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Het Koninklijk Huis stamt niet af van David, serie 2.

Voorwoord:

De West-Europese vorstenhuizen kunnen niet afstammen van koning

David. Deze studie is dan ook in de eerste plaats bedoeld voor de broeders

en zusters die de Brits-Israël en Nederlands-Israël-gedachte zijn toegedaan.

Zelf ben ik nu reeds zo’n veertig jaren met deze studie bezig, en in de loop

der tijden zijn er verhelderende zaken naar voren gekomen. In het begin

kan men nooit verwachten dat wij ineens alles op een goede rij hebben

staan. Wij staan in het begin dikwijls nog met de ogen te knipperen

wanneer de eerste zonnestralen de nacht verdrijven.

Ook ik meende stellig dat de Britse en Nederlandse koningshuizen van

David afstamden. Deze gangbare opvattingen ben ik echter gaan toetsen

aan allerlei feiten en Schriftgegevens.

Of ik het nu prettig vond of niet, de

gedachte dat het onze én het Engelse

Koninklijke Huis van David afstamde

werd onhoudbaar. Heb ik ergens een

fout gemaakt, een ieder die mij

daarop zal willen attenderen doet mij,

én de waarheid een grote dienst, want

het is immers de waarheid waar wij

voor staan, om deze te zoeken en

uiteindelijk te behouden. Foute

zienswijzen moeten wij bereid zijn te herzien. Wij mogen niet  -kost-wat-

het-kost- foute zienswijzen blijven handhaven!

Wij zijn alleen gediend met waarheid, zo vol mogelijk!

De ORANJE-NASSAUS en de (Edom-)JODEN

Bij de Nassaus komt de naam MENDOZA voor, Mencia gehuwd met

Hendrik uit Breda. Het grootste deel van haar vermogen ging na haar dood

naar neef Willem van Oranje/de Zwijger. Deze Willem en een joodse prins

uit Portugal werden beiden Mechoetanims genoemd (= VADER). Hun

beider kinderen huwden met elkaar.

De schoonzoon van Willem van Oranje was voljood.

De dochter van Willem van Oranje en Anna van Saksen heette gravin

Emilia, zus van prins Maurits, en was gehuwd met Don EMANUEL, een

Marraanse jood. Marranen zijn Portugese joden, en marraan betekent
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‘varken’.

Marcus PEREZ, een Marraanse jood, was een fervent medestander van

Prins Willem van Oranje voor het Calvinisme. Calvijn was ook joods.

(Calvin, Cohen)

In 1642 ontving Menasse Ben Israël in de

synagoge aan de Houtgracht in Amsterdam

Frederik Hendrik en de Engelse Koningin.

Het huwelijk van haar dochter Mary

STUART (Merovingers afkomst) moest

geregeld worden, met Willem II. (Uit

alchemische oogmerken).

Dit was een ZEER SPECIAAL HUWELIJK,

dat van WILLEM en MARY, want het waren

(half)ZUS en BROER.  Het was een

Alchemisten-huwelijk!!

Nadien hebben alle Oranje-generaties de

band met die Portugese jodengemeente

gehandhaafd. Wilhelmina, Juliana en Beatrix (laatste op 22 aug. 1975)

bezochten de gemeente ESNOGA.

De joodse inmenging is aan de

Oranje-Nassaus niet voorbijgegaan.

Don Antonio 1534, onecht kind van

kroonprins Lodewijk van Portugal was van

een jodin. Hij knoopte connecties aan met

koningin Elisabeth en Leicester. Stierf in

1595, twee zonen achterlatend. De oudste,

Don Emanuel, trouwde in 1597 met EMILA

VAN NASSAU, dochter van Prins Willem I,

en zij woonden in kasteel Wijchen, Gld.

Hun geschiedenis is een bewijs van de

nauwe connecties van veel Marranen in

Neerlands hoogste kringen.

Of er later nog meer joodse inmenging is bijgekomen, is een onderzoek

waard. De joodse gelaatsuitdrukkingen van enkele leden van ons

koningshuis geven wel die indruk.
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HET MALTHEZER KRUIS

Dit kruis zou, volgens de New Age-profetes ...Elisabeth Prophet een

symbool zijn van een perfecte balans der GODSVLAM -- zoals het in de

hemel is -- zo zal het op de aarde zijn. Onderstaand is een samenvatting

van wat zij over het Malthezerkruis zegt in haar boeken: De vlam zou

energievoedster zijn waardoor ziekten verdwijnen en deugden zich

ontwikkelen.

De NOORDvleugel zou zien op een uurglas, een kanaal waardoor de

kracht van God overvloeit in de andere armen als KRACHT, WIJSHEID en

LIEFDE.

De balans tussen de bovenste vleugel, welke de energie van de GEEST

ontvangt, en de drie lagere armen, door welke die energie doordringt tot in

de materie, voorziet in de manifestatie van de Godskracht. De energieën

van de drie lagere vleugels zien op het

voortbrengen van het pure ZIJN in vaste

vorm of in aktie, de drievoudige vlam.

KRACHT van de linkerarm zonder

LIEFDE van de rechter is negatieve

polariteit. De energie van de godheid als

KRACHT die in de octaven van perfectie

tintelt - zwelgt het negatieve der materie

op. POWER (kracht) is de THESIS

(stelling), WISDOM (wijsheid) is de ANTITHESE (tegenstelling), en LOVE

(liefde) is de SYNTHESE (samensmelting).  Op deze grondgedachte heeft

Hegel zijn filosifie gebouwd, wat door Marx omgekeerd werd

overgenomen.

Wijsheid magnetiseert de kennis in de kracht van

Elohim.

De bovenste vleugel is het COSMISCHE WITTE

VUUR van ISIS, die de drievlam voortbrengt,

stapt uit haar latent zijn in de vurige kern van de

drievlam om antithese te worden. Uit deze

vereniging komt de synthese, de vele

manifestaties van het grote geheel o.a. de zonen

en dochteren van God.

De mens als BEELD GODS draagt de

oorspronkelijke THESIS, ANTITHESE en
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SYNTHESE als TRILOGY van de drievlam in zijn hart, zegt men. Hij zou

kind-mens zijn van de Moeder-ISIS. De liefde Gods slokt alle ANTI's op,

want het bevat kennis en kracht in één. Liefde is de onverslaanbare

cosmische kracht, drijft alle kwade machten uit. 

Het Malthezer kruis symboliseert de INTEGRATIE van GOD IN de MENS

(men zegt dat de mens GOD wordt, via integratie!!). Als deze integratie

compleet is, komt er een zonneflits in het midden

van het kruis, als teken van het PEFEKTE

HUWELIJK op alle fronten -- het is het

ALCHEMISTISCHE HUWELIJK van het LICHT,

God in ALLES ... AAN U IS DE KRACHT!!

Dit is antichristelijk, om als bedorven LUCIFER op

te klimmen en ‘God’ te worden. Op deze wijze is

ROME via het Malthezer kruis en de Orde der

Malthezers bezig het "kingdom of God" te bouwen.

Het is een MULTI-sexueel SYMBOOL!!

En, ook onze koningin BEATRIX is van de partij!!

WIE WAREN DE KELTEN?

De meeste Kelten vormden geen overblijfsel van de oude Israëlieten, zoals

de Brits Israël-mensen leren, maar zijn INDO GERMANEN. Zij

onderscheiden zich in hun exotische leven door een grote wildheid in het

vechten. Voor hen heeft het leven weinig waarde, en slechts helden op het

slagveld zijn in waarde (uit B.C. Lievegoed, Mysteriestromen Europa).

De Kelten en de komst van hun Messias, de GALAAD:

Wij weten dat de megalitische cultuur uit de Levant (is het Midden-

Oosten) komt. Het woordje GAL geeft ons de richting aan, etymologisch.

Veel landstreken in het Oosten beginnen met GAL, n.l. Gallië, Galatië,

Galilea, Gilgal, Galed, etc. Deze plaats-streeknamen staan in direct verband

met Megalieten, opgerichte stenen. In Gilgal stonden 12 opgerichte stenen.

Gallim = steenhopen.

Galil = steencirkel.

Jakob sloot een verbond met Laban en noemde de steenhoop Galed. En bij

de Donaumonding ligt de plaats Galati.
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Galoet = diaspora.

Vastelandskelten werden GAEL genoemd, die het Gaelic en Cymric

spraken.

De Kelten zijn in twee groepen te verdelen:

- de zeekelten, ook GAEL genoemd, doch zij spreken niet het Gaelic.

- de vastelandskelten in Midden-Europa.

Julius Caesar noemt de Kelten ook KIMBRI. Zij komen van vóór 700

v.Chr. uit de Kaukasus en Krim, waar ook de Khazaren vandaan komen.

Deze Kelten waren ARIëRS, afkomstig van de hoogvlakten uit IRAN, zegt

R.Charroux.

Deze Kelten, in tegenstelling tot de zeekelten,  waren GEEN Israëlieten!!

Gilead of Galaad, Galilea, dragen weliswaar het woordje GAL, doch dat

wil nog niet zeggen dat het hier om Kelten gaat.

De naam Beth=Khumri (Huis van Omri) of Gimiri, waarvan Herodotus

zegt dat zij naar de Kaukasus waren verdreven onder de naam Kimmeroi, is

geen bewijs dat dit Israëlieten waren.

Ook de Skythen, die in nauw contact met de Kelten stonden, waren geen

Israëlieten. Herodotus noemt hen Saccae (SAKSEN), doch dit is niet van

Izaäk. Er is door de Boze heel wat nagebootst, om vooral het wáre zaad van

Izaak te verdoezelen.

Nee, het waren Ariërs van Nefilim-afkomst.

Deze Kelten hadden hun eigen gewoonten, en van  hen komen de

BROEKEN. Is de broek dan wel zo mannelijk? Droeg Jezus geen ROK, en

hoe kleedde IHVH ADAM en EVA?

S. Pigeot zegt dat volgens de middeleeuwse geschriften de Britten, Ieren en

Pikten afstammen van de TROJANEN en Skythen.

De Kelten kwamen naar Engeland vanuit het Seine-dal, als Seones, en

vanuit het Loire-dal als Liguram, en vanuit Bretagne als Britonen of

Belgae.

A. Marcellinus zegt dat de Kelten zich beroemen op hun Trojaanse

afstamming. De Trojanen zijn afkomstig van Atlantiden, van de

Nefilimvolken. Wel zat er tussen deze volken wat volk van Israël, met

name van de stam DAN. Wederzijds hebben de Kelten en Israëlieten

dingen van elkaar overgenomen.

De Kelten vereerden vooral de Eik en Maretak of Mistletoe. De Mistletoe

is een PARASIET (dit typeert hun afkomst) op de Eik, en heeft witte
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Deze unieke foto van Beatrix heb ik boven m'nbed

hangen. De foto stond in  Vorsten Vandaag no.39. Het

onderschrift luidt:

'In deze spectaculaire japon kwam prinses Beatrix met

prins Claus naar het lustrumcongres van de Bond van

Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers op 10 mei

vorig jaar.

De japon vertoont een reptielenpatroon, een

slangenhuid.

geneeskracht ige bessen.

Waarom is de Druïdische

Maretakviering net zo heilig

a l s  d e  c h r i s t e l i j k e

Avondmaals-viering?

De Keltische heiligdommen

hadden een heilige boom,

meestal de EIK, en een heilige

Berg, een Cirkel of NUL. Bij

zulke plaatsen komen wij

m e e s t a l  h e t  w o o r d

NEMEDON tegen, zoals in

Zeeland Nehellenia. Zie

H.v.Woelderen: Wondere

Parallel. Dit wijst naar

natuurreligie, wat afgewezen

wordt in Deut.12:2 en

Jer.17:2.

De Druïden waren mannen

van de EIK.

Al  deze  K a n a ä n i e t en ,

P h o e n i c i ë r s ,  P e l a sge n ,

Trojanen en Grieken (ook ons

Vorstenhuis stamt van hen af,

van de ‘keizerlijke stam’, van

Julius Ceasar, zie brochure

deel 1, p.6.) waren blanke

Ariërs met blauwe ogen en

blond haar. Dit zijn echter

géén Israëlieten.

Zij vereerden de god Baäl of

BEL, en op 1 mei het BELTENE-feest. 1 mei is de heilige datum van de

Keltische MAI EVE van BELTENE, de VENUS-god.

Ook de stier-verering speelt een grote rol bij de Kelten (John Bull =

Engeland).

Deze Kelten geloofden in het getal 3, de driekoppige goden, en ook

geloofden zij in de onsterfelijkheid der ziel.

Men verwachtte een Messias, de GALAAD of STEENMENS (zie L.
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Pauwels in "De eeuwige mens").

Deze Kelten zijn geen Israël-volkeren, maar Cro-magnon, de Tehenus,

Atlantiden.

(Mogelijk is onder hun naam een stukje Israël meegelift, en als Galaten of

Gelderlanders in Nederland terecht gekomen).  Hun Messias zal de

GALAAD zijn.

De naam ROCKEFELLER = Steen-houwer. De Rockefellers behoren tot

de machtigsten op aarde, en zal de zoon van David Rockefeller de

komende Messias zijn, "zone Davids"? Wij zijn op onze hoede voor deze

valse Messias.

HERKOMST DER ANGEL SAKSEN (Britten/Yanks)

Door de Brits-Israël-visie wordt gepropagandeerd dat de Anglo Saksons de

"zonen zijn van Izaäk". Dit is onjuist.

De SAKA's komen uit NEPAL, van Budha, de Sakasuna of Saksen. In

Nepal woonden Nefilim (gevallen Engelen en hun afstammelingen) die met

Kaïns vrouwen omgang hadden, Gen.6. Het zijn wezens uit de afgrond, de

Nebel of Nevel. Daaruit komen de ARIANS voort.

Van Kaïn stamden o.a. de Kenieten af, en uit Cham kwam Kanaän, de

vervloekte,  die in

coalitie met Amalek en

Ezau een illuster volkje

vormde van eeuwige

zwervers, o.a. onder de

naam "jood".

Uit de Saka's kwam een

groep voort die zich

b e k e e r d e  t o t  h e t

M o h a m m e d a n i s m e

( a l l e e n  o m me e r

invloed) en zij noemden

zich Hashidim (dit

waren fervente hash/druggebruikers). Onder de Joden zaten zij als

Chassidim, vele grote Hashhandelaars, tot vandaag de dag toe. De

Saka/Hashidim verzwagerden zich met de Tempeliers en noemden zich

Gothen, Jothen of JODEN (Edomieten/Herodianen/Merovingers). Vandaar
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http://kristavanvelzen.sp.nl/weblog/2007/08/1

6/de-boot-is-aan/

trok men naar Engeland via Portugal (de poort naar Gallië) waar men in

Wales kwam en dat Wallië of Gallië noemde, met als wapen de DRAAK,

het symbool van Nachash/Kaïn ... Marduk.

In Europa trokken deze Saka's of Anglo Saksen naar Wallonië en voegden

zich bij de andere Nepalingen,

Niebelungen n.l. de Habsburgers.

De Anglo Saksen zitten vooral

ingemengd in de Europese

regeringen, banken en grote

multinationals.

Ook de Catharen in Frankrijk/Spanje

is zo'n groep, waaruit groepen naar

Engeland zijn geëmigreerd als

ALBIGENZEN.

Overal hebben de Anglo Saksen hun

angels uitgestoken en zijn trots op

hun (gevallen) engelenbloed.

In Engeland stichtten zij hun 7e

wereldrijk, de Grote Hoer.

De Babyloniërs noemden de Nefilim reeds Arians of Huriërs, en in de

Bijbel worden zij Horieten genoemd, of te wel het volk van hoeren.

Amalek = ameleukos = verhoerd bloed = Amerika.

ALBION = Engeland; Babylon verborgenheid = Gogmagog. 

De DOCHTER van BABYLON is USA, Jes.47, die zichzelf koningin der

koninkrijken maakte (WERELDPOLITIE) Jes.47:5 ..... maar, op één dag

zal de USA ontkracht worden, vers 9, wat wijst op een kosmische  ramp,

Jer.50:24-42 en/of op het feit dat de Russen over de USA komen.

Prof. A.L. Waddell in "Phoenician Origin of the Britons, Scots and Anglo

Saksons" zegt dat in 1000-1500 v.Chr. een tak der Phoeniciërs Engeland

bewoonde, en dat het een hoog ontwikkeld volk was (zie C.P. v.d. Vecht in

"De Stenen Spreken").

Tot diezelfde Phoeniciërs behoorden de koningen van India, en de Menes

(koningen) van oud Egypte. Dit oude koningsras van Klein-Azië en Syro-

Phoenicië bestond uit HITTIETEN, die zichzelf KATTI noemden. En dit is

dezelfde titel waarmee oude Britse koningen zich noemden en op hun

munten lieten slaan (V.d. Vecht p.268).

Hun god van het zonnevuur was Bel of Marduk ‘nietsnut’. Zij kwamen dus

uit India van Budha en Maha Barat. Van het woord Barat komt Brittannia
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(ook de naam van Brutus, hun

koning).

Deze Hitt ie ten/Phoeniciërs

stonden bekend als een ras van

heersers en koningen, een ras van

goden (Nefilim), bekend als

Barats = BRITTEN. Er zijn nog

meer van hun soortgenoten naar

Engeland gekomen, n.l. Juten,

Noormannen, Danen, etc.

Dit Arische Cattie-volk is zéér

nauw verbonden met de Grote

Pyramide, want de Pyramide Inch

is dezelfde als de Britse Inch. Het

is een ras van Bouwers en

Vrijmetselaars.

Zij legden de grondslag van hun Britse 7e wereldrijk in 1558 toen Queen

Elisabeth koningin werd (V.d. Vecht p.372), wat tot 1997 nu 439 jaar

geleden is. Merkwaardig is dat het Oude Israël 433

jr onder dezelfde overheersing zat in Egypte, van

dezelfde soort Nefilim-heersers, en dat toen de

UITTOCHT plaatsvond d.m.v. de komst der 10e

planeet, die een omlooptijd heeft van 3600 jaar. De

Exodus was ±1500 v.Chr. en tel daarbij 3600 jr,

dan kunnen wij de 10e planeet momenteel weer

verwachten om ons te bevrijden van de

GEALLIEERDEN n.l. de Anglo Saksons, Katti's.

Er zou nog 100 jaar tussenzitten, daar 1500 + 2000

= 3500. Naar wij menen was de 10e planeet reeds lang te voren en ná haar

omloop aanwezig.

In 1998 bestond hun Imperium 440 jaar. In 2002 bestond het imperium

444 jaar, toen prins Willem Alexander trouwde, zie brochure 222,

terwijl de dochter van Belbel, de USA, dan van 1776 tot 1998 . 222 jaar

zou bestaan.

De Engelsen en Amerikanen noemen zich Efraïm en Manasse en willen

een NIEUWE WERELDORDE vestigen (heeft voormalig president Bush

diverse malen gezegd).

Het materialistisch systeem dat door de Britten werd gebouwd, zal door
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drie weeën instorten (Openb.9-12), waaruit men zichzelf probeert te

redden, verwachtend om dan als Phoenix uit eigen as te herrijzen.

Op 16 sept. 1936 op astronomische Nieuwe maan Bazuinfeest nam de

Britse Staat en Kerk het leiderschap op zich om als Phoenix uit de as te

herrijzen, wedergeboren te worden. 

Hettiet is in het Assyrisch CHATTI, en in het Egyptisch CHETA. Het

Britse wapen heeft de CHEETAH, luipaard! Cheetah’s zijn jachtluipaarden

De hoofdgod der Katti's was de stormgod, de STIER, en dat is John Bull =

Engeland.

Deze Chatti's (Geallieerden) vochten in 1991 tegen Irak, waar hun oude

Babylon van Marduk weer is herbouwd. 

Het zijn meesters in het camoufleren, en wat Jakob deed aan Izaäk is

daarbij vergeleken maar kwajongenswerk. De Nefilim camoufleerden zich

via de Anglo Saksons als Efraïm en Manasse, zogenaamd christelijke

naties, verwachtend de NEW AGE, nieuwe wereldorde en hun Christ, ene

Je-ZEUS. Diens rijk zou in 2001 definitief zijn (minus de 4 jr voor

Christus' geboorte) dat is 1998 = 18 x 111 en 222 jr ná 1776 USA en Orde
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Illuminati/Weishaupt.

Hun laatste strijd als pseudo-christendom is ingezet 81 jaar ná de ingang

van de Koningskamer, en hartlijn Koninginnekamer der Grote Pyramide ....

exact op 2 aug. gaf men Irak toestemming om Koeweit in te vallen. De

confrontatie van de Khatti's/Britons of te wel Anglo Saxons als pseudo-

christendom met de ISLAM is toen begonnen. In Saudi-Arabië stonden de

geallieerden tegenover Irak, voor een laatste confrontatie, die overigens

anno 1997 nog niet is beslecht.

Om te voorkomen dat er op aarde een escalatie plaatsvindt, zal Michaël

ingrijpen en met de 10e planeet komen. De afrekening met de Britten en

Yanks is definitief, en de ondergang van dit Mysterie Babylon en haar

dochter staat vast.

Ook de Islam zal ondergaan, en het Midden-Oosten zal één brandende pek-

massa wezen, inclusief Edom. Er komen geen aardse en onderaardse

winnaars uit deze strijd, slechts Michaël zal overwinnen.

                                  

ENGELAND KAN GEEN EFRAïM ZIJN, AMERIKA KAN GEEN

MANASSE ZIJN

Prof. Waddell zegt dat het oude heersende ras van Klein-Azië en

Syrië/Phoenicië sedert oude tijden het

machtige, hoogbeschaafde oude volk was,

algemeen bekend als HITTIETEN, wat

zichzelf KHATTI of CATTI noemde, de

naam waarmee oude Britse koningen

zichzelf en hun ras betitelden en die zij op

hun Britse munten stempelden.

Engeland heette vroeger Albion, bewoond

door reuzen. Waren dat de "Nephilim",

gevallen engelen, en vandaar Engel-land?

Brutus noemde Albion naar zijn naam

BRIT-AIN en noemde zijn metgezellen

BRIT-ONS, en hun taal BRIT-ISH.

De Khatti, Hittieten en Phoeniciërs

noemden zichzelf bij de oude vorm van

BARAT, n.l. BRIT. Het lijkt op het Hebreeuwse berit (verbond), maar is
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het niet. 

Dit ras der Barats is dikwijls voorgesteld als een VROUW, heersend over

de zeeën, genaamd BARAT-ANA, BRITTANIA, zie op het Engelse

Pound. (de hoer uit Openb.17:1, 7e imperium). Naast haar rust het symbool

van de Zon der Gerechtigheid, een zonnecirkel met de kruizen van

St.George en St.Andries. Dit zonnekruis was voor de god van het

Zonnevuur, Bil of Bel. Belial = nietsnut. Bel is meestal de god MARDUK,

Jes.46:1, Jer.50:2, Jer.51:44.

De Britse vlag, de Union Jack

(verenigde Jakob!!, ja, ja) heeft

deze twee zonnekruizen in zich.

Dit Britse ras heeft zich over de

w e r e l d  u i t g e b r e i d ,  " t h e

commonwealth of nations".

Het oude imperiale Khatti-volk

heerste ook in India en komt in de

literatuur aldaar o.a. voor als

MAHA-BARATA, met Arische

heersers en een hoge Arische

beschaving. Het zijn goede

kolonisten, de Hittieten, een

Kaïn-volk. Zo is het heldendicht der

Indiërs, de Maha-Barata, het epos

der GROTE BRITTEN.

Dit ras met hun "BANK of

ENGLAND" financierde de wereldoorlogen en leende honderden

miljoenen aan Rusland en andere landen. Dit ras zorgde ervoor dat

Palestina op 11 dec. 1917  in handen kwam van zionisten, en voor de

overdracht in 1948.

Hoe is het mogelijk dat men dit ras heeft aangezien voor Efraïm, ja, voor

een Israël-volk? Zij hebben steeds het échte Israël (Nederland-Z-

Afrika,etc)) de zegen ontnomen. Nederlands had immers de huidige

wereldtaal kunnen/moeten zijn, en New York had Nieuw Amsterdam

moeten heten.

Hoe is het mogelijk dat men het Britse vorstenhuis laat afstammen van

Koning David? Jeremia en Baruch namen de twee prinsessen mee, dochters

van een "kwade vijg" koning Zedekia die als straf kinderloos (zonder zoon)

gestorven is. Eén van deze dochters, Tara, Tamar Tephi, is gehuwd met een
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prins uit het Britse vorstenhuis, en toen zou er een metamorfose hebben

plaatsgevonden, en zou de bloedlijn zich via de vrouw  hebben voortgezet.

Ongelooflijk, maar men gelooft het!

Deze Britten financieren alles, niet om armer te worden, en zo leverde de

Tweede Wereldoorlog de rijke buit op van een Duits volk onder hun

controle. Zij hebben deze melkkoe met Marshallplan-hormoon ingespoten

en dat levert samen  met  de Wiedergutmachung (reeds 70,7 miljard Mark)

geld op om hun baby-staat Israël te onderhouden.

DE  K A Z A R E N  - IS HET KAïN, EZAU OF JUDA?

Het is voorwaar een uiterst slimme zet geweest van het Ezau-volk om zich

als het Jakob-volk te vermommen teneinde de eerstgeboortezegen alsnog

terug te pakken uit Jakobs handen. Onder de naam "Jood" heeft Ezau het

BRITSE 7e Imperium gebouwd, met Londen als hoofdzetel, en een

vorstenhuis waarvan men zegt dat het van

koning David zou afstammen, doch dat in

w e r k e l i j k h e i d  a f s t a m t  v a n  d e

Merovingers/Herodianen en zelfs van

Mohammed. Ezau-Juda-Jood wil de

wereldoverheersing en is in heftige strijd met

ándere mededingers. Niet slechts Jakob, maar

ook KAïN eist de eerste rechten voor zich op,

n.l. als Khazaar-jood, en heeft als zodanig

helemaal NIETS met Semieten, Ezau noch

Juda te maken.

De Brits-Israëlvisie is dan ook een doortrapte

list van het Ezau-volk om het échte

Jakob/Israël van diens zegen te beroven. Kaïn

en Ezau hebben één gemeenschappelijk doel en gaan ogenschijnlijk samen,

hoewel ze innerlijk tegen elkaar opstaan en elkaar het licht in de ogen niet

gunnen. We zien de Kazaren en Sepharden samenwerken, samen aan tafel

zitten, maar toch zijn ze sterk verdeeld. Beider doel is om het ware Israël in

het Westen te knechten. De geallieerden (dit zijn Kaïn en Ezau samen)

hebben Duitsland gedeeld, en Nederland van België afgesplitst volgens het

principe: VERDEEL en HEERS. Er zullen in Engeland best Israëlieten

zitten, maar Engeland is NIET Israël in het Westen. De strijd tussen Ezau

(in Engeland Rothschild) en Kaïn (in de USA Rockefeller) is reeds lang
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gaande en zal resulteren in

elkaars vernietiging. Ezau

beweert dat hij Efraïm is, en

als het hem beter te pas

komt beweert hij dat hij

Juda is. Kaïn beweert dat hij

Manasse is, en tevens dat hij

Jood is.

Ezau eist als Efraïm het

eerstgeboorterecht en zegt

dat hij een volle menigte van

naties is, de koloniën met

zeer vele zwarten en

kleurlingen (geen semieten

dus) en dat hij de poorten zijner vijanden bezit (deze ontvallen hem in deze

eeuw merkwaardigerwijs, o.a. Gibraltar etc.).

Kaïn zegt Manasse te zijn en eist als de USA de wereldleiding, wil de

politieagent dezer aarde zijn, en eist via zionisme Palestina op als 51e staat,

en zegt dat hij het "uitverkoren volk van God"  is.

BEIDEN SPREKEN BEDROG!!!!

Britain komt niet van het Hebreeuwse berith/verbond, maar komt van

Brutus de Trojaan omstreeks 1103 v.Chr. Deze stichtte Nieuw Troje

"Tri-novantum" of Londen (stad van Lud). En zo noemt Part Olon, koning

der Schotten zich Brit, Hittiet, Phoeniciër. Dit volk zijn de Barats - Britons,

met de zonnegod Bil of Bel, en het zonnekruis, te zien in de Britse vlag, de

zgn. Union Jack.  Het is het aloude Khatti-volk, de Hittieten, het heersende

ras in Phoenicië en Palestina toen Abraham daar aankwam (en zo heersen

zij nu wederom in Palestina, maar meest in de bestemde plaats voor Israël
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in de eindtijd vóórdat Abrahams ware zaad zich daar definitief vestigt).

Prof. Waddell heeft een boek geschreven: Phoenician Origin of the Britons,

Scots and Anglo Saxons (lees CP vd Vecht: De Stenen Spreken p.270). Het

zijn DE WEZENS van PHOENIX. Kijk eens naar hun gezichten,

reptielachtig. Hoe vindt U prins Charles, de toekomstige koning David?

De Britten hebben de wereldmacht zélf veroverd met de Bijbelse profetie

in de hand. Zij doen zich voorkomen als "redders en bevrijders, n.l.

geallieerden", doch het zijn slavendrijvers.

Groot-Brittanië is ook geen GEMENEBEST van ISRAEL-NATIES, daar

de meeste van de 61 naties gekleurd van ras zijn.

Gen.35:11  een natie en een groep naties.

Dit ziet op NEDERLAND, een gemenebest van 7 provinciën (naties of

goyim in het Hebreeuws).

In de Gouden Eeuw was het koloniale bezit van Nederland groter dan dat

van Engeland. Dat is Nederland kwijtgeraakt (gelukkig?).

De wortels van de UNION JACK, de Britse Vlag

De Britse vlag wordt UNION JACK (het verenigde Jakob) genoemd, en

heeft een 8-puntig kruis, en kleuren zoals deze in de tabernakel van Mozes

reeds voorkwamen.

De heraldiek om het "verenigde Jakob" te herkennen zou zijn:

de LEEUW ---- voor Juda

de EENHOORN/STIER ---- voor

Efraïm

d e  A D E L A A R  - - - -  vo o r

Dan/Manasse

de FLEUR de LIS ---- voor Levi

De ontkomenen van Mu, Lemuria, Atlantis

(Luciferianen en andere afstammelingen van

de "goden") hebben door adoptie van

attributen die van het échte Israël zijn, zich in

deze wereld gepresenteerd als zijnde het

"uitverkoren volk", het "verenigde Jakob",

etc. Zo zouden de Lombards afstammen van

Levi, zegt men. De Lombards in Monaco waar ook Calvijn familie van was
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en waar hij zich in een kasteel schuil hield. Hun symbool is de LELIE,

fleur de lis, een bloem op basis van het getal 6. De lelie is ZES-bladig, en

dit wijst heen naar Atlantische afkomst, waar de zespunt als symbool gold

der dualiteit.

Alleen de Waterlelie is op basis van de 4, en er is slechts één soort bij die

op basis van de 5 bloeit, de GENTIAAN. (dit is een secundair Juda-

kenmerk).

Uncle SAM is de zoon van John BULL. Bull = stier, en zou dus op Efraïm

zien. Dit is bedrog, want het wijst naar Mitras.

In het einde zullen Uncle Sam en John Bull weer samenkomen. De

displacement factor in de Grote Pyramide (de topsteen kon deswege niet

geplaatst) ziet op het feit dat het voor de groei van John Bull, het BRITSE

IMPERIUM, nodig was dat Uncle Sam tijdelijk een zelfstandig leven ging

leiden als USA, doordat de Puriteinse geest  in een

industrielichaam/materialisme overging.

(Pseudo) Jakob zal zich weer herenigen, en daar ziet de UNION Jack op,

= E PLURIBUS UNUM der USA.

Andrew Carnegie onthulde deze vereniging reeds in 1893: één wereld

onder één stad: LONDON.

Londen is de spil der aarde (nul-meridiaan loopt over Londen/Greenwich.

Betekent Greenwich

‘groene heks’?).

Bull is het symbool van

Taurus, de stier Mitras,

die de Druïden vereerden

als de equinox in de 1e

graad van Taurus stond.

Het was de witte heilige

stier. Op 1 mei had men

een festival, en de 1 mei-

v i e r i n g  i s  h i e r o p

gebaseerd.

Paulus verordende ene

EU BUL US (Aristobulus) als bisschop voor Engeland, Rom.16:10,

2Tim.4:21; heeft dit te maken met de valse inbreng van de Atlantis-religie

der Belialskinderen uit Benjamin? 

Het is de Mitrasdienst. EU is een afkorting en is heeft dezelfde betekenis
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Huis ten Bosch 8-hoekige koepel

als Arestos.  Ares = oorlogsgod. Aristocraat = lid regerende klasse.

Bull = STIER!!

EU (ropa) BUL (stier) US (amalek-america).

De UNION JACK is de 8-punt van de godin ISHTAR.

Overal komen wij de achthoek en achthoekige altaren tegen in de

koningshuizen en in de R.K.kerk.

Ishtar is de Babylonische godin

der wellust, had een schare

"ingewijden" in dienst der

ontucht. Haar tempel E-Anua

(huis des hemels) stond in

Uruk,  (S in e a r  o f  Ur )

Gen.10:10, en geldt als de

oudste zetel der wetenschap.

LONDON is modern URUK.

Isthar woonde met de maangod

in SIN in UR (Sinear). In

Kanaän werd zij als Astarte

vereerd. Het is dezelfde

GROTE HOER, Vrouwe

BRITTANIA, het BRITSE

IMPERIUM, wellustelingen

en oorlogsvoerders aller

tijden!

De Britse LEEUW komt van

J e s .  2 1 : 8 ,  w a a r  e e n

w a c h t w o o r d  o f  k r e e t

"ARYEH" (waarvan Ariërs

afkomt) staat voor LEEUW.

In Jes.29 noemt men de stad van de grote koning:  ARIëL = Leeuw van

Elohim.

Hiermee willen de Arians tonen dat zij het volk Gods zijn, het

leeuwenvolk. Dit is pure misleiding!

De Union Jack: Richard de kruisvaarder adopteerde van St.George het rode

embleem voor Engeland. Naar men zegt zou Jozef van Arimathea, aan
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koning Arviragus een schild hebben getoond met een heilig kruis erop, wat

St.George zou hebben overgenomen. St.George was afkomstig uit

Cappadocië, landstreek in het oosten van Klein Azië, en had een Palestijnse

of Filistijnse moeder. Het St.Andrewkruis zou zien op de zegening van

Jakob over Manasse en Efraïm waarbij Jakob de handen kruiselings hield.

U ziet, men heeft overal een uitleg voor, om de verborgen betekenis te

camoufleren.

George is een veel voorkomende naam onder de Grieken, en betekent

"landman". St.George onderging in 303 als christen de marteldood in

Palestina. Hij is de schutspatroon op oorlogspad, later de drakendoder,

doordat men het met de Perseus-mythe vermengde.

In feite is de UNION JACK géén Israëlidentiteitsteken, maar een symbool

van ISHTAR, de oorlogs-wellustgodin. TAMMUZ is haar man, VENUS

haar ster.

NEW TROY en de RONDE TAFEL

De Atlanten, Hyksos, Chaldeeuwen, Grieken, Romeinen, Britten - eliten

zijn en waren fervente zonaanbidders, zoals keizer Constantijn de Grote,

die de sabbat veranderde in de ZONdag.

De vele zonnecirkels in Engeland (net als bij de Azteken) komen van de

Atlantische/Lemurian religie.

A b u r y  o f  A b i r i  b e t e k e n t :

Geweldigen/Machtshebbers.

Bij Abury loopt een weg van opgerichte

stenen die de vorm heeft van een slang,

dat is de symbolische weg der zon door de

zodiac.

De kop van de slang is ovaal, het

heiligdom van Hakpen Hill.

Hak = serpent en Pen = hoofd.

De Druïdenreligie is er één van

zonaanbidding!

Bij de zonnecirkels lagen ook kunstmatig

gemaakte heuvels. Bij Abury werd de GORSEDD opgericht, de

vergaderplaats voor de regerende elite. In Jes.14:13 wordt ook naar zo'n

vergaderplaats, berg der godensamenkomst, verwezen.
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Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat de Tudors, Stuarts en

Plantagenets deelnamen aan deze assemblies, zoals in Abury, Sillbury en

Stonehenge.

In Windsor is de Ronde Tafelberg, waar traditioneel de grote zetel van de

monarch staat, en waar de Rode Kousebanders worden ingewijd, waarvan

ook Beatrix en Juliana deel uitmaken.

Beltan was een voorjaarsfeest, dat later door de christenen een paasfeest

werd, met vuren. Bel-Belialskinderenfeest. Van deze feesten en

vergaderingen komen de PARLEMENTEN. Londen is de moeder dezer

hoererijen = parlementen!

De Ronde Tafel  i s

s p e c i f i e k  v o o r  d e

belangenbehartiging der

Gorsedds, de aristocraten.

De meest historische

Ronde Tafel-conferentie

was die van Cecil Rhodes,

geheel in de lijn van King

Arthur. De elite wordt

opgeleid in Cambridge,

maar de koningen in het

E a t o n  c o l l e g e .

EA = soll-hill = zonneheuvel. Ton = heilige berg, omringd door een water.

Ea = eiland. Eaton Gorsedd = de heilige berg der superieuren, waar men de

1-meiviering houdt. Veel zonnecirkels zijn voorzien van de SVASTIKA. In

het Sanskriet is svasti "goed en zijn", symbool der zon.

Llyn, Llion = grote diepte, afgrond der wateren.

In een Keltisch verhaal over de zondvloed kwam uit Llyn het water naar

boven van de zondvloed (sluizen der afgrond).

Llandin - Ilion - London, waar het spreekwoord luidt:

TRA MOR, TRA BRYTHON (zo lang er water is, zullen er Britten

zijn).

Zij zijn afkomstig uit de afgrond (het Beest komt ook uit de afgrond). Op

de Britse heraldiek is te zien hoe de zeemonsters er uit zien, de draak van

Wales, die op een leeuw lijkt. Het zijn Poseidon-wezens, phoenixwezens.

In Openb.21 staat dat er geen zee meer zal zijn, wat noodlottig wordt voor

de Britten, dat houdt hun ondergang in!!! Zullen zij weer levend begraven

worden in de afgrond? Zal Londen wegzakken in de bodemloze put?
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New Troy was de heilige stad van dit superras (E. Gordon, Prehistoric

London p.90)

Y Lin Troya = Het ras van Troje.

De meest sprekende bevestiging dat Londen Troje was, komt van Edward

in het Latijn:

Fundata olim et edificata ad instar magna Troje = de stad die naar

de gelijkenis van groot Troje werd gebouwd.

Malta zou door deze elite (door Brutus toen hij er langs voer) zijn

uitgekozen als het witte eiland, om de Malthezer Orde er te vestigen,

waarvan Beatrix erevrouwe is!

Brittania komt van Brutus. Brut tan nia. Tan = land.

Oud Troje gold voor

Rome, en ook was er een

Frans Troje. In het oude

Troje aan de Taag, wat

door een aardbeving werd

verwoest, zijn nog vele

overblijfselen van de

zogenaamde Phoenician

Masonry, of: Phoenicische

Vrijmetselarij. Uit hen

komt de PENDRAGON,

Hoofddraak = militaire

diktator! Een legende

vermeldt dat Neptunus en Apollo voor de koning van Troje verschenen

(Laomedon) in de gedaante van mensen, met het verzoek om een muur

rond de stad te bouwen. Neptunus zond een zeemonster die de inwoners

van Ilium meepikte. Een orakel bracht uit dat de koning zijn dochter

Hesione naar het strand moest brengen om het zeemonster te bevredigen.

Hesione werd naar het strand gebracht onder bescherming van Hercules, en

Minerva hielp hen door een muur van aarde op te werpen, waarachter

Hercules kon uitrusten als het zeemonster hen lastig viel. Ook Shakespeare

wijst naar een zeemonster, en de Merovingers zouden uit zo'n zeemonster

zijn ontstaan.

Hiervandaan zouden de vele labyrinten en muurringen komen die in

Engeland en Kreta nog te zien zijn.

Brutus heeft ook tegen reuzen gevochten. In Cornwall woonden veel

reuzen, de Poly-olbion. De Trojanen roeiden de reuzen uit, behalve hun
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leider Goemagot (Gog Magog). Corineus bond de strijd aan tegen hem,

overwon hem en wierp hem in zee. De 2 giganten in de Guildhall te

Londen, genaamd Gog en Magog, zijn in feite Corineus en Goemagot.

London - Llandin  = The Lake City, bij Penton.

Llandin is de Parlementsheuvel, de Areopagus van Engeland.

Wales heeft de Dragon van het grote Pen-dragon-ship, de zeegoden.

In Westminster stond de tempel van Apollo. Al de goden uit de Griekse

mythologie komen uit Londen. Het is hetzelfde volk en ras dat uit Babylon

komt.

Op de Gouden Koets van the Queen kunt U al deze goden bewonderen, en

iedereen vindt ze prachtig!!
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http://georgeknightlang.wordpress.com/tag/koloni

alisme/


