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Inleiding

Over de planeet Nibiru (Nemesis, Marduk, Planet X, Ra, Shiva, Anu,

Mazda, etc) hebben wij reeds in andere brochures geschreven, met name

in brochure 245.

Wij hebben nieuwe gegevens rond Nibiru ontdekt, die wij graag

doorgeven. Nibiru blijkt door God de Schepper, de Almacht, ingezet te

zijn, en in de nabije toekomst ingezet te worden als strijdwapen. Of

wordt Nibiru vereenzelvigd met God de Schepper? In het verleden is dat

reeds meerdere malen geschied, en het staat ons nu opnieuw te wachten

dat Nibiru als een scheermes over de aarde zal gaan, om de

goddeloosheid ervan af te scheren.  Wij zullen in deze studie daarvan

enige voorbeelden geven. Wij zoeken de waarheid, ook al struikelt

iedereen daarover. De meesten staan daarna gewoon weer op en lopen

verder als of er niets gebeurd is. De waarheid mag bijna niet meer

gezegd worden, en dat is alarmerend,

waarvan Michiel de Ruyter reeds het

volgende zei: 

Indien het hier in ‘‘t vaderland zoo

gelegen is, dat men de waarheid niet

mag spreken, zoo ist er ellendig gesteld,

nochtans zal ik die spreken zoo lang als

mijn oogen openstaan (Michiel

Adriaanszoon de Ruyter, 1672). 

Is de regenboog verbondsteken?

Algemeen wordt de regenboog gezien als het teken aan Noach gegeven

voor het verbond van God dat de aarde niet meer door water zal vergaan.

Er is hierbij een probleem, namelijk dat er nog verschillende vloeden

nadien zijn geweest. Zelfs heel kort geleden, toen in maart 2011 een

tsunami Japan trof. Het zijn weliswaar lokale vloeden, maar dat was de

zondvloed bij Noach eveneens. Wanneer wij het moderne Hebreeuwse

woord  kesjet  nemen, heeft dat de betekenis van strijdboog en of boog.

De regenboog is weliswaar een boog, maar géén strijdboog! Het is dan

ook onzeker of het in Genesis 9:13 om de regenboog gaat.  Waar er in de

Staten Vertaling staat dat alle.........zie hierna: 

 Genesis 9:8 Voorts zeide God tot Noach, en tot zijn zonen met hem,

zeggende:
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9  Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u;

10  En met alle levende ziel, die met u is, van het gevogelte, van het vee,

en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn,

tot al het gedierte der aarde toe.

11  En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de

wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal

zijn, om de aarde te verderven.

12  En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en

tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige

geslachten.

13  Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des

verbonds tussen Mij en tussen de aarde.

14  En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze

boog zal gezien worden in de wolken;

15  Dan zal Ik gedenken Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u,

en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer

wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven.

16  Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te

gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel,

van alle vlees, dat op de aarde is.

17  Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik

opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is.

........... kunnen wij volgens de uitleg bij het Verbondsboek van M.J.

Wetberg meestal lezen allerlei, zie:.   

 "Wat in de tekst belangrijk is: Als er 'alle' staat, dienen we meestal

'allerlei' te lezen, bijvoorbeeld wanneer Noach 'alle' dieren in de ark

haalt. Dan zijn het allerlei dieren. Als 'alle' vlees omkomt, is dat

'allerlei' vlees, enzovoorts. Het relativeert het absolute karakter van het

verhaal - als zou het om een wereldgeschiedenis gaan - tot een

gebeurtenis bij onze voorvaders, waarbij de olifanten op Sumatra

ongemoeid zijn gebleven.  Het verhaal is plaatselijker en daardoor komt

het dichterbij." 

Mosje Wetberg geeft de volgende toelichting: "Hoe het teken er uit kan

hebben gezien? Velikovsky heeft wat meer fantasie dan ik dat heb, maar

hij houdt de mogelijkheid open dat een kleine planeet of asteroide de

aarde kan hebben geschampt, waardoor de grote watervloed ontstond en

die ook de sikkel van een zich verwijderend hemellichaam kan hebben
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veroorzaakt. Ik weet het niet, maar wel staan mij  twee dingen voor

ogen: De grote vloed was beslist een ramp maar plaatselijk; op een

wereldtoneel dat men destijds vanuit het midden-oosten kon overzien, en

de belofte was beperkt tot Noach en zijn familie, zolang zij rechtvaardig

bleven. 

De regenboog, hoewel die in het moderne Hebreeuws net als de

strijdboog kesjet heet, is nog steeds zichtbaar en ook zijn er grote

watervloeden. Met een bepaalde voorkeur voor Noach en met het

negeren van Japan komen we er wel uit." 

Zacharia Sitchin schrijft overduidelijk dat er een deel van de toenmalige

zuidpoolkap afbrak en voor onbalans zorgde. De planeet ging tollen;

watermassa's spoelden over de continenten en koelden de bodem af

waardoor de 'weermachine' ontregeld werd waardoor er hevige bliksems

en stormen opstaken. Dat was de reden dat de atmosfeer brak en

neerregende. De kleinere planeten zoals Mars, onze planeet en Venus

gaan licht schommelen en kunnen elk op zich honderden kilometers uit

koers raken. Velikovsky schrijft dat ook in zijn boeken. Alleen hij

meende dat Venus ons bijna raakte en dat lijkt me onwaarschijnlijk.

De Strongs concordatie heeft:     07198 tvq qesheth,   zn   (is vertaald door regenboog)

van 07185 in de originele betekenis van "buigen" van 06983 TWOT-2093

AV  - bow 68, archers + 03384 3, archers 2, archers + 01869 1, misc 3; 77 StV-boog 67,

schutter (+03384 +0582) 4, boogschutter +03384/04900/07411 3,

      strijdboog +04421 2, pijl +01121 1; 77 NBG-boog 66, boogschutter

+03384/07411/08610 4, boogschot (+02909) 2,

strijdboog +04421 2, leugenboog +08267 1, pijl +01121 1, schutter +03384 +0582 1; 77

1) boog

1a) boog (voor jacht, gevecht)

1b) boogschutter

1c) boog (fig. voor macht)

1d) regenboog

06051 Nne ‘anan,   zn (is vertaald door wolken)  van 06049 TWOT-1655a 

AV  - cloud 81, cloudy 6; 87 StV-wolk 70, wolkkolom +05982 12, morgenwolk +01242

(Ho 6,4) 2, nevel (Le 

      16,13) 1, vuurkolom +0784 1, wolkig (Eze 30,3) 1; 87 NBG-wolk 70, wolkkolom

+05982 12, vuurkolom +0784 2, morgenwolk +01242 (Ho 

      6,4) 2, wolkenmassa (Jer 4,13) 1; 87 

1) wolk, bewolkt, wolkenmassa 
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1a) wolkenmassa (van Godscerschijning) 

1b) wolk 

Het woord anan betekent dus óók Wolk- en Vuurkolom!. De Zuid

Afrikaanse Bijbel ‘Die Boek van Herinnering’ heeft in Genesis 9 het

woord wolkkolom gebruikt. Dit werpt een verrassend ander licht op de

boog, en op de wolken waarin de strijdboog verschijnt. Want wat waren

de wolk- en vuurkolom in de woestijn anders dan een soort UFO’s

waarin JHWH zich voortbewoog en waarin Hij Zich manifesteerde.  

Wanneer wij in de Bijbel vervolgens nagaan waar het woord kesjet nog

meer wordt gebruikt, is daaruit te zien dat de vertaling door ‘regenboog’

niet de enige juiste mogelijkheid is.

De verklaring welke bij het woord

‘boog’ staat, luidt als volgt:
"De boog was in bijbelse tijden het wapen op

de jacht {#Ge 27:3 Jes 7:24} en in de oorlog.

Bij de Israëlieten, Assyriërs en andere volken

hadden de koningen en de gewone soldaten,

zowel te voet als op de strijdwagens, een

boog. Onder de Israëlieten treffen we weinig

ervaren boogschutters aan {#1Kr 8:40}, wel

bij de Assyriërs en de Scythen, die als

zodanig beroemd en gevreesd waren.

Men oefende door schijfschieten {#1Sa 20:20 Kla 3:12}. De stam Benjamin

leverde de beste boogschutters aan het Israëlitische leger {#2Kr 14:8 17:7}. Zij

hadden alleen een klein schild en waren dus, evenals de slingeraars, niet zwaar

gewapend. De Assyrische boogschutters hadden korte rokken en blote benen; zij

droegen geen helm op het hoofd. Zij schoten zittend of staand. Soms stonden zij

naast elkaar in het gelid en deden samen een aanval, dan weer ging ieder op zich

tot de aanval over. Op de vlucht keerden zij zich nog om en schoten hun pijlen

op de achtervolgers af.

De gewone boog bestond uit hard elastisch of veerkrachtig hout; de Israëlieten

gebruikten ook de stalen boog, die moeilijk te spannen was {#Ps 18:34 Job

20:24}. De vorm en de grootte van de boog was zeer verschillend. Op de

Assyrische gedenktekens vinden wij zowel lange als korte bogen, en ook de

Israëlieten schijnen naast kleine bogen, die met de hand gespannen werden

{#2Kon 13:16}, ook grote gehad te hebben. Bij het spannen en afschieten
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hiervan zette men het ene einde op de grond en hield het met de voet vast; het

andere einde drukte men met de hand neer. De Hebreeuwse uitdrukking voor

het spannen betekent namelijk "de voet op de boog zetten".

De pezen werden vervaardigd uit de darmen van ossen of kamelen. De pijlen

waren van riet (bij de Egyptenaren) of van hout {#Jer 51:11 Jes 49:2}; de punt

was van ijzer, erts of steen en werd vaak vergiftigd {#Job 6:4}. Brandpijlen

brandden niet echt. Zij werden met pek bestreken en gloeiend gemaakt, en zo in

een belegerde stad of in het vijandelijk kamp geschoten {#Ps 7:13 Jes 50:11 Efe

6:16}.

Boogschutters te voet droegen de pijlkoker op de rug

of aan de rechterkant; voorname strijders hadden een

wapendrager, en voor kampvechters op strijdwagens

waren de pijlen aan de zijkant van de wagen

aangebracht. Bij het marcheren droegen de

Assyrische boogschutters de grote boog over de

schouder, en werd de kleine dikwijls in de koker

gedaan. Meende men de boog niet nodig te hebben,

dan werd hij waarschijnlijk bewaard in een leren etui

of foedraal, dat alleen het middelste deel van de boog

omsloot.

Als boogschutters worden in het Oude Testament genoemd de Elamieten {#Jes

22:6 Jer 49:35}, de Meden {#Jes 13:18}, de Arabieren, die van Ismaël

afstammen, met name de Kedarenen {#Jes 21:17 Ge 21:20}, en de Libiërs {#Jes

66:19}. De klaagzang van David over de dood van Saul en Jonathan {#2Sa

1:18} heet "Het lied van de boog" {#2Sa 1:22}. In {#Ge 49:24 1Sa 2:4} en

{#Job 29:20} is de boog het zinnebeeld van moed en sterkte. Over het

waarzeggen door middel van pijlen zie artikel Waarzeggen."

Tot zover de verklaring.

Wij lezen in Habakuk 3:9 het volgende:  De naakte grond werd ontbloot

door Uw boog, om de eden, aan de stammen gedaan door het woord.  Gij hebt

de rivieren der aarde gekloofd.

En in Jesaja 28:15  Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den

dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt;

wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen;

want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid

hebben wij ons verborgen. 
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Een gesel is volgens Strongs concordantie:
07752 jwv showt,   zn

van 07751 TWOT-2344a

AV  - whip 6, scourge 5; 11 StV-gesel 9,  zweep 2; 11 NBG-zweep 6,  gesel 5; 11

1) gesel, zweep1a) gesel (instrument voor bestraffing)

1a1) van nationaal oordeel (fig) 1b) zweep (voor het paard)

Een gesel is een instrument en voorwerp voor bestraffing. Dat kan in

verband worden gebracht met een strijdboog, wat ook een instrument is

ter verdediging en roof.  JHWH heeft instrumenten tot Zijn beschikking

om de aarde en haar bewoners te bestraffen. Zie:

 
Jesaja 13:5  Zij komen uit verren lande, van het einde des hemels;

JHWH en de instrumenten Zijner gramschap, om dat ganse land te

verderven.

Jeremia 50:25 JHWH heeft Zijn schatkamer opengedaan, en de

instrumenten Zijner gramschap voortgebracht; want dat is een werk van

JHWH, de God der heirscharen, in het land der Chaldeen.

De vraag die wij alsnu stellen luidt als volgt: Welk instrument, of welke

instrumenten van JHWH komen van het einde des hemels, als uit een zeer

vergelegen land, wat gezien kan worden als zijnde een schatkamer,

waarmee JHWH de aarde (het ganse land) zal verderven?  

Zijn dat atoombommen of chemische massavernietigingswapens?

Zijn het ouderwetse strijdbogen en pijlen? Of moderne laser- en computer

gestuurde drones? 

Welke instrumenten of welk instrument als strijdboog van JHWH is

omgeven door wolken en donkerheid, en is te zien in de wolken? Zie:
Psalmen 97:2  Rondom Hem zijn

w o l k e n  e n  d o n k e r h e i d ,

gerechtigheid en gericht zijn de

vastigheid Zijns troons.

Het wijst naar de aankomst van

Nibiru, die met vele namen wordt

genoemd.  Die planeet komt van de

einden des hemels ons zonnestelsel eenmaal in de 3600 jaar binnen en
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heeft een tegengestelde draairichting, waardoor er grote storingen in ons

zonnestelsel optreden. 

Die planeet wordt in de wolken gezien, omhult door wolken en

donkerheid, als een strijdboog of wapen en gesel waarmee JHWH de

aarde en haar inwoners bezoekt en straft.  

Werd aan Noach toegezegd, dat wanneer hij dít (verbonds)teken, dus

wanneer hij deze planeet Nibiru weer zou zien na 3600 jaar, alsdan niet

meer allerlei vlees op aarde zou vergaan door water?  Hierbij gaat het

vooreerst om het ware nageslacht van Adam, en dan om de

rechtvaardigen gelijk Noach, die er in de tijd wanneer Nibiru weer

verschijnt nog zullen zijn als rest, als overblijfsel. 

Er is in de Bijbel ook sprake van het ‘zwaard’ dat JHWH gebruikt om de

aarde te verwoesten, zie:

 Jesaja 34:6  Het zwaard van
JHWH is vol van bloed, het is vet

geworden van smeer, van het bloed

der lammeren en der bokken, van

het smeer der nieren van de

rammen; want JHWH heeft een

slachtoffer te Bozra, en een grote

slachting in het land der

Edomieten.

Jeremia 12:12  Op alle hoge

plaatsen in de woestijn zijn

verstoorders gekomen; want het

zwaard van JHWH verteert van het ene einde des lands tot aan het andere

einde des lands; er is geen vrede voor enig vlees.

Jeremia 47:6  O wee, gij zwaard van JHWH! Hoe lang zult gij niet stil

houden? Vaar in uw schede, rust en wees stil!

Jesaja 27:1  Te dien dage zal JHWH met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard

bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de

kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden.

Jesaja 31:8  En Assur zal vallen door het zwaard, niet eens mans, en het zwaard,

niet eens mensen, zal hem verteren; en hij zal voor het zwaard vlieden, en zijn

jongelingen zullen versmelten.

Jesaja 34:5  Want Mijn zwaard is dronken geworden in den hemel; ziet, het zal

ten oordeel nederdalen op Edom, en op het volk, hetwelk Ik verbannen heb.
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Jesaja 66:16  Want met vuur, en met Zijn zwaard zal JHWH in het recht

treden met alle vlees; en de verslagenen van JHWH zullen vermenigvuldigd

zijn.

Ezechiël 21:5  En alle vlees zal weten, dat Ik, JHWH, Mijn zwaard uit zijn

schede getrokken heb; het zal niet meer wederkeren.

Jesaja 30:30  En JHWH zal Zijn heerlijke stem doen horen, en de nederlating

Zijns arms doen zien, met grimmigheid van toorn, en een vlam van verterend

vuur, stralen, en een vloed, en hagelstenen.

Exodus 15:3 JHWH is een krijgsman; JHWH is Zijn Naam!

Jesaja 42:13 JHWH zal uittrekken als een held; Hij zal den ijver opwekken als

een krijgsman; Hij zal juichen, ja, Hij zal een groot getier maken; Hij zal Zijn

vijanden overweldigen.

Jesaja 64:1  Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de

bergen van Uw aangezicht vervloten;

2  Gelijk een smeltvuur brandt, en het vuur de wateren doet opbobbelen, om Uw

Naam aan Uw wederpartijders bekend

te maken! Laat alzo de heidenen voor

Uw aangezicht beven.

3  Toen Gij vreselijke dingen deedt, die

wij niet verwachtten; Gij kwaamt neder,

van Uw aangezicht vervloten de bergen.

Micha 1:3  Want ziet, JHWH gaat uit

van Zijn plaats, en Hij zal nederdalen en

treden op de hoogten der aarde.

4  En de bergen zullen onder Hem

versmelten, en de dalen gekloofd

worden, gelijk was voor het vuur, gelijk

wateren, die uitgestort worden in de laagte.

Nahum 1:5  De bergen beven voor Hem, en de heuvelen versmelten; en de

aarde licht zich op voor Zijn aangezicht, en de wereld, en allen, die daarin

wonen.

6  Wie zal voor Zijn gramschap staan, en wie zal voor de hittigheid Zijns toorns

bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotsstenen worden van

Hem vermorzeld.

7 JHWH is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen,

die op Hem betrouwen.

8  En met een doorgaanden vloed zal Hij haar plaats te niet maken; en

duisternis zal Zijn vijanden vervolgen.

Haggaï 6  (2-7) Want alzo zegt JHWH: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn;

en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven.
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Wat kan dat ‘zwaard van JHWH’ zijn, als strijdboog of als wapen ter

verwoesting?  En wat is de ‘nederlating van de arm van JHWH"?  Hoe

zal JHWH als Krijgsman uittrekken en juichen en groot getier maken? 

Hoe worden de hemelen open gescheurd en hoe daalt JHWH neder?

Door die nederdaling zullen de bergen versmelten en wegzakken, zoals

blijkt uit de tekst. Dan moet die neerdaling van JHWH toch wel heel wat

voetstappen in de aarde zetten! 

Wanneer dat nu eens de planeet Nibiru

betreft met zijn 4 van de oorspronkelijke

7 begeleid manen, lost dat de problemen

op, en geeft dat een beeld dat sluitend is.

In een vorig ‘planetair gevecht’ verloor

Nibiru in de strijd met Tiamat 3

manen/planeten. De planeet Nibiru komt

van de einden des hemels naar ons

zonnestelsel eenmaal in de 3600 jaar, om daar de boel dusdanig te

verstoren. Volgens David Icke is Nibiru de planeet Saturnus, en zou

Nibiru dan ook geen elliptische baan van 3600 jaar beschrijven. Op

Saturnus zouden volgens Icke de Anunnaki wonen, die ons een

schijnwereld voorhouden, dat wij niet in de gaten hebben. 

Wij gaan er echter vanuit dat Nibiru wel als indringer ons zonnestelsel

om de 3600 jaar binnen stormt en daar voor paniek zorgt. Dat is reeds

meerdere malen gebeurd. Lees o.a. het verslag van dhr. P. Bel wat in de

Edese krant stond: zie achterin bijlage.

Uit onze brochure 245 nemen wij van bladzij 4 en 5 over wat over de

aankomstroute gaat van Nibiru/Nemesis:  

Nemesis aankomstroute 

In Jes.64 staat de bede: Och dat Gij de hemelen scheurdet, etc-.

Wat zal hiermede zijn bedoeld? Zal JHWH een regenbui geven? Zal men

dit moeten vergeestelijken?  Op die manier kan men nog wel een poosje

doorgaan en allerlei commentaren raadplegen, zonder achter de

eenvoudige letterlijke betekenis te komen. Door de vele meningen is het
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moeilijk om achter de oorspronkelijke bedoeling te komen. Een ieder

doet wat recht is in zijn eigen ogen daar er geen absoluut leergezag

bestaat.

Wanneer wij nu eens kinderlijk eenvoudig beginnen door te lezen wat er

letterlijk staat, zijn we al een eind op de goede weg, om tot een recht

Schriftverstaan te komen. De vergeestelijking, indien men geen raad

weet met de letterlijke tekst, heeft al voor zeer veel onheil gezorgd.

Lezen wat er staat, en doen wat er geboden wordt!

Er staat in deze bede: Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij

nederkwaamt, dat de bergen van Uw aangezicht vervloten.

Jesaja bidt hier of dat JHWH letterlijk de hemel wil openbreken en wil

laten zien dat Hij er is, wil neerdalen, zodat de bergen als gevolg

daarvan in de grond zakken.

Manifestaties van JHWH waren in vroeger dagen bekend onder de

volkeren. Althans, men schreef veel natuurlijke manifestaties toe aan

JHWH, terwijl het om de Annunaki’s ging, de gevallen engelen. Men

kende de 'Goden' (Annunaki’s) en hun planeet of woonplaats wel, nl. de

oiketerion, of berg der goden, Nemesis of de 10e planeet, en in het

kielzog ervan het Hemels Jeruzalem, als begeleid planeet.

Nibiru heeft een omloop van 3600 jaar ( 1 sjar), en komt ineens vanuit

de kosmos het zonnestelsel binnen in tegengestelde draairichting, als een

soort onheilsplaneet. Dan is het alsof het hemelgewelf open wordt

gescheurd, en deze planeet zichtbaar is. Deze planeet zorgt voor allerlei

spectaculaire dingen op de aarde en in het zonnestelsel. Men had het

immers in het verleden ook gezien dat JHVH nederwaarts was gekomen,

Jes.64:3,4. En dus bidt de profeet of JHVH wederom op die wijze wil

nederdalen, en het strakke hemelrond wil doorbreken om Zijn

aanwezigheid te tonen. Vergelijk Jes.64 eens met Micha 1:3-4: Want

ziet, JHVH gaat van Zijn plaats, en Hij zal nederdalen en treden op

de hoogten der aarde. En de bergen zullen onder Hem versmelten,

etc-.

Lees ook eens Nahum 1:5-7: JHVH's weg is in wervelwind, en de

wolken zijn het stof van Zijn voeten........ en de bergen beven voor Hem,

en de heuvelen versmelten.........
Ook  Zefanja 1:14-18: De dag van JHVH is een dag der verwoesting,

duisternis en dikke donkerheid. En het vuur van JHVH zal het land

verteren.....

Haggai 2:7: Nog eens; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en

het droge, doen beven,etc.
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Hieruit is ten overvloede te zien dat de profeten heel goed wisten wat de

manifestatie van JHWH was, hoe Zijn komst veel voetstappen in de

aarde zette, en welke krachten en gerichten daarmee gepaard gingen. Die

kennis is verloren geraakt.

Nibiru

De planeet Nibiru is de 2e zon die af en toe in ons zonnestelsel aanwezig

is, een roodbruin-achtige bij-zon die niet zo helder is als onze huidige

zon.  De planeten in ons zonnestelsel worden vanaf oude tijden wel

‘goden’ genoemd, die onderling weleens ruzie hadden. De draak (dat

was de planeet Tiamat) was in twee delen gespleten door Marduk en zijn

satellieten. De ene helft van Tiamat werd Rehu genoemd, en de andere

helft werd Katu genoemd, dat als puin in de ruimte in een baan rond de

zon zweeft. De draak heeft

nogal wat nakomelingen,

zoals te zien in de heraldiek

e n  a f b e e l d i n ge n  o p

kathedralen, basilieken en

r i j k s g e b o u w e n .  Z i e :

www.gargoyles.hobbysite.i

nfo/

Nibiru is de heerser der

hemelen, die onze planeet

aarde kan laten kraken in

haar voegen, zodat vulkanen openbarsten en het landschap erdoor totaal

veranderd wordt. Nibiru heerst over alle planeten en is een vechtersbaas

van jawelste. Vanwege de aan de andere planeten tegengestelde

draairichting van Nibiru geeft zijn komst grote schommelingen te zien

bij de overige planeten. Alle krachten der hemelen brengt Nibiru in

beweging. Men kan dit rangschikken onder de naam van ‘planetaire

oorlog’, waarvan het gevolg chaos inhoudt. 

Ons zonnestelsel is van oorsprong een binair stelsel, dat wil zeggen dat

er twee zonnen aanwezig zijn, tweelingen, waarvan één goed voor ons

blijkt te zijn, en de ander kwaad, zoals Jakob en Ezau, Kaïn en Abel.  In

de Sumerische kleitabletten wordt over Enki en Enlil gesproken en de

planeet Gud.  Het zijn/waren geen hele broers, maar halfbroers, en

vandaar de oorlog tussen beiden. Nibiru zou vier (of 7) satellieten of
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helpers bij zich hebben. Dat kan wijzen naar de vier ruiters met

verschillende kleuren in Zacharia en Openbaringen.  

En de aanvankelijke 7 'engelen' zijn ook de 7 aartsengelen Michaël

Gabriël, Uriël enz... en tevens de 7 rendieren in de folklore van de

kerstman en de 7 zwarte pieten van Sinterklaas... en aannemelijk is

inderdaad dat de overgebleven 4 engelen ook de vier ruiters zijn. De

Hopi spreken van 'neefjes'... en zij draaien om de 2e ster heen en hebben

tevens de functie van wegbereiders; zij effenen het pad van de Heer, zij

verpulveren gruis en puin in de ruimte. Deze ster met zijn 4 planeten

leggen een enorme afstand af door de ruimte over een zeer lange

periode. Daarom ook wordt de

Egyptische Ra afgebeeld als

een bol (hemelbol) met

vleugels. Dat duidt op een

lange en verre reis!

Nibiru en de Olympische Spelen 2012

Het logo van de Olympische Spelen 2012 bestaat uit 5 delen. Vier letters

en of cijfers en een stip.  De letters vormen de naam ZION (zuivere

eenheid. In oertaal is het ZI.UN. met de betekenis; zuiver-eenheid, en

omgekeerd NU.I.ZET. ofwel permanent-essentie-zetten - kan slaan op

een zuiver volk, God's volk, zelfs en op een gezuiverd land, klaar voor

het gezuiverde volk en dat volk wil er permanent gaan wonen. Dat is hun

essentie; zij zetten er zich voor altijd), en de cijfers geven het jaar 2012

te zien.

Wijst dit naar het jaar van de grote hereniging die de illuminati/reptilians

verwachten, wanneer hun planeet Nibiru zal verschijnen?  Ooit zijn de

verre voorouders van de illuminati/reptilians  -de Annunaki’s- naar de

aarde afgedaald en werden toen Nefilim genoemd, zie Genesis 6.

Nefilim betekent ‘uit de hemel gevallen’. (nevelheimers. De nevelen zijn

hun heim/home)  Zij zijn als astronauten uit de hemel afgedaald naar de

aarde en hebben blijkbaar geen kans meer gezien om terug te keren naar

Nibiru die mogelijk al te ver op zijn terugreis was. Zij moesten deswege

noodgedwongen 3600 jaar lang op de aarde verblijven. In Sumerië

vestigden zich de Annunaki’s tussen de Eufraat en Tigris. Aldaar

bouwden zij hun vestingen, sterrenpoorten en raket-start en

landingsplaatsen. Te Aden is momenteel nog een sterrenpoort die

bewaakt wordt door een heel leger schepen van de NATO, zogenaamd
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om Somalische piraten te vangen. Men verwacht kennelijk dat deze oude

sterrenpoort binnenkort weer geactiveerd zal worden, zodat zij met

andere dimensies in contact zullen kunnen treden.  Mogelijk verwacht

men te Aden de eerste lichting nieuwe Nefilims, of dat daar een goud-

overdracht zal plaatsvinden. De Annunaki’s hebben goud nodig om

ormus van te maken, wat zij eten en waardoor zij in leven kunnen

blijven. Zal de nieuwe lichting Nefilims de oude garde aflossen, om als

nieuwe Olympische goden over de aarde te gaan heersen in hun Nieuwe

Wereld Orde? Het feest te Londen is inmiddels gevierd tijdens de

openings- en sluitings-ceremonieën van de Olympische Spelen en

Paralympics. 

Het logo van de Olympische Spelen heeft veelal de kleur magenta,

roodbruin, wat de kleur van Nibiru is. Het logo kent ook andere

varianten, die echter minder publiekelijk zijn getoond (magenta in de

drukkerswereld is een soort

oud-rose of cyclaamkleur,

terwijl de kleur van de 2e ster

eerder steenrood is). Het logo is

ook een weergave van de homo-

sodomieters, die juist veel onder

de reptilians/illuminati blijken te

zitten. Hierover is in brochure

650 meer te vinden. 

De lotusbloem is bij de illuminati zeer geliefd als Fleur-de-Lis, de

waterlelie. Deze bloem wordt als heilige bloem door hen vereerd, met

name in hun blauwe-bloedlijnen.  Deze bloem vertegenwoordigt de

planeet Nibiru, aangezien deze bloem net als Nibiru uit het duister (de

moddermassa) verschijnt en oprijst om z’n wondere schoonheid te

vertonen.  Het wapen van de provincie Friesland vertoont 7 waterlelie-

bladen, ook wel pompe-bladen genoemd. Ze kunnen van de Gentiaan

zijn, die veel op de waterlelie gelijkt. 

Nibiru als tweede zon wijst naar de mythische Jezus-figuur, die als

verlosser geboren werd in de Orion-kribbe.  Nibiru is namelijk én

verlosser, én verwoester, die levend maakt, maar ook doodt.

Wetenschappers zijn sinds 1981, toen Nibiru voor het eerst gezien werd,

bezig te onderzoeken welke grote rampen Nibiru op aarde kan gaan
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uitrichten. In 1978 maakten twee astronomen van het Marine

Observatorium in Washington bekend dat niet Pluto langer gehouden

kon worden als veroorzaker van de schommelingen in de banen van

Uranus en Neptunis. Zij vermoeden dat er een groter object moest zijn.

Dat kwam voort uit het gegeven dat Pluto geen 6.000 kilometer in

doorsnee was, zoals men vermoedde en evengroot als de planeet Mars,

maar dat Pluto slechts 2.200 kilometer groot was en een kleine

begeleider heeft; Charon, met een doorsnee van 1.400 kilometer. Dus

dachten de astronomen aan een Planet X. Een onbekende in ons eigen

stelsel. Zecharia Sitchin heeft contact opgenomen met de twee

wetenschappers en vertelde hen zijn verhaal. De rest is geschiedenis;

men ging op zoek naar deze, al in de oudheid beschreven 2e ster en in

1983 werd IRAS in de ruimte gebracht. Doel; warmtebronnen zoeken

(dus op zoek naar de 2e ster). IRAS was een Nederlands project.

Nibiru zou momenteel reeds in de buurt van de zon aanwezig zijn. Naar

verwachting zal omstreeks eind december 2012 Nibiru in een baan rond

de aarde komen, om daar ongeveer 7 jaar te

blijven, en daarna weer te vertrekken. Nibiru

komt dus van het einde des hemels, en gaat

daar ook weer naar terug in een baan van 3600

jaar. 

Nibiru crost door ons zonnestelsel, en wordt dan ook de planeet der

crossing genoemd, met als teken een kruis. Deze planeet kruisigt de

aarde op niet mis te verstane wijze! Dat zal zeker zijn beslag krijgen

tijdens het Galactische Kruis op 21-12-2012, wanneer de aarde zal

geschoond worden.  Dat is reeds vaker gebeurd, waarna de aarde zich

kan herstellen van de uitbuitingen en

vernielingen der Nefilims, illuminati en of

reptilians. Deze zuivering zal ongeveer 7 jaar

duren. Nibiru wordt ook wel Ra genoemd, Shiva

en Schepper, die grote hervormingen zal

aanbrengen, enerzijds dood en verderf,

anderzijds leven.   De baan van Nibiru is de

kruisweg van Jezus en de plaats van

botsing/kruising (4,1 miljard jaren geleden) is de

berg Golgotha en de 'doornenkroon' van Jezus is
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de astroïdengordel... en de drie dagen

duisternis en stilstand van onze planeet -

kan slaan op Jezus herrijzen uit de dood

en uit zijn graf. Daarna gaat onze planeet

weer draaien en vervolgt zij haar baan

om de Zon.

GOD in Soemerisch is GUD en is

opgebouwd uit de lettergrepen GU en

UD. GU betekent stier en sterk en UD betekent uitdraven. GOD of GUD

staat dus voor de 2e ster die als een dolle stier door ons zonnestelsel

dendert en weer vertrekt (uitgaande is). Golgotha in oertaal wordt GU

U L  G U  U T  H A ,  m e t  d e  b e t e k e n i s ;

stier-baan/boog-stier-uitreden-stromen, ofwel deze 2e ster komt onder

een bepaalde hoek (boog of baan) en deze stier/ster treedt uit. Hij komt

naar voren. Hij komt voor het voetlicht (in de hemel/astroïdengordel) en

iedereen kan hem zien en vervolgens treedt hij uit en vertrekt hij op de

stromen en vervolgt hij zijn weg. Jezus in oertaal wordt SHE ZU US,

met de betekenis; gerstekorrel-zoekt-huis, ofwel dit zaadje uit de ruimte

(Orion-nevel) zoekt een vruchtbare plaats/plek om te groeien. Jezus

betekent dus dat hij hier in ons zonnestelsel wortel gaat schieten... en dat

klopt ook; hij bracht leven. Zo zijn Jezus; het kind en de Zoon dezelfde

als de Vader - die hij nog moest worden en ook werd in ons zonnestelsel;

hij baarde 7 engelen en deed ook Tiamat kinderen verwekken, waarvan

de Maan de grootste is. Ons 'hemelmaatje' wiens formaat in de hemel

werd bepaald.

Het Goddelijk Wapenarsenaal

Wanneer wij Psalm 68 lezen beschikt onze Scheppergod over een zeer

groot wapenarsenaal. Dat zijn  o.a. grote aantallen strijdwagens, wel

meer dan twee maal tienduizenden, verdubbeld in getallen. Het gaat in

deze psalm over Israëls God die het Zijn haters -de goddelozen-  zal

betaald zetten, waar tegenover de rechtvaardigen van vreugde het zullen

uitjubelen. Zie:
Psalm 68:1  Een psalm, een lied van David, voor den opperzangmeester.

God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden, en Zijn haters

zullen van Zijn aangezicht vlieden.

2 Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt; gelijk was voor het

vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht.
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3 Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden; zij zullen van vreugde

opspringen voor Gods aangezicht, en van blijdschap vrolijk zijn.

Onze Schepper kan aardse machten

‘inhuren’ en aan Zijn wapenarsenaal

toevoegen, zoals dat destijds met

Nebucadnezer het geval was. Het zou

kunnen zijn dat het immens grote leger

van  tweemaal  t i endu i zenden

verdubbeld slaat op het Chinese leger

dat ongeveer 200 miljoen soldaten telt.

In vers 7 wordt terugverwezen naar de Exodus en woestijnreis, waar

men Gods manifestatie heel duidelijk waarnam in natuurverschijnselen.

De aarde daverde en de hemelen dropen het manna als hemels brood.

Hierdoor werd Israël gesterkt en in leven gehouden.  
7  O God! toen Gij voor het aangezicht Uws volks uittoogt, toen Gij

daarhenen tradt in de woestijn; Sela.

8  Daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn; zelfs

deze Sinai, voor het aanschijn Gods, des Gods van Israel.

9  Gij hebt zeer milden regen doen druipen, o God! en Gij hebt Uw erfenis

gesterkt, als zij mat was geworden.

Vervolgens wordt verwezen naar de berg Basan, een bultige berg die

door JHWH begeerd is om aldaar te wonen. Zie:
15  De berg Basan is een berg Gods; de berg Basan is een bultige berg.

16  Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Dezen berg heeft God

begeerd tot Zijn woning; ook zal er JHWH wonen in eeuwigheid.

17 Gods wagenen zijn tweemaal tien duizend, de duizenden

verdubbeld. De Heere is onder hen, een Sinai in heiligheid!

18  Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk

gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook

de wederhorigen om bij U te wonen, o JHWH God!

19  Geloofd zij JHWH; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze

Zaligheid. Sela.

20  Die God is ons een God van volkomene Zaligheid; en bij JHWH zijn

uitkomsten tegen den dood.

21  Voorzeker zal God den kop Zijner vijanden verslaan, den harigen

schedel desgenen, die in zijn schulden wandelt.
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22 JHWH heeft gezegd: Ik zal wederbrengen uit Basan; Ik zal

wederbrengen uit de diepten der zee;

23  Opdat gij uw voet, ja, de tong uwer honden, moogt steken in het bloed

van de vijanden, van een iegelijk van hen.

Ook deze berg of bultige bergen sprongen op, wat wijst naar

aardbevingen. Werden tegelijkertijd Gods wagenen gezien, die ontelbaar

zijn in aantallen?  JHWH is opgevaren in de hoogte. Is dat het moment

dat Nibiru weer op terugreis ging naar de ‘einden des hemels’? 

JHWH wil dat Zijn volk vrij is, een souverein volk, dat niet in slavernij

vertoeft van banken, religieuze en politieke

systemen. Hij heeft Zijn volk met gaven

bedeeld bóven andere volkeren. Het zijn dan

ook de blanke Westerse Israël-volkeren die

de hoogste ontwikkelingen en beschaving

bereikten. JHWH zal de kop van Zijn en

onze vijanden verslaan. Hij zal hen weder

brengen uit Basan, waar de oude Atlantische

Annunaki-geesten opgesloten zitten in de

aarde en onder de zee. Dan mogen wij onze

voet zetten in het bloed van de vijanden, die

ons gevangen hielden en gebruikten in hun

voordeel. 

En aan het slot van Psalm 68 lezen wij het

volgende:

 32  Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode; psalmzingt den Heere! Sela.

33   Dien, Die daar rijdt in den hemel der hemelen, Die van ouds is; ziet,

Hij geeft Zijn stem, een stem der sterkte.

34  Geeft Gode sterkte! Zijn hoogheid is over Israel, en Zijn sterkte in de

bovenste wolken.

35 O God! Gij zijt vreselijk uit Uw heiligdommen; de God Israels, Die

geeft den volke sterkte en krachten. Geloofd zij God!

Het is Israëls God die in de hemelen rijdt met Zijn strijdwagens, of met

Zijn Strijdboog, de planeet Nibiru, waarop de gevallen engelen hun

woonplaats hadden.  Is-Ra-El, wat ook wel als Isis - Ra en El wordt

gespeld, waarbij Ra wijst naar de grote Godheid als oorlogsgod Mars,

Mardoek, Ares, Bel en Baäl, als leider van dit volk.  Die planeet wordt in

het Grieks oiketerion genoemd. 
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Hij gaat tot in de allerbovenste wolken, naar het

einde des hemels. Die God geeft óns kracht,

sterkte en overwinning!  Men heeft bij de NASA

enorme wolken waargenomen in het centrum van

de Melkweg, en ook grote zwarte gaten. Die

wolken noemt men fermi-bubbles. Op de website

van Zen Gardner kunt u er meer over lezen.

Vervolgens hebben wij gezien in het voorgaande wat voor ‘wapens’

JHWH allemaal ter beschikking heeft. Dat zijn o.a. hagelstenen, vuur,

donkerte of duisternis, pestilentie, vurige kolen, grote plasregens,

watervloeden en tsunami’s, bliksem en onweder, aardbevingen en

vulkaanuitbarstingen. Kortom, het zijn natuurrampen van formaat

waarmee onze God Zijn vijanden de les leert en hun goddeloosheid

vergeldt.  Het ganse universum is in Zijn hand en staat ter Zijne

beschikking, met alle planeten, sterren en kometen. Zie:

 Richteren 5:20  Van den hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen

streden tegen Sisera.

Ook wordt het werk van JHWH vergeleken bij een ploeger die de aarde

omploegt, maar dat niet de gehele dag

doet. Een enkele keer ploegen is

voldoende, als de aarde er maar door

losgemaakt is, zie: 
Jesaja 28:21  Want JHWH zal Zich

opmaken, gelijk op den berg Perazim,

Hij zal beroerd zijn, gelijk in het dal

van Gibeon, om Zijn werk te doen,

Zijn werk zal vreemd zijn; en om

Zijn daad te doen, Zijn daad zal

vreemd zijn!

22  Nu dan, drijft den spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt

worden; want ik heb van JHWH der heirscharen gehoord een verdelging,

ja, een, die vast besloten is over het ganse land.

23  Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt op en hoort mijn rede!

24  Ploegt de ploeger den gehelen dag om te zaaien? Opent en egt hij zijn

land den gehelen dag?

25  Is het niet alzo? Wanneer hij het bovenste van hetzelve effen gemaakt

heeft, dan strooit hij wikken, en spreidt komijn, of hij werpt er van de

beste tarwe in, of uitgelezen gerst, of spelt, elk aan zijn plaats.

26  En zijn God onderricht hem van de wijze, Hij leert hem.
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Nadat het ploegen en omkeren van de bovenste aardlaag is geschiedt,

wordt direct erna overgegaan tot zaaien.  JHWH handelt met de aarde en

met ons heel wijs en voorzichtig. Met mate houdt Hij ons schuldig, om

direct erna een nieuw begin te maken, om te zaaien en van dat nieuwe

zaad een heerlijke oogst te verwachten. Zie:
Jeremia 46:28  Gij dan Mijn knecht Jakob! vrees niet, spreekt JHWH;

want Ik ben met u; want Ik zal een voleinding maken met al de heidenen,

waarhenen Ik u gedreven zal hebben, doch met u zal Ik geen voleinding

maken, maar u kastijden met mate, en u niet gans onschuldig houden.

JHWH verwerkelijkt Zijn doel

Het uiteindelijke doel van JHWH is om een vernieuwde aarde te doen

voortkomen, nadat de oude, uitgeputte en verslechterde aarde

omgeploegd is door Gods instrumenten, o.a. de planeet Nibiru.

Over de nieuwe of vernieuwde aarde kunt u meer lezen in brochures

514, 530, 539, 615. 

Hierbij nog een gedeelte  erover uit Micha 4:
1  Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het

huis van JHWH zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal

verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien.

2  En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons

opgaan tot den berg van JHWH, en ten huize van den God Jakobs, opdat

Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit

Sion zal de wet uitgaan, en van JHWH woord uit Jeruzalem.

3  En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen,

tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen

tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard

opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren.

4  Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn

vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond van

JHWH der heirscharen heeft het gesproken.

5  Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar

wij zullen wandelen in den Naam van JHWH, onzes Gods, eeuwiglijk en

altoos.

In de profeet Habakuk lezen wij in hoofdstuk 3 het volgende over het

werk van JHWH met de aarde om deze op te schonen:
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3   God kwam van Theman, en de Heilige van den berg Paran. Sela.

Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn

lof.

4  En er was een glans als des lichts, Hij had hoornen aan Zijn hand, en

aldaar was Zijn sterkte verborgen.

5  Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie, en de vurige kool ging voor

Zijn voeten henen.

6  Hij stond, en mat het land, Hij zag toe, en maakte de heidenen los, en

de gedurige bergen zijn verstrooid geworden; de heuvelen der

eeuwigheid hebben zich gebogen; de gangen der eeuw zijn Zijne.

7  Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid; de gordijnen des lands

van Midian schudden.

8  Was JHWH ontstoken tegen de rivieren? Was Uw toorn tegen de

rivieren, was Uw verbolgenheid tegen de zee, toen Gij op Uw paarden

reedt? Uw wagens waren heil.

9  De naakte grond werd ontbloot door Uw boog, om de eden, aan de

stammen gedaan door het woord. Sela. Gij hebt de rivieren der aarde

gekloofd.

10  De bergen zagen U, en leden

smart; de waterstroom ging door,

de afgrond gaf zijn stem, hij hief

zijn zijden op in de hoogte.

11  De zon en de maan stonden

stil in haar woning; met het licht

gingen Uw pijlen daarhenen, met

glans Uw bliksemende spies.

12  Met gramschap tradt Gij door

het land, met toorn dorstet Gij de

heidenen.

13  Gij toogt uit tot verlossing

Uws volks, tot verlossing met Uw Gezalfde; Gij doorwonddet het hoofd

van het huis des goddelozen, ontblotende den grond tot den hals toe.

Sela.

14  Gij doorboordet met zijn staven het hoofd zijner dorplieden; zij

hebben gestormd, om mij te verstrooien; die zich verheugden, alsof zij

de ellendigen in het verborgen zouden opeten.

15  Gij betradt met Uw paarden de zee; de geweldige wateren werden

een hoop.

16   Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd; voor de stem hebben

mijn lippen gebeefd; verrotting kwam in mijn gebeente, en ik werd

beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dage der
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benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met

benden aanvalle.

God kwam van Theman staat er in vers 3. Toch niet met een Stealth-

straaljager of met een zware leopard-tank?  Nee, Hij komt met Zijn

eigen Strijdboog (Nibiru?), waarvoorheen een glans uitgaat. Aan de

‘handen’ van God zijn hoornen, zoals bij een stier om ermee te stoten

tegen vijanden. En voor Hem uit gaan vurige kolen en pestilentie.

Wanneer Nibiru langs Venus gaat trekt deze veel gruis en stof van

Venus mee, o.a. zwavel. Dat zal voor pestilentie zorgen op aarde. 

De gedurige oude bergen zullen wegzakken in de aarde. Wijst dit naar

de Rocky Mountains, Himalaya en dergelijke?  Dat het met grote

aardbevingen gepaard gaat geeft vers 7 te kennen, dat de gordijnen van

Kusan hingen te schudden.

God reed op Zijn ‘paarden’ en

was kennelijk ontstoken in

woede tegen de rivieren en zee.

Ergo, in de wateren zal het

knap tekeer gaan wanneer God

e r a a n  ko mt  me t  Z i j n

Strijdboog!  De naakte grond

wordt door Gods ‘boog’

ontbloot, dus opgeschoond.

Als een ploeg zal God de aardbodem omploegen en zuiveren, zodat er

een nieuw begin kan worden gemaakt. Alle oude troep moet ervan

verwijderd worden. Dan zal het grondwater ook met bakken tegelijk

omhoog gestuwd worden. Het betreft als doel dat God Zijn eed

bevestigd die Hij aan de 12 stammen Israëls heeft gedaan tot hun herstel

en wederoprichting. 

De bergen waren wel heel erg bang voor Gods Strijdboog, want ze leden

smart en sidderden. De aarde scheurt vaneen zodat afgronden worden

gezien en ontstaan. Er zullen nieuwe bergen ontstaan en Sion zal op de

top der bergen worden gegrond. De zon en maan stonden stil,

geschrokken als ze waren van Gods Strijdboog. Bij de komende

poolwisseling zal het ongeveer 72 uren dikke duisternis zijn. Het gehele

universum is elektromagnetisch, en dat geeft bij storingen zoals

electrische ontladingen te zien, dus bliksem stralen (pijlen op Gods

strijdboog). God treedt met gramschap door het land, de aarde, om deze
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te dorsen. Dat doet men tijdens de oogst. Het is ter verzameling van de

tarwe -dat is het goede zionzaad- in Zijn ‘schuur’.  

De goddelozen zullen er bekaaid (heel slecht) afkomen, aangezien God

met Zijn staven hun hoofden zal doorboren. Van de illuminati en

consorten blijft niets meer over. Tenslotte betreedt God met Zijn

‘paarden’ de zee, zodat de geweldige wateren een hoop worden. Dit

wijst op een zeer grote tsunami! Dus berg je maar wanneer je aan een

kust woont!

Toen de profeet Habakuk dit gezicht vernam en ervan hoorde, werd hij

beroerd in zijn buik. Zijn lippen begonnen ervan te trillen en zijn

beenderen voelden als verrot aan. De benauwdheid die over de aarde zal

komen zal verschrikkelijk zijn! 

Mozes kon alleen oversteken bij Pi Ha Chirout omdat de wateren van de

Rode Zee wegtrokken. Elders op de planeet zullen torenhoge wateren

zijn geweest. Als de kracht van aantrekking afneemt en Nibiru verder

trekt en onze planeet weer gaat roteren en haar weg vervolgt in haar

baan om de Zon, zullen de wateren weer terugvallen - en zijn er op de

hele wereld vloeden en vloedgolven. Landen zullen verzakken, nieuwe

gebergten zullen ontstaan. Daarna kunnen we alle huidige atlassen

weggooien omdat de 'aarde' een nieuw aangezicht krijgt.

 Jesaja 66:15  Want ziet, JHWH zal met vuur komen, en Zijn wagenen

als een wervelwind; om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden,

en Zijn schelding met vuurvlammen.

16  Want met vuur, en met Zijn zwaard (Nibiru) zal JHWH in het recht

treden met alle vlees; en de verslagenen van JHWH zullen

vermenigvuldigd zijn.

Jesaja 65:17  Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde;

en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het

hart niet opkomen.

2 Petrus 3:13  Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen

en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

In Haggaï 2 wordt nog melding gemaakt van een zeer grote aardbeving

in de eindtijd, zie:
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.
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De datum 21-12-2012 volgens Peter Toonen:

• De Maya's hebben de meest exacte kalenders ooit op aarde gemaakt, waarvan

sommigen tot miljarden jaren terug liepen. Hoe kwamen zij zonder computers

aan deze kennis?

• Niet alleen de Maya's, maar ook de Maori's uit Nieuw Zeeland, de Zulu's uit

Zuid Afrika, de Amazone indianen en de Inca's uit Zuid Amerika, de Hopi's uit

Noord Amerika, en de oude Egyptenaren, kennen al eeuwen 21-12-2012 als

een einddatum van een grote tijdcyclus. Hoe kan het dat zulke geografisch

uiteenlopende volkeren tot dezelfde datum kwamen?

• Moeder Aarde bevindt zich momenteel in een ongekend groot

transformatieproces, ondanks of juist vanwege de 'wetenschap'. Wat zijn

bijvoorbeeld de antwoorden van de wetenschap op onze klimaatsveranderingen

of de economische en monetaire crisis?

• 2012 is niet slechts een jaartal, maar een alarmbel, een signaal om wakker te

worden en onze planeet te transformeren naar een hemel op aarde, voordat ze is

uitgeput en vergiftigd door toedoen van de hebzucht, angst en het onwetende

materialisme van de mens. Wat is jouw antwoord hierop?

• De winterzonnewende van 2012 (21-12-2012) markeert wel degelijk een

uitzonderlijk astronomisch punt: de 'laagste stand' van de zon in het hart van de

melkweg binnen de precessie cyclus van bijna 26.000 jaar. De vorige keer op

dit punt stierf de neanderthaler uit, die hier al miljoenen jaren was, en bleef de

Homo sapiens over, de mens die in periode daarna het aangezicht van deze

planeet overnam en compleet veranderde. Wat gaat de mens nu doen?

Deze brochure is mede tot stand gekomen met aanwijzingen van

Evertjan Poorterman, de wetenschepper en man van de oertaal. 

http://mysteryoftheinquity.wordpress.com/category/planet-xnibiru/

http://mysteryoftheinquity.wordpress.com/category/planet-xnibiru/

Nahum 1:3 JHWH is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den

schuldige geenszins onschuldig. JHWH’s weg is in wervelwind, en in storm,

en de wolken zijn het stof Zijner voeten.

Jeremia 30 laatste vers 
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Wat heeft Google ons vandaag op 18-10-2012 te

zeggen met dit logo? Het lijkt op het eerste gezicht

te wijzen naar het zondvloedverhaal, waarbij

overleving slechts mogelijk is via schepen. Zie onze

brochure 651.

Het lijkt dat de voorste man op de plecht van de boot met een speer in

de hand kijkt naar een voorwerp dat in zee valt. Een atoombom of een

komeet? Nee, het is het oog van de witte walvis. Er ontstaat een fontein

boven de vis, in de vorm van de letter L.  Op de achter steven zien we

de staart van de vis, die lijkt op een witte vogel, dat kan wijzen naar de

Fenix of Benu-vogel, de Phoenix, zoals deze op het Amerikaanse

Grootzegel staat afgebeeld. De illuminati nemen het zeer serieus wat er

de komende maanden staat te gebeuren. Is dit logo van Google een

verborgen boodschap aan de mensheid?

http://idialstars.com/sept2012.htm


