dan zal de Phoenix uit eigen as herrijzen. Zij hebben hun
streven vastgelegd in cijfers,
in numerologie waarin zij
sterk zijn. Het getal 33 wijst
naar de hoogste trap van
geestelijk bewustzijn voor
een menselijk wezen. Wij
moeten bedenken dat
navigatie slechts mogelijk is
via een driepuntsmeting,
waarop ook ons huidige GPSsysteem berust. De omtrek
van de aarde is 21.600
nautische mijlen rond. Wanneer wij 21.600 delen door 33.33 is dat
648,064806480648 ....... en als wij dat getal weer delen door 19.47 geeft
dat 33.28 als uitkomst. Tussen 4 juli 1947 en aanstaande 22 maart 2012
liggen 64,8 jaren. De datum 22 - 03 - 2012 wordt in Amerika geschreven
als 3-22-2012, = 322, wat het kennummer van Skull & Bones is, de elite
der illuminati.
322 mijlen is 518,4 km. 6 x 72 = 432 12 x 432 = 5.184 5 x 5184 =
25.920 de Grote Jaarcirkel. Het pentagram heeft hoeken van 36, 72 en 108
graden. De cirkel is 360 graden = 10x36 en 5x72.

Henry Kissinger intervieuw 2012
"The United States is bating China and Russia, and the final nail in the coffin will
be Iran, which is, of course, the main target of Israel. We have allowed China to

23

De Nieuwe Tijd (de komende Gouden Eeuw)

No. 615

increase their military strength and Russia to recover from Sovietization, to give
them a false sense of bravado, this will create an all together faster demise for
them. We're like the sharp shooter
daring the noob to pick up the
gun, and when they try, it's bang
bang. The coming war will will
be so severe that only one
superpower can win, and that's us
folks. This is why the EU is in
such a hurry to form a complete
superstate because they know what is coming, and to survive, Europe will have to
be one whole cohesive state. Their urgency tells me that they know full well that
the big showdown is upon us. O how I have dreamed of this delightful moment."
"Control oil and you control nations; control food and you control the people."
Mr Kissinger then added: "If you are an ordinary person, then you can prepare
yourself for war by moving to the countryside and building a farm, but you must
take guns with you, as the hordes of starving will be roaming. Also, even though
the elite will have their safe havens and specialist shelters, they must be just as
careful during the war as the ordinary civilians, because their shelters can still be
compromised."
After pausing for a few minutes to collect his thoughts, Mr Kissinger, carried on:
"We told the military that we would have to take over seven Middle Eastern
countries for their resources and they have nearly completed their job. We all know
what I think of the military, but I have to say they have obeyed orders
superfluously this time. It is just that last stepping stone, i.e. Iran which will really
tip the balance. How long can China and Russia stand by and watch America clean
up? The great Russian bear and Chinese sickle will be roused from their slumber
and this is when Israel will have to fight with all its might and weapons to kill as
many Arabs as it can. Hopefully if all goes well, half the Middle East will be
Israeli. Our young have been trained well for the last decade or so on combat
console games, it was interesting to see the new Call of Duty Modern Warfare 3
game, which mirrors exactly what is to come in the near future with its predictive
programming. Our young, in the US and West, are prepared because they have
been programmed to be good soldiers, cannon fodder, and when they will be
ordered to go out into the streets and fight those crazy Chins and Russkies, they
will obey their orders. Out of the ashes we shall build a new society, there will
only be one superpower left, and that one will be the global government that wins.
Don't forget, the United States, has the best weapons, we have stuff that no other
nation has, and we will introduce those weapons to the world when the time is
right."
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Besluit
In de schepping bestaat alles uit paren. Positief en Negatief, mannelijk en
vrouwelijk, etc. De samenwerking van en tussen paren die positief/negatief
zijn kan leiden tot een harmonisch geheel indien ze gelijkwaardig zijn.
Man en vrouw zijn verschillend van elkaar, maar wel gelijkwaardig. Dat is
door de christelijke kerkvaders nog al eens per expres vergeten, zodat de
vrouw als ongelijkwaardig werd neergezet en in de felste kleuren werd
afgebeeld. De samenwerking echter door van elkaar verschillende paren
kan door ons worden uitgekozen, waarvoor intelligente kennis nodig is, om
harmonie en zo perfect mogelijke levensvormen te verkrijgen. Het moge
duidelijk zijn dat het de mensheid tot dusverre heeft ontbroken aan die
intelligente kennis, gezien de degeneratie en chaotische wereld.
Onbekendheid en gebrek aan kennis leidt tot verval. Uit een goed verkozen
paar (tweelingzielen, zie brochure 596) kunnen goede persoonlijkheden
ontstaan en nieuwe edeler mensen worden geboren. Dat zal een gezegende
nieuwe mensheid zijn, zoals wij lezen over de rechtvaardigen, die het
gezegend aardrijk zullen beërven.
Tot slot Amos 9: 11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder
oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder
oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds;
12 Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die
naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt JHWH, Die dit doet.
13 Ziet, de dagen komen, spreekt JHWH, dat de ploeger den maaier, en de
druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn
druipen, en al de heuvelen zullen smelten.
14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israel wenden, en zij zullen de verwoeste
steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken;
en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten. 15 En Ik zal ze in hun land
planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden
gegeven heb, zegt JHWH, uw God.

Zacharia 14:9 En JHWH zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien
dage zal JHWH één zijn, en Zijn Naam één (en geen drie-in-één).

