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Groot Nieuws: Het Koninklijk Huis van Nederland en Engeland stamt

niet af van David!

Deze brochure-serie wil een groot misverstand wegnemen. Er heerst

vooral onder de Brits- en Nederlands-Israël identiteit-speurders de

gedachte als zou het Britse, en daaruit het huidige Nederlandse

koningshuis, afstammen van koning David.

Op zichzelf is het niet zo heel vreemd dat deze gedachte is opgekomen

in de identiteit-speurders, daar het verband tussen de Troon van David

en het ontdekken van de twaalf stammen in de verstrooiing in het

Noordwesten van Europa, al heel spoedig kan worden gelegd.

Toch ben ik op onoverkomelijke bezwaren gestuit, die niet met een

veeg van de tafel zijn te halen. In hoeverre de koningshuizen zélf

hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de idee dat zij van het

geslacht van David zouden zijn, laat ik buiten beschouwing.

Het is ook niet mijn bedoeling om de Oranjegezindheid van ons volk te

ondermijnen, want het is duidelijk dat onder ons volkde gedachte leeft

dat het vele goede zaken heeft genoten onder de Oranjes. Of dit juist is

zullen wij nader bezien.

Ondanks alle stormen en aantijgingen van kwade lieden, die het

koningshuis in discrediet wilden brengen, waarbij soms terecht zaken

waren die daartoe aanleiding gaven, heeft ons volk het koningshuis van

Oranje steeds een warm hart toedragen.  Overal waar onze Koningin

zich vertoont, loopt een groot deel van de bevolking uit, en weet zij de

harten te stelen.  Wat wij onjuist achten is de gedachte dat ons

vorstenhuis van koning David, dat is van de stam van Juda, zou

afstammen.
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De NEDERLANDSE LEEUW is die van EZAU;

het HUIS van ORANJE is NIET van DAVID.

De Hollandse leeuw zou van de MEROVINGERS komen, van Troje.

Via Diederik kwam de leeuw in Holland.

Een gedicht zegt:

Een Leeuw van Keel (= ROOD) te voeren plaghen

In 't velt van ghulden, Trojaans geslacht

Dus heeft Diederik, (hoort mijn gewaghen)

Met hem dit wapen in Holland gebracht.

Men zegt dat het Trojaanse koningshuis van Dardaus (halfgod en zoon

van Zeus) afstamt. Juda had inderdaad ook een achterkleinzoon via

Zerah die Darda heette. De lijn loopt volgens de Prieuré de Sion: Juda,

Zerah, Darda, Troje, Hektor, Antenor, Marcomis, Ratherius,

Merovingers, graven van Holland.

Eeuwenlang is de Nederlandse (rode) leeuw de LEEUW van JUDA

genoemd.

Het huis van Nassau had een eigen leeuw, niet deze RODE Leeuw van

Merovinger. Rond 911 raakten de Nassaus vermengd met de graven

van Laurensburg, en vanaf die tijd

komt de leeuw in het wapen van

Nassau. Willem van Oranje voerde

de HOORN in zijn wapen.

Het Huis van Oranje, dat tweemaal

via de mannelijke linie doodliep, en

door de vrouwelijke lijn voortgezet

moest worden, kan deswege NIET

het Huis Davids zijn, waar ALTIJD

een MAN op de troon zou zitten

(niet afgesneden zou worden,

Ps.89, 1Kon.8:25. In onze eeuw

liep de lijn van het Huis van Oranje

voor de 3e maal dood).

Zo moest destijds het Huis van

Oranje voortgezet worden via

Tiburg, dochter van Willem II die in 1173 kinderloos/zonder zoon te
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hebben stierf. Dochter Tiburg was gehuwd met Bertram, graaf van

Bauy, die zich Oranje ging noemen. De zoon uit dit huwelijk, Willem

V, ging de titel voeren: Bij de gratie Gods,

 Prins van Oranje. ( deze Willem-nummers zijn andere dan van de

latere Willems, bijv. Willem I = Willem de Zwijger, 1533-1584).

De laatste prins van Tiburg (pseudo Oranje) stierf in 1393 zonder zoon

te hebben. Zijn dochter huwde met Jan de Chalons, waaruit Filibert

voortkwam. De kinderloze Filibert deed per testament de Oranje-titels

over aan zijn neef René van Nassau, die de schakel werd tussen de

huizen Nassau en Oranje. 

De Nassaus hadden een Leeuw in hun wapen en de Oranjes een Hoorn

(bazuin). Daarna werd het Nederlandse wapen samengesteld uit delen

van beide huizen, plus van de Unie van Utrecht 1579. Ook aanzienlijke

Britten kregen toestemming om de Nederlandse leeuw in hun wapen in

te voeren.

Willem III & Mary voerden het Britse wapen met de Leeuw,

Eenhoorn, Dieu et mon Droit, en Honi Soit Qui Mal Y Pense (dat is:

Vervloekt zij degene, die er kwaad van

denkt). HONI is het bewijs dat men lid

was van de Orde der Rode Kousenband!

Bij voorbaat werden andersdenkenden

vervloekt!!

In die tijd waren de Alchemisten en

Vrijmetselaars reeds doorgedrongen tot

in het Huis van Oranje-Nassau. Op de

lijst van een schilderij ter gelegenheid

van een jubileum van Wilhelmina staat

een ALZIEND OOG (van Horus/Ra

BAPHOMET) met het onderschrift:

Door mij regeren de koningen der aarde!

Op dat schilderij staat de beeltenis van "Hem, Die daar recht op heeft"

Ez.21:27, en daaronder staan Wilhelmina, Juliana en Beatrix, met een

schild waarop staat: Onze historie is Gods werk.

Wij bedenken dat allen Rode Kousebanders waren/zijn: Beatrix is

Bilderberger (van de One Worlders met CFR en Trilateralen,

Illuminati, en in feite satanisten. Hun God is NIET Jahweh, maar
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BAPHOMET en LUCIFER, HORUS en JE-ZEUS). Ook is Beatrix

beschermvrouw van de Malthezer Orde en andere orden.

De Merovingers

De Merovingers is een Frankisch geslacht, stamvader Meroveus, kind

van twee vaders (Holy Blood p.348) en de laatste koning was

Childerick III 751, door Pippijn de Korte afgezet.

Troje - Ilion, kan op Lion = Leeuw zien, maar ook op Illuminati van

Illume, verlichting, Lucifer.

De Merovingers werden door de Prieuré de Sion aan de macht

geholpen, en hoewel afgezet in de 8e eeuw, hebben zij zich voortgezet

onder Dagobert II en Sigerbert IV.

De Ezau-inmeng is subtiel, en de Leeuw

op zich is wel de LEEUW van JUDA,

maar de rode kleur is EZAU. Waarom is

Maxima, de vrouw van Willem

Alexander dikwijls in het rood gekleed?

Het einde dezer eeuw zal Ezau zijn, maar

het begin van de toekomende eeuw is

Jakob. Nu is EZAU op de troon, dat is

zijn algehele streven, de hand op de

Troon van IHVH.

In het Merovingers-huis komen verrassend veel joodse namen voor

(Holy Blood p.347) en door hun verbinding met de Visigoten kwamen

er nog meer joodse namen naar voren. Jood en Goot werden door

elkaar gebruikt, en zijn wellicht de Vis-joden, van Dagon/Poseidon.

De NASSAUS stammen van Julius CAESAR 

Er is onlangs een heel interessant boek uitgekomen wat door Francesco

Carotta is geschreven, met als titel: Was Jezus Caesar?  Wie dit leest,

zal begrijpen dat de Oranjes beweren van Jezus/David af te stammen.

Tevens legt dit boek een bom onder het hele christelijke geloof. lees het

zelf!

De naam Nassau komt voor het eerst voor toen ene graaf van

Laurensberg bij Lahn op een heuvel een burcht liet bouwen en deze

"Nassau" noemde.
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Na Karel de Grote viel diens rijk uiteen, en in het Germaanse deel

vinden we 5 hertogdommen, waar Frankenland er één van was; die

hertogdommen vielen uiteen in graafschappen, waar Nassau er één van

was.

De Merovingers waren Franken, en daar woonde  van Laurensberg.

Diens zonen Rupert en Arnold betrokken de burcht Nassau. De vrouw

van Laurensberg was Beatrix van Limburg. Er ontstond pauselijke ruzie

over de burcht, wat in 1158 werd geschikt, en de burcht werd gegeven

aan de Bisschop van Trier (naar sommigen menen Troje), die hem

teruggaf aan Rupert en Arnold. Vanaf die tijd noemden zij zich: Graven

van Nassau.

Op het document hiervan staan echter niet hun namen, maar die van hun

broer Walram. Deze graven begeleidden de keizer Barbarossa (zoon van

een rode vader = Edomiet. 

Er wordt wel gedacht dat David rood haar had. Dit is onjuist. Hij was

roodachtig in het gezicht. Michal legde een geitenvel in bed. 1

Sam.19:13. (Geiten waren zwart)

Hoe sommigen in de naam

Nassau de naam NATHAN

willen zien, is moeilijk te

verteren wanneer wij op het

volgende letten: Hendrik III

liet een stamboom maken,

waarbij hij de oorsprong van

zijn familie liet terugvoeren

tot JULIUS CAESAR. Zie

hiernaast stukje uit Libelle,

Oranjeserie no. 1.

In een boek van Caesar noemt

h i j  e e n  G e r m a a n s e

legerbevelhebber NASUA

(mogelijk tot Nassau verbasterd). Met evenveel recht kunnen dus de

Japanners de naam Nashua tot Nassau maken!

CAESAR is de familienaam van het IULI vorstenhuis: daar komt de

naam van de maand juli vandaan, en ook de naam JULIANA. IULI komt

van Illumine - verlichten = Lucifer.

Julius Caesar, Romeinse veldheer 100 v.Chr.: de man van IK KWAM,
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IK ZAG, IK OVERWON. Hij werd vermoord door Brutus 15.3.44

v.Chr. De joden waren toen diep geschokt en beweenden hem. Antipater,

vader van Herodes (Edomieten - valse joden) kozen partij voor Julius

Caesar, en redden diens leven tijdens een opstand in Alexandrië, de

jodenstad in Egypte.

Vanuit Rome werd Engeland gedirigeerd via Claudia, een Britse prinses

van het koningsbloed van Koning LUCIUS, die 3 aartsbisschoppen

installeerde, in Londen, York en Caerlon. Deze Claudia, zie 2Tim.4:21,

was een groot leidster van de wereldhoofdstad ROME, en bevriend met

Paulus. Zij was schoon, rose en blauwogig. Hoewel zij van Engeland

kwam, geloofde iedereen dat ze Italiaanse of Atheense was (dus een

Atlant, dezelfde soort als in Sparta en Troje).

HOMERUS in ILIAS en ODYSSEE gedichten: ILIAS is een dichterlijke

naam voor TROJE, en dáár woonden de ILLUMINATI en kwamen de

Merovingers vandaan, en de Nederlandse RODE LEEUW. Odysses is

ULYSSES. Homerus laat ons lezen dat de Trojanen nauwe banden

hadden met de goden: Apollo, de zonnegod; Poseidon, de zeegod;

Athene, de godin van de wijsheid; Ares (Romeins = Mars), de god van

de oorlog; Afrodite, de godin van de Liefde. Het was echter weleens

"hommeles" bij de goden! Na de val van Troje leidde Aenas (of Aeneas)

een groep vluchtelingen naar Midden-Italië, en stichtte aan de Tiber de

"EEUWIGE STAD" ROME op 7 heuvels (zie Elsevier

wereldgeschiedenis I, p.93).

De Trojanen-Atlantiden zijn de grondleggers van ROME!, en zij

stichtten aldaar hun eerste republiek, wat uitgroeide tot het Romeinse

Keizerrijk: PAX ROMANA.

Hun legers verdeelden zij in groepen die opmerkelijke getallen hadden:

het LEGIOEN = 3600 = 6 x 600, en Manipels van 60 en 120 man. Hun

basisgetal = 6, de ZESPUNT, zogenaamd de DAVIDSTER.

Julius CAESAR was een generaal uit dit leger, EERZUCHTIG, en hier

stammen de Nassaus van af. Julius Caesar droeg later de titel:

PONTIFEX MAXIMUS = hogepriester/diktator.

In die tijd waren in Spanje, Caiz en Lissabon veel ingezetenen

"Romeins" van afkomst, lees: Trojaans, d.w.z. Atlantide, Marraan =

varken.

Dit Atlantide=Romeinse Keizerrijk handhaafde zich 1000 jr. Aan hen

danken wij het Latijn, wat voor de Engelse, Duitse en Anglo Saxische
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talen een basis vormde = Atlantentaal.

Rome leverde ons de Pausen en een

veratlantiseerd christendom, oftewel de Ezau-

religie, materialistisch, hebzuchtig, machtig. Hun

enige doel is WERELDHEERSCHAPPIJ.

Het oude Rome is nog springlevend, en hun

feitelijke residentie is LONDON, de Moeder der

Hoeren, en hun nageslacht bevolkt de

VORSTENHUIZEN in EUROPA: There are still

KINGS!!

Julius Caesar was volgens F. Carotta niemand

anders dan Jezus Christus.

Van KEYSERLICKEN STAM in het WILHELMUS.

Het 5e couplet van het Nederlandse volkslied geeft ons een heenwijzing

wáár de afkomst van de Oranje-Nassaus ligt.

"edel en Hooch gheboren

van Keyserlicken stam":

Nu waren er geen keizers in de voorgeslachten. Wel is er bijna één tot

keizer gekroond, doch dat ging niet door. De "keyserlicken stam"

moeten wij dus nóg verder terug zoeken, n.l. bij de ROMEINSE

KEIZERS, met name bij JULIUS CAESAR.

De namen van het huidige Nederlandse vorstenhuis komen ook van deze

keizers en hun gemalinnen af, o.a.: Juliana (Julius), Beatrix komt

veelvuldig voor, en Constantijn (van Keizer Constantijn de Grote).

Het gaat alles zeer ver terug, de Ezau- en Kaïn-lijn!

Ezau was gehuwd met Hettitische vrouwen, en kijk eens naar foto's van

Hettieten en hun goden, alsmede de dubbelkoppige adelaar die men toen

reeds had, in het boek van prof.J.Lehman. over de Hettieten. ‘Volk van

duizend goden’.

Caelus (hemel) zoon van AETHER en DIES, vader van Saturnus,

Vulcanus en Venus.

Dies = oude Gen. (Genesius)

Deus - dieus = Zeus
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Mon Dieu = Mijn Zeus in 't Grieks, en in het Latijn: Iu-piter = Vader

Diu.   Diespiter = Iuppiter.

Dietz - Dies = godenbloed!  Dietz of Diets heeft nies met Duitsland te

maken.  "Ben ik van Dietzen bloed"

Zeus werd gevoed door Koning Melisseus met Nectar van de

Koninginne-gelei.

Herkomst FLEUR de LIS & Merovinger LEEUW.

De Moslims noemen de Fleur de Lis: Faransisiya. De Franken hadden

met de Moslims goede handelsbetrekkingen.

In het boek "Prise d'Orenge" uit de 12e eeuw

plaatste een Saraceense vrouw de held William

(waar Prins Willem van Oranje later naar werd

vernoemd) op een schild in haar kamer; rond diens

nek hing een sjerp met een gekroonde LEEUW.

Saracenen hadden een grote voorliefde voor

leeuwen. Deze leeuw is door de Merovingers

overgenomen, en daarvan stamt onze Nederlandse

Leeuw!

In de Islam, van de dynastie Qalaun, is bekend dat men de Fleur de Lis,

de Arend en de Roos gebruikte.

In Frankrijk werd de eerste Fleur de Lis door Louis VIII op een schild

geplaatst in het jaar 1223. De Fleur de Lis is een phallus-symbool. Het

gaat daarbij om de bloedlijn van het ‘blauwe bloed’. 

De legende wil dat de maagd Maria met een LELIE van de hemel

afdaalde (de lelie is háár specifieke symbool) en tot koning Clovis

(Merovinger) kwam en hem de lelie gaf als symbool van de heilige

Geest. De legende staat in het Bedford Book of Hours. Daarin staat dat

Elohim Zélf aan Clovis de Lelie gaf, een azuurblauwe banier met drie

lelies erop, als symbool der triniteit.

Clovis werd katholiek op aandringen van zijn vrouw, en zo ontstond de

samenwerking van de Franse kroon met de Heilige Stoel. Van deze

Merovingers stamt onze Nederlandse Rode Leeuw via Diederick, en van

hen stamt ons Vorstenhuis af. De Merovingers stammen weer van Julius

Caesar af, van de Hettieten en Atlanten.
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De Merovingers komen uit Troje, phoenixwezens, Filistijnen, etc. In

Atlantis was de Fleur de Lis reeds bekend. (De Saracenen zijn een

Noord-Arabische stam). Het is eveneens merkwaardig in deze connectie

dat de Engelse Queen van Mohammed afstamt, (stond N.B. een aantal

jaren geleden in de krant) en dat Juliana in Leiden Islam studeerde.

De Lelie is een ZES-

structuur-plant, en is

NIET de Plant van

Naam, zoals deze in

Ezechiel 34 wordt

genoemd. Lelie is

symbool van schoonheid, en de waterlelie symbool van voorzichtigheid.

Slechts de WATERLELIE kan in aanmerking komen om de "Plant van

Naam" te zijn, daar deze een VIER-structuur heeft, en de GENTIAAN

een VIJF-structuur.

Plant van NAAM (Strongs Concordance 8043

SHIMAM = annunction = aankondiging). Het is een

BEROEMDE PLANT die iets aankondigt. Dit kan

niet de Amandel zijn van Aärons bloeiende staf, want

dat is een boomsoort. De Lelie is een plant-

bloemsoort die roemrijk is en door grote

vorstenhuizen wordt gevoerd. Het moet de

WATERLELIE zijn die als roemrijke Plant van

Naam de AANKONDIGING in zich draagt, de vier- en vijf-structuur!!

De Merovingers beeldden ook de SPEER (lans) uit in de vorm van een

lelie (symbool van oorlogsvoering, want dat waren ze, en dat is de Ezau-

geest). En mogelijk moeten wij daartoe óók het zwaard en de pijlen in de

klauwen van de Nederlandse Rode Leeuw rekenen!!

De Merovingers hadden tot symbool de oude Stam/SPIES of staf, wat

inhield het geestelijke leiderschap onder de Stam/Elohim en

buitenaardse kracht van leven en dood.  Dit is volgens de "Spear of

Destiny" de speer die de Romeinse soldaat Longinus in de zijde van

Jashua stak op Golgotha. Hitler was bezeten van deze SPEER.

Ook in Salomo's tempel waren reeds veel Lelies aangebracht, wellicht

door Hiram de Phoeniciër, een ZES-structuur, wat wel mooi is, maar
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gespleten, dualistisch, "Atlantisch".

De Lilium Candidum is een wilde witte lelie, erg mooi, maar draagt de

zes-structuur, en heet ook SUSAN = ses = ZES!!

Het Hexagram uit Atlantis is hierin doorgevoerd.

In "The Secret Doctrine" worden de 7 subrassen van Atlantis genoemd:

Rhoahals, Tiavatli, Toltects, Turanicans, Aryans,

Akkadians, Mongolen.

De Aryans zijn uit Atlantis vertrokken onder MANU, de laatste der

godenzonen. Zij migreerden naar Europa en Azië, via de Gobi-woestijn

in Tibet. Enkele van hun reuzenlichamen zijn daar "gebalsemd" te

bezichtigen.

PRIORI de SION en de DAVIDSTER/RODE LEEUW

De priori zijn Hiramisten-Vrijmetselaars, pseudo-joden (Ezau en Kaïn),

de Phoeniciërs/Filistijnen,  met hun god RA - Horus = Satir, Saturnus,

van het oude Atlantis en MU.

De zespuntster is eeuwenoud, van MU en Atlantis afkomstig, en ten

onrechte aan koning DAVID toegewijd (de echte Davidster is een

vijfhoek). In de zespunt hadden de MU en Atlantiden een vierkant met

Satir, Rotas, etc. (zie afbeelding op pag. 16).

Baphomet is één van de bokken der aarde

(Zach.10:3, Jes.14:9) en is de Father of

Understanding, voor de vuurdoop der

wijsheid.

De Malthezer Orde waarvan Beatrix

Eredame-Grootkruis is, is een geheim

orgaan van de priori. Men was in ROOD

(edom = rood) gekleed, net als de 13e

eeuwse uniformen. De orde is onmetelijk

rijk en heeft in meer dan 50 landen

ambassadeurs.

De ridders/priori/Merovingers beweren dat

zij van het HEILIGE BLOED zijn, van

'Jezus' (alias Julius Caesar, volgens het recente boek van Fr. Carotta:

Was Jezus Caesar?) en David, doch zij LIEGEN!!! Het zijn Jezuïeten,

Sionisten, halfgoden, waarin het RODE bloed stroomt (van Ezau en
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Kaïn). Al hun organisaties zijn ROOD, van het Rode Kruis tot en met

het Communisme, én ook de Nederlandse LEEUW!!!

Zij zeggen dat Jezus met Maria Magdalena was gehuwd, waaruit

Johannes zou zijn voortgekomen --- de grondlegger van de Merovingers.

De Knight Templars zijn op kruistocht gegaan om het lichaam van Jezus

te stelen, maar in feite ging het om het lichaam van HIRAM!!! Hiram

ABIFF. (In de naam van Hiram Abiff zit de naam verscholen van

Baphomet, n.l. Biffama).

Uit de Merovingers komen de Habsburgers de Lorraines voort, en uit

hen zal de leider voor het NIEUWE EUROPA komen (zie protocollen

van Zion xxiv:3, xxiii:4 en xv:3,).

Hun politieke organisatie is de Bilderberggroep, opgericht door prins

Bernhard en waarvan Beatrix lid is. Hun religieuze organisatie is de

Wereldraad van Kerken. Beide organisaties zijn opgericht in

NEDERLAND. De uitvoerende organisatie van de nieuwe

wereldregering is in 1978 opgericht in de Ridderzaal te Den Haag onder

supervisie van dr. Otto von Habsburg.

Ons land wordt door deze ‘moderne filistijnen’ als springplank en als

labaratorium voor hun Nieuwe Wereld Orde gebruikt om Ezau de

eerstgeboorte terug te laten stelen!! Want in dit kleine Land in Noord-

West Europa aan de rand van het continent woont het échte JAKOB en

is de échte Davidsfamilie ergens ‘ondergronds’ aanwezig.

De Merovingers-pyramide (symbool van macht) heeft een basishoek van

51 graden, 51 minuten en 51 seconden, = volle democratie!!!

In 1989 is hun Grande Arche de la Défense in Parijs gereedgekomen,

110 m hoog, 36 verdiepingen bovengronds = 6 x 6.

Nostradamus was geheim agent der priori, voor het huis Guise en

Lotharingen, en astroloog van het Franse hof. Zijn voorspellingen waren

geen profetieën, maar codes en aanwijzingen HOE het zou moeten gaan

in de toekomst. Zijn voorzeggingen wijzen veel naar Razès, bij Rennes

le Château (Holy Blood p.148).
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Beatrix woonde in Drakensteyn, van de Rothschilds (het Rode Schild, en

ROOD = EDOM), een achthoekig kasteel in Lage Vuursche, met een

ronde vijver er omheen. Het zijn de kwade joden die hun bloedlijn altijd

via de moeder laten lopen, wat op wetenschappelijke basis onmogelijk

is. Vandaar  dat men het Britse koningshuis via Tamar Tephi, dochter

van koning Zedekia, laat afstammen.

De echte leeuw van Juda,

met vijf-delige kroon, zoals David met

vijf steentjes Goliad versloeg!

KINDEREN BELIALS & DE PHOENICIëRS

Belial volgens Strongs Concordance 1100 = bel-e-jah-al = nietsnut,

vern ie t i ge r ,  a fva l ,  co r rup t i e ,

ongoddelijk.

B e l i a l s k i n d e r e n  =  g e m e n e

schobbejakken, kinderen van de satan.

Belial is een gode vijandig wezen uit de

SJEOOL, het land des doods, Ps.18:5,

waarvan geen terugkeer mogelijk is --

dat  is  van het weggezonken

ATLANTIS en MU.

Belial is een personificatie van de

ONDERWERELD.  Bel of Baäl = heer

der zon. Zonneaanbidders, net als

Keizer Constantijn, die de sabbat veranderde naar de zondag.

De PHOENICIëRS

De Barat-phoeniciërs komen van het Noorden der Perzische Golf, waar

nog een restantje van Atlantis in leven bleef, bij de Zuilen van Hercules.

Het Phoenicisch was de wereldhandelstaal van toen, net als het Engels

van nu. Het Engels is in feite Phoenicisch.

Phoenix is het Egyptische 'Pa-Hanok' = huis van Henoch. Hier begint het

bedrog van de Vader der leugens, die altijd onder een ándere vlag vaart.

Men zegt van Henoch af te stammen, doch het zijn Atlantiden.

De eerste letter van het Phoenicisch is de Aleph, de a, in liggende vorm,
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en beeldt de STIER

met hoornen uit, de

BULL, Taurus. Deze

vinden wij weer terug

bij de Merovingers

en bij de Engelsen.

De Phoeniciërs zien

in elke phoenix-

cyclus der zon de

wedergeboorte van

Henoch, en vooral de

Aryan-phoeniciërs,

die zich "Griek" noemden, zagen in die cyclus hun terugkeer uit de

onderwereld, terug van te zijn weggeweest. De Phoeniciërs waren goede

techneuten, net als hun voorgeslachten in Atlantis en Mu:

scheepsbouwers, navigators, diamantslijpers, ingenieurs, etc. Het waren

kolonisten, net als de Engelsen en Hollanders (want ook in Holland

zaten vele van deze Atlantiden).

Volgens prof. G. Rawlinson in "Story of Phoenicia" waren het de

Phoeniciërs die Engeland het eerst ontdekten en bevolkten. Ook prof.

Waddell in zijn boek "Phoenician Origin of Britons, Scots and Anglo

Saxons" zegt dat de Barat-phoeniciërs Engeland bevolkten. De Barats

hadden Neptunus op een paard, met zweep in de hand als ‘god-

symbool’.

Barati en Fortuna zijn identiek, en daar komt het woord Brittania

vandaan, met dat van Brut, eerste koning der Britons. Brut kwam van

TROJE, waar ook de Merovingers vandaan kwamen.

De Belialskinderen vluchtten naar Arcadië, en de Grieken en Spartanen,

allen zijn: ATLANTIDEN!! Zij zien zich als de grote leiders van

Moeder AARDE. De AARDE is ALLEEN VAN ONS, staat in de Rig

Veda hymne.

Britain was hun Fortuna-land = welvaart, met de HOORN des

OVERVLOEDS, het land van hun VERBOND (berith-barat) met

BAPHOMET, de VUURAANSTEKER, net als Neptunus een VUUR-

priester was, met Bel-aanbidding, waarvan ook Stonehenge getuigt,

alsmede het Swastika-Hakenkruis. Kijk op Internet eens naar de

herkomst van het hakenkruis.

Van dit zonnekruis, de X, is het St.Andrewskruis afkomstig, te zien in de
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Britse vlag. Het is Xat, de Phoeniciër CATTI, Getea waarvan de naam

SCHOT afstamt, en die in Cattiwick (Katwijk) handeldreven in

Barnsteen. De X is de hamer van Thor, de Gotische naam voor

"MESSIAS" (prof. Waddell).

Gure, Garza of kruis = speerpunt des doods, zoals in de St.George

legende. Ook de Britse figuur van St.Michael (niet de Engel MICHAEL)

is de Phoeniciër Mikal, de oogstgod met de zwaan/phoenix die wil

sterven als daardoor een zegen over de Atlanten-mensheid komt.

Zij hadden ook een god ELIOUN, Hypsistos = de meest Hoge (pseudo

Elohim).

De Grieken waren identiek aan de Phoeniciërs. Griek komt van GRAECI

= ORIENTALS, die

afstamden van Deucalion

en Pyrrha, die met 3

zoons de vloed over

Atlantis overleefden.

De eerste Grieken waren

Pelasgians (pela-giants =

REUZEN van Anakim),

d i e  d e  C y c l o p e a n

S t e e n m o n u m e n t e n

bouwden die o.a. in

Engeland staan, zoals

Stonehenge.

Men zegt van Eber/Heber af te stammen, van diens zoon Peleg,

Gen.10:25, doch zij liegen het, het zijn wezens uit de voortijd!

De Hellenen-Grieken begonnen met de DORIANS (Dorians is een

andere vorm voor Trojan) samen te gaan, waarvan de Merovingers

afstammen, de KINDEREN BELIALS! Onder die Hellenen zaten later

wel velen van de 12 stammen in de verstrooiing.

Het Spartaanse-Helleense-Trojaanse "Koningsbloed" zegt van

Benjamin-Juda af te stammen, doch ze stammen af van Je-ZEUS,

Baphomet, alias HIRAM ABIFF.

Benjamin leverde de eerste koning, n.l. SAUL, een giant, reus. Was hij

een Belialskind en gaf Elohim hen ondanks alles een kans? David

ontnam hun alle troonrechten en de stad Jerusalem. De Merovingers is

het erom te doen alsnog de stad Jerusalem én het koningschap op te

eisen, n.l. van SAUL!
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De Galileërs waren ook Benjaminieten, (goede) die niet met de

Belialskinderen meededen, doch werden veracht door de Joden. Uit hen

nam Jashua 11 discipelen als trouwe volgelingen.

Wij zien dat Ezau machtig is in het einde van deze aioon, dat hij de

vorstenhuizen en tronen bezit en alles in zijn RODE kleur verft en zich

tooit met de versierselen van Jakob. De Rode LEEUW van Nederland

komt van EZAU, doch de Leeuw op zich is die van Juda, alleen de kleur

en de rechtopstaande stand deugt niet. Eens zal Ezau-Baphomet KLEUR

MOETEN BEKENNEN, en zal de LEEUW ontdaan worden van het

Bloed Rood om zich in zijn ware kleur te mogen vertonen als de

LEEUW van JUDAH.

De Merovingers als PSEUDO Benjaminieten =

Ezau-Atlanten

Volgens de legende is Merové, de stamvader der

Merovingers, afkomstig van een halfgod. In de naam

Merové zit het Franse woord  voor "moeder" en het

Latijnse woord voor "zee". Zijn moeder was zwanger van zijn vader

Clodio, en ging zwemmen in zee en werd daar verleid/verkracht door

een zeewezen dat van overzee kwam, genaamd: Bestea NEPTUNI

Quinotauri similis (= een beest van Neptunus gelijk aan Quinotaurus).

Taurus = stier.

Toen Merové werd geboren, stroomden er TWEE soorten bloed in zijn

aderen (net als de Amalekieten: Amalek = verhoerd bloed, ame-leukos =

Amerika). (Volgens de online-Bijbel is het AmAlek/Amalekieten en niet

Amelek)

Welnu, van deze Merova of Merové komt onze RODE Nederlandse

Leeuw!

Uit hem stammen de Visigoten, de VIS-JODEN, zoals Dagon, half vis

en half man, en Poseidon, waarvan een standbeeld staat in de hal van het

gebouw der V.N. te New York.

Waarschijnlijk werd met bovenstaande legende bedoeld dat de Franken

hoereerden met overzeese Atlantiden om via de moederlijn twee

geslachten met elkaar te verbinden, gelijk de joden ook doen  (hoe is

wetenschappelijk niet door hen aan te tonen, daar de bloedlijn alléén via

de man kan gaan).

Deze Merovingers waren ingewijd in geheime wetenschappen en
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Clovis in 497 gedoopt

occultisme en waren door een speciale MOEDERVLEK herkenbaar

(mogelijk op de billen). Die vlek was hét bewijs hunner ‘goddelijke’

oorsprong. Die moedervlek had de vorm van een ROOD KRUIS.

Hiervandaan komt het wereldwijde RODE KRUIS. Wat denkt U van het

beest, de gevederde slang Quetzalquatl, dat voor de ingang van het

Nederlandse Rode-Kruisgebouw staat?

(Veel Japanners en ook negers hebben bij hun geboorte twee vlekken

boven hun billen, zie onze brochure over de Erfzonde.)

Tijdens de kruistochten werd onder dit Rode Kruis als vaandel naar

Jerusalem opgetrokken. Ook Baphomet heeft op sommige plaatjes een

Rood Kruis op de borst.

De Merovingers werden dan ook niet als gewone koningen gezien, maar

als Priester-Koningen, als belichaming van de vleesgeworden god. Hun

belangrijkste heilige symbool was de BIJ (de raat is altijd zeskant). In

het graf van Chilperick,

kleinzoon van Clovis, zie

Elseviers wereldgeschiedenis

deel I,p.185,  werden meer dan

300 bijen gevonden. Toen

Napoleon tot keizer werd

gekroond liet hij die bijen op

zijn mantel bevestigen. Naar ik

meen heeft Beatrix, en ook

El i s abe th  we l e e n s  een

hermelijnen Koningsmantel

aan die met bijen is versierd.

Hun voorliefde tot bijen komt

vanwege hun para-inslag,

anderen voor zich laten

werken! Op een snuifdoos der

Vrijmetselaars staat een bijenkorf met bijen, zie foto: 

De Merovingers beweren van Noach af te stammen (dus Semieten),

maar zeer zeker is dat het Kanaänieten zijn, van Chams kleinzoon.

Volgens latere onder-zoekers komen de Merovingers uit het Griekse

Arcadië. Arkades = volk van de BEER, Ursus. Arkas is met Artemis

verbonden, waarnaar het sterrenbeeld ‘de GROTE BEER’ genoemd is.

Veel van deze beren vinden wij terug in de heraldiek, vooral Duitsland.
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De Sicambrische Frank-en, waaruit de Merovingers voortkwamen,

aanbaden de beer in de vorm van Artemis-Arduina, schutsgodin der

ARDENNEN. King Arthur = Arth = beer.

De Merovingers waren polygaam en hadden soms harems.

Clovis, 481-511, kleinzoon van Merové, sloot een verbond met de R.K.

Kerk en kreeg in ruil daarvoor de titel NUVUS CONSTANTINUS,

m.a.w. hij zou over het Nieuwe Heilige Roomse Rijk regeren, en via

erfrecht zou dit rijk bij de Merovingers blijven. Het centrum van dit

nieuwe rijk is PRAAG. Keizer Constantijn liet zich plaatsvervanger van

Christus noemen, en schonk Rome de kroonjuwelen, die reeds eeuwen in

Praag worden bewaard. De gehele R.K.kerk is achter de Franken gaan

staan, en hiermee is de nauwe samenwerking begonnen tussen de Franse

kroon en de Heilige Stoel, die in de westerse geschiedenis daarna zo’n

grote rol zou gaan spelen. Zie Els.wereldgeschiedenis deel I, p.185.

Sigebert IV kreeg de bijnaam PLANT-ARD (beer) als een vurig

bloeiende rank aan de Mero-wijnstok. In

het boek ‘Het verborgen Heiligdom’ p.21.

wordt Pierre Plantard de St. Claire

genoemd, die zich Groot meester van het

geheime genootschap van de Prieuré de

Sion noemde. Bij de Merovingers liggen

de wortels van de VRIJMETSELARIJ. Er

staat in de profetie: VLOEK MEROZ!!

Richt.5:23 (heeft dit ook iets met de Mei-

roos/Mayflower te maken!?) De

echtgenoot van de koningin van

Denemarken is ook een Merovinger, Henri de Montpézat, alsook dr.

Otto von Habsburg, titulair koning van Jerusalem (Holy Blood p. 239).

Met het schip ‘De Mayflower’ zijn de Pelgrimfathers naar de nieuwe

wereld vertrokken, om daar hun nieuwe Atlantis te stichten, dat is

modern Amerika.

De verbindingsschakel met de stam BENJAMIN:

Hirams meest toegewijde discipel was BENONI, en Jerusalem lag in het

land Benjamin. Onder de Benjaminieten zaten de "kinderen BELIALS",

die Ishtar en Astarte vereerden. Zij verkrachtten de vriendin van de

Levitische priester tot ze dood was, waaruit een oorlog tegen de

Benjaminieten ontstond. Saul was de eerste koning, ook uit Benjamin,
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die een zekere DOëG had tot herdersvorst, een soort geheime agent uit

Ezau.

In de documenten van de Priori de Sion verwijst men naar de

Benjaminieten, die hun land verlieten tijdens die burgeroorlog, waaruit

later Godfried van Bouillon koning van Jerusalem werd en de Orde der

Priori de Sion stichtte.

Hier hebben wij de verbindingsschakel naar EZAU, via Benjamin, via de

kinderen BELIALS (uit hen stammen de Merovingers en onze

Nederlandse Leeuw).

De Benjaminieten beschermden deze kinderen Belials, en het waren hun

buren, de Filistijnen, Phoeniciërs en Atlantiden, die de moedergodin

vereerden in de vorm van een STIER-TAURUS, waarvan de Engelse

John BULL afkomt (ook Brutus-Brittanië). Van deze pseudo

Benjaminieten (Ezau + Atlantiden) komt het pseudo Efraïm-Engeland

(van de gevallen Engelen, Anakim). Op de vlucht voor de burgeroorlog

kwamen zij te Arcadië in Griekenland en werden bondgenoten met deze

Phoeniciërs. Belial - Belus - Baäl, verpersoonlijking van het kwade.

Zelfs een stam in Benjamin heette BELA. Arcadië werd door SPARTA

geregeerd. In Makkabeën 1 staat dat deze Spartanen broeders waren van

de Joden (= Ezau)!!!

Van Koning SAUL tot PRINS WILLEM van ORANJE

Saul was uit de stam Benjamin, en aan de vrucht zullen wij de boom

herkennen. Met argusogen is door de boze en zijn nageslacht -"de

kinderen Belials"- die zich meest in de stam Benjamin inmengden,

gekeken naar het wáre zaad voor de TROON, naar het koninklijke bloed,

naar de telg van David uit Juda.

Hoe kon God nu Saul uit Benjamin tot koning maken, terwijl de profetie

van Jakob was dat uit JUDA de heerser zou voortkomen? Dat was om

alle tegenpartijders een "kans" te geven zich waar te maken. Zo kreeg

Saul de kans. Het bleek dat hij niet deugde. Hij was een giant/reus met

een kwaad hart, een Belialsman, die zijn laatste toevlucht zocht bij de

Sjeool, het dodenrijk via waarzegsters. Hij was een Gibeoniet,

Kanaäniet.

In de tijd na Jezusverwachtte men dat de Koningsbloedlijn in Frankrijk

was, via Maria Magdalena en Martha met Lazarus die in Marseille

waren aangekomen. Juist dáár vinden wij het Judea-waarmerk van de
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De Merovinger

mythehttp://drakenberg.weebly.com/medieval-legacy.ht

ml

FLEUR DE LIS, de LELIE, met de LEEUW en dat in een streek van de

WIJNSTOK.

In die omgeving zien we dan ook veel vorstenhuizen ontstaan, met de

bewering "het koningsbloed" te bezitten. Ook dáár ontstond het Huis van

ORANJE.

God hield echter de wáre Koningslijn verborgen --- tot SHILOH zou

komen, HIJ die daar RECHT op heeft, zoals in Ez.21:27 staat. Die

vertaling is onjuist, het moet zijn: tot men te Silo komt. Het gaat niet om

een toekomstig persoon, maar om een locatie.

Silo = Strongs Concordance 7886 = tranquil. Gen.49:10.

Seku-silo = VORST (tot de recht gezalfde komt). Het wijst naar Judah,

diens zoon SELAH. Selah = laatgeborene, 3e zoon van Juda. Sela was

een plaats in Benjamin, en juist dáár werd het geslacht van Saul

begraven! 2Sam.21:14, wat te denken geeft.

Sela = rots (stad in Edom: PETRA).

Sela komt ook in de

stamboom van Jezus

voor, Luk.3:35.

In de tijd dat de familie

Magdalena etc. in

Marseille aankwamen,

regeerden daar de

VISIGOTEN, en men

veronderstelt dat de

familie zich met de

Visigoten (vis-joden

van Dagon) heeft

vermengd vóór zij zich

z o u d e n  v e r m e n g d

hebben met de Franken,

waaruit de Merovingers voortkwamen.

Door de Merovingers is echter NOOIT ronduit gezegd dat zij van het

échte bloed van David waren!! (Holy Blood p.346)

Wel beschouwden de Merovingers zich als Nazireërs, met lang haar.

In die tijd was GUILLEM de GELLONE koning van de joden in

Septimanië in Spanje (zoon van Theoderick de Merovinger). De
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Karolingers en de R.K.kerk erkenden met tegenzin dat Guillem het

koninklijke bloed van David was. Volgens recente onderzoeken was

Guillem joods (Edom-joods = valse jood, en geen pojo of positieve

jood). Guillem treedt in ridderromans op als Guillaume (=WILLEM)

prins van ORANGE, die vloeiend Hebreeuws en Arabisch spreekt. Op

zijn wapen stond de LEEUW van JUDA. Hij had de bijnaam "HAAK-

NEUS" vanwege zijn extreem kromme neus, het Kaïnsteken der valse

joden. Hij hield zelfs de sabbat en de feesten.

Toen Lodewijk (zoon van Karel de Grote) tot keizer werd gekroond,

plaatste deze Willem van Orange hem de kroon op het hoofd. Is het pure

toeval dat de "Vader des Vaderlands" ook Willem van Oranje heette? Hij

voerde de (RODE = EZAU) LEEUW van JUDA als wapen, afkomstig

van de Merovingers.

Het nageslacht van Guillem waren o.a. de graven van Aquitanië,

Bretagne, en in de 10e eeuw een Hughes de

Plantard, bijgenaamd de "Lang-neus", die een

rechtstreekse afstammeling was van Dagobert en

Guillem de Gellon, eerste graaf van Bologne. Zie

eens welke lange rechte neuzen er in het Huis van

Oranje-Nassau zijn, denk aan Willem & Mary

(broer en zus - alchemisch huwelijk).

De kleinzoon van Guillem en Dagobert was

GODFRIED van BOUILLON, hertog van

Lotharingen ..... waar dr. Otto von Habsburg van

afstamt ..... rechtmatig vorst van Jerusalem, stelt

men.

Hiervandaan komen de zogenaamde Fisher-kings, waarvan de pausen

nog hun grote ring aan hun vinger dragen, de Fisherring.

HET ALCHEMSCH HUWELIJK  VAN WILLEM & MARY

Goede vrienden van Willem en Mary waren de broers Van Helmont.

John was een bekwaam fysicus en chemist, van nobel karakter.

Helvetius was lijfarts, publiceerde in 1667 zijn ervaring met de "Steen

der Wijzen", een glas-geelachtige steen, goed om zeker 20 ton goud mee

te maken. De proef gelukte en Helvetius ging ermee naar een goudsmid

die nog nooit zulk goed goud had gezien. De Alchemisten zochten zowel

materiële als geestelijke zaken te transmuteren.
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Willem en Mary moesten met elkaar trouwen

Paleis HET LOO was voor hen het Heilige der Heiligen, n.l. het bed van

Willem en Mary, waar-voor dikke gordijnen hingen, alwaar Willem en

Mary de proef hebben genomen. Wanneer wij staan in hun

slaapkamer/labo-ratorium, en dit ‘heilige der heiligen’ bewonderen,

horen wij als het ware de stem van het verleden: "Hier vond de

transmutatie plaats, de research van de STEEN DER WIJZEN."

Natuurlijk ontbreekt de VIOLETTE kleur niet, van de hoogste

kosmische straal. Het onderzoek naar de "ONSTERFELIJKHEID" en

"WEDERGEBOORT

E" resulteerde echter

in kinderloosheid;

Mary is op 32-jarige

leeftijd gestorven, en

Willem viel van een

paard  en  s t i e r f

daarna.

H E T  K A N

VERKEREN!

Let op de vrome taal

waarmee Helvetius

d e  f i l o s o o f  d e

bescherming van de Almachtige Willem toebidt!!, is te lezenin het boek:

Alchemie. A. Coudert p.50.

Bekijk vooral onderstaande website:

http://drakenberg.weebly.com/medieval-legacy.html

Twee artikelen in de Libelle van aug. 1988 weten te vermelden dat

Willem en Mary volle neef en nicht van elkaar waren. Willem was

ALCHEMIST, evenals zijn Lijfarts en vrienden. De Alchemisten

schuwden geen bloedschande tussen vader en dochter, broer en zus, etc.,

zie figuur:

In "Le triomphe Hermetique" krijgt de alchemist de raad: "Open de borst

van uw moeder met een stalen mes, tast naar haar baarmoeder via de

ingewanden; daar zult gij onze zuivere stof vinden."

De bloedschande = terugkeer in de eigen schoot ..... toonde de

alchemisten de terugkeer tot de BRON van het LEVEN, waaruit dan een
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nieuwe en béter geboorte zou voortkomen. In het gedicht "VITRIOL"

geeft Valentinus de noodzaak weer van

het terugkeren in de moederschoot om

de wedergeboorte te kunnen ervaren,

d.w.z. om de "steen der wijzen" te

vinden. Zulks is imitatie van wat Jezus

in Joh.4 tegen Nicodemus zegt over

wedergeboorte.

De baarmoeder is duister, en vanuit het

duister komt immers het licht, zei men.

Willem en Mary volle neef en nicht, óf

broer en halfzus. Op gelijke wijze

huwden de Egyptische farao’s met hun

zusters. 

In ieder geval hebben zij de proef op de

som genomen om de STEEN DER

WIJZEN te vinden, en dit onder het

mom van "stri jder  voor het

protestantisme"!!!

Wilden zij SALOMO en de Koningin van SCHEBA nadoen?

Matth.12:42. Sheba is een oude vorm in het Hebreeuws voor "zweren bij

de zeven". Bathseba = de 7e dochter, Strongs Concordance 7656. De

koningin van Scheba = de koningin van het land van de zeven, een land

van 7 kolonies (later een gemenebest van 7 provinciën) en dat land is

HOLLAND, waar ALCHEMISTEN bijzonder goed GOUD wisten te

maken!!!!! Niet Egypte of Ethiopië, maar Holland ligt aan de "einden

der aarde", de kustlanden.

Zij wordt ook de koningin van het Zuiden genoemd, wat kan zien op

Zuiderzee, Zuiderland, Zeeland/Nehalennia. (zie Wondere Parallel.

H.v.Woelderen p.81).

Kasteel HET LOO is de "Holy Place" waar Willem & Mary zich onder

de IRMIN-levensstraal (St. Elmusvuur, zie onze brochures, serie

Electra) waanden ter activering van hun levensboom Ygdrasil. Het

gebied wat door de straal werd beschenen, heette: Loo. Irminlo =

Ermelo. De NAALD bij HET LOO is een PHALLUS-symbool, de

mannelijke penis, die daar als een ygdrasil staat te pronken, waar

duizenden christenen voorbijrijden, en er is kennelijk geen protestantse

haan die ernaar kraait!!
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In het bos bij paleis Het Loo staat de ‘Willemstempel’, een hut, waar in

de zolder een zespunt zit verwerkt.

Uit F.A.Yates:  The  Rosicrucian  Enlightments

RODE KOUSEBAND en HAKENKRUIS

De Orde van de Rode Kouseband  stond in 1992 in het nieuws vanwege

de toetreding van koningin Beatrix.

Wat is dat, en wat is de herkomst en doelstelling?

In deze wereld werken voornamelijk twee geestelijke grootmachten, n.l.

die van IHVH Schepper, en die van LUCIFER.

Met niet al te veel moeite zijn de werkwijze en de aanhangers van

beiden op te sporen, o.a. via heraldiek, lidmaatschappen, etc.

IHVH gaf aan Israël een altoosdurend koningschap, 2Sam.7:16, Ps.89.

Dit is NIET van toepassing op het namaak-

Israël van de joden, en evenmin op het Huis

van Oranje.

Lucifer houdt er ook een vorm van

koningschap op na, en zal dat zeer zeker

doen onder de vlag van IHVH, om vooral

niet op te vallen. De hand van Amalek is

immers bezig de Troon van IHVH in te

palmen, en Ezau zal  alsnog de

eerstgeboortezegen tot zich trekken.

De staatsvorm van het wáre Israël zal zijn: een KONINKRIJK. Dat wil

nog niet zeggen dat die troon, danwel de koning, altijd bovengronds

aanwezig is of op een troon zit. Met grote zekerheid is te zeggen dat de

Britse Troon NIET die van DAVID is, noch de Nederlandse Troon die

van Salomo/Nathan zou zijn. (Nassau moge dan veel op Nathan lijken.)

Op de troon van IHVH zal immers NOOIT een vrouw zitten!!! Van

Queen Elisabeth wordt gezegd dat zij van Mohammed afstamt, en het

uiterlijk van Charles is Atlantides, van een Griekse vader. Beatrix is

geen Oranje-Nassau, doch een Von Lippe Biesterfeld. De bloedlijn loopt

altijd via de VADER.

Het ware zaad Davids zit verborgen, zoals de kleine Joas in de Tempel

verborgen werd gehouden tijdens het schrikbewind van een koningin,

ATHALIA.
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Beatrix en Kissinger verdelen de wereld

Uit hun levensgedrag blijkt dat zowel het Britse als Hollandse

koningshuis (en andere Europese koningshuizen) al eeuwenlang

verbonden zijn met satanisch (Lucifer) ingestelde Orden, Organisaties,

zoals de Vrijmetselarij, Bilderbergers, Trilateralen, Alchemisten,

Kousebanders, etc.

Men bezigt de naam van God, doch hun god is niet IHVH, maar de

demonische GOD BAPHOMET of PAN.

Vele van deze "geheime" genootschappen zijn terug te voeren tot de

ATLANTEN. Een kaartje van de verbreiding van het HAKENKRUIS

geeft te zien hoe en waar Lucifer met zijn nakomelingen zich heeft

ontwikkeld. Opvallend dat dit geschiedde langs de bovenste

breedtegraad, dáár waar de aankomstroute ligt van de 10e Planeet, het

Nieuwe JERUSALEM.

De SWASTIKA is namelijk het BAPHOMETKRUIS, in gebruik bij de

Tempelieren van Philip IV, en is een oeroud symbool bij de Ariërs. In

het Sanskriet heet het hakenkruis SWASTIKA, en is in het Grieks zoveel

als "laatste goed", een geluksaanbrenger. Troje was een groot

hakenkruiscentrum. Ook op joodse synagogen prijkten hakenkruizen.

Het is het Zonnerad.

Het Hakenkruis schijnt vanouds

een joodse oorsprong te

hebben, of eigenlijk te wortelen

in de joodse identiteit, d.w.z.

Kaïn en Ezau. Vandaar dat ook

veel Nazi's van joodse

herkomst waren, o.a. A.

Eichmann.

Het Hakenkruis is dan een

rune-teken van de Ariërs. De

letter G die zij gebruiken o.a. in

het pentagram, betekent

(Gimbor = rune) ..... dat nog

een onbekende macht zijn invloed zal doen gelden t.z.t. in de betreffende

aangelegenheden .....

Die macht is LUCIFER, de terugkeer der Atlantiden, de "bokken" uit de

voortijd. Baphomet is de sabbatsbok! PAN.

Het hakenkruis is het teken van LICHT. Licht = LUCIFER. Het licht
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zoals de oermens zich dat als een bovenaardse natuuropenbaring

voorstelde, het heilige licht. Dit is het wat de Illuminati verwachten, in

de CFR, Trilaterale Commissie en Bilderbergers, waar koningin Beatrix

lid van is en waar mensen als Rothschild en Rockefeller het heft in

handen hebben.

Ook de LEEUW en de ADELAAR worden door de Lucy-trust gebruikt

om zich voor te doen als zijnde NIEUW ISRAEL, maar het is bedrog.

Men is reeds in een vergevorderd stadium om het wáre Israël, zaad van

Abraham, Izaäk en Jakob uit te roeien, en een eigen nieuwe

wereldregering op te zetten, via het 666-systeem, algehele

computercontrole. Via de aantasting van het "heilige zaad" d.m.v.

rasvermenging probeert men erin te slagen JAKOB te liquideren. Elohim

zij gedankt dat Bileam het voorzag en profeteerde dat er géén kans van

slagen is voor Lucifer, doch dat Jakobs koninkrijk bóven Agag verheven

zal worden, Num.24:7, als de LEEUW, vers 9, en er een STER uit Jakob

zal voortgaan, en er een scepter uit Israël zal opkomen, vers 17. Al het

goud en zilver van Balak kon aan deze profetie géén afbreuk doen, vers

13, en dát is van toepassing op al het goud en zilver van Rothschild en

Rockefeller! Er is géén toverij tegen Jakob, noch waarzeggerij tegen

Israël! Num.23:23. Dit

volk zal opstaan als

een oude leeuw, vers

24, en dát is van

toepassing op ONS

volk, het kleine landje

langs de kust, de

bestelde plaats, een

L a a g l a n d ,  e e n

k o n i n k r i j k  a l s

staatsvorm (hoewel

deze vorm slechts een

symbool is en in

werkelijkheid het parlement regeert). Toch voldoen wij aan de

voorwaarden van IHVH, en zál eens de TROON herbouwd worden, en

de vervallen hut van David hersteld!!

Het mysterie van de Hebreeuwse letter Alef is, dat deze ontstaan is uit

twee tegengestelde bewegingen, n.l. die der vrouwelijke swastika, en die
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der  mannelijke. Men heeft de swastika getekend in 17 vierkantjes, en

dat heeft weer betrekking op de letters IAO, en dezen hebben een

getalwaarde van 17.

De 'Oranjes' hebben een link met de streek Orange in het zuiden

van Frankrijk. Volgens Klaas van Urk 'huurden' de Tempeliers/Katharen

landgoederen in het zuiden van Frankrijk en wel van ene Guillome de

Orange. En met de 'Oranjes' bedoel ik niet degenen die momenteel hier

de lakens uitdelen. Zij gebruiken die naam in ijdelheid, maar de 'keten' is

tweemaal verbroken. Wilhelmina is wel het kind van haar vader, maar

niet van koning Willem III, die vóór haar geboorte al was behandeld

voor zijn geslachtsziekten. In Genève was dat en hij kwam steriel terug

oftewel onvruchtbaar! Hij kan dus niet haar biologische vader zijn.

Daarom ook, zo vermoed ik, riep prinses Margarita naar haar tante Bea;

'U weet ook wel dat u het recht niet heeft op uw positie', of woorden van

die strekking...

 

Vermoedelijk 'weten' Edwin De Roy van Zuydewijn en zijn liefje

Margarita hierover meer... en stelden ze dat aan de kaak. Dat had te

maken met 'oud zeer' tussen Edwin's vader en prins Bernard. Uiteindelijk

zijn de twee uiteen gegaan, onder dreiging van 'royering' uit de familie

voor Margarita en onterving. Bea is de baas, dus ook Irene en haar

kinderen voegen zich uiteindelijk... zo zal het ongeveer gegaan zijn. Ik

vermoed dat koningin Beatrix drommels goed weet dat haar positie en

die van haar hele familie onrechtmatig is... maar dat geef je niet zomaar

op natuurlijk! Zo is de kleur oranje via de Katharen en prins Willem van

Orange Nassau verbonden met Nederland... ook onze ranja-limonade,

gedronken door hele generaties schoolkinderen tijdens de schoolreisjes

en koninginnefeesten is kleurrijk afgestemd op ons koningshuis. Niks

toevalligs aan overigens...

 

Als groen de kleur zou zijn van ons koningshuis, hadden we al

hectoliters groene grenadine-limonade weggedronken. Het zou

moeilijker worden als blauw de kleur zou zijn... Elisabeth zag dus een

geheel rode hemel in haar droom (visioen?) en dat heeft alles te maken

met de komst van de 12e planeet-komeetster GUD als hij in de

astroïdengordel aankomt. 

PS. Er volgen nog meer brochures over het Huis van Oranje.


