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Inleiding
Het woord razzia is volgens Wikipedia als volgt:
Een razzia is een door de overheid (politie, leger) georganiseerde,
groots opgezette, opsporing en jacht op een groep mensen. Het
woord zou uit het Arabisch stammen (š{¼º spreek uit: ghazwa) en
zoveel betekenen als invasie, bestorming of militaire expeditie. In
het Nederlands taalgebied is het woord tijdens de Duitse bezetting
algemeen verbreid geworden.
Men kan onderscheiden een razzia waarbij men uit de mensen die
op een bepaalde plaats of in een bepaald gebied aanwezig zijn
selecteert wie men arresteert, en een razzia in de zin van massale
gerichte arrestaties (specifieke personen op specifieke adressen),
binnen een beperkt gebied.
Vraag: Wanneer het woord razzia gebruikt wordt voor een groots
opgezette jacht door de overheid op een groep mensen, waarom zouden
wij het dan niet mogen gebruiken voor de met list en bedrog groots
opgezette jacht op eigendommen en bouwsels van de Veluwse IsraëlVrijstaat?
Immers, bij deze jacht is men supersnel en in het geheim te werk gegaan,
aangezien wij van niets wisten, wij geen gerechtelijk bevel hadden
ontvangen, noch aanschrijven via een deurwaarder, of iets dergelijks. Juist
op onze sabbatdag is men in alle vroegte overgegaan een inval te doen,
sloten stuk te maken, zich een weg door het bos te banen waarbij men pas
aangeplante nieuwe bomen niet heeft ontzien om het doel te bereiken met
groot materieel. Een grote Volvo-knijper en zeer grote MAN container
vrachtwagen die met veel geweld bospaden hebben vernield.
Tijdens het Saturnalia-feest (Kerstfeest)
In de vroege stilte van de sabbatmorgen van 21-12-2013 werden
omwonenden opgeschrikt door veel lawaai. Het bleek geen Stille Nacht,
Heilige Nacht meer te zijn. De saturnuskrachten der negatieve Anunnaki’s
waren in alle vroegte ontwaakt en aan de slag gegaan met bruut geweld
een aanval te plegen op het grondgebied van de Veluwse Israël-Vrijstaat.
De ‘stal van Bethlehem’ (de strobalen schuilhut / loofhut) werd met
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geweld in elkaar geramd en later in een afvalcontainer gedeponeerd. Er
was geen plaats voor de lang verwachtte ‘Davidszoon(en)’ om zich neer
te leggen. De heer H. van Bethlehem aan de Pasdijk 3 te Putten was enige
dagen ervoor bij ons op bezoek
geweest. Hij is de schoonzoon van de
vor i ge ei genar es s e van ons
bosperceel.
Hij vond dat het
bosperceel eindelijk weer begon te
leven en dat wij alles keurignetjes
voor elkaar maakten. Hij heeft ook de
‘stal van Bethlehem’ ( de strobalen
hut) gezien.
De Christus in de mythe van Jezus
werd volgens het versje "In De hut van strobalen, wat door de
Bethlehems stal" in stroo en in gemeente Putten als een bouwwerk
doeken gehuld, omdat voor hem geen wordt gezien dat illegaal zou zijn,
plaats was in de herberg. Zijn wieg waarvoor een dwangsom van 15.000
was een kribbe, zijn kroon was een euro is opgegeven
kruis. Het is geen toeval dat wij de
schuilhut van strobalen maakten.
Na de 21e, zaterdag, volgde de zondag, de rustdag van de meeste
christenen. De SGP-gemeente Putten gaat dan massaal ter kerke om het
advents-evangelie te beluisteren. Op de 1e en 2e kerstdag wordt altijd het
""Ere zij God en vrede op aarde"" gezongen. Deze woorden zullen door
de uitvoerders van de razzia-gewelds-aanval, wanneer zij ter kerke Ijn
gegaan, als niet als muziek in hun oren hebben geklonken. Het was
immers ‘nacht in Bethlehems dreven, een schone stille nacht’, die met
geweld door hen werd verstoord. Géén vrede, maar oorlog op het
grondgebied van de Veluwse Israël-Vrijstaat!
Voorbeeldig voorbeeld
Wanneer iemand door rood stoplicht en door een agent wordt
aangehouden, is het terecht dat er een bekeuring/beschikking wordt
geschreven en overhandigd. Echter, dit geeft de agent toch niet het recht
om daarbij de gehele auto van de verkeersovertreder in elkaar te rammen
en ruiten stuk te slaan?
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Wanneer de Gemeente Putten in haar gelijk zou staan door de vermeende
‘bouwsels’ te mogen afbreken wegens handhaving wabo, dan had dit
professioneel gekund, en niet op de barbaarse niets-ontziende wijze zoals
dit op 21-12-2013 is geschied. Het halve bos in omgeploegd en
geruïneerd achtergelaten, zoals dat bij rooftochten en plunderingen het
geval is. Er zijn vele onnodige beschadigingen aangebracht, en daarbij
goederen verdwenen die andermans eigendom waren, en eigendom waren
van ons persoonlijk. Een spoor van verwoesting is achtergebleven, zoals
een orkaan dat niet kan verslechteren (verbeteren).
Een zeer unieke Wintersolstitium 2013
Zie:
http://news.yahoo.com/moon-other-cosmic-wonders-meet-christmas-skyweek-020652490.html
Moon, Other Cosmic Wonders Meet in Christmas Sky This Week.
By by Geoff Gaherty, Starry Night Education
Dawn on Wednesday Dec. 25, 2013....View gallery Dawn on Friday Dec.
27, 2013...View gallery Dawn on Sunday Dec. 29, 2013.
Related StoriesEarly risers will have an opportunity to see the moon move
through the sky on Christmas Day and
throughout the week.
Over the next few days, the moon will
pass a series of bright cosmic markers. If
you get up early on Christmas Day (Dec.
25), you will be greeted by a celestial
present. The bright waning crescent
moon will be just to the right of the
planet Mars.
Figuur2 Maan bij Mars en
By the following morning, the moon will
Saturnus
have moved so that it’s in between Mars
and the bright star Spica. Observers in northern Europe and Asia will
actually witness the moon passing in front of Spica in what is called a
lunar occultation.
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On Friday morning (Dec. 26), skywatchers will see the moon past Spica,
with a much narrower crescent as it gets ready to pass in front of the sun.
Saturday morning finds the moon almost at Saturn. Observers in the
Kerguelen Islands and Antarctica will see the moon pass in front of
Saturn.
Finally, on Sunday morning, the moon will be below Saturn and heading
for the horizon and new moon on Jan. 1, 2014.
Editor's note: If you take an amazing photo of the moon in its
conjunctions or any other night sky photo you'd like to share for a
possible story or image gallery, please contact SPACE.com managing
editor Tariq Malik at spacephotos@space.com
Mars is de oorlogsplaneet. De gemeente Putten, c.q. de staat der
Nederlanden, heeft de legale officiële soevereine neutrale Veluwse IsraëlVrijstaat de oorlog verklaard door een aanval te plegen op 21-12-2013 op
ons grondgebied en daar grote vernielingen aan
te richten. Er is een grote oorlogsbuit
meegenomen, dan wel ontvreemd. De
Nederlandse staat heeft de door ons, als de
legale staatsgreep bestempeld, de kop in willen
drukken met grof geweld.

Mars als god van de
oorlog
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Saturnus Saterday
Door Dr. James Robertson
The pagan Romans honored the god, Saturn, with a week-long festival in
December called Saturnalia. Saturn was the Roman god of time and of
the harvest, so he was usually depicted holding a scythe. He was the
cruelest, most evil of all the pagan gods. He demanded child sacrifice.
The Romans were not alone in worshipping this evil god. Worship of
Saturn was prevalent in the ancient world. Even the Israelites worshipped
Saturn when in rebellion against heaven. The god Israel most frequently
worshipped when in apostasy, was the god Saturn, (referred to in the
Bible as Chiun, Molech, or Remphan.) Even the Israelites offered their
children in sacrifice to this vile, blood-thirsty god.
"Saturn had become the champion of African paganism [as well] . . .
indeed as Baal-Hammon in Phoenician Carthage, he was the object of
child sacrifice . . . . Although a fertility god, Saturn-Baal . . . was
nonetheless ruthless in the sacrifices he exacted." (Quodvultdeus of
Carthage, translation and commentaries, Thomas Macy Finn, pp. 14 &
115.)

Figuur6 Een Analemna geeft hetbeeld weer van de richting waarin de zon zich
net als een boemerang beweegt. Er zijn daarin uitersten, solstices, en daarop
heeft de Gemeente Putten een boemerang opgeworpen met betrekking tot onze
Veluwse Israël-Vrijstaat, die tzt op haar eigen hoofd terecht zal komen. My
analemma project started on December solstice in 2012 and finished on December
solstice in 2013," says Shiraishi. "This photo contains the sun images from Jan. 18 to
Dec. 22, that is, all the sun images are only in 2013."
The upper and lower tips of the "8" represent the solstices--the longest and shortest
days of the year. Today the Japanese sun is at the bottom. Winter has arrived!
Other planets have analemmas, too. Not all are figure-8s, however. The shape
depends on the tilt of the planet's spin axis and the eccentricity of its orbit around the
sun. Martian analemmas resemble a teardrop, while Jupiter's analemma looks like a
jelly-bean:

Although the Romans quit offering human sacrifice early on, blood was
still spilled by the gladiators during the Saturnalia celebrations in
December. Saturnalia was a religious celebration and all understood that
the blood shed by gladiators was a sacrificial offering to Saturn.
"The gladiatorial shows were sacred [to Saturn]." (Johann D. Fuss,
Roman Antiquities, p. 359)
"The amphitheatre claims its gladiators for itself, when at the end of
December they propitiate with their blood the sickle-bearing Son of
Heaven [Saturn]." (Ausonius, Eclog, i. p. 156)
"The gladiators fought on the Saturnalia, and . . . they did so for the
purpose of appeasing and propitiating Saturn." (Justus Lipsius, tom. ii.
Saturnalia Sermonum Libri Duo, Qui De Gladiatoribus, lib. i. cap. 5)
"The principle on which these [gladiatorial] shows were conducted was . .
. [that] they were celebrated as propitiatory sacrifices . . . when such
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multitudes of men were 'Butchered to make a Roman holiday.' When it is
remembered that Saturn himself was cut in pieces, it is easy to see how
the idea would arise of offering a welcome sacrifice to him by setting men
to cut one another in pieces on his birthday, by way of propitiating his
favor." (Alexander Hislop, The Two Babylons, p. 153)
Despite the violence and bloodshed, Saturnalia was a time of feasting and
merry making. The various ancient celebrations honoring this most
blood-thirsty god have come down to today as the much-beloved
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parties with noise-makers
gift exchanges
kissing under the mistletoe
holly berries (the food of the gods)
evergreen boughs
caroling from house to house (originally done by naked singers engaging
in licentious behavior)
"Advent" candles
Christmas cards
. . . and many more.
Even the imagery of Father Christmas, or Santa Claus, bears a striking
resemblance to Saturn: an old man, with a long beard, surrounded by
children.
Saturn, the evil, child-sacrifice demanding old man, appears in modern
society in two more guises. Every December, Saturn, the god of time,
reemerges as "Old Father Time." Baby New Year is a symbol of the
child-victim.

Christmas traditions celebrated the world over.

These traditions include:
the Twelve Days of Christmas
treats left out in the evening
Christmas trees decorated with lights (originally candles made from the
fat of the burned bodies of child sacrifice victims)
Christmas trees hung with balls (anciently decapitated heads of sacrificial
victims)

A chilling representation of Father Time with Baby New Year can be
found in this illustration from the 19th century (below). Father Time,
(Saturn, as the god of time), is standing in front of a large clock, holding
his scythe. The old years are passing away as full-grown bodies wrapped
in burial shrouds. The New Year is coming in as a young child. While
the picture is quite dark, light from the fire is lighting the little boy while
on either side are swirls of smoke. The new years still to come are
portrayed as children ready to be sacrificed. Victims of child sacrifice
were always heavily veiled so that their parents would not recognize when
their child was burned. All the grotesque elements of this hideous god are
contained in this picture.
Saturn also emerges in modern society as the Grim Reaper, gathering in
his bleak harvest of souls. Very few in modern society have recognized
that Father Christmas, the Grim Reaper and Old Father Time are none
other than this most loathsome of all the gods. However, an ancient
would immediately recognize them all as being none other than Saturn.
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The emblems which identified Saturn are the same which identify Old
Father Time and the Grim Reaper: scythes and something to mark the
passage of time.
There are many excuses given by sincere people today for clinging to
pagan holidays honoring Saturn:
"Christmas is a wonderful time for spending with family. We are so busy
throughout the year this is really our only chance to get together."
"Christmas is a great time to witness! People are more open at this time
of year so I use it as an opportunity to share."
"Christmas is the only holiday that really focuses on Jesus!"
"I know that Jesus was not really born then. I am not deceived. Besides,
I am not worshipping any pagan gods, so it is alright for me!"
The pagans were ignorant of Yahuwah, the Creator. They worshipped
demon gods because they did not know any better. The same cannot be

said of Christians today.

Scripture teaches:
"The times of this ignorance . . . [Yahuwah] winked at; but now
commandeth all men every where to repent." (Acts 17:30, KJV)
To know that Christmas is a pagan holiday, to know that the modern
rituals are identical to the ancient pagan rites that honored Saturn, and yet
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to claim exemption from sin because one knows, is extremely
inconsistent.
Christmas is truly a holiday: a religious festival. By honoring the evil
god, Saturn, DIShonor is given to Yahuwah, the Creator of Heaven and
Earth.
The Saviour Himself stated a divine principle when He said:
"No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love
the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot
serve . . . [Yahuwah] and mammon." (Matthew 6:24)
Saturn, more than any other false god, had attributes most similar to Satan
himself. Christmas is his religious festival. Participation in Christmas
celebrations gives honor to this evil, satanic deity.
The words of a loving Father to backsliding Israel resound with force for
Christians today:
"Surely as a wife treacherously departeth from her husband, so have ye
dealt treacherously with Me, O house of Israel, saith . . . [Yahuwah.] . . .
for they have perverted their way, and they have forgotten . . . [Yahuwah
their Covenant Keeper]. Return, ye backsliding children, and I will heal
your backslidings." (Jeremiah 3:20-22)
Participation in pagan traditions dishonors the Creator. Return to your
loving Redeemer.
"For what accord has Christ with Belial [evil]? Or what part has a
believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of . . .
[Yahuwah] with idols? . . . Come out from among them and be separate,
says . . . [Yahuwah]. Do not touch what is unclean, and I will receive
you." (2 Corinthians 6:15-17)
Come out from among them! Do not touch what is unclean!!
Will YOU come out?
Saturnalia is the Roman agricultural festival that strongly
influenced early Christian celebrations we now call Christmas.
Traditionally celebrated between December 17th and the 23rd, Saturnalia
was an overturning of traditional Roman norms and customs.
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Wij als oprichters van de stichting Natuur Getrouw, eigenaar van het
bosperceel, dat in bruikleen was gegeven via een officieel document,
geregistreerd bij notaris Pool in Voorthuizen, keken in zekere zin
machteloos toe, nadat wij ingelicht waren dat er een aanval op onze
vrijstaat werd uitgevoerd. Wat zeggen wij.... machteloos? Nee, wij zijn
niet machteloos. Wij hebben de vloeken van de berg Ebal van de God van
Israël over allen uitgesproken die deelnamen aan deze razzia.
Wie het boekje van de bekende radiopredikant dr. Okke Jager "Wij zijn
niet machteloos" erop na leest, ziet daarin dat wij beslist niet machteloos
stonden tegen deze aardse overmacht. (Het boekje is uitgegeven door Ten
Have in Baarn 1978, ISBN 90 259 4143 5)

Saturday - zaterdag - saturnusdag, de 21-12-2013 als dat van saturnus met
als kenmerk het getal 666, het getal eens smensen uit het bijbelboek
Openbaringen. Hierdoor stigmatiseert de Gemeente Putten zichzelf.
Immers de 7e dag is de sabbat, niet de 6e dag, en ook niet de 1e dag van
de week.

p.82: Het is nu bewezen dat de bestaande orde ook zonder een akute
ekonomische krisis door de druk van het volk aan het wankelen kan
worden gebracht. ..... Een opstand tegen machten die mensen fnuiken, kan
elk moment weer uitbreken. Dan zal de radio (en momenteel Internet) die
de stabiliteit alleen waarborgt in een toch al stabiele situatie, opnieuw de
wachtwoorden verspreiden en in tien minuten tienduizenden mobiliseren.
Een bijna uitsluitend door morele overwegingen geïnspireerde opstand is
nog steeds mogelijk. (Dat hebben wij onlangs gezien in hoe de Arabische
Lente begon in Tunesie, daarna in Egypte en andere landen.)
Jongeren hebben ervaren dat men de dingen veranderen kan. Het
wereldbestel kan aan het wankelen worden gebracht door het bestellijstje
van de kruidenier. ......
Toen in Derry (Noord-Ierland) ruim veertig mensen uit alle delen van de
wereld bijeen waren gekomen om van gedachte te wisselen over het
thema "Geweldloze konflikt-oplossing", bleek uit de nuchtere bijdragen
van de Nederlandse minister Trip, dat de wereld van de politiek niet
helemaal een onneembaar bolwerk is en dat ook juist hier revolutionaire
‘Kleinarbeit" noodzakelijk is. ........
Miljoenen Chilenen hebben de moed gehad om nee te zeggen tegen
Pinochet. Hun namen werden genoteerd: toch deden ze het!

