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Inleiding
Een plaatje, foto of afbeelding, hetzij op een schilderij, tekening of prent,
spreekt soms meer dan een heel boekwerk. Neem het beroemde schilderij
van Rembrandt van Rijn ‘De Nachtwacht’, daar kunnen mensen uren naar
kijken. Het schilderij van Rembrandt is wereldberoemd. Neem van Jan
Vermeer het ‘Melkmeisje’, een prachtig schilderij, ook wereldberoemd. En
van Vincent van Gogh, de ‘Aardappeleters’, mooi en sprekend, eveneens
wereldberoemd.

Er zijn nog veel meer mooie schilderijen, worldpressfoto’s, pentekeningen,
en wat al niet meer. Sommigen geven het dagelijks leven weer uit een
bepaald tijdvak, en of een gebeurtenis die men wist vast te leggen. Het zijn
allemaal kunstwerken van grote kunstenaars op zich, maar toch spant er
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ons inziens één kunstenaar en één kunstwerk de kroon, namelijk de
muurschildering van Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci. Da
Vinci heeft op meesterlijke wijze een mythe in beeld gezet als of het een
werkelijk en historisch tafereel was, en dan wel gebruikmakend van de
‘Heilige Geometrie’. Mede doordat Da Vinci linkshandig was en in
spiegelbeeld schreef, hebben zijn werken een bijzondere verborgen inhoud,
door ze in spiegelbeeld te bekijken. Wanneer wij een spiegelbeeld
(negatief) over het echte beeld heen leggen, gaan we zien wat voor
verborgen wereld er zichtbaar wordt. In deel 1 hebben wij er reeds een en
ander van uiteengezet en toegelicht. Leonardo als ingewijde van de Priori
de Sion heeft veel afgeweten van de ware betekenissen van de Bijbelse
verhalen. Dat heel veel van de werkelijkheid in mythen is overgeleverd via
mysteriescholen is alom bekend. Dat de christelijke kerk geen nieuwe loot
is aan de religieuze wereldboom, wordt door Da Vinci duidelijk gemaakt
via schilderingen en tekeningen. De bekendmaking van de échte waarheid
van de oorsprong van het christendom en haar leerstellingen was destijds
levensgevaarlijk. Dat kunnen wij zien in wat Bruno, Galileï en Copernicus
voor problemen kregen met de kerkelijke instanties toen zij een ánder
wereldbeeld, op grond van wetenschappelijk onderzoek, propageerden.
De leerstellingen, dogma’s en geloofsbelijdenissen van de christelijke kerk
zijn en waren allen overgenomen uit andere oude natuurreligies, met name
uit de oud-Egyptische zonne religie, waar men Osiris, Isis en Horus
vereerde. De vroege kerkvaders hebben op een slimme wijze de oude
mythen uit Egypte en Babylon in een christelijk jasje gestoken, en deze aan
het onwetende volk gepresenteerd, die het gretig aannamen.
We zien in de geschiedenis van het oude Israël, dat 400 jaar in Egypte
vertoefde in slavendienst, dat het daarna weliswaar is uitgeleid door een
Hoge Hand en met vele wonderen gepaard gaande, maar dat het volk nooit
meer geheel is losgekomen van Egypte. Het volk heeft na de Exodus zo
bijna áltijd Egypte in haar hart meegedragen en de goden van Egypte
geliefkoosd. Dat werd al heel gauw duidelijk toen Mozes te lang wegbleef
op de berg, waarna men Aäron dwong het Gouden Kalf te maken. Het volk
was in Egypte diep onder de indruk gekomen van het Egyptische geloof en
de plechtigheden rond de Egyptische goden. De prachtige tempels,
processies, priesterdienst. De kennis der priesters grensde voor de
onwetende Israëlieten aan het magisch ongelooflijke.
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In het verdere verloop van de geschiedenis van Israël zien we steeds
Egypte weer terugkomen, als een stalker die Israël achtervolgde op haar
pad.
Israël is als de wijnstok, die uit Egypte overgeplant werd,
Psalm 80:8 Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen
verdreven, en hebt denzelven geplant;

Israël dronk echter teveel van de wijn der afgoden, ook het latere Israël dat
in het Noord-Westen van Europa is terechtgekomen. De christelijke religie
is een parodie van zon-aanbidding, met de zondag als ‘heilige rustdag’. De
christelijke religie heeft Jezus als haar zon (zoon van God) gekozen en
daarmee JHWH verlaten. Het leven van Jezus is dan ook in dikke wolken
gehuld van mysteriën, waarvan een paus zei, dat de Jezus-mythe de kerk
heel veel geld heeft opgeleverd. Tussen zijn 12e en 30e jaar weten wij
niets van Jezus, ook van zijn jeugd niet. Toen de kerkvaders Jezus tot God
maakten, waren zij in overtreding tegen al de geboden van JHWH, waarvan
in Psalm 81 staat dat zij géén uitlandse (buitenlandse) goden mochten
adopteren en vereren.
Het 2012 ritueel
Voor de illuminati symboliseren de Olympische spelen de nieuwe Tempel
voor het komende Watermantijdperk. Die nieuwe tijd voor het op te richten
Rijk der Annunaki’s en Reptilians (de Nieuwe Wereld Orde der
illuminaten) wordt gesteund door HAARP en CERN en andere high-tech
instituten. Zij kunnen via hun technieken de energielijnen in en rond de
aarde controleren en manipuleren, en hebben daarmee ook de sleutel tot het
getal van de frequentie 666 van het geluid,
tezamen met de frequentie van het licht
met het getal 19.47, zoals in de
Vitruviusman afgebeeld. Wat ze daarmee
precies zullen gaan doen is nog geheim.
Dat het niet veel moois zal zijn, kunnen
wij ons wel indenken.
Op 21-12-2012 is ongeveer het einde van
het vissentijdperk, het Galactische kruis,
wat het einde betekent voor de tijd zoals
wij deze momenteel hebben. Onze huidige
tijdrekening en telling is gerelateerd aan
de frequentie zoals die in de 3e dimensie
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heerst, en aan de schuine stand van de aardas. De Maya’s keken naar 2112-2012 als datum waarna de huidige tijd zou gewijzigd worden in een
nieuwe tijd. Dat heeft gevolgen, die wij nader zullen toelichten o.a. via de
muurschildering van Leonardo da Vinci. Zoals in deel 1 reeds vermeldt zit
Maria Magdalena rechts naast Jezus op het schilderij ‘Het Laatste
Avondmaal’. De naam Maria Magdalena wijst naar de toren van Sefekh,
zoals deze door Ezechiël de toren van Syene wordt genoemd. De betekenis
van Sefekh en Syene is het getal 7. Het ging bij de oude torens om zenden ontvangstmasten, zoals wij die vandaag de dag ook kennen. Via deze
zend- en ontvangsttorens maakte men contact met de ‘goden’, de
Annunaki’s en anderen. Met de toren van Syene maakte men wellicht
contact met de buitenaardsen van de Pleiaden, die uit 7 zichtbare sterren
bestaat, of men maakte ermee contact met de buitenaardsen van het
sterrenbeeld Orion, dat ook uit 7 grote sterren bestaat. Orion is de
kosmische vlinder (de Orion butterfly).
Het tracingboard van de vrijmetselaren wijst echter niet naar Orion, maar
naar de Pleiaden, het Zevengesternte.
Orion = Osiris en Sirius = Isis. Isis wordt afgebeeld in het Amerikaanse
Vrijheidsbeeld, dat keek naar de WTC-torens, waar nu op de plaats van de
7e toren de nieuwe Freedom Tower is verrezen. Thomas, die links van
Jezus staat op het schilderij, wijst naar omhoog. Daarmee geeft het oude
adagium (spreuk, gezegde) het volgende te kennen: Zo Boven, zo Beneden!
Thomas wijst naar boven,
naar het plafond, waarin
het magische vierkant van
de zon verborgen
aanwezig is. Zij indexw i j s v i n g e r
ve r t e genwoor di gt d e
planeet Jupiter volgens
ingewijden. Waar het om
gaat in het Oude
Testament is echter het
volgende. Het gaat om de
Opperste Wijsheid, en niet
om de wijsheid der
buitenaardse goden, de
oude Annunaki-goden. De
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Opperste Wijsheid bouwt Haar huis op 7 platforms, 7 pilaren, ook wel 7
vijfhoekige platforms. En dat lijkt ook op een vlinder van bovenaf gezien.
De Olympische spelen in Londen
Het logo van de Olympische Spelen in Londen vertoont duidelijk de letters
ZION, wat wijst naar de ‘Tempel van de Zon’. Londen moet voor de
illuminati het aardse ‘Nieuwe Jeruzalem’ worden. Dat wil men van 2012
tot 2015 gerealiseerd zien, want dan is prins William in de leeftijd van
Jezus, 30 tot 33 jaar. Hij is op 21 juni geboren, zomersolstitium.
William zou van Jezus, die
met M a r i a M a gd a l e n a
gehuwd zou zijn geweest,
afstammen in de lijn van de
Merovingers, om koning van
Jeruzalem en het herstelde
Israël te worden. Om alle
bewijzen die hier tegenin gaan
weg te werken, zal men het
Vaticaan én het huidige
Jeruzalem
bombarderen,
want daar staan de volle bibliotheken en musea met alle oude informatie.
Engeland zal claimen het ‘Israël in het Westen’ te zijn, waaraan de Brits
Israël-beweging wetend of onwetend heeft meegewerkt. William zal men
kronen op de zogenaamde ‘Jakobssteen’, zodat alles net echt lijkt. Intussen
bereidt men in Londen het grote spektakel voor, namelijk de Olympische
spelen, die door koningin Elisabeth zullen
worden geopend op 27 juli 2012. De
illuminati hadden in Berlijn tijdens de
Olympische spelen al een ritueel op
willen voeren, maar wat kennelijk
uitgesteld is tot in Londen. In Londen wil
men een mega-ritueel opvoeren, een
drama dat zijn weerga niet kent, waarna
men de zogenaamde ‘martial-law’ (staat
van beleg) wil invoeren.
Prins William is volgens veel bronnen de
komende politieke antichrist. Zijn moeder
was Diana, als zijn symbolische Isis-
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moeder, en prins Charles is zijn halve vader, net zoals Jozef van Jezus de
halve vader was, en de markies Libeaux (als Pindar) zou zijn echte vader
zijn. William en zijn broer Henry lijken ook in het geheel niet op elkaar,
dus het zou goed kunnen dat ze van verschillende vaders zijn. Die Pindar
woont volgens informatie in Wassenaar, en zou ook de echte vader van
Willem-Alexander kunnen zijn, die ook niet op zijn andere broers lijkt.
Willem-Alexander zou voorbestemd zijn om de nieuwe president te
worden van de Nieuwe Wereld Orde. Hij is in ieder geval ingewijd door
priesters in Tibet, en was zo goed als zeker ook in Lhasa op bedevaart bij
de drie Anunnaki-reuzen die daar opgebaard liggen.
Wanneer u
geïnteresseerd bent in de herkomst van Wilhelmina en Juliana, kijk dan
eens op de volgende website:
http://www.wereldgeheimen.nl/wg/index.php?option=com_content&view=article
&id=3775:den-ronde-huis&catid=43:algemeen&Itemid=71

Voor de 3e maal in de geschiedenis vinden te Londen de Olympische
spelen plaats. In 1908 de eerste keer, na 40 jaar (5x8) in 1948 de tweede
keer, en na 64 jaar (8x8) voor de derde keer. Londen is de enige stad op
aarde waar ooit driemaal de spelen
plaatshadden. In Londen staat de
millenniumdome, als gebouw als
een kroon met 12 stralen, dus 12
rondom 1, zoals Jezus op het
schilderij Het Laatste Avondmaal.
Deze milleniumdome is onlangs
omgedoopt tot The O2 arena, dat is
theo-2, theos is god, dus God-2.
De Olympische spelen
symboliseren de nieuwe Tempel
voor de god der illuminati Lucifer
met het oog op het Watermantijdperk. Water is H2O. Het park voor de
spelen is gebouwd op de leylijn-energiegrid in Wembley bij Londen. Via
HAARP, CERN en Fermilab kunnen de illuminati de leylijnen der aarde
controleren en manipuleren. Zij hebben de sleutel tot het geluidsfrequentie
666, en ook de sleutel tot die van het licht 19.47, zie de Vitruviusman en de
merkaba erin. Het is niet exact aan te geven wanneer het Watermantijdperk
begint, maar het zal in de komende jaren zijn, geleidelijk aan.
In deel 3 zullen we verder ingaan op deze materie, wie de pindar is, en wat
de Olympische spelen in Londen zullen worden.
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Symboliek van het Vaticaan
Op het plein van het Vaticaan is een grote stenen dennenappel geplaatst.
Mooi, niemand zoekt er iets achter.
Niets is echter zonder betekenis. De
symboliek van deze dennenappel is,
dat het Vaticaan het ‘Huis van Osiris’
is en van de ‘zwarte zon’, waarvan de
paus de vicaris is. De herdersstaf van
Osiris heeft bovenin een dennenappel,
en dat is het symbool van ons 3e oog.
Ook Dagon de visgod draagt een
conische dadelappel in zijn hand, wat
wijst naar de pijnappelklier, ons 3e
oog. Via de pijnappelklier kan men de
DNA-matrix van elk individu volledig
controleren. Hierdoor kan men de mensen bewerken dat ze al hun energie
richten naar buiten, naar het materiele, en niet naar binnen, naar het
spirituele. Via zijn staf hield Osiris de mensen gevangen in hun lagere
frequenties, zodat zij zich alleen zouden richten op het aardse en materiële.
Via HAARP en CERN willen de illuminati de frequenties van de
energielijnen in en rond de aarde
regelen naar hun eigen hand,
zodat de mensheid niet tot een
hoger bewustzijn zouden kunnen
komen. Wanneer het Galactische
kruis op 21-12-2012 ontstaat, zal
er een grote energiegolf vrij
komen, waardoor het 3e oog zal
worden geactiveerd van de
mensen die dan nog in leven zijn.
Dat zullen er volgens de plannen
der illuminati nog maar heel
weinig zijn, ongeveer 500.
miljoen, en geen 7 miljard, zoals
staat afgebeeld in 10 talen op de
Guidestones in Amerika.
De
illuminati denken via HAARP,

8

Het Laatste Avondmaal deel 2

No. 621

Fermilab en CERN dat zij de vrijgekomen energie van het Galactische
kruis zullen kunnen afbuigen of onklaar maken. Zij hebben gezocht naar de
sleutel van de 6.66 frequentie, om daarmee de energie vanuit het
Galactische kruis te verstoren. Zij zijn -net zoals het sterrenbeeld
Sagittarius (Boogschutter)- bezig om al hun pijlen te richten op de
komende energie-uitbarsting tijdens het Galactisch kruis op 21-12-2012.
Zie: lifeinthemix22@yahoo.com
Voor verdere uitleg van de symboliek van het Vaticaan kunt u de website
van Wayne Herschell bezoeken, waarop veel informatieve gegevens staan,
zie: www.thehiddenrecords.com/
De tekening van de Vitruviusman toont ons dat men vroeger al wist dat
uitwisseling van energie plaatsvond in roterende sferen, bij 19,5 graad (in
feite 19.47), waarbij men deze energie opsloeg in kristallen. In de Grote
Piramide bevonden zich vroeger ook kristallen. Met een kristal kan men
een eenvoudige radio-ontvanger maken.
Het Siriussterrenstelsel
De ster Sirius (Hondsster) speelt de rol van verlosser en draagt het occulte
getal 23. De zogenaamde Hondsdagen beginnen op 23 juli tot 24 augustus.
Vandaar dat in Egypte 23 juli de heiligste dag van het jaar was.
Volgens Wikipedia: Sirius (alpha Canis Maioris) is de helderste ster van de
nachtelijke sterrenhemel. Met een helderheid van -1,46 is hij bijna dubbel zo
helder als Canopus, de helderste ster na hem. Omdat Sirius de helderste ster is van
het sterrenbeeld Grote Hond staat hij ook bekend als de Hondsster.

De oude natuurvolkeren als de Dogon en
Hopi zijn er stellig van overtuigd dat zij van
de sterren afkomstig zijn, met name uit het
Sirius-sterrenstelsel. Daarvan zou ook ons
woord sterven afkomstig zijn, n.l. starven,
naar de sterren terugkeren. Op Sirius
zouden nog buitenaardsen wonen die ons
binnenkort zouden komen bezoeken. Daar
zijn alle oude mysteriescholen het over
eens, en ook de plattegronden van het Vaticaan en Washington wijzen
hierheen. Ook van de Grote Piramide wijst één luchtschacht naar Sirius. Op
het tracingboard van de vrijmetselaren prijkt Sirius als de blinkende ster.
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Het getal 23 voor
Sirius komt
nagenoeg overeen
met de hoek van
onze aardas, die
23,5 graad schuin
staat. Sirius
verrijst elk jaar op
23 juli in het
sterrenbeeld
Orion.
De
helderheid of lichtsterkte van Sirius wordt wel als 23,5 weergegeven,
aangezien Sirius A 23,5 maal lichter schijnt dan onze zon. Sirius omvat 5
sterren, namelijk Sirius A, B, C, D en E. Het menselijk DNA komt perfect
overeen met de getallen van Sirius, dat zijn 5 en 23. Vijf is het getal van de
mens, die met 22+1 = 23 chromosomen is uitgerust. Het vergt ook 23
seconden om ons bloed eenmaal door ons gehele lichaam te pompen. In
totaal telt onze ruggengraat 33 wervels, en boven de onderste 10 blijven er
nog 23 overig. In één arm zijn 23 botjes aanwezig. Wij ademen ongeveer
23.000 maal per dag en onze gemiddelde leeftijd is 23.000 dagen. De
Dogons noemden het getal 23 een volslagen mysterie. De dag op Sirius
duurt 23 uren en 56 minuten. Het getal 23 geeft een 2 en een 3, opgeteld is
het 5. En 2/3e = 666, en 1/3e is 333, wat het aantal van de gevallen engelen
zou aangeven. Sirius wordt door de illuminati en vrijmetselaren de vorm
van een pentagram gegeven, waarvan de inwendige hoeken 108 graden
zijn. Onze hartchakra wordt door 108 energielijnen gevormd, die
geconverteerd worden om aan onze kroonchakra verlichting te geven.
Sirius vertegenwoordigt de ‘Slang van het Licht’, dat is Lucifer, de
vuuraansteker. De obelisk in Washington is het symbool voor de
aanbidding van dit slangenlicht. Van deze obelisk is 20% ondergronds als
fundament, 111 feet, en 80% is bovengronds 555 feet, in totaal 666 feet.
De obelisk wijst naar Isis, die de Nieuwe Eeuw van Horus, Novus Ordo
Seclorum voortbrengt. Men verwacht de wederkomst van de Grote
Meesters (Annunaki’s) van Sirius, die o.a. grote kennis hebben van
genetische manipulatie en geestelijke ontwikkeling van de menselijke
soorten. De obelisk assimileert de stralen van de zonnegod Ra, die via de
top van de obelisk zijn zaad (sperma, zonne-energie) in de toren (Isis)
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brengt. Osiris als zon wordt herboren als Horus. De obelisk wordt gezien
als de heilige matrix of baarmoeder van Isis, en traditioneel naderde de

farao de obelisk in de Tempel van Isis te Luxor, waar zijn
inwijdingsceremonie plaatsvond. Deze inwijdingsceremonie is exact
hetzelfde als bij iedere nieuwe Amerikaanse president, in en bij de obelisk
te Washington. De farao wordt door de inwijding tot de god Osiris, of te
wel de incarnatie van Lucifer. De farao werd als god gezien, als de
machtigste mens op aarde, zoals de president van Amerika wordt gehouden
voor de machtigste man op aarde. Ten tijde van Akhenaton veranderde er
een weinig aan deze inwijding, doordat Akhenaton slechts één god leerde,
nl. Aton. En deze inwijding heeft zich voortgezet in de kroning van elke
nieuwe paus in het Vaticaan, waar op het plein eveneens een grote obelisk
staat. Het Vaticaan is het heiligdom van Sirius, Isis of Lucifer. In de
inwijdingsrituelen van de vrijmetselaren vindt hetzelfde plaats. Het
betreffen allen occulte rituelen van dood en wederopstanding, die wijzen
naar de ster Sirius, als vaderlijke patriarchale sterren. Vandaar dat de paus
de ‘heilige vader’ wordt genoemd. Vanuit het Sirius-sterrenstelsel zou ons
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huidige (matriarchale) zonnestelsel zijn geboren. Het patriarchale stelsel
van het Vaticaan wat paart met het matriarchale stelsel van de illuminati in
het nieuwe Atlantis (de USA) zal het nieuwe christos-kind Horus baren.
Het grootste mysterie aller tijden is, dat in overeenstemming met de
mythologie van o.a. de Dogons, ons zonnestelsel één was met het Siriussterrenstelsel. Door een supernova in de Orion, die gevolgd werd door een
implosie van Sirius B, werden de sterrenstelsels uit elkaar gespleten, aldus
wetenschappers. Zulke sterrenexplosies zagen de oude Egyptenaren als
zijnde het sperma van Osiris, wat in de baarmoeder van Isis als koningin
des hemels werd uitgestort, waardoor een nieuwe geboorte plaatsvond. Het
is hetzelfde als celdeling, maar dan in het groot. Die nieuwe geboorte
wordt opnieuw verwacht op 21-12-2012, niet alleen door de Maya’s en
andere oude cultuurvolken, maar ook door de illuminati en Rooms
Katholieke clerus. De plattegronden van Washington en van het Vaticaan
wijzen hier heel duidelijk op. De huidige (onwettige) president Obama is
een kloon van Akhenaton, wat ook in zijn logo tot uitdrukking komt. De
kleuren rood, wit en blauw wijzen naar Sirius (Lucifer) die zich afgesplitst
heeft van JHWH en het ware Israël, wat eveneens de kleuren rood, wit en
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blauw had in de tabernakel, en ook wij als kern van het Israël in het Westen
dragen deze driekleur in onze nationale vlag.
De ster die de wijzen in het
Oosten zagen blijkt Sirius te
zijn. Voor de alchemisten is
Sirius het teken van de
quintessence, dat is een
samenwerkingsverband. Voor
de magiërs is Sirius de grote
Arcanum. Voor de
kabbalisten is Sirius het
‘heilige pentagram’.
De
aanbidding van dit pentagram
kan, volgens Albert Pike,
geen enkele magiër of
kabbalist brengen tot de
kennis van de heilige Naam.
De drie middelste sterren van
Orion staan symbool voor het
Sirius sterrenstelsel, en ze
vormen als het ware een
sterrenpoort naar Sirius.
Sirius wordt ook wel Si-on
genoemd. De zogenaamde Jakobsladder verbindt de aarde met dit Sion, en
omgekeerd. De illuminati imiteren exact de namen, zaken en betekenissen
zoals deze in het Verbondsboek van het ware Israël staan. Zij willen de
eerstgeboorte opeisen, via Kaïn, Ezau en Ismaël, met de daaraan verbonden
rechten. Zij beschuldigden het ware Israël dat die naam een samensmelting
is van Isis - Ra - El. Zij gaan echter uit van de polariteit en tweeheid,
terwijl wij uitgaan van de éénheid aller dingen, en de éénheid van God. De
Jakobsladder als sterrenpoort wijst naar ons DNA. Het gaat de illuminati
om ons DNA. Zij hebben het DNA van de Annunaki, gevallen engelen, die
zich vermengden met de dochters van Kaïn, waaruit de Nefilim
voortkwamen, zie Genesis 6. Deze Nefilim hadden in Atlantis, Babylon en
Egypte hun astrologische religie opgericht. Het christendom blijkt een late
uitloper hiervan te zijn, zonder dat de meeste belijders ervan dit weten.
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De buitenaardsen van Sirius en andere planeten bezochten regelmatig de
aarde, waar ze zich bezig hielden met genetische manipulatie van de
menselijke soorten. Zij hadden slaven nodig die voor hen goud zouden
delven. Van dat goud maakten zij witgoudpoeder (ormus), wat zij nodig
hadden om hun DNA in stand te kunnen houden.
Sirius C is een rode ster, die de ‘ster van de vrouw’ wordt genoemd. Sirius
B was een tweeling van onze zon, die een drieeenheidskruis vormt van drie cirkels, waarin driemaal de
vesica piscis te zien is, wat wijst naar de Jezus-vis,
Ichthus. De paus is de incarnatie van Dagon/Nimrod en
draagt de visbek-mijter van Dagon. Het triquetra
symbool voor de drie-eenheid der christenen komt van
Sol/Zon, Sirius C en Sirius B.
De komst van messiassen in diverse religies, als zijnde de zonen van de
godheid, die verlossing brengen aan de wereld, zijn ontsproten uit het
Sirius sterrenstelsel en haar convergentie. De priesterklasse der illuminati
maakte hiervan een religie. Nibiru wordt de planeet van het kruis genoemd,
die door ons zonnestelsel crost. Sommigen denken dat Nibiru de ster Sirius
C zou zijn. Het blijkt dus dat wij deel uitmaken van een tweevoudig
sterrenstelsel. De beweging van de aarde en van andere planeten in ons
zonnestelsel is afhankelijk van en valt samen met die van het Sirius
sterrenstelsel. Dat zou tevens de verklaring zijn voor het feit dat al onze
planeten een elliptische baan maken en geen ronde baan. De precessie van
de equinoxen is ook niet constant, maar versnelt zich momenteel jaarlijks,
volgens de Newcombs calculaties. De aarde komt elk jaar dichterbij Sirius
C, en op het moment dat ons zonnestelsel een
kruis vormt met de melkweg, zijn wij het
dichtst bij Sirius C genaderd, nl. op 21-122012. Dat is het tijdstip dat wij aan het einde
van de Grote Jaarcirkel zijn aangekomen, na
25.920 jaren. Sirius C (alias Nibiru volgens
sommigen) is de zon áchter onze zon, de
spirituele zon. Wat deze confrontatie van
Sirius C met onze zon en aarde voor gevolgen
zal hebben, is niet helemaal duidelijk, maar
het wijst wel naar een allesverwoestende invloed en op grote beroeringen
en gevaren voor de bewoners van de aarde. In de profeten van de Bijbel
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staat heel veel te lezen over deze confrontatie die vlak voor de deur staat.
De gevolgen worden door de profeten in allerlei donkere kleuren ons
voorgehouden. Opvallend dat de geestelijken heel weinig aandacht voor
deze profetische stemmen hebben. De
mensen en ook de geestelijken weten
ook niet dat nagenoeg alle religies
ontsproten zijn uit de oude kennis
aangaande de komst van het Galactische
kruis, met de catastrofale
gebeurtenissen die daarmee samengaan.
De waar heid hieromtrent is
stilgehouden. De illuminati hebben
eeuwenlang geprofiteerd van de
onkunde en onwetendheid der massa’s.
Die tijd is echter voorbij. Er is
ontwaking gaande, en de grote massale ontwaking is nabij. Dat is de
geboorte van de Nieuwe Gouden Eeuw. De getallen van de illuminati en
kabbalisten wijzen erop dat zij gebruik gemaakt hebben van de heilige
geometrie en natuurwetten, waarover later meer.
Volgens de Amerikaanse regering is de Galactische Federatie van het Licht
gevestigd in het Sirius sterrenstelsel. Er zijn reeds buitenaardsen in contact
geweest met de Amerikaanse regering, de zogenaamde Majesty-12. Jim
Keith heeft in zijn boek ‘Saucers of the illuminati’ het contact beschreven
tussen Sirius en de militairen van het Pentagon.
De energie die vrij zal komen tijdens het Galactische kruis, de confrontatie
van ons zonnestelsel met het Sirius sterrenstelsel, zal zorgen voor
energiegolven waardoor de overlevenden op aarde tot een hoger bewustzijn
zullen komen. Het gaat hierbij om de activering van ons 3e oog. Op oude
afbeeldingen is te zien dat de oude goden, zoals de Serpent-goden, een
dennenappel dragen, wat een
symbool is van ons 3e oog. Ook
op de staf van Osiris, en op de staf
van de paus, prijkt deze
dennenappel. De illuminati en de
clerus van het Vaticaan weten wat
er komende is, en al hun
symbolen wijzen naar deze
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slangengoden of reptilians van Sirius. Alle gebouwen van de illuminati, de
kathedralen, etc., wat u kunt zien in een prachtig boek van Texe Marrs,
tonen aan dat het om Sirius gaat en het pad der verlichting van ons 3e oog.
Het Vaticaan en Washington vertonen in het grondplan de vormen van
Sirius en Orion. Hun enige doel en streven is, om ons DNA te controleren,
zodat wij hun slaven zullen blijven en niet tot hoger bewustzijn zullen
komen. Onze zogenaamde ‘val in Adam’ is het gevolg van een verval in
ons DNA via seksueel contact met andersoortigen, zie brochure 238.
Hierdoor werd ons 3e oog verschrompeld, zodat wij in geestelijke
duisternis vertoeven, zie brochure 407, 408 en 409. Het was de oude
illuminaten onder de Nefilim gelukt om via één hunner genaamd Nachash,
Eva om de tuin te leiden en haar te bevruchten, waardoor er vreemdsoortig
serpentine spinalis sperma in haar lichaam kwam. Dat gaf chemische
reacties, waardoor haar geestelijk oog verduisterd werd, zoals men dat
momenteel via fluor in tandpasta’s hetzelfde tracht te bereiken.
Sirius B (Isis) is van ijzer. Dat is hetzelfde ijzer wat zich in ons bloed
bevindt. IJzer is het enige magnetische materiaal dat bestaat. Wij hebben
dus een unieke relatie met Sirius B. Hoe kan dat? Hoe kwamen wij aan
ijzer in ons bloed? Dat kan alleen wanneer wij weten wat de zogenaamde
paradijszonde in werkelijkheid is geweest.
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Ons DNA heeft te maken met de relatie van de massa van de zon en van
Sirius, wat een verhouding is van 1.053 of 153, dat is het vis-getal uit het
Nieuwe Testament. Bij ons DNA spelen de getallen 5 en 6 een grote rol.
De pentakubus of dodecaëder heeft 144 facetten, 12 vlakken, 60 lijnen,
plus de inwendige pentagon 72 en 72 = 144, wat het getal is van het
christos-bewustzijn, het hoogste bewustzijn wat voor ons bereikbaar is.
De komende explosies in het Sirius sterrenstelsel
luiden de dood en wedergeboorte in van de
Phoenix en het nieuwe Horus tijdperk, aldus de
illuminati die dit verwachten. Hun symboliek is
te zien op het Amerikaanse one dollar biljet. De
Phoenix herrijst uit haar eigen as. Er vindt dus
een enorme explosie plaats tijdens het
Galactische kruis op 21-12-2012, waarbij de
energie van de gammastralen dodelijk is voor degenen die zich niet hebben
verborgen in schuilvertrekken. Het wordt ons aanbevolen in Jesaja 26 om
tijdelijk in onze binnenkamer te gaan, totdat de gramschap van JHWH
voorbij is, zie: Jesaja 26:20 Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers,
en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap
overga.

Wat kunnen wij voor voorzorgsmaatregelen treffen tegen deze komende
catastrofe? Zorg dat u zwart (landbouw) plastic in huis hebt of zilverfolie
om de ramen te blinderen. De komende zonne-uitbarsting, en de lichtflits
die 7x helderder zal zijn dan het licht van de zon en maan, zie:
Jesaja 30:26 En het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal
zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; ten dage als JHWH de breuk Zijns volks zal
verbinden, en de wonde, waarmede het geslagen is, genezen.

Toen Paulus op weg was naar Damascus verscheen hem ook een licht
bóven de glans der zon, waardoor hij verblindt werd. Wij zouden zeggen
dat hij een vorm van ‘las-ogen’ had, die heel pijnlijk zijn. In ieder geval
moet men niet buiten zijn, want dan kan men verbranden, en binnenshuis
(liefst in een kelderruimte) moet men de ramen goed blinderen.
Twaalf rondom één
Het Goddelijk-kosmische stelsel rekent met het getal 12, en wij doen dat
momenteel nog met het Romeinse decimale stelsel, het getal 10. Wij tellen
nog wel van één tot twaalf, en daarna beginnen wij merkwaardig genoeg
met drie-tien (dertien) en vier-tien (veertien), etc.
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Het Goddelijk-kosmische 12-tallig stelsel heeft te maken met de
dodecaëder (pentakubus). De energielijnen in en rond de aarde vormen een
dodecaëder, en deze heeft 12 vijfhoekige vlakken. Mathematisch levert het
getal 555,5 x 12 het 666.6 getal op. 55,5 x 12 = 666.
T w a a l f i s e en gr ondget al en
hoofdtelwoord vanwege de deelbaarheid
door 2, 3, 4 en 6. Twaalf is het
grondgetal voor onze huidige tijdmeting,
namelijk 12 uren in de dag en 12 uren in
de nacht, en 5 x 12 = 60 minuten in een
uur.
Het Galactische kruis dat op 21-12-2012
ontstaat kan een gewijzigde tijdrekening
geven. Twee cirkels leveren ons 720
graden. Wanneer wij daar 666 van af
trekken krijgen wij het getal 54. De
verhouding tussen 720 en 666 is
1.08108108108108......................vv
Het getal 108 is een bijzonder getal, ook in andere religies. De hoeken in
een pentagram en pentagon zijn 36, 72 en 108 graden. De getallen 144 en
666 zijn weer verwant met de Gulden Snede. De Gulden Snede-verhouding
is 1.1618033...vv.

In de Bijbel komt het getal 12 veelvuldig voor, wat wijst op de
regeringsvolheid, de compleetheid en
eerstgeboorte. Jakob kreeg 12 zonen,
de 12 stammen Israëls, plus Efraim en
Manasse in plaats van Jozef, zijn dat er
13.
De Dierenriem heeft 12
sterrenbeelden, in werkelijkheid zijn
dat er ook 13, namelijk met Ophiuchus
(Slangendrager, in deel 3 zullen wij Ophiuchus verder bespreken). Dan de
12 discipelen plus Jezus als 13e. Het getal 13 is een bijzonder getal, wat
een nieuw begin of nieuwe geboorte aangeeft. Wij tellen tot 12, en daarna
drie plus tien. De Melkweg zou ook 12 rondom 1 zijn, als een kosmisch
oog (lens) waardoor de werkelijkheid geschapen wordt. Er zijn daar 12
spiralende conussen rondom één die de werkelijkheid scheppen. Het
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universum is geschapen door middel van gedachtebewustzijn, zoals in
Amos 4:13 staat. Dat manifesteert zich in onze zichtbare werkelijkheid,
wat echter in feite een illusie is. Het gaat hierbij om de blauwdruk van de
‘Heilige Geometrie’. Werkelijkheid is een bewustzijns effect, wat ontstaat
door geluid, licht, kleuren, tijd of frequenties, die zich eindeloos schijnen te
herhalen. In het schilderij van ‘Het Laatste Avondmaal’ wijst het getal 13
op Jezus, als de zon van God, zoals men deze opvatte in de oude
kosmologie. De 12 dierenriemtekens zullen in de nieuwe komende
dimensie eveneens een dodecaëder vormen. Ook het Nieuwe Jeruzalem
heeft de vorm van een dodecaëder, zoals Johannes het omschrijft. De
wielen of raderen die Ezechiël ziet draaien wijzen naar een merkaba
(lichtvoertuig) als dodecaëder. De sterrenkaart van Gizeh waar de Grote
Piramide staat, is eveneens een vijfhoekvorm, zie
www.goldenmean.info/orion
In ons DNA is ook de vijfhoekvorm aanwezig, en goudpoeder (Ormus)
bezit een penta-implosieve symmetrie voor het bloed.
In het pentagram komen wij 22 maal de Gulden Snede tegen. Het
pentagram staat symbool voor de oneindige harmonische werking van heel
het universum.
In de oude natuurgodsdiensten zoals in
Egypte werd de menselijke
geest afgebeeld als een
lichtkrans (aura of nimbus)
bestaande uit 12 stralen.
Dat zouden de 12 wachters
van het licht zijn, de 12
maaiers in de velden van
Amenta, de 12 bouwlieden
of 12 wevers van het
Patroon (de Levensbloem),
de 12 roeiers in de boot van
Horus, etc.
Het staat dus in de sterren geschreven! Religie was ooit een naam die
afgeleid was van het jezelf begeven in de golven van het onbewuste.
Na het getal 12 komt 13, de voltooiing en verlossing, wat de illuminati
heel goed weten, maar ons voorhouden dat het een ongeluksgetal zou zijn.
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Maria Magdalena is de 13e factor, de vrouw die het AL
(heel-al, heelal) kende (de oer-energie). Deze 13e factor
is onmisbaar in de schepping, wat wijst naar het
zogenaamde ‘God-deeltje’ (Higgs-Boson) waarnaar men
te CERN en in Fermilab zoekt. Hadden de Grieken
daarom 12 belangrijke goden en één hoofdgod Zeus? Er
zijn (waren) ooit 12 planeten (5 + 7) volgens de
Soemerische kleitabletten. Ook wordt het centrum van de wereld gezien
als de 13e factor waaromheen alles draait. Er waren ook 12 verspieders
rondom Mozes, waarvan er 10 een slecht gerucht gaven over het land
Kanaän, en twee een goed gerucht. Het volk hing de 10 verspieders aan en
wilde terugkeren naar Egypte. Wij zien steeds dat de 10 zich wil losmaken
van de 12. Later splitste Israël zich immers ook in 10 stammen die het
Huis Israëls werden genoemd, en de 2 stammen: het Huis Juda. Is het
decimale stelsel regelmatig in strijd met het Goddelijk-kosmische 12 tallig
stelsel?
De kubus is het enige Platonische
lichaam dat een heel bijzonder
kenmerk bezit, namelijk dat een bol
er exact inpast en alle 6 vlakken
raakt op gelijke afstand. De overige
Platonische lichamen passen
vervolgens symmetrisch in de
kubus en in de bol. De kubus (het
vi e r ka n t e ) s t a a t vo o r h e t
mannelijke/positieve, en de cirkel
of bol staat voor het
vrouwelijke/negatieve. In de geometrie van de schepping zien wij de
kubus en de bol het meeste terug. De gehele schepping is door de
Schepper in geo-vormen ontworpen en opgebouwd. Ook ons lichaam,
zelfs ons embryo. Niet alleen ons fysieke lichaam, maar ook de ons
omringende elektromagnetische velden hebben geometrische vormen. In
brochure 555 is daar reeds op gewezen. Elke levensvorm begint als bol,
dus als vrouwelijke vorm, matriarchaal. Ook de sterrenstelsels, dieren,
planten, mineralen, etc., beginnen allen als bol. Het vrouwelijke eitje
(ovum) is een perfect rond bolletje. Rondom het ovum zit een membraan,
en er binnen zit nog een kleinere ronde bol, de pronucleus. Deze kleinere
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bol zweeft net als een eierdooier in vloeistof en bevat 22 + 1 = 23
chromosomen. Wil het eitje bevrucht worden door een mannelijk zaadje,
dan moet het omringd zijn door honderden spermatoïden, zaadjes,
waarvan er zich 10, 11, of 12 bundelen tot een bepaald patroon, om de weg
vrij te maken voor het 13e zaadje dat het ovum binnendringt. Het 13e
zaadje kan dus nooit op eigen houtje het
ovum binnendringen, maar heeft altijd de
hulpnodig van het 10, 11e en 12e zaadje.
Altijd heeft de 13e de hulp nodig van de
vorige drie, om zich te voorzien van
bovennatuurlijke krachten om tot
samensmelting te komen met een andere
energie ter verkrijging van een nieuwe
toestand. Jezus had ook drie apostelen die
hem nader stonden dan de rest. Het 13e
zaadje zou het geslacht bepalen van de zygote die door middel van de
versmelting zal ontstaan. Het zaadje verliest z’n staartje en kopje, zodat
het een bolletje wordt dat exact even groot moet zijn als het vrouwelijke
eitje, want anders laat het eitje het zaadje niet naar binnen. Het
vrouwelijke eitje bepaalt wélk zaadje als 13e naar binnen mag. Tijdens de
versmelting van het zaadje met het eitje ontstaat er een vesica piscis. De
zygote is de eerste cel, een bol. Dan volgen er 9 celdelingen waarbij de
zygote niet van grootte veranderd. De cellen splitsen zich tijdens de 9
delingen naar binnen, zodat ze steeds kleiner worden. Tenslotte zijn er bij
de 9e deling 512 cellen ontstaan. Bij de 10e celdeling gaat de groei naar
buiten. Er is niet alleen bij het menselijke embryo eerst een groei naar
binnen, maar in alle leven is er aanvankelijk een groei naar binnen
(implosie), daarna naar buiten (explosie). Mogelijk hebben de oude
Egyptenaren dit geweten, aangezien zij een ennead van 9 goden kenden.
De celdeling gaat van 1 naar 2, van 2 naar 4, 8, 16, 32, 64, etc. De eerste 8
cellen noemt men wel ‘Het Levensei’. Dit levensei onderscheidt zich van
al onze cellen die daarna ontstaan. Alle cellen van ons lichaam worden om
de zoveel tijd vervangen door nieuwe, behalve deze eerste 8 cellen. Zo
lang wij leven blijven deze 8 cellen ongewijzigd in leven. Ze bevinden
zich in het middelpunt van ons lichaam, en ze vormen tezamen een kubus.
Alle religies zijn van oorsprong gebaseerd op de oude kennis van
wiskunde en meetkunde van het Heelal. Mathematica is de getallenleer,
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wat de enige exacte wetenschap is die aantoont wat de werkelijkheid is.
Het is de geometrische wiskunde als basis van de schepping. De religies
hebben deze basis verlaten en zijn
overgestapt naar ‘geloven’, aannames
en veronderstellingen. Het getal 54 dat
wij tekort kwamen wanneer wij van de
omtrek van twee cirkels, dat is 720
graden, het magische getal 666
aftrekken, blijkt de getalswaarde te zijn
van de Godsnaam JHWH. Wanneer wij
vervolgens de omtrek van één cirkel
delen door 54 dan levert dat exact 6,66
op. Wi j zi e n dus dat God
geometriseerd, of zoals in Spreuken 8 staat, dat God cirkels trekt, zie:

priesters in hun klooster te Milaan. De priesters klaagden dat het naar hun
mening te traag ging met de muurschildering, want zij wilden blijkbaar
geen pottenkijker als Leonardo in hun vertrek hebben. Leonardo maakte
echter een diepgaande studie ervan hoe hij de hogere verborgen wereld
kon weergeven, en dat kostte tijd. Hij stelde Jezus in het midden, en diens
hoofd als verdwijnpunt. Het perspectief in het schilderij leidt automatisch
de ogen der toeschouwers naar het middelpunt, naar Jezus voorhoofd. In
het voorhoofd van Jezus bevindt zich het snijpunt van de schildering, waar
het 3e oog zich bevindt. Ook in het schilderij genaamd Mona Lisa heeft
Leonardo heel veel heilige geometrie verwerkt. Mona Lisa is een
verwijzing naar de Egyptische vruchtbaarheidsgod Amon en
vruchtbaarheidsgodin Isis. Ze glimlacht en volgt je overal met haar ogen,
wat betekent dat zij een geheim verbergt.

Spreuken 8:27 Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een
cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;

Leonardo is er in geslaagd om in zijn
schilderijen de verborgen wereld open te
leggen voor wie het zien kan en wil. De
symboliek in zijn werken spreekt boekdelen. In
de muurschildering ‘Het Laatste Avondmaal’
zien we hoe de mythe vorm wordt gegeven, en
hoe het terugwijst naar de oud-Egyptische
goden voorstelling en de ruzie onder goden en
planeten. Het wijst ook naar de wereld van het
verraad, Het bedrog in de samenleving, zowel
politiek-maatschappelijk als religieus. Judas is
in de mythe het prototype van dit verraad. Het
wijst naar het geldbedrog. Geld en de groei van
geld door middel van rente is de enige schepping van de mens, om
daarmee anderen in slavernij te brengen. De superbankiers, zoals de
Rothschilds, voorgesteld in de Bijbel als Kaïn-Nimrod en Edom-machten,
zijn de rovers, de verraders van de menselijke samenleving. Zij offeren de
onwetende en onschuldige mensheid (Jezus) eraan op tijdens of vlak voor
het Galactische Kruis in 2012. Wij en velen met ons zien het aankomen
dat het geldsysteem volledig in elkaar zal storten binnen afzienbare tijd.
De Judas-bankiers zullen ons verraden. Wij krijgen de schuld van de val
en ondergang van hun systeem. Wij zouden er te ruim van geleefd hebben.
Wanneer het geldsysteem uiteenspat zullen wij als mensheid in volledige
duisternis geraken, want wij menen dat we niet zonder geld kunnen. De

Wanneer nu van twee cirkels de één positief is, en de ander negatief, dan is
die van JHWH als getal 54 te zien als positief, en die van getal 666 als
negatief, anti-god. In oud-Egypte cirkelden de farao’s ook wanneer er een
nieuwe tempel moest worden gebouwd. De man of priester die de farao
hielp met cirkelen noemde men de ‘koordspanner’. Door te cirkelen
ontstond er eerst een
enkele cirkel, waarop
men 6 andere cirkels
trok, en daarna nog
meer, zodat de
‘levensbloem’ ontstond.
De tempels waren allen
gericht op de zon, wat
was om de energie te
bundelen ter opening
van het 3e oog. Door de opening of activering van het 3e oog verkrijgt
men een hoger bewustzijn.
Het Laatste Avondmaal en het 3e oog
Leonardo da Vinci heeft heel lang over het schilderij ‘Het Laatste
Avondmaal’ gedaan. De muurschildering vond plaats in de eetzaal van de
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paniek zal losbarsten, wanneer de mensen zien
dat ál hun spaarcentjes als sneeuw voor de zon
zijn gesmolten, er niet meer zijn. Het bedrog
wordt openbaar, en dan plegen de
superbankiers ‘zelfmoord’ door hun eigen geldbanken-systeem te laten ploffen, net als Judas.
Dat wil zeggen, dat ze net als de Phoenix
zichzelf verbranden om uit hun eigen as weer
op te staan. De illuminati zijn wolven, dieven
en kunnen hun huid niet afleggen, dus zullen ze
in hun Nieuwe Wereld Orde wederom de
mensheid willen uitbuiten en tot slaven maken
via hun digitale-technieken, chips en kasloos
elektronische geldsysteem. Zij zijn al honderden jaren bezig met het oog
op 2012 om zich voor te bereiden om de grote omkeer die zal plaatsvinden
dit jaar. Hun piramide-systeem wijst er ontegensprekelijk op. Het getal 13
domineert. Op de One Dollarnote is dat te zien. De illuminati bestaan uit
13 satanische bloedlijnen, zie de boeken
van Robin de Ruiter. Op die dollar staat de
Phoenix en de Piramide afgebeeld. De
Phoenix is en blijft, ook na vernieuwing,
een roofvogel.
Zij kunnen alleen
parasiteren wanneer de komende nieuwe
wereldorde opnieuw een diefstalsamenleving zal worden. Wij weten echter
dat hun einde nabij is. In deel 3 zullen wij
dieper ingaan op het verraad van Judas.
Judas zit op het schilderij van Het Laatste
Avondmaal met Petrus en Maria
Magdalena als groepje van drie, en houdt
de beurs met zilverstukken vast. Petrus
houdt een mes vast.
Er komt een nieuwe samenleving van heelheid, liefde, openheid, geluk,
vrede, zonder geld, zonder diefstal, geen uitbuiting, geen corruptie, waarin
de illuminati géén voet ruimte wordt gegeven, zie brochure 615.
De profeet Zefanje zegt er in het Oude Testament het volgende over:
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3:12 Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm
volk; die zullen op den Naam van JHWH betrouwen.
13 De overgeblevenen van Israel zullen geen onrecht doen, noch leugen
spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden;
maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken.
14 Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, Israel; wees blijde, en spring op
van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems!
15 JHWH heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd;
de Koning Israels, JHWH, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer
zien. 16 Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, o Sion!
laat uw handen niet slap worden. 17 JHWH, uw God, is in het midden van u,
een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij
zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.

Wij gaan een mooie toekomst tegemoet, en dat zal niet lang meer duren.
Het jaar 2012 is een heel bijzonder jaar, en dat wij dat mogen beleven is
op zich al een heel groot voorrecht. De nieuwe geboorte zal niet geheel
pijnloos verlopen, maar komen doet het, zie Maleachi 4:
1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle
hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de
toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt JHWH
der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak
laten zal. 2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam
vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en
er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij
zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.
3 En gij zult de goddelozen vertreden; want zij
zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken
zal, zegt JHWH der heirscharen. 4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn
knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettingen
en rechten.
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