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Offerdiensten

De vraag waar de offerdiensten zijn ontstaan, en of JHWH deze zou

hebben ingesteld en met welk doel, heeft mij al geruime tijd bezig

gehouden. Nadat in brochure 674 door mij het navolgende erover

geschreven is, las ik Jesaja 66, de eerste verzen, waaruit duidelijk blijkt dat

JHWH nooit de offercultus begeerd heeft, zoals deze verworden is door de

priesters en het volk, en Zich daarvan af heeft gehouden. 

Lees ook de brochures 477,503,553,582 en 627 over deze materie. 

Zie uit brochure 674 het volgende met betrekking tot de offerdiensten,

waaruit wij het volgende overnemen als herhaling waardoor een betere

begripsvorming kan ontstaan:

In een apocrief boek "Het Testament van Salomo" wordt het sterrenbeeld

‘De Pleiaden’ genoemd, dat 33 graden van Orion af staat.  De

vrijmetselaren menen wellicht dat hun voorouders vanaf de Pleiaden

kwamen naar de aarde.  Eeuwenlang is door de mensheid een goddelijke

Triniteit aanbeden, wat door het christendom is overgenomen als zijnde de

‘Heilige Drie-eenheid’.  De Triniteit die aanbeden werd bestond uit drie

sterren of sterrenstelsels die op de zon geleken. Eén ster of sterrenstelsel

was de Pleiaden, en een tweede lag daar vlakbij. Deze drie sterren of

sterrenstelsels werden verpersoonlijkt tot een drie-eenheid. Op oude

kleitabletten staat dat de Sumeriërs en oude Egyptenaren ooit bezoek

kregen van goden in luchtschepen, die van de drie sterrenstelsels afkomstig

waren. Zij zagen hen als één familie van goden, als een drie-vuldigheid, en

gaven er de titels aan van Vader, Moeder en Zoon.  De koningen en farao’s

zouden van dezelfde goden-bloedlijn zijn. In Genesis wordt over de goden

gesproken als Elohim, een meervoudsvorm, zie Genesis 1:26  En God

zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;

In oud-Egypte kende men de drie-eenheid Osiris, Isis en Horus. Er waren

tempels aldaar waarin de priesterkaste in het bezit was van

hoogontwikkelde technologische kennis, met name op het gebied van

elektra. Men bezat arken, waarmee men elektrische vlambogen kon

maken. Mozes is aan het hof opgevoed in alle kennis der Egyptenaren, zie

Handelingen 7:22. 
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Het gewone volk was onwetend en werd dom gehouden. Met grote

bewondering keek het gewone volk op tegen de priesterkaste die

elektrische fenomenen aan hen toonden. Het volk dacht heus dat de

elektrische verschijnselen regelrecht van de goden afkomstig waren.

Elektra en vuur hebben een zuiverende werking, zodat het verband tussen

zonden, verzoening en vergeving van zonden door brandoffers aannemelijk

was voor het gewone volk. De priesterkaste hield de kennis, de eer en een

groot deel van de offergaven voor zichzelf.  

Verzoening niet te vatten?

Volgens dr. M.J. Kater in het Reformatorisch Dagblad 04-01-2014 is de

verzoening niet te vatten vanuit ons denkschema. Zou er vervolgens dan

wél een denkschema bestaan waarbij verzoening wél te bevatten is?

Wij moeten volgens dr. Kater leren denken vanuit wat God van Zichzelf

heeft geopenbaard in de geschiedenis. Dan wordt gewezen naar een

Middelaar.  De vraag is of God wel een middelaar nodig heeft, zoals dat in

het NT wordt vermeld? Kan God het zelf niet aan? Uit het O.T.  blijkt dat

God wel degelijk zonder middelaar de zonden vergeeft, dan wel verzoening

bewerkt. 

Wanneer Jan een schuld heeft bij Klaas, en Piet betaalt de schuld voor Jan.

Moet Jan alsdan nog om vergeving vragen aan Klaas? Waar de schuld

afbetaald is , is immers niets meer te vergeven.

Wij mensen zouden in het krijt staan bij God. Jezus zou onze schuld

betaald hebben, althans volgens de Heidelbergse Catechismus.  Wat heeft

God ons dan nog te vergeven als er geen openstaande schuld meer is?

Wij lezen wel in het O.T. dat God zelf de zonden vergeeft, niet via

bemiddeling, maar louter op grond van Zijn barmhartigheid en door

rechtvaardigheid te plegen. Wie oprecht berouw toont, ontvangt vergeving,

Ps.51. De H.C. hanteert een star Godsbeeld vanuit het Romeinse recht.

Echter, God zelf is de Verlosser van Zijn volk, de Redder, de Herder, de

Vergever, etc.  Lees eens hoe het beschreven staat in Ezechiël 18:8  en

33:14-16. 

Het is de christelijke kerk die de verzoening onbevattelijk heeft gemaakt!

De hierna volgende afbeeldingen zijn ter illustratie van hetgeen in de

bladzijden erna volgt. Bekijk ze op uw gemak. 
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Volgens K. Ranville was de Ark een

communicatie-medium met de sterren,

en kon de Ark op de tombe in de

Koningskamer van de Grote Piramide

worden geplaatst en opgeladen.
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http://illuminatimatrix.wordpress.com/bad-dream/

bovenstaand

gaat over 9-

11 Adam en

Eve 
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Betekenis van de Tabernakel- en Tempeldienst

De Tabernakel is een voorloper van de Tempel van Salomo. De vraag die

ons bezig houdt is deze, namelijk wat waren het voor bouwsels en met welk

doel?

Volgens de traditionele opvatting gaat het bij de Tabernakel en Tempel om

de dienst der verzoening, dat wil zeggen de vergeving van zonden.

Duidelijk moge worden dat vergeving van zonden die wij mensen bewust

doen niet mogelijk is door middel van offers of plaatsvervanging. De mens

die zondigt dient te sterven. Vergeving is slechts mogelijk bij het tonen van

oprecht berouw ten opzichte van de God des hemels, op grond van Zijn

barmhartigheid. Alleen zonden die het volk in onwetendheid had gedaan ten

opzichte van het heiligdom werden op de Grote Reinigingsdag (Grote

Verzoendag) bedekt en uitgewist. Wij hebben over dit onderwerp reeds

enkele brochures geschreven. Kijk alleen maar even naar Nehemia 9:17 wat

daar geschreven staat:
17  En zij hebben geweigerd te horen, en niet gedacht aan Uw wonderen, die

Gij bij hen gedaan hadt, en hebben hun nek verhard, en in hun

wederspannigheid een hoofd gesteld, om weder te keren tot hun

dienstbaarheid. Doch Gij, een God van vergevingen, genadig en

barmhartig, lankmoedig, en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel

niet verlaten. 31  Doch door Uw grote barmhartigheden hebt Gij hen niet

vernield, noch hen verlaten; want Gij zijt een genadig en barmhartig God.

Er zijn websites waarop wordt gesuggereerd dat het in de Tabernakel- en

Tempeldienst ging om een soort restaurant voor de goden en priesters. Het

wordt dan ook de ‘Tent der Samenkomst’ genoemd, waar de goden en de

bemiddelaars der mensen samen kwamen om een maaltijd te nuttigen,

waarbij onderhandeld kon worden over volks-aangelegenheden. Er was in de

Tabernakel en Tempel een kookgedeelte en een eetgedeelte.

In de Ark lagen de voorschriften. De priesters droegen speciale kleding als

bereiders van het voedsel, de offers aan de goden. Op de kapporeth, dat is

het deksel op de ark (ten onrechte verzoendeksel genoemd) werd een

speciaal gerecht gereedgemaakt van goud. Goud werd via een speciaal

procédé omgezet in mono-atomisch goudpoeder, ormus of manna genaamd.

Dat wordt in   Psalmen 78:25 als volgt genoemd: Een iegelijk at het brood

der Machtigen; Hij zond hun teerkost tot verzadiging.
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Meesters van de Great White

Brotherhood

Op de Tafel der Toonbroden werd dit Ormus-brood neergezet, wat na

verloop van tijd werd verwisseld voor nieuwe. David at een keer van dit

brood met zijn manschappen toen hij op de vlucht was voor Saul.

De goden (het is bekend dat de Anunnaki-goden goud nodig hebben om te

kunnen voortbestaan) hebben goud nodig om te kunnen voortleven. De

priesters mochten ook mee-eten van de offers, maar moesten zich wel rein

houden. Ze mochten niet in contact komen met doden en met aas, wegens

het gevaar voor besmetting, waarvoor de goden kennelijk bevreesd waren.

De Israëlieten moesten hun behoeften dan ook buiten de legerplaats doen en

goed begraven, zie Deut.23:13.  In Numeri 28:7, daar staat dat de goden ook

best wel sterke drank nuttigden.

In later tijd bouwde Salomo de Tempel, onder leiding van de

hooggraadvrijmetselaar Hiram Abiff, 2Kronieken 7:1, die ingewijd werd

door 22.000 runderen en 120.000 kleinvee te offeren. Het moet dus wel erg

druk geweest zijn tijdens deze inwijding om dat alles voor elkaar te krijgen.

Het is bijna onvoorstelbaar zó’n grote menigte onschuldige dieren ter

inwijding van een godshuis op te offeren, en met wat voor doel? De godheid

van dat huis moet dan wel heel erg bloedgierig zijn, of niet? Men kan van

Christopher Jordan informatieve boeken lezen over de

Tempeldienst. Zie Internet.

En ook van Jerry Ziegler over de Ark. 
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       A. Crowley

De Ark des Verbonds

Wanneer wij als burgers vandaag de dag niets zouden weten over

elektriciteit, en er zou alsdan een priesterkaste bestaan die wel alle kennis

bezat van elektriciteit, zouden wij tegen hen opkijken als lievelingen der

goden, als ingewijden die met de goden op goede voet leefden.  Wanneer zij

ons hun kunsten zouden vertonen wat er zo al met

elektriciteit kan worden gedaan, zouden wij zeer

verbaasd staan te  kijken en hen aanbidden.  Wanneer

wij nooit een elektrische boor- of zaagmachine zouden

hebben gezien, of andere elektrische gereedschappen,

en zij zouden die aan ons tonen, zouden we onze ogen

niet geloven van verbazing.  En dan computers, en

kasten vol met schakelaars, meters, controlelampen,

etc.  

Verder, wanneer zij ons een auto zouden tonen of een

vliegtuig, en daarvan de contactsleutel zouden

omdraaien om de motor(en) te starten, zouden we niet weten wat er

gebeurde wanneer daardoor plotseling een geronk en gedreun zou ontstaan.

En dan nog dat de auto zou kunnen rijden, en het vliegtuig zou kunnen

vliegen als een vogel. 

Je vraag je af waar in de oudheid reeds de hoog ontwikkelde technologische

kennis vandaan kwam. In Genesis lezen wij dat de familie van Kaïn

techneuten voortbracht. Ook de latere Godenzonen (Nefilim) die met de

dochters der mensen huwden, brachten techneuten voort. De gevallen

geesten als goden moeten de mensen voorgelicht hebben in hun kennis op

technologisch gebied. In het oude Sumerië waren het de Anunnaki’s, en later

in oud-Egypte de priesterkasten die genootschappen vormden waar men

hogere kennis bezat op velerlei terreinen.  Uit deze genootschappen zijn

later de vrijmetselaren voortgekomen en andere geheime genootschappen,

o.a. A. Crowley’s OTO. Verbonden met Crowley was de oprichter van het

Jet Propulsion lab Jack Parsons, die zijn kennis aangaande raketten aan de

NASA heeft doorgegeven. Parsons leerde van Crowley de magie en stond

zelf in verbinding met hogere intelligente entiteiten, die zichzelf geheime

agenten van de Great White Brotherhood noemden. Crowley stond in
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  Parsons met Majori Cameron

contact met de magische god-entiteit

Awas, de god van de oorlog en wraak.

Awas toonde hem oorlogsmachines, o.a.

tanks. De goden hadden in de oudheid

reeds de tank, de duikboot en de

gevechtshelikopter bedacht, zoals

afgebeeld in de tempel van Denderah in

Egypte.

Tijdens een volgend contact ontving

Crowley informatie van de god Lam

over licht- en stralingswapens. Als

symbool hiervan droegen de SS-ers van

Hitler de 2 symbolen ervan op hun

petten en revers.

Parsons ging samen met L. Ron Hubbard (oprichter van de Scientology

Church) werken aan sterrenpoorten (tijdreismachines) om een

interdimensionale poort te openen, waardoor buitenaards contact weer

mogelijk zou worden. Parsons huwde met Majori Cameron, die deelnam in

het Babylon-ritueel te Los Alamos, waar men de atoombom ontwikkelde

onder Robert Oppenheimer.  Majori beweerde dat zij afkomstig was van de

planeet Mars. Zij kreeg ook informatie van de god Awas door over

vliegende schijven. 

Duidelijk is dat al deze personen in dienst

stonden van de oude goden, die geweld

gebruikten, net als Kaïn.  De raketten en

ruimtecapsules van de NASA droegen dan ook

de namen van de oude goden, als Apollo,

Mercurius, Atlantis, Saturnus, Columbia, etc.  

Er zijn ook studies van wetenschappers die

stellen dat de Ark een soort Leidse fles was, een soort machine die gebouwd

was voor speciale doeleinden. In de ogen van het onwetende volk was het de

onzienlijke God van Israel die erin vertoefde, althans met Zijn

tegenwoordigheid.  De Leidse fles is door Pieter van Musschenbroek (1692-

1761) te Leiden uitgevonden, waarin hij elektriciteit kon opslaan. 
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Volgens Wikipedia: De Leidse fles bestaat uit een wijde glazen fles die van

buiten met tinfolie is bekleed. De fles is gevuld met (geleidend) water. Het

glas van de fles isoleert en fungeert als diëlektricum. Aan de bovenkant van

de fles zit een bolvormige elektrode die in verbinding staat met het water in

de fles. Via de bol kan lading worden afgenomen of toegevoerd. Een Leidse

fles kan worden opgeladen met een elektriseermachine zoals een Van de

Graaffgenerator. Met de lading die opgeslagen is in een Leidse fles, kunnen

spectaculaire (en gevaarlijke) experimenten gedaan worden.

Batterij: Een aantal parallel geschakelde

Leidse flessen wordt een batterij genoemd.

Zo'n batterij heeft een grotere elektrische

capaciteit en kan dus meer lading bevatten.

Zij werd ter vermaak gebruikt in

publieksexperimenten, waarin het publiek

bij aanraking van de batterij een schok

kreeg.

Geschiedenis:  De Leidse fles werd in 1746

in Leiden uitgevonden door Pieter van

Musschenbroeck, die toen professor natuurkunde was aan de Universiteit van

Leiden. Een jaar eerder was een dergelijke methode om elektrische lading op

te slaan al uitgevonden door de Pruisische Duitser Ewald Georg von Kleist,

maar doordat Van Musschenbroek over zijn vondst publiceerde, heeft zijn

vondst ook internationaal de naam Leidse fles gekregen.

De Engelse natuurkundige William Watson verbeterde het ontwerp van de

Leidse fles, door zowel de binnen- als de buitenzijde van metaalfolie te

voorzien

De Ark nu heeft dezelfde karakteristieken als de Leidse fles. Het symbool

van Gods heiligverbond was in wezen niets anders dan een Leidse fles, een

soort condensator, die hoge voltages kon opwekken, en deswege gevaarlijk

was om mee om te gaan.  Het woord elektra komt van het Griekse amber.

Amber kan statische elektriciteit opwekken, en het geldt voor meer dan 2200

jaar als het enige materiaal dat deze potentie bezit.  Men kende in de

oudheid ook reeds de principes en de werking van elektrolyse, elektro-

chemische reacties.  De Ark was ongeveer 1.30 m lang, 76 cm breed en 76

cm hoog. Tussen de twee cherubs op het deksel, die van koolstof waren, met

goud overtrokken, kon een vlamboog worden getrokken. Zoals gezegd zagen
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de gewone Israëlieten in de Ark de aanwezigheid van de lichtgod. Te Babel,

Sumerië en Egypte had men ook reeds deze lichtgoden en hun manifestaties

via arken.  In de tempel te Denderah zijn ook krachtige elektrische lichten

afgebeeld, alsmede in een oude kerk op

de Olijfberg. Het blijkt dat er in de

oudheid reeds elektrische lampen in

gebruik waren. In het O.T.  worden

voorbeelden van lichten genoemd die

alleen kunnen wijzen naar het gebruik

van elektriciteit, zoals bv. de vuurkolom.

De God des hemels instrueerde Mozes,

zoals in de Torah staat, om de Ark te

bouwen. Hij kende immers vanuit Egypte

de elektrische fenomenen. Het volk zag

in de Ark de manifestatie van de sterke

Lichtgod, en er werd gesteld dat Hij het

volk Israel had uitverkoren om Zijn modelvolk te zijn. Zie Hand.7:22. 

Alleen Mozes en enkele ingewijden kenden de elektrische werking van de

Ark. Het gebruik ervan was niet zonder gevaar, en vandaar dat de Ark en

andere spullen achter dikke gordijnen opgeborgen werden, o.a. vanwege

Ultraviolette straling.  De huid en ogen konden erdoor worden aangetast,

zoals Mozes vel ook een keer glinsterde toen hij van de berg afdaalde. 

Ark of Aroon betekent Kist van

het Licht. De Ark was van

acaciahout gemaakt en met

goud overtrokken. Erin lag het

grote geheim, de twee stenen

tabletten met de Wet erop

ingegrift. De Ark is verdwenen.

Men denkt dat Jeremia hem ergens verstopt heeft. De Ark kan echter ook in

hogere dimensies zijn opgenomen, zodat hij onvindbaar is.  

De Ark moet een soort supergeleider zijn geweest waarmee men in oud-

Egypte de substantie mfkzt maakte, dat is mono-atomisch witgoudpoeder.

Met deze substantie kon men in hogere sferen geraken (een soort drugs?) Er

bestond toen reeds al een genootschap dat in het engels ‘The Great White

Brotherhood’ werd genoemd. Men maakte immers van dit mfkzt witte
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kegelvormige broden. Op reliëfs en muurschilderingen is dat goed te zien,

o.a. in de Tempel te Karnak. Tuthmosis III

en de godin Hathor zien we met deze broden

bezig, en Sobekhotep biedt farao

Amenhotep III een conisch brood aan.

Alleen ingewijde hogepriesters en enkele

metallurgen kenden het procédé.   

Deze conische broden werden ook wel

‘stenen’ genoemd, namelijk ‘vuur-stenen’,

of stenen die uit het elektrische vuur

ontsproten waren. In Job 28:6 kan daar naar

verwezen zijn. Het gaat over het stof

(poeder) van goud.  De toonbroden waren

ervan gemaakt, en de Rooms Katholieke wafer (ouwel) tijdens de eucharistie

wijst erheen. 

Zie http://weirdcookies.teslaschool.org/?cat=4

http://extraordinarymatters.blogspot.nl/2013/08/blog-post.html#!/2013/08/bl

og-post.html

De Ark was dus een legendarische zelfopwekkende energie-machine,

ontstaan in een tijdvak waarin men over ver-ontwikkelde technologische

kennis beschikte, waar wij met al onze high-tech-kennis nog niet bij kunnen.

Men kon steenblokken van duizenden tonnen gewicht uitsnijden, zodat ze

nagenoeg naadloos op elkaar pasten,

zoals te zien is in de Grote Piramide te

Gizeh in Egypte. 

Er zijn twee soorten elektrische

enegie:\1e. de yin, als mannelijke; en ten

2e de Yang als vrouwelijke.

De conventionele elektrische energie is

Yang, zoals deze momenteel opgewekt

wordt door fossiele brandstoffen en kern-

energie, en deze energie wordt door

draden vervoerd als een ‘elektron flow’. Deze energie is eindig.

De Yin- energie is stralings-energie en is oneindig. Deze energie hoeft niet

getransporteerd te worden via draden of anderszins. Ze hoeft ook niet

opgewekt te worden via generatoren. Ze moet slechts worden opgevangen en
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Een zeer oud  reliëf in de tempel te Denderah, waarop

oorlogswapens zijn afgebeeld

afgetapt en daarna opgeslagen.  Een stralings elektrische energiser-circuit

heeft twee delen.  Het conventionele deel ervan is Yang, het andere is Yin.

Via Yang wordt de deur geopend tot Yin, die de stralings-energie aangrijpt

uit de oceaan van energie welke zich rondom ons bevindt in overvloed.

Stralings-energie is vloeibaar en gedraagt zich als gas. Deze energie is

volkomen gratis ter beschikking. Nicolas Tesla gaf er de naam ‘stralings-

energie’ aan. Ze komt uit de aether en is overal aanwezig. Dr. Wilhelm

Reich noemde het orgon. 

De Ark was een instrument om deze stralings-energie op te vangen en op te

slaan als een soort brandstofcel of supergeleidende condensator. Deze

stralings-energie is gelijk aan een soort bliksem, en wordt Chi-energie

genoemd. Men kende

d e s t i j d s  r eeds  e e n

gezondheidssysteem dat

uitging van het energie-

systeem van het menselijk

lichaam. Dit is zoiets als

aca-punctuur en chakra’s.

Het universum pulseert,

net als ons hart. Elk

geschapen ding vanaf het

atoom tot het grootste

hemellichaam pulseert en

is in beweging. Het

Griekse woord energeia

betekent dan ook ‘werkzaamheid’.  Alles pulseert en vibreert. Quartz

vibreert 786.000.000 maal per seconde, zodat het wordt gezien als het pure

licht in vaste vorm, dus als massa. De lichtsnelheid is ongeveer 300.000

km/seconde.

Kwantumfysica

Wij leven in een illusie-wereld, waarin de schone schijn heerst. Wij denken

dat in onze illusie-wereld tegenstellingen heersen, en dat lijkt ook zo. Goed

en kwaad, leven en dood, God en duivel, ongeloof en geloof, leugen en

waarheid, etc.  Echter, onze 3-D wereld bestaat in werkelijkheid niet, het is

een droomwereld, een totaal gemanipuleerde wereld van vervormende
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kleuren, beelden en geluiden. Wij leven in een soort trans-staat als

overgangs wereld, of trance-staat waarin geen werkelijkheid heerst.

Wanneer wij de Tempel van Salomo bezien wordt het wellicht duidelijker

dat wij in een illusie-wereld leven. Voor de tempelingang stonden twee

pilaren, Jachin en Boaz. De offers die de mensen tot de priesters brachten

konden geen zonden wegnemen. Eenmaal in het jaar ging de Hogepriester in

het Heilige der Heiligen, om reiniging of bedekking te doen voor de zonden

van het volk die in onwetendheid waren gedaan ten opzichte van het

heiligdom. Het volk wist weinig of niets

van de werkelijke betekenis van de

Tempeldienst.  De naam Salomon of

Solomon wijst naar de zon (sol) en de maan

(mon), of zoon en moeder.  Het ging in de

Tempeldienst dan ook niet om de zonden

van het volk die bewust gedaan waren weg

te nemen of te verzoenen.  De Tempeldienst

ging om het mannelijke (de phallus) te zien

in de Boaz-pilaar, die het vrouwelijke (de

vulva) bevrucht, te zien in de Jachin-pilaar, waardoor een nieuwe

levensvorm verschijnt. Tijdens een eclips bevruchten zon en maan elkaar,

waarna er nieuwe energievormen verschijnen. De Tempeldienst beeldde

deze rituelen van de natuurverschijnselen in de kosmos uit. Bedoelt is de

omvorming van het menselijke gedachtenproces, waaruit een nieuwe

levensvorm voort zal komen, dus een nieuwe geboorte. Levensvormen zijn

mannelijk en vrouwelijk om zich te kunnen voortplanten. De twee pilaren

Jachin en Boaz vormen de pilaren van

leven en dood.  Ook de Levensbloem

(Flower of Life) vertoont de mannelijke

zijde, zoals de Boaz-pilaar, en de

vrouwelijke zijde, zoals in de Jachin-

pilaar.  In de levensbloem zijn de DNA-

strengen te zien, als patroon van de basis-

geometrie. De elkaar overlappende cirkels

in de levensbloem geven de mandorla

(vesica piscis)  als vorm weer, dat wijst

naar de baarmoeder, een ovaal. 
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Wij leven momenteel nog in de 3-D wereld van dualiteiten, tegenstellingen,

zoals tussen Boaz en Jachin, Noord en Zuid, mannelijk en vrouwelijk, leven

en dood, bevruchting waaruit nieuw leven ontspruit.  Ons is altijd

voorgehouden dat het leven heilig is, en dat uit liefde en seks de mensheid

zichzelf voortplant.  Dit gedachtenproces is echter misleidend, aangezien wij

slechts 1 - 3% van de werkelijkheid zien. Wij leven in een parallel

universum. Die hogere wereld zien wij nog niet. Het onnoemelijk grote

universum is niet tweeledig, maar één, zoals onze Schepper Eén is. Er is dus

enkel waarheid, Licht, liefde, rechtvaardigheid. De tegenstellingen zijn

tijdelijk en opgeblazen, ego-gericht, wat zal vergaan. Wij dienen opnieuw

geboren te worden, verlicht, één, om in de werkelijke wereld van éénheid te

kunnen deelnemen. Die nieuwe wereld is in wording, en aan ons de keus om

er in deel te willen nemen.  Deze nieuwe wereld ontvouwt zich in de

levensbloem op geometrische wijze. Geometrie is de enige exacte

wetenschap die aantoont wat het zegt. Daarin zijn geen veranderingen ooit te

maken. De levensbloem geeft het atoomsymbool te zien, de zespuntster, wat

in feite een kubus is op z’n kant.  Het atoomsymbool wijst naar Adam,

Atom, de levensadem en licht-energie van het leven. Hieruit wordt Eva

afgesplitst als vrouwelijke zijde van het leven, waaruit sterfelijke wezens

voort komen.  De offerdienst wijst hierop, aangezien ons leven dat sterfelijk

is, in wezen een offer is, een aanbieding om onsterfelijkheid te mogen

ontvangen. De graankorrel sterft af in de aarde, waaruit een nieuwe kiem

ontspruit. De ovalen in de levensbloem wijzen naar de maan die wast en

afneemt om de 28 dagen, de menstruatiecyclus.  Het atoomsymbool staat

voor deze reproductieve levenscyclus, een cirkel van 360 graden, dat is 3 x

120.  In het atoom bevindt zich de kern van protonen (mannelijk positief),

waaromheen de neutronen (neutraal, dus niet positief en niet negatief)

draaien, en de elektronen (vrouwelijk negatief).   

De Gods-manifestatie en de Ark

Het deksel van de Ark zou van louter goud zijn gemaakt. Wanneer dat het

geval is geweest, zou de Ark meer dan 2000 kg hebben gewogen, wat

onwaarschijnlijk is. Dan zouden vier levieten hem nooit hebben kunnen

dragen. En de ringen waardoor de handbomen gestoken werden waren van
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louter goud. Goud is een vrij zacht materiaal, zodat de ringen veel te zwak

zouden zijn om een dergelijk gewicht te kunnen dragen. De maten van de

Ark waren 130 cm lang, 75 cm breed en 75 cm hoog. Een massief deksel

zou minstens 3 tot 5cm dik moeten zijn om niet door te buigen, en reken dan

maar uit wat voor gewicht er aan vast zou zitten.  Het deksel moet ook net

als de rest van de Ark van hout zijn

geweest, overtrokken met louter goud.

Dan is immers de werking van de Ark

als condensator gewaarborgd.  De

statische elektriciteit werd in de

Tabernakel opgebouwd o.a. via de

linnen kleding die de priesters aan

hadden. Verder het geitenhaar van de

tentdoeken, en ook leer wat erin

aanwezig was. Deze opwekking was

verder afhankelijk van de atmosferische condities. De geitenharen dekens of

gordijnen werden positief geladen, waardoor op de duur alles in de

Tabernakel werd opgeladen, dus ook de Ark. De werking van een

condensator is, volgens Wikipedia als volgt:
Een condensator is een elektrische component die elektrische lading en

elektrische energie opslaat. Hij is opgebouwd uit twee geleiders met een

relatief grote oppervlakte, die zich dicht bij elkaar bevinden en gescheiden

zijn door een niet-geleidend materiaal of vacuüm, het diëlektricum. Wanneer

de ene geleider positief geladen wordt ten opzichte van de andere, verplaatst

de negatieve lading in het diëlektricum zich naar de positieve plaat.[bron?] De

naam is afgeleid van het latijn condensare: samenpersen, dus condensator =

samenperser, wat betrekking heeft op de ladingen die samengeperst worden

bij de polen (platen) van de condensator.

Wanneer men aan de ene zijde van de condensator b.v. 12

volt oplaadt, dan  kan aan de andere zijde 15.000 volt

worden opgewekt.  Wanneer de Ark opgeladen werd,

verscheen tussen de beide polen (Cherubim) een soort

elektrische vlamboog, een helder licht dat een geluid

voortbracht. De elektriciteit moest alsdan zo sterk worden

dat ze de luchtweerstand overwon. Men ging ervan uit dat

het hierbij ging om de ‘Heerlijkheid van de God van
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Israel’ die van tussen de Cherubim Zijn stem liet horen. Het ging ook

gepaard met een soort damp en hitte uitstraling. Alles wat zich in en rondom

de Ark manifesteerde werd toegeschreven aan de God van Israel. Dat is

uiteindelijk ook wel waar, want de ganse natuur is door Hem geschapen, en

de elektriciteit is één van de wonderlijkste geschapen dingen. Mozes en

Aäron hebben het volk ook niet wijzer kunnen maken dan het was, want

daarvoor ontbrak bij het volk ten enenmale de basiskennis die nu reeds op de

basisscholen aan kinderen van 10-12 jaar wordt bijgebracht via natuurkunde

lessen.  Het was dus niet zo dat het in de Tabernakel spookte. Het waren

verklaarbare elektrische manifestaties die erin plaatsvonden en die door

ingewijden werden voltrokken. 

zie o.a. www.smashwords.com/books/view/120317

En: Secrets of the sun sects, the Ark. 

Tabernakel, Tempel, Ark en ons menselijk brein

De beschrijvingen van de Tabernakel, Tempel en Ark geven niet slechts de

bouwtekeningen weer van deze bouwsels, maar geven een beschrijving van

ons menselijk brein, een anatomie van onze hersenen en de werking

daarvan. Ons lichaam is een tempel, en het Heilige der Heiligen in ons

lichaam zit in ons brein, onze hersenen. Wij zien in de Tabernakel, Tempel

en Ark de driedeling terug, zoals ons brein ook drie beschermende lagen

heeft. Onze hersenen bestaan uit drie hoofd-elementen, nl. het reptilian deel,

het limbische deel en de neocortex. De gordijnen in de Tabernakel waren

van fijn linnen (wit), hemelsblauw (blauw), purper (rood). De kleuren van de

Nederlandse vlag. Het Heilige der Heiligen was vierkant (kubus-vormig),
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ook het altaar.  Er zit in onze hersenen een bot die op een kubus lijkt, bij het

sphenoid (wiggebeen). De sphenoid wordt wel de hoeksteen genoemd van

de craniale vloer.  
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De twee cherubs op het deksel van de

Ark hadden elk twee vleugels, die zich

naar elkaar uitstrekten. Met de ene

vleugel raakten zij bijna elkaar, en met

de anderen raakten zij de wanden. De

sphenoid of het wiggebeen lijkt op

vleugels die zich uitstrekken. De

wanden van de Tabernakel en Tempel

hadden openingen die van buiten nauwer waren dan van binnen. Ook het

wiggebeen vertoont dezelfde soort openingen. 

In het Heilige stonden de Kandelaar (Menorah), de Tafel der Toonbroden en

het Reukofferaltaar. De Tafel der Toonbroden was dwars geplaatst aan de

zijkant, en er tegenover stond de zeven-armige kandelaar, en vlak voor de

ingang van het Heilige der Heiligen stond het Reukofferaltaar. De Kandelaar

had drie armen aan elke zijkant en één in het midden en was versierd met

bloemen van de amandelboom.  De amandel wijst naar de amygdala of

pijnappelklier. De Kandelaar wijst naar de verlichting van ons 3e oog, dat is

de pijnappelklier. Het reukofferaltaar waarop specerijen een heerlijke reuk

verspreiden wijst op

het ingaan naar hoger

sferen, het hogere

bewustzijn.   De

linkervleugel van het

w i g g e b e e n  i s

verbonden met twee

wortels aan ons

lichaam. Daarnaast is

een kleine verdikking

die de verbinding

maakt  met  dr ie

spiertjes van ons oog. Tussen de twee wortels is een optisch ovaal wat zorgt

voor de overbrenging van optische zenuwen en het opthalmische bloedvat.

De dubbele deuren naar het Heilige der Heiligen waren van dennenhout en

de posten van olijfboomhout, wat wijst naar het olivary proces, zie:

http://users.telenet.be/zeldzame.ziekten/List.z/KH-zenuwst.htm
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De ingang van de Tabernakel en Tempel wijst naar de midden-hersenen, ook

wel isthmus cerebri genaamd.  In de voorhof stond het wasvat dat gevuld

was met water, wat wijst naar onze hersenen die zich als in een waterbad

bevinden en in vocht baden.  In het Heilige stond het reukwerkaltaar dat

overtrokken was met louter goud, wat wijst naar het corpora quadrigmina

dat voor de pijnappelklier ligt. Het goud wijst naar het mono-atomische

witgoudpoeder (ormus of manna) dat ter verlichting van de pijnappelklier

dient. De pijnappelklier heeft de vorm van een conische dennenappel. De

deuren waren zoals gezegd van dennenhout gemaakt. Dat is rijk aan hars en

etherische stoffen, wat wijst naar de uitscheiding van onze klieren.

De pijnappelklier is een endocriene orgaan die o.a.

melatonine aanmaakt voor onze bio-klok.  Deze klier

is de zetel van onze ‘ziel’, en regelt dus vooral onze

slaap- en waak-toestand.  Slapen en ontwaken wijst

naar onze huidige toestand in onze 3-D-wereld,

waarin wij geestelijk slapen, om te ontwaken tot een

Hoger Bewustzijn, waardoor wij naar het Goddelijke

niveau of Christos-bewustzijn komen.  De heilige

zalfolie waarmee de Hogepriesters werden gezalfd

bevatte o.a. cannabis / hennep waardoor men in hogere sferen werd

gebracht. Men goot dat op het hoofd, zodat het naar beneden liep tot aan de
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voeten. Het woord christ betekent zalven, een gezalfde worden. Door deze

zalving vanaf het hoofd wordt het gehele lichaam ervan doortrokken. De

verlichting of zalving via de pijnappelklier zorgt voor vernieuwing via een

onzichtbare energie. Daardoor staat een nieuwe mens op in een nieuwe

levensexistentie. Dat geeft onnoemelijke vreugde, rust en zekerheid.

Vandaar dat er in de Tabernakel en Tempel stilte heerste, maar ook af en toe

gezang en muziek werd gehoord. Trompetten en andere muziek

instrumenten werden door levieten bespeeld.  Zie Psalm 98:3 berijmd:
3 Doet bij uw harp de psalmen horen;

Uw juichstem geev' Jahweh Zijn dank;

Laat klinken, door uw tempelkoren,

Trompetten en bazuingeklank.

Dat Jahweh’s huis van vreugde druise

Voor Isrels grote Opperheer;

De zee met hare volheid bruise,

De ganse wereld geev' Hem eer.

De pijnappelklier gaat na verlichting en opening nieuwe stoffen produceren,

die o.a. het verouderingsproces sterk tegen gaan. De jeugd wordt erdoor

vernieuwd als van de arend.  Het middelste deel der hersenen is het reptilian

deel, wat het enige deel is dat tijdens de groei van de foetus in de

baarmoeder niet wijzigt, en behoort tot het oudste deel der hersenen. Daarin

is nog de eerste oorspronkelijke cel aanwezig waaruit ons gehele lichaam

werd opgebouwd. Deze begin-cel zou daar zitten te wachten om de nieuwe

taak op zich te nemen om voor ons een nieuw geestelijk lichaam te bouwen

zodra ons 3e oog geopend is. De pijnappelklier is de eerste klier die zich

vormt in de foetus en kan na drie weken reeds gezien worden. Ze wordt van

het beste en zuurstofrijkste bloed gevoed dat er is. Hieruit blijkt wel hoe

voornaam deze klier is.  De midden-hersenen werken met de hersenstam

samen als een soort tussenstation om binnenkomende pijnsignalen van het

lichaam door te geven aan onze hersenen. De midden-hersenen zijn te

vergelijken met de ingang van de Tempel. Achter de midden-hersenen ligt

de pijnappelklier als Ark in het Heilige der Heiligen (het sphenoid-been) in

het achterste deel van de Tempel. In de ark lag de Wet met op twee stenen

tabletten de 10 geboden, het Verbond. In de pijnappelklier zetelt het Hogere

Bewustzijn als deze geactiveerd is, hetwelk in directe verbinding staat met

ons hart, nl.  wanneer ons hart ‘besneden’ is en de Wet daarin is gegrift, zie: 
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   Jeremia 31:33  Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis

van Israel maken zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn wet in hun binnenste

geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij

zullen Mij tot een volk zijn.

Ons hart speelt dan ook niet maar slechts een rol in de bloedcirculatie,

maar scheidt ook een sterk peptide hormoon af (ANF), dat weer delen van

onze hersenen activeert, nl. de hypothalamus en de pijnappelklier.

Tezamen spelen deze zaken een belangrijke rol voor de groeihormonen van

het lichaam en controle van de metabolische functies.  De pijnappelklier

ontwikkelt erdoor specifieke geestelijke eigenschappen, wat vergeleken

wordt door sommigen met het 7e zegel, wat volmaakte liefde, vreugde,

lijdzaamheid, etc.  geeft. Dit 7e zegel in ons wordt geopend door toedoen

van het 6e, wat heen wijst naar de poort of toegang tot het heiligdom, daar

waar de hormonen vanuit het hart de pijnappelklier binnen stromen. De

hersenen worden hierdoor gevuld met verschillende elektrische frequenties

die zorgen voor Hoger Bewustzijn en geestelijke gaven als liefde, vreugde,

vrede, etc.  

De pijnappelklier is met de hypothalamus verbonden door bloed- en

zenuwbanen. Vandaar dat er in de Tabernakel en Tempel bloed- en

spijsoffers werden gebracht. De bloedstroom in ons lichaam wordt gebruikt

om onze hersenen te voeden met zuurstof en met o.a. het peptide-hormoon

vanuit ons hart.  Onze pijnappelklier is een multifunctioneel orgaan, door

zelf hormonen te produceren die andere endocrine organen helpen te

stimuleren. De pijnappelklier produceert o.a. melatonine, maar ook

somatotropin wat de lichaamscellen helpt splitsen, en melanin voor de

huidskleur. Er wordt ook een hormoon in aangemaakt tijdens

zwangerschap voor de moedermelk, en ook oxcytocin, antidiuretic, etc. In

totaal worden er 10 hormonen aangemaakt in de pijnappelklier, die twee-

lobbig is (de 10 geboden op twee stenen tabletten). God sprak van tussen

de twee cherubs, en evenzo spreekt Hij via het geopende 3e oog als

innerlijke gids, vanuit de intuïtie van het vernieuwde hart. Wanneer de

sluier (voorhangsel zoals in de Tabernakel en Tempel Exodus 26:33) voor

onze pijnappelklier wordt verwijderd, breekt het licht door tot op onze

inwendige Ark. Normaliter staat de Ark in volkomen duisternis. De

voorhang was een zeer dik gordijn. Wanneer dat gordijn van boven naar
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beneden openscheurt gaat in ons hart en brein het licht van de Geest op.

Dat wijst tevens op de sluier die nu nog de identiteit van de 12 stammen

bedekt houdt, maar volgens Jesaja 25:7 zal worden weggenomen.     

Zoals wij zagen vertoont het wiggebeen de vorm van een vlinder, een

symbolische vlinder zoals in het oude Barneveldse Wapen is afgebeeld.

Dat wijst op regeneratie. De rups kruipt in een cocon en sterft haar oude

bestaan af. Dan vindt een metamorfose of gedaantewisseling plaats

wanneer de zon op de cocon schijnt, waarna de cocon zich openbreekt en er

een schitterende kleurrijke vlinder te voorschijn komt.  De oude mens sterft

geestelijk af en er staat een nieuwe mens op met Hoger Bewustzijn. 

Het leven begint met een eitje, waaruit een larve voortkomt. Dan is het idee

van leven geboren en is er een typische vorm aan gegeven, in dit geval een

rups.  Dat is een veelvraat die vergankelijk is en weer dient te verdwijnen.

Wel geeft de rups vorm door middel van

transformatie aan een nieuwe hogere

vorm, nl de vlinder. Eenzelfde proces

vindt in ons mensen plaats om tot Hoger

Bewustzijn te komen. Enige tijd voor de

geboorte van een baby draait deze zich

meestal naar beneden met het hoofd en

hangt ondersteboven in de moederschoot,

wachtend op bevrijding om het levenslicht

te mogen aanschouwen. Op gelijke wijze

hangt onze pijnappelklier naar beneden

aan de basis van onze hersenen, wachtend

op verlichting.  Boven de Tabernakel

kwam een wolk, Exodus 40:34, en een vurig licht als manifestatie van de

Goddelijke aanwezigheid. De Tabernakel en Tempel zijn alzo symbolen

voor de verlichting van ons 3e oog, wat verduisterd is, maar opengebroken

wordt door het Goddelijk licht. Alsdan worden wij gebouwd tot een

geestelijk huis, een woonstede Gods in de Geest, waarbij geen geluid van

hamers en beitels wordt gehoord. 

Zeven jaar werd er gebouwd aan de Tempel, en het vergt ongeveer zeven

jaar om alle zeven zegels in ons te openen en geheel geestelijk gevormd te

worden, hoewel wat staat betreft de opening van ons 3e oog álles omvat. 
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Verbondssluiting

Verbond komt van verbinden. Twee of meer partijen verbinden zich met

elkaar.  Door de verlichting van ons 3e oog worden wij opnieuw verbonden

met onze Schepper voor Hoger Bewustzijn. Dan maken wij een nieuwe

keus, Hem alleen te dienen en Zijn wetten te volgen. Een verbond eist

wederzijdse trouw en gehoorzaamheid.  De Tabernakel en Tempel waren

slechts richtingaanwijzers of symbolen naar het pad ter verlichting. Als

zodanig moesten ze weer verdwijnen, anders kon de weg naar het hemels

Heiligdom niet bekend worden, zoals in Hebreeën 8 en 9 staat. Ons oude

bestaan moet afsterven, afgelegd worden voordat we Hoger bewustzijn

kunnen ontvangen in onze hersen-Ark. Die hersen-Ark maakt dan geen

deel meer uit van de 3-D-illusie-wereld, maar is hemels, waardoor wij een

hemel op aarde ontvangen. Daarin mogen wij onszelf ontwikkelen, er

wonen en werken zolang het aardse lichaam in stand wordt gehouden.

Inmiddels komt het nieuwe geesteslichaam tot aanzien, met ongekende

mogelijkheden. 

Vrijmetselarij en afgoderij

In een volgende studie-brochure zullen wij dieper ingaan op hetgeen de

vrijmetselarij beoogt in en met de symboliek van de Tempel. En ook wat er

zo al aan afgoderij wereldwijd in allerlei religies is gepleegd om tot Hoger

bewustzijn te kunnen geraken.  Wij zullen vooruitlopend alvast enkele

afbeeldingen laten zien die door de vrijmetselarij worden gebruikt. 
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 Sphenoid of wiggebeen lijkt op vleugels, met in

het midden de zon (pijnappelklier)
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