De ‘vliegramp’ van de MH17 op 17 juli 2014

No.781

Inleiding
Rond de vliegramp van het Maleisische Boeing 777 toestel MH17 doen
er nog al wilde verhalen en sterke verdachtmakingen de ronde. Het is dan
ook van het allergrootste belang dat er duidelijkheid komt. Wat kan er
waar zijn van hetgeen op sommige websites te lezen en te zien is dat deze
vliegramp een hoax zou zijn, een door regeringen opgezette show, een
door de Israëlische veiligheidsdienst in scene gezette ramp
(georkestreerd)?
Wanneer het op waarheid berust dat er
hier sprake is van een hoax, een mysterie,
een show en opgevoerd toneel, is het de
hoogste tijd dat aan dit soort macabere
voorstellingen een einde wordt gemaakt.
Wanneer het niet op waarheid berust,
dienen alle verdachtmakers zich diep te
schamen en hun excuses aan te bieden.
Anderzijds kan de MH17-vliegramp (?)
een tijdbom zijn, althans een lont om de
tijdbom te ontsteken, namelijk wanneer
de wereldbevolking er achter komt dat er in het geheel geen sprake zou
zijn geweest van een vliegramp, maar van een wereldomvattend
bedrieglijk schouwspel. Daarom, er moet duidelijkheid komen, op z’n
minst van de zijde der betrokken regeringen.
De lezing van de Pers
De wereldbevolking is afhankelijk wat nieuws betreft van de Pers. De
lezing van de Pers is, dat het vliegtuig MH17 uit de lucht is geschoten
boven Oekraïens grondgebied, waar de pro-Russische rebellen het bevel
zouden voeren. De daders van het neerhalen van de MH17 zouden deze
pro-Russische rebellen zijn, die door Moskou (Putin) zouden zijn
voorzien van wapens en raketten. Rusland is volgens de Pers zo goed als
zeker de zondebok.
De Russische onderminister van Defensie heeft echter gevraagd aan de
Oekraïense (volgens hem onwettige) regering waarom zij geen
internationale onderzoekscommissie hebben verzocht de ramp te
onderzoeken. En waarom de piloot de koers van het toestel heeft
gewijzigd om precies over het oorlogsgebied te gaan vliegen.
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De websites waarop deze vliegramp als een valse vlag-operatie wordt
aangemerkt geven daartoe een groot aantal kenmerken en opvallende
beelden weer. De vragen die zij opwerpen dienen dan ook van een
waarheidsgetrouw antwoord te worden voorzien. Waar veel twijfels
rijzen, dienen deze zo goed mogelijk opgehelderd te worden, dan wel
weggenomen te worden door waarheidsbevindingen.
Enkele websites wijzen erop dat de beveiliging van Schiphol in handen
is van de ITCS, een Israëlisch
bedrijf. Schiphol is volgens
hun mening een broeinest van
de Mossad, de Israëlische
geheime
dienst.
De
Israëlische veiligheidsdienst
zou in samenwerking met
Nederland,
Amerika,
Maleisië en andere landen de
vliegramp in scene hebben gezet, om Rusland (Putin) tot zondebok te
maken en een derde wereldoorlog uit te lokken.
Er wordt door deze websites en ook door verschillende anderen op
gewezen dat bijvoorbeeld het middenstuk van de romp vrij onbeschadigd
is en geen inslagkraters, maar uitslagkrater(s) vertoond. Dat zou er op
wijzen dat er een bom in het vliegtuig zou hebben gezeten die ontploft is.
Rond de lichamen die er gevonden zijn heerst een groot verdacht raadsel,
aangezien de meeste vrij onbeschadigd eruit zagen en er weinig of geen
bloed op werd gezien. Ja, de lijken zouden zelfs geen bloed meer hebben
bezeten, en er zouden tientallen
containers met bloed zijn gevonden. Hoe
zou een bom, en hoe zouden deze
containers aan boord zijn gesmokkeld?
Het zou bij de getoonde lijken gaan om
dummy’s, siliconen-poppen. Wie daarop
een duidelijk antwoord kan –of dient tegeven is minister Frans Timmermans. Hij
zegt dat hij de lichamen heeft gezien en
daarvan zeer onder de indruk was. Geëmotioneerd hield hij diverse
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toespraken, waarbij de mensen hun tranen de vrije loop lieten. Hij kan en
moet het weten wát er precies aan de hand
is. En ook of er een eerlijke identificatie
plaatsvindt in Hilversum. Laten er foto’s
van de lijken worden gemaakt en laten de
nabestaanden zélf oordelen of het hier
metterdaad gaat om hun geliefden, ja dan
nee.
De motoren die op de foto’s worden
getoond zouden niet de Rolss Roysemotoren zijn van een Boeing 777, maar
zouden Trent 892 motoren zijn, De
MH370 had boven een raam naast de deur
de Maleisische vlag als rechthoek, zoals
die op de wrakstukken wordt getoond en
te zien is. Deze zelfde vlag stond ook op
de MH17, maar dan niet als rechthoek,
maar als trapeze, schuin. Bij de MH17
was één
raam
direct
naast
het
portier dichtgemaakt, maar dat is niet te
zien op het getoonde wrakstuk van de
romp.
De verklaring die de
verschillende kritische websites eraan
geven is, dat er een verwisseling heeft
plaatsgevonden van de MH17 en
MH370 die in maart 2014 spoorloos
verdween. De MH370 zou in een
hangaar in Tel Aviv omgedoopt zijn tot
MH17, om vervolgens in de Oekraïne
in delen neergelegd te worden, of daar
in de lucht uit elkaar te laten spatten. Opvallend is dat de meeste
brokstukken langs een weggetje zouden zijn neergevallen (of
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neergelegsd?). De enorme hoop
getoonde rommel die uit de
bagageruimte zou komen, zou door een
vuilniswagen er zijn gestort, etc. etc.
Er zouden twee Oekraïense straaljagers
bij de MH17 hebben gevlogen, wat in
werkelijkheid
Israëlische
gevechtsvliegtuigen
zouden
zijn
geweest. Kortom, er worden veel foto’s
en afbeeldingen getoond op Internet die verdacht zijn. Er kan gefotoshopt
zijn, maar het zou ook op waarheid kunnen berusten. Wie zal het zeggen,
en wie kan een waarheidsgetrouw oordeel erover geven?
Je vraag je wel af –indien er inderdaad sprake is van een in scene gezette
vliegramp- of onze vorst en vorstin en regeringsleiders onwetend zijn,
of het spel gewoon mee hebben gespeeld, en dat nog doen? Is de hele
vertoning rond te aankomst van de lijkkisten een opgezet toneelspel? En
wat kan de bedoeling daarvan zijn?
Velen vragen zich af waar plotseling al die nieuwe lijkwagens vandaan
kwamen. Begrafenisondernemers begrijpen niet dat er zoveel nieuwe
identieke lijkwagens ergens in ons land aanwezig waren. Was dat om
zoveel mogelijk indruk te maken op de wereldbevolking dat het hier om
een heuse aankomst van slachtoffers (lijken) ging? Had de Nederlandse
regering reeds een groot aantal van deze begrafeniswagens met het oog
op de komende MH17-crash gestald in Ossendrecht? De wereld heeft
verbaasd gereageerd hoe respectvol Nederland omgaat met de
rampslachtoffers. Minister Timermans zei ervan dat de wereld heeft
kunnen zien hoe goed wij wel zijn.
Waarom vragen velen zich af moest er een dag van nationale rouw
worden afgekondigd, wat sinds de dood van koningin Wilhelmina niet
meer het geval was?
Gesteld dat het waar zou zijn dat er een toneelspel is opgevoerd door de
Westerse regeringen samen met de Israëliërs. Wat kan hun doel zijn?
Gaat men volgens een oud plan van Albert Pike drie wereldoorlogen
voeren? Gaat men in vervulling laten gaan wat op de Georgian
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Guidstones in tien talen vermeld staat, namelijk dat de wereldbevolking
van 7 miljard terug gebracht dient te worden tot ongeveer 500 miljoen?
Werkt men een van tevoren vastgesteld plan af dat o.a. door het hoofd
van de IMF Christine Lagarde werd aangegeven als een komende ‘reset’,
wat met het magische getal 7 te maken heeft en met het jaar 2014, met de
maand juli als 7e?
Berust het op waarheid dat
er aan een geheel Nieuwe
Wereld
Orde
wordt
gewerkt,
waarin
de
nieuwe grote wereldleider
Maitreya is? De komst
van
de
wereldleider
Maitreya zou dan met
grote wonderen gepaard
kunnen gaan, namelijk dat hij voor een (schijn) opstanding uit de doden
zou kunnen zorgen, door alle vermeende slachtoffers van de MH370 en
MH17 in levende lijve aan de mensheid te tonen, alsof er een opstanding
uit de doden zou hebben plaats gevonden. De mensheid zal alsdan
stomverbaasd staan en hem als een wondergod aanbidden.

Wat indien er sprake is van een dramatisch toneelspel?
Die vraag mogen
wij ons wel stellen,
en
ook
de
regeringen
die
betrokken zijn bij
de
zogenoemde
vliegramp van de
MH17.

Deze brochure over de ‘vliegramp’ van de
MH17 wil geen oordeel uitspreken rond het
ondoorzichtige gebeuren in de Oekraïne. De
lezer zelf beoordele de foto’s die wij van
internet haalden. Er is nog geen volkomen
zekerheid wat er zich heeft afgespeeld, en of er
sprake is van een valse vlag operatie.
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Zullen de betrokken regeringsleiders erkennen dat ze ervan af
wisten, wanneer de feiten aantonen dat er sprake is geweest van een
luguber opgezette
vertoning van een
soort vliegramp?
Of
zullen
ze
zeggen:
Wij
hebben het niet
geweten?
Waar
zijn de oprechte
regeringsleiders op
deze wereld nog te
vinden? En waar
zijn
er
nog
politieke
medewerkers die
de misstappen van
hun collega’s of leidinggevenden met name
durven te noemen? Ze zijn er. Kijk maar op
de video’s waarop de Duitse dr. Sahra
Wagenknecht de Bondsvergadering toe heeft
gesproken. Kijk maar hoe Nigel Farage de
EU-vergaderingen toespreekt, en hoe beiden
grote ovaties ontvangen van de aanwezigen.
https://www.youtube.com/watch?v=lIi4a7ridc&feature=youtu.be&t=5m24s
https://www.youtube.com/watch?v=I1CjuJCaTR4
https://www.youtube.com/watch?v=Djl1LqTj5Wo
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Wie zijn de mogelijke terroristen en daders? Volgens diverse
websites zouden onderstaande regeringsleiders betrokken zijn bij
het laten verdwijnen van de Maleisische Boeings MH370 en MH17.
Wie zal het zeggen en duidelijkheid verschaffen?
Wanneer het op waarheid berust dat de betreffende regeringsleiders
een show hebben opgevoerd in samenwerking met de Askenazen in
de staat Israel, is het wel een zeer luguber spel dat zij vertoond
hebben.
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Er worden per jaar 3,1 miljard passagiers vervoerd door
luchtvaartmaatschappijen. Dat is 93.500 vluchten per dag en 8,3
miljoen passagiers per dag.
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on Allards picture stopped posting in around may or june. "Sander
Deijk" is even way over the "red line". He also stopped posting in
2013.
There's also a news report on Yahoo where a rebel leader claims that
"many of the victims may have died days before the plane took off.":
http://news.yahoo.com/rebel-leader-gives-bizarre-account-planecrash-182256709.html
And a picture of the news report, in case someone wants to delete
that article or somehow modify it:

What's kind of suspicious here is, that the last post was made on 20
april 2013 (by Sophie) and on 21 april 2013 (by Allard). + Sophie
joined directly on 20th April 2013, posted two pics and then we
never hear something from her again. That's truly weird. here:
(Ist Facebook beigetreten is german. It means: "Joined facebook
on")Then Allard's account has actually 5 comments on his selfie he
made. These persons seem to be quite more real, as they posted more
often than the aforesaid ones. However, all of them who commented
19
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Of course, we have multiple pictures of MH17 from before the crash,
along with a complete passenger manifest and long life histories to
support it. But hey, they’re both the same type of plane, so they
might as well just be the same plane, right?
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http://twileshare.com/bzqd

Lees meer MH17 nieuws op: 21st Century Wire MH17 Files
http://21stcenturywire.com/tag/mh17/

Bewijzen MH17: een mislukte valse vlag operatie door VS en
Oekraïne
Door 21WIRE 21st Century Wire, 25 juli 2014
Tot afgelopen maandag was het neerhalen van Malaysian Airlines
MH17 op 17 juli 2014 een potentiële ‘game changer’ voor de
wereldwijde geopolitiek en de nieuwe Koude Oorlog.
21WIRE wil met dit artikel zo dicht mogelijk bij de waarheid
proberen te komen als mogelijk. Aan de hand van Engelse,
Russische en Oekraïense bronnen zullen we kritisch kijken naar de
"berg aan bewijzen" uit Washington, Kiev en Europa.

Gezichtsverlies Wanneer er metterdaad sprake is van een
mislukte valse vlag operatie, wat moeten de betreffende
regeringsleiders die eraan hebben meegeholpen gaan doen
om hun gezicht te redden? Gaan ze snel over tot het in brand
zetten van deze aarde, door een derde wereldoorlog te
ontketenen? Zullen ze allen aftreden en hun baantje
neerleggen en het boetekleed aantrekken? Dat is zeer
onwaarschijnlijk.
Zullen op zeer korte termijn de aan
aangekondigde ‘reset’-knop indrukken, zodat er een
wereldwijde chaos zal ontstaan, waarbij men nucleaire
wapens, chemische wapens, bacteriologische wapens, etc.
zal in zetten om de wereldbevolking voor het grootste deel een
wrede dood te laten sterven. Dat is volgens het Georgian
Guidstone-monument wel hun opzet, zie:
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=3150
http://www.franklinterhorst.nl/Het%20mysterie%20van%20de
%20Georgia%20Guidestones.htm

We zullen laten zien dat de berichten die nu wereldwijd worden
getoond afkomstig zijn van het Amerikaanse bronnen en de regering
in Kiev, die continue worden herhaald door CNN, BBC, FOXNewsCorp, ABC, CBS en NBC.
We hebben opvallende abnormaliteiten al eerder gepubliceerd bij
21WIRE, waaronder ook de connecties met vlucht MH370.
23
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http://plazilla.com/page/4295039616/de-georgiaguidestones-en-de-nieuwe-wereldorde
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4. Regel hartstocht - geloof - traditie - en alle dingen met getemperde
redelijkheid.
5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en correcte rechtszitting.
6. Laat alle naties hun interne geschillen regelen met externe disputen in
een wereldrechtbank.
7. Vermijd bekrompen wetten en nutteloze ambtenaren.
8. Breng persoonlijke rechten met sociale plichten in evenwicht.
9. Prijs waarheid - schoonheid - liefde door het streven naar oneindige
harmonie.
10. Wees geen kanker op de aarde - Laat ruimte voor de natuur - Laat
ruimte voor de natuur (sic)
“Als wij vandaag de wereldbevolking naar 500 miljoen mensen zouden
willen brengen, zullen we circa 94 procent van de mensheid moeten
uitroeien”

De boodschap van de Georgia Guidestones.

Een bijzonder bedenkelijk eerste gebod...

Gaat u maar even rustig zitten...
Dit monument spreekt tot de verbeelding en roept even zo vele vragen op.
1. Handhaaf de menselijke bevolking onder de 500 miljoen zielen in

Onder de steen, waar de naam R C Christian vermeld staat, ligt naar verluid

permanente balans met de natuur.

nog een tijdscapsule.

2. Leid wijselijk de voorplanting - verbeter bekwaamheid en diversiteit.

De datum van opening is niet ingevuld.

3. Verenig de mensheid met een moderne nieuwe taal.
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Volgens Alexander Portas (video) stond de 9M-MRC in
werkelijkheid op 17 juli in Kuala Lumpur. Men kan de
logboeken bekijken van de 9M-MRC, en die van de 9M-MRD17
Vlucht 9M-MRO was die van de MH370, die vermomd zou zijn
als 9M-MRC en van Diego Garcia gevlogen zou zijn naar
Amsterdam met een aantal lijken aan boord, die reeds in een
staat van ontbinding verkeerden. De 9M-MRC zou dus op
Schiphol hebben gestaan, maar was niet de MH17. Er moet een
verwisseling hebben plaatsgehad..
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dimensions are also very similar, as for the coloring, at a quite
remote distance they are almost identical", the source added.
http://www.bollyn.com/are-the-israelis-planning-another-9-11using-the-missing-777/

Malaysian Airlines MH17 plane was travelling almost the same
route as Russia’s President Vladimir Putin’s jet shortly before the
crash that killed 298, Interfax news agency reports citing sources.

THE TWIN PLANE IN
TEL AVIV, ISRAEL,
DECEMBER 2013 What are the Israelis
doing with this retired
Malaysia Airlines plane
in a hanger in Tel Aviv?
Could it be part of a falseflag terror plot in the
making? Where is this
plane today? Note - The
link to this photo is still
active on an Israeli forum dated December 2, 2013. The original
posting
is
at
the
top
(with
JPG
tag)
at:
www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx
- See more at:
http://www.bollyn.com/are-the-israelis-planning-another-9-11using-the-missing-777/#sthash.umWt7Yty.dpuf

LIVE UPDATES:Malaysia Airlines MH17 plane crash in Ukraine
“I can say that Putin’s plane and the Malaysian Boeing intersected
at the same point and the same echelon. That was close to Warsaw
on 330-m echelon at the height of 10,100 meters. The presidential
jet was there at 16:21 Moscow time and the Malaysian aircraft 15:44 Moscow time,” a source told the news agency on condition of
anonymity. "The contours of the aircrafts are similar, linear
29
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Families of Flight MH17 victims
seek answers; parents believe
daughter is still alive

Malaysia Airlines Flight MH17: Did This Russian Soldier Help Shoot
Down Plane?
Read more at http://www.inquisitr.com/1385803/malaysia-airlinesflight-mh17-russian-soldier/#fHUVPEZczOxU1ewF.99
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Donderdag, 31 juli 2014 15:02
Het hele land is nog steeds in diepe rouw over de slachtoffers van
de Malaysia Airlines vlucht MH17.
Iedereen wil antwoorden, maar de twee die de mogelijkheid hebben
om die antwoorden te vinden, zijn druk met andere zaken. Of je nu
wel of niet gelooft dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines is
neergeschoten in opdracht van de overheid in Kiev of niet, er zijn
minimaal een aantal punten die snel opgehelderd dienen te worden.
En het zijn zaken die snel uitgezocht kunnen worden en een
antwoord verschaffen over wat er is gebeurd en door wie. In plaats
dat onze leiders er alles aan doen om klaarheid te verschaffen op een
aantal vitale punten, doen ze vanalles om de aandacht af te leiden.
Er wordt alles op alles gezet om maar die rampplek te bereiken,
terwijl ze voor de antwoorden in Kiev moeten zijn. Waarom doen ze
dat niet? Waarom gaan ze daar niet de volgende heel eenvoudige
vragen stellen. De vier punten waarop zij duidelijke antwoorden
moeten eisen (en niet vragen) van de overheid in Kiev zijn:
1) Malaysia Airlines heeft bevestigd dat de gezagvoerder van vlucht
MH17 opdracht kreeg van de verkeersleiding in Kiev om op een
lagere hoogte te gaan vliegen toen het vliegtuig het luchtruim van de
Oekraïne binnenvloog. Volgens de Russische radarbeelden vloog er
een SU-25 militair toestel vlak in de buurt van vlucht MH17. De
voorlopige aanwijzingen zijn ook dat dit het toestel is wat het
rampvliegtuig uit de lucht heeft geschoten. De SU-25 kan volgens
experts de hoogte halen waar de Boeing vloog, maar met moeite en
ook niet voor een langere periode. Dit zou een mogelijke verklaring
kunnen zijn waarom het passagierstoestel lager moest gaan vliegen.

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=8192:mh17-waarom-doen-rutte-en-timmermans-niet-wat-zemoeten-doen&catid=20:het-complot&Itemid=33
33

Waarom heeft de verkeersleiding van de Oekraïne opdracht gegeven
aan MH17 om lager te vliegen boven een zeer gevaarlijke gebied?
2) De vliegroute werd gewijzigd. We weten niet in wiens opdracht
dit is gebeurd, maar wel weten we dat dit niet in opdracht van
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Eurocontrol is gedaan. De normaal geplande route zou het over de
Zee van Azov hebben gevoerd, zoals alle voorgaande MH17
vluchten, maar deze kreeg opdracht om een meer noordelijkere
koers te vliegen, die niet alleen ongunstig was voor het toestel omdat
het honderden kilometers aan de reis toevoegde, maar ook een koers
die het direct boven het gevaarlijke gebied bracht.
In eerste instantie werd door de mainstream media het onzinverhaal
van onweersbuien op de route naar buiten gebracht, later werd dit
weer ingetrokken. Als Eurocontrol het vliegtuig geen instructies
heeft gegeven dan moeten deze afkomstig zijn van de Oekraïense
verkeersleiding. Alle gesprekken tussen het vliegtuig en de
verkeersleiding zijn onmiddellijk na de crash in beslag genomen
door de SBU, de Oekraïense veiligheidsdienst.
Waarom heeft de verkeersleiding van de Oekraïne deze
koerswijziging opgegeven aan het ramptoestel?
3) De aanwezigheid van een Oekraïense militaire jet in de buurt van
de Boeing is bevestigd door meerdere bronnen. Niet alleen zijn er
inmiddels talloze ooggetuigen die dit verklaren, ook is er nog het
verhaal van de Spaanstalige verkeersleider in Kiev, Carlos. Deze
verkeersleider deed via Twitter verslag van de gebeurtenissen en
claimde onmiddellijk dat het geen ongeluk was, maar dat het moest
lijken op een aanval van pro Russische separatisten. Onmiddellijk
daarna werd zijn al jarenlang bestaand Twitter account uit de lucht
gehaald.
Uiteraard kwamen er onmiddellijk verhalen dat deze verkeersleider
niet zou bestaan, echter hij heeft meerdere interviews gegeven, zoals
hier te zien is bij de Spaanse afdeling van RT News.

Uiteraard heeft het Russische Ministerie van Defensie radarbeelden
laten zien waaruit duidelijk blijkt dat er een SU-25 naast de Boeing
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vliegt. Kan de overheid van de Oekraïne aantonen waar hur militaire
toestellen zich op het moment van de ramp bevonden?
4) Waarom is het vliegtuig op het laatste moment van koers
veranderd? Nergens in de media wordt gesproken over het feit dat
de Boeing 777 een scherpe draai heeft gemaakt en weer een stukje
terug is gevlogen voordat het neergehaald werd.
Is er nadat het vliegtuig van de radar verdween nog radiocontact
geweest met de bemanning en zo ja wat werd er gezegd? We weten
inmiddels via de getuigenis van een nabestaande dat Malaysia
Airlines heeft gezegd dat er inderdaad nog contact is geweest.
Een antwoord op bovenstaande vragen zou veel, zo niet alles,
duidelijk maken in combinatie met de andere gegevens die
beschikbaar zijn. Waarom eist de bevolking niet massaal dat die
twee persoonlijk naar de Oekraïne gaan en een antwoord gaan halen
op bovenstaande vragen. Het hele land leeft mee met de slachtoffers
en iedereen wil antwoorden. En toch, aan het meest voor de hand
liggende, antwoord op de vier bovenstaande vragen van de
Oekraïne, wordt geen enkele aandacht besteed. Waarschijnlijk
zouden de meesten van ons, als wij Minister President zouden zijn
van dit land of Minister van Buitenlandse Zaken, antwoorden eisen
van de Oekraïne. Antwoorden die zij binnen een paar uur kunnen
verschaffen. Maar, Rutte en Timmermans zetten geen druk bij
Poroshenko, ze kijken wel uit. Want een duidelijk antwoord op de
vier bovengenoemde vragen zou Rusland en separatisten volledig
vrijpleiten en dat is nu net niet de bedoeling. Want hoe langer en
vager het onderzoek, des te beter kunnen ze meedoen aan de verdere
demonisering van Rusland. Hoe langer zij wachten met eisen dat er
een antwoord komt op bovenstaande vragen, des te langer kan het
propagandavod Telegraaf in hun redactionele commentaren
doorgaan met de leugens over nu weer dat Poetin zou zijn
ontmaskerd. Een kind van vier kan begrijpen dat de Oekraïne zo
snel mogelijk wil proberen om de rampplek in handen te krijgen.
Datzelfde kind begrijpt ook heel goed dat er straks na afloop van de
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gevechten nog nauwelijks iets te onderzoeken valt. De delen van de
cockpit die doorzeefd zijn met kogels zullen zijn verdwenen. De
bovenkant van het deel van de vleugel waarin duidelijk kogelgaten
voorkomen zal door een separatist verkocht zijn op de lokale markt,
in die lijn zal de verklaring luiden.
Het feit dat zowel Rutte als Timmermans helemaal niets doen met
bovenstaande zegt genoeg. Zij willen niet dat de waarheid naar
buiten komt en dus is de enige oplossing dat de bevolking eist dat ze
het antwoord op bovenstaande vragen gaan halen in Kiev. Hun
krokodillentranen zijn wat ons betreft gelijk aan verraderstranen.
O ja, en als die twee klaar zijn met Petro Poroshenko dan kunnen ze
direct door naar Obama. Want Amerika had die dag heel “toevallig”
een satelliet boven dat gebied hangen. Barack vindt het vast niet erg
om die beelden met hen te delen.
Bron: Global Research

Air Algerie AH5017, Air France 447,
Malaysian MH370 and MH17: Vanishing
Aircraft, ‘Numerology’, and the Global
Elite

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?p=1062172832

NEW Saturday 2nd August 2014 at 06:34 By DAVID-ICKE

http://www.globalresearch.ca/air-algerie-ah5017-air-france-447malaysian-mh370-and-mh17-vanishing-aircraft-numerology-andthe-globalelite/5394526?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign
=air-algerie-ah5017-air-france-447-malaysian-mh370-and-mh17vanishing-aircraft-numerology-and-the-global-elite

http://anothervoicerev184.blogspot.nl/

http://www.valuewalk.com/2014/07/world-war-3-iii-conspiracies/
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Uit het apocriefe boek Henoch citeren wij heefdstuk 10.
Vooraf gaat het over de zondvloed, en daarna krijgt Raphael de
opdracht om de demon Azazel te verbannen. Hem worden de
zonden toegerekend van de aardbewoners. De aarde moet worden
genezen. Aan de engel Gabriël wordt opdracht gegeven om alle
bastaarden om te brengen. Michael moet alle verkeerden op de aarde
ombrengen, zodat er een nieuwe aarde zal ontstaan. Zijn wij sinds
het jaar 2000, en zeker na 21-12-2012 aangekomen in het tijdvak
van opschoning van de aarde? Zal 2017 Hiervan het eindpunt zijn?
Het getal 17 spreekt volgens de illuminati in deze boekdelen. Het
gaat om de MH17, die uit Schiphol zou zijn vertrokken, met veel
Nederlanders aan boord. Nederland telt ongeveer 17 miljoen
inwoners. De MH17 zou op 17 juli neergehaald zijn, na 17 jaar
dienst te hebben gedaan. Op 17 juli 17 jaar terug (1997) maakte de
MH17 de eerste vlucht. De MH17 zou slechts 282 stoelen hebben,
en waar konden er dan 298 passagiers zitten?
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Petrus 2:4-5); maak een opening in de woestijn die in
Dudâêl is, en leg hem erin.
5. En leg ruwe puntige stenen op hem en bedek hem met
duisternis, zodat hij daar voor altijd blijft. En bedek zijn
gezicht, opdat hij het licht niet aanschouwe!
6. En op de dag van het grote gericht moet hij in het vuur (de
poel) worden geworpen.
7. En genees de aarde, die door de engelen verdorven is, en
kondigt gij de genezing der aarde aan, namelijk dat Ik haar
zal genezen en dat niet alle mensenkinderen zullen tenonder
gaan tengevolge van het geheim dat door de wachters
(gevallen engelen) is bekend gemaakt en door hun zonen is
onderwezen.
8. En de gehele aarde werd verdorven door het werk van
Azâzêl: "Reken hem alle zonden toe"!
9. En tot Gabriël zei de Heer: "Begeef u tot de bastaarden en
de verworpenen en tot de uit hoererij geboren kinderen: en
verdelg de hoerekinderen en de kinderen van de wachters
onder de mensen: Zet hen tegen elkaar op,zodat ze elkaar
door strijd ten gronde richten: want een lang leven zullen zij
niet hebben.

Hoofdstuk 10
1. Toen sprak de Allerhoogste, de Grote en Heilige, en zond
Uriël naar de zoon van Lamech (Noach), en zei tot hem:

10. En zij zullen u bidden, maar hun vaders zullen voor hen
niets bereiken, ofschoon zij hopen op een eeuwig leven, en
dat ieder van hen vijfhonderd jaar zal leven.

2. Zeg hem in Mijn naam: "Verberg u"! en openbaar hem het
naderende einde. Want de gehele aarde zal ten onder gaan
en een watervloed zal weldra over de gehele aarde komen,
en al wat daarop is zal ten ondergaan.

11. En tot Michaël zei de Heer: "Brengt het bericht over aan
Semjâzâ en zijn soortgenoten, die zich met de vrouwen
verbonden hebben om zich met hen te verderven in al hun
onreinheid.

3. En onderwijs hem nu, opdat hij ontkome en zijn zaad
behouden blijft voor de gehele aarde!

12. Wanneer al hun zonen elkaar gedood hebben en zij de
ondergang van hun geliefden zullen hebben gezien, bind hen
dan vast onder de heuvelen der aarde gedurende zeventig
geslachten, tot aan de dag van hun gericht en hun
voleinding, totdat het laatste gericht zal worden gehouden
voor alle eeuwigheid. (Openbaring 20: 7 t/m 10)
40

4. En wederom sprak de Heer tot Raphaël: "Bind Azâzêl
(satan) aan handen en voeten en leg hem in de duisternis (2
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13. In die dagen zullen zij naar de vurige afgrond worden
gebracht, naar de kwelling en de gevangenis waarin zij voor
eeuwig zullen worden opgesloten.

21. En alle mensenkinderen moeten rechtvaardig worden en alle
volkeren moeten Mij eer bewijzen en Mij prijzen, en allen
zullen Mij aanbidden.

14. En al wie veroordeeld en vernietigd zal worden zal van die
tijd af met hen gebonden worden tot aan het einde van alle
geslachten.

22. En de aarde zal rein zijn van elk verderf en van iedere zonde
en van ieder straf en van alle ellende; en Ik zal het er niet
nogmaals over doen komen, van geslacht tot geslacht, tot in
eeuwigheid.

15. En vernietig alle wellustige zielen, en de kinderen van de
wachters omdat zij de mensen mishandeld hebben.
16. Vernietig al het verkeerde van het aardoppervlak, en laat
ieder boos werk ophouden te bestaan: en laat de plant der
gerechtigheid en van het recht verschijnen: en het werk zal
tot zegen worden: de werken van gerechtigheid en recht
zullen voor eeuwig in waarheid en vreugde geplant worden.
De verzen 17t/m22 van dit hoofdstuk gaan over het
toekomstige Vrederijk onder Koningschap van de Messias.

Hoofdstuk 11
1. En in die dagen zal Ik de voorraadkamers van zegen, die in
de hemel zijn, open doen om ze op aarde te laten neerkomen,
over het werk en de arbeid der mensenkinderen.
2. Vrede en recht zullen zich paren gedurende alle dagen van
de wereld en alle geslachten der aarde.

17. En dan zullen alle rechtvaardigen ontkomen, en zij zullen in
leven blijven, totdat zij duizenden kinderen voortbrengen,
en al de dagen van hun jeugd en hun ouderdom zullen in
vrede voleindigen.
18. In die dagen zal de gehele aarde in gerechtigheid bebouwd
worden en zij zal geheel met bomen beplant worden en zij
zal vol zegen zijn.
19. Alle begeerlijke bomen zal men op haar planten. De
wijnstok die daarop geplant wordt zal in overvloed vrucht
dragen. En van alle zaden, die daarop gezaaid worden zal
een maat tienduizend dragen, en een maat olijven zal tien
persen olie geven.
20. En reinig gij de aarde van alle gewelddadigheid en van alle
ongerechtigheid, en van alle zonde, en van alle
goddeloosheid: en doe alle onreinheid die op de aarde
bedreven wordt van de aarde verdwijnen.

41

42

