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Inleiding
Men hoort alom onder de bevolking stemmen opgaan over het machtsmisbruik van overheden. De overheid zou er zijn om de burgers te beschermen. Daaraan
mankeert het nog al eens. Wie beschermt vervolgens de burgers tegen overheden die hun boekje te buiten gaan?
Macht, de defintie ervan luidt alsvolgt:
Wat is macht?
Macht is het vermogen om het gedrag van anderen te sturen. Iedereen heeft macht: we realiseren ons dat alleen niet vaak genoeg. Macht is relatief en situationeel
gebonden. Met andere woorden. Hoe machtig je bent, is afhankelijk van de situatie en van degene met wie je jezelf vergelijkt. Een paar voorbeelden om het speelveld
te verkennen.
Machiavelli ‘Het zal een nieuwe machthebber weinig moeite kosten om zijn vijanden van het eerste uur voor zich te winnen zodra blijkt dat zij hem nodig hebben.’
Wie geen kinderen heeft, denkt misschien dat een baby het meest machteloze wezen op aarde is. Ouders –en zeker jonge ouders– weten wel beter. De baby bestiert
hun leven. Als er in het
huishouden één wezen macht heeft, is het de baby. En als vader op reis is en moeder een au
pair in huis heeft, slaapt
de baby vrijwel meteen door. De au pair laat hem gewoon een tijdje huilen. De macht van de
baby is gebaseerd op de
liefde van de ouders. Ten opzichte van een eenvoudige au pair heeft de baby deze macht niet.
Anton is baas van Bas.
Ze zitten ook samen op voetbal. Dan is Bas de coach van Anton en beslist hij of Anton die
zaterdag speelt of niet.
Wie is machtiger?
Shell is een gigantische
multinational met heel veel geld, heel veel kennis en heel veel gehaaide advocaten. Maar
Greenpeace wint de
strijd om het afzinken van de Brent Spar.
Macht en invloed
Macht
en
invloed
worden nog wel eens met elkaar verward. Elco Brinkman werd door de Volkskrant in 2006
bestempeld als de invloedrijkste man van Nederland. Actualiteitenrubriek NOVA maakte in haar headlines daar gemakshalve van ‘de machtigste man’. Invloed en
macht zijn twee verschillende dingen. Wie machtig is, kan het gedrag van mensen direct sturen. Althans: het gedrag van mensen over wie hij die macht kan uitoefenen.
Invloed is minder direct. Wie invloed heeft op iemand kan niet direct iemands gedrag sturen maar wel iemands mening
veranderen. En omdat je mening grotendeels je gedrag regelt, betekent invloed vaak ook macht. Wie iets doet omdat het
moet, steekt in die arbeid minder energie en liefde dan wie iets doet omdat hij dat zelf wil. Invloed heeft dus meer impact.
De hoofdredacteur van een grote krant of een belangrijke nieuwsrubriek heeft misschien niet zo heel veel directe macht maar
kan wel de mening van heel veel mensen beïnvloeden. Aan die mogelijkheid, ontleent deze man of vrouw vervolgens veel
macht. Tot zover het citaat.
Uit Wikipedia: Macht (politiek)
Macht in de politiek is de invloed die een persoon of organisatie heeft op andere personen of organisaties. Macht over
anderen houdt in dat de machthebber hen kan opdragen of dwingen om zijn wensen uit te voeren. Er zijn verschillende
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gradaties van macht: je hebt een dictatuur waarbij alle macht in de handen is van één of een kleine groep mensen maar bij tirannie zal die persoon of die groep
proberen alle macht in handen te hebben en zorgt ervoor, met middelen als geheime politie, terreur en andere geweldsinstrumenten, dat de macht in hun handen
blijft. In een democratie wordt macht of invloed vergroot met overleg, lobbyen, overreding en via de stembus. Een specifieke uiting van macht is gezag. Gezag is
gebaseerd op de erkenning of rechtmatigheid om macht uit te oefenen.
Veel mensen in de politiek streven ernaar hun macht te vergroten met alle mogelijke middelen. Volgens 'insiders' is macht over anderen verslavend en als men eenmaal
macht heeft is het verleidelijk om die steeds verder uit te bouwen. Ook is het moeilijk om eenmaal verworven macht weer af te staan. Tot zover Wikipedia.
Macht en Machtsmisbruik
Macht ziet men overal waar mensen samengaan en de één over de ander wil heersen. De vraag onder de discipelen van Jezus wie van hen de meeste zou zijn is
ontsproten uit een zeker machtsgevoel. Macht speelt in het leven der mensen een zeer voorname rol, maar ook in het dierenrijk. De aap die het hardste brult is de
baas, totdat er een komt die nog harder kan brullen en het leiderschap overneemt. Wij zien macht in alle menselijke verhoudingen en organisaties, waar mensen over
elkaar willen heersen. Zowel in het politieke, economische als religieuze verkeer gaat het om macht. Wanneer wij de samenlevingen op aarde niet doorzien als een
machtsspel dat door enkele figuren –meestal psychopaten- wordt gespeeld, zijn we geketende slaven van het machtsmisbruik der machthebbers. Willen wij vrije
mensen zijn, dat zullen we er wel wat maatregelen voor dienen te nemen. De machthebbers laten zich niet gewillig ontmantelen en afzetten. Mensen die hardop
klagen en zeggen wat ze denken, menen dikwijls dat ze recht hebben op iets. Zij oefenen op die wijze macht uit om te verkrijgen waarop zij menen aanspraak te kunnen
maken. Het is moeilijk om met dergelijke lieden omgang te hebben. Men kan ze het beste zeggen hoe jezelf erover denkt en onnozel lijken. Zij die macht willen over
anderen praten hen meestal schuldgevoelens aan. Men kan hen het beste maar gelijk geven en de schuld die men ons wil aansmeren niet serieus nemen. Wij dienen
zelfbeheersing te tonen met een stukje humor. Met humor bereiken wij meestal meer dan met verweer of dwangmiddelen. Geef in ieder geval aan zulke lieden nooit
je innerlijk bloot, maar blijf oppervlakkig.
Draconische middelen
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Tijdens de donkere middeleeuwen vond men het rationeel om heksen te verbranden. Men trof draconische maatregelen, en het volk stemde ermee in. Met duizenden
tegelijk kwam men kijken naar een terechtstelling, zonder dat er verzet vanuit de burgers ontstond tegen degenen die de terechtstellingen uitvoerden. Zie hierover
het boek van Jules de Corte: De waanzin
van het intellect
De Inquisitie was –zoals gezegd- tijdens
de 15e tot 17e eeuw een rationele activiteit welke door
de eenvoudige massa én door de
intellectuelen noodzakelijk werd geacht. Men baseerde
de heksenjacht o.a. op de hypothetische
‘waarheid’ dat de heksen voor groot onheil zorgden en
dat er een verbond bestond tussen de
letterlijke duivel en deze heksen. Er moest immers een
zondebok aangewezen worden om te
dienen als schietschijf waaraan men de schuld kon
geven van de toenmalige onheilen,
zoals de pest, etc. Voor ons geldt de heksenjacht nu als
pure
waanzin,
doordat
de
veronderstelde ‘waarheid’ van destijds op een leugen
bleek te rusten. Wij kunnen hieruit
leren dat iets wat rationeel lijkt, puur wangedrag kan
zijn en een groot gevaar kan zijn voor de
samenleving. Overheden kunnen regelgevingen en
wetten opstellen die heel rationeel
lijken, maar in werkelijkheid pure onderdrukking
betekenen. De waanzin steekt dan niet
zozeer in de wetjes en regels, maar in de
verdoorgevoerde
uitvoering
of
nakoming van die regels door de zogenaamde
‘Handhavers’. De beleidvoering ervan
kan uitgroeien tot een totalitair systeem, gebaseerd op
een waanzinnige ideologie, waarbij
men
niet
vatbaar
is
voor
overtuigende
tegenargumenten. Het doel om de
burgers en samenleving te beschermen wordt alzo
voorbijgestreefd door de middelen
waarmee men dat doel tracht te bereiken.
In religies zien we ook een dergelijke
rationailteit. Voor de zondagvierders lijkt de
zondagsheililging heel rationeel, doordat zij menen dat het vierde gebod zulks eist, en dat door Jezus de sabbat naar de zondag zou zijn verplaatst. Men heeft een
aantal teksten uit het NT verkozen die deze visie zouden ondersteunen. De zondagviering blijkt echter –na grondige bestudering van de Schriften- hypothetisch, onjuist
te zijn. Dat brengt mensen die daarvan overtuigd raken aanvankelijk in verlegenheid, van: Wat moet ik daarmee aan, en wat moet ik doen?
Het apocriefe bijbelboek Wijsheid hoofdstuk 15:14 Maar de vijanden uws volks, die het onderdrukken, zijn allen zeer onwijs, en ellendig boven de zielen der kleine kinderen.

De rechtsstaat
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Een rechtsstaat is nog geen heilsstaat. Een heilsstaat wil onze samenleving ook niet zijn, ze wil rechtsstaat zijn. In de rechtsstaat zouden de rechten van de mens worden
beschermd, desnoods met geweld. In
werkelijkheid gaat het in de rechtsstaat niet om de
rechten van de mensen, want de praktijk
laat zien dat deze met de voeten worden vertreden
door de overheden ervan. Het gaat in de
rechtsstaat om de rechten van de mensen, nl de
regerende klasse, het Bevoegd Gezag. En
deze groep heeft wél een heilsstaat voor ogen, nl hún
eigen heilsstaat die zij de naam “De
Nieuwe Wereld Orde” hebben gegeven.
Het Bevoegd Gezag wil de basisrechten
van de mens veilig stellen, zoals het recht op zijn leven
en vrijheid, vrijheid van meningsuiting, en
dat dus niet zozeer voor de gewone burgers, maar
voor de overheidsburgers. Welaan, de
gewone burgers hoeven niet te berusten in hun
onmacht en afhankelijkheid aan de
besluiten van het Bevoegd Gezag. Zelfverdediging is
geoorloofd. Wij hoeven ons niet te laten afslachten, maar mogen doen wat wij kunnen om ons leven en onze vrijheden te verdedigen. Er zijn voorbeelden uit de
Nederlandse geschiedenis dat het volk het recht in eigen hand nam en het de overheidsbemoeienissen niet langer pikte. De Friezen gingen vanwege enkele procenten
belastingverhoging met stokken en hooivorken naar Haarlem en slachten daar het hoofd van de belastingdienst af en brachten zijn botten in een mandje naar zijn
vrouw, vergezeld van een spot-spreuk. Zelfverdediging mag, maar tegen overmacht zal het niet baten. Dan zijn wij alleen aangewezen op Gods bescherming. Daarin
heeft ook God in het verleden het kwaad op wonderbare wijze van de burgers afgewend. Het Bevoegd Gezag heeft God zo goed als geheel uit haar boekje geschrapt,
maar zij zullen het aan de weet komen dat er een God is die op aarde gericht houdt. Dat kan via natuurwetten die zich wreken, of door middel van een regelrechte
ingreep van Hogerhand.
Vorsten maken er gaarne aanspraak op dat zij Gods autoriteit op aarde zijn. God kan zonde en overtredingen niet door de vingers zien, dus de vorsten evenmin. Het
waren Joost van de Vondel en Rembrandt van Rhijn die het oneens waren met deze visie der vorsten, die o.a. door Hugo de Groot was uitgewerkt. Zij vonden dat
overheden zichzelf gemakkelijk konden overschatten wanneer zij zichzelf met Gods gezag zouden vergelijken. Zij wezen erop dat zowel het religieuze gezag in het
Nieuwe Testament (Kajafas) en het staatsgezag (Pilatus) in de veroordeling van Jezus faalden. En nogsteeds maken vorsten vandaag de dag er aanspraak op dat zij
regeren bij de Gratie Gods!
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In onze rechtsstaat waar men niet meer met God rekent gaat het bij het Bevoegd Gezag om een democratisch beginsel, dat is het recht van de meerderheid. Dat zou
de volkswil zijn die het Bevoegd Gezag vertegenwoordigt, die zou willen dat het kwaad gestraft wordt, desnoods met geweld. In de klassiek christelijke traditie echter
wordt ervan uit gegaan dat het kwaad zichzelf straft. Wie het zwaard oppakt zal door het zwaard vergaan. De mens zelf oogst wat hij zaait. De mensen dienen bewust
te worden dat zij rekenschap moeten afleggen van hun daden. Men kan de eigen verantwoording niet over geven aan een groep mensen die zich “Bevoegd Gezag”
noemt, en die dan voor jouw de zaken regelt. Het zwaard dat overheden dragen is er niet om burgers te doden, noch om het mes op hun keel te plaatsen of om hun
de oren af te hakken zoals Petrus deed, maar dient er te zijn om burgers voor zonden te behoeden. En dat moet bij het onderwijs reeds beginnen. Door middel van het
onderwijs worden wij daarentegen geprogrammeerd tot systeemdenkers, om ons leven lang in de pas te lopen van het systeem. In het apocriefe Bijbelboek Wijsheid
hoofdstuk 11 staat het volgende: vers 17 Opdat zij (het volk Israel) zouden erkennen, dat waardoor iemand zondigt, hij daardoor wordt geplaagd.
Het Bevoegd Gezag dient burgers te beschermen, maar wie beschermt tegen het Bevoegd Gezag wanneer het buiten haar boekje gaat en burgers in de
tang neemt? Na twee wereldoorlogen is het volksbewustzijn gerezen dat ook machthebbers en volksleiders van
soevereine staten geen heiligen zijn en niet onschendbaar mogen zijn. Het geweld dat zij plegen dient gestraft te worden.
Er is daartoe een internationaal gerechtshof opgericht in Den Haag, waar oorlogsmisdadigers en volksleiders berecht
kunnen worden. Dat lijkt dus een vooruitgang.

Dwangmaatregelen
Dwang faalt. Een mens wil niet gedwongen worden, dat toont de geschiedenis overduidelijk aan. De Inquisitie heeft vergeefs
geprobeerd om oude rituelen en afwijkende geloofsopvattingen met wortel en tak uitteroeien in naam van God (Autodafé). De
Rooms Katholieke kerk betitelde alles wat van haar dogma’s afweek als idolatrie en superstitie (bijgeloof). In de vorige eeuw heeft
zowel de Rooms Katholieke als Protestantse kerk getracht om in Latijns Amerika gelovige Indianen te dwingen hun cultuur af te
zweren, hun moedertaal te doen vergeten en alles vaarwel te zeggen wat met hun oude
gewoonten te maken had. Dit soort dwang komt neer op volkerenmoord. Ook Islamitische landen
kennen dit soort geloofsdwang, waar christenen het veelal moeten ontgelden. Vrijheidsdrang is
nooit door overheidsdwang te overwinnen.
Het christendom zou in staat zijn om de geweldspiraal te doorbreken, wanneer zij het voorbeeld
van Jezus zouden volgen. Waarom kunnen de meest christelijke gemeenten in ons land dit dan
niet voor elkaar krijgen? Wij zien dat christenen hun eigen geloofsgenoten met het zwaard te lijf
gaan. Zelfs Calvijn liet de arts Michael Servet verbranden wegens verschil van inzicht in
geloofszaken. Religieus geweld in de naam van God is een eeuwenlang geaccepteerd middel
geweest om het zogenaamd goede waarheidsdoel te bereiken. Geweld is echter een zeer groot
probleem in onze huidige wereld, zowel op het politieke als religieuze vlak. Er moet een antwoord
komen op het plegen van geweld, zowel geweld van burgers als van overheden. Dat antwoord is
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er, nl. geweldloosheid, en dat niet alleen vanuit Mattheus 5:38 en 26:52, maar ook vanuit de wereld, zoals het voorbeeld van Ghandi.
Een regering of overheid zou noodzakelijk zijn om orde op zaken te stellen en de burgers te beschermen tegen vijanden. Deze mythe berust op de begeerte tot
zelfbescherming van de overheden. Het Bevoegd Gezag is een mythe en concept dat niet het voordeel van de burgers in de eerste plaats zoekt. Dat de burgers er
soms voordeel van hebben dat er een Bevoegd Gezag is, is meer een bijkomende toevalligheid dan doel. Zo is het gratis staatsonderwijs er niet om de burgers te
ontlasten, maar om de kinderen klaar te stomen tot goede werkkrachten waarvan de belastindienst goed kan profiteren. Vandaar dat wij van jongsafaan zijn geleerd
om patriottisch te denken. Wij zongen tijdens koninginnedag uit volle borst het volgende lied:
't Is de plicht dat ied're jongen, Aan d' onafhankelijkheid, Van zijn geliefde Vaderland, Zijn beste krachten wijdt. Hoezee, hoezee! Voor Nederland hoezee!
Overheden stellen: Een sameleving zonder overheid zou niet kunnen, dat zou uitlopen op een chaos, een anarchie. Wij mensen zijn zo verdorven dat we elkaar af
zouden maken als er geen overheid zou zijn die ons daartegen beschermt. Dit is dus een mytjhe, zoals wij reeds zeiden. Er zijn voorbeelden van samelevingen op deze
aarde waar het vredig is, waar geen criminaliteit voorkomt, waar mensen zonder sloten op hun deuren en ramen leven. Zoekt u maar eens op internet en kijk bij de
Baduy: http://deasihotang.wordpress.com/2013/12/30/trip-to-inner-baduy-banten-indonesia/aduy
Dit alles hebben de Baduy zónder
vergunning kunnen bouwen.
En zo zijn er nog meer stammen en kleine volkeren die in vrede en rust leven zonder enige vorm van overheid en Bevoegd Gezag.
Bevoegd Gezag kan niet bestaan, overheid ook niet. Dat is geen scheppingsgegeven noch natuur-eigen iets. De zogenaamde
handhavers en het leger ambtenaren is wel fysiek echt, maar hun gezag is zelfbedacht, onecht. Vandaar dat het Bevoegd Gezag al
eeuwenlang door verschillende burgers wordt uitgemaakt voor boeven, smeerlapperij, etc. Vandaag de dag krijgt het Bevoegd
Gezag het helemaal voor de kiezen met Internet. Nu worden de burgers massaal wakker geschud door sommige klokkenluiders.
Goed bezien is dan ook de wereldwijde samenleving en het plan van de wereldleiders om hun Nieuwe Wereld Orde op te richten
niets anders dan een groot georganiseerd misdaadsyndicaat, onder leiding van de Rothschilds en hun verwante 13 families. Er
bestaan gewoonweg geen gegronde redenen die zij zouden kunnen aanvoeren om over ons te mogen heersen, en dat wij voor die diensten hen duur zouden moeten
betalen met belastingen. Het geloof in gezag van overheid dienen wij los te laten. Wanneer wij geld van een wildvreemde zouden eisen onder dreiging van
beslaglegging, zouden wij aangeklaagd worden voor afpersing. Wanneer een ambtenaar dat doet wordt het gezien als rechtmatig en wettig.
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Wanneer wij ons als burgers met buitenlandse problemen zouden bemoeien, zouden we bemoeiziek worden genoemd. Momenteel zijn de Geallieerden, met name
Amerika, Nederland, Frankrijk, Belgie en Engeland voorop, bezig om heel het Midden-Oosten in te nemen en dat aan de Khazaarse staat Israel te geven, waarmee
Groot-Israel een feit zal
worden. De hele wereld kijkt zonder een vinger te verroeren toe. Alleen Rusland maakt wat
bezwaren.
Bijna
niemand van de Westerse burgers maakt bezwaar tegen de vliegtuigaanvallen op de
Islamitische Staat in
Syrië en Irak. Er worden duizenden slachtoffers gemaakt vanwege de imperialistische agenda
die men afwerkt. De
illuminati hebben drie wereldoorlogen gepland, en de derde is nu op gang gebracht. Er zijn
bijna
een
miljoen
vluchtende burgers onderweg naar veiliger oorden. En wij betalen hier de luchtaanvallen.
Het kost ons land
voorlopig 150 miljoen dat er zes + 2 F-16’s heen zijn gegaan. Landen in het Midden-Oosten
waar de burgers een
behoorlijk bestaan hadden onder sommige dictators, zijn platgegooid, met name Irak en
Lybië. De Geallieerde
soldaten gehoorzamen blindelings de bevelen van hun machthebbers. Het is te betreuren
dat de burgers daarvoor
blind zijn. Onze soldaten denken dat ze goed doen, omdat ze braaf de orders gehoorzamen.
Zij doen daar ironisch
genoeg juist het meeste kwaad door en bezorgen de grootste ellende in de wereld, omdat zij
de orders van een stel
psychopaten voor serieus aannemen en opvolgen. Zij denken niet na over moraliteit en eigen
verantwoordelijkheid.

Eigendom
Privé-eigendom blijkt een mythe. Een eigenaar bepaalt wat wel of niet met zijn eigendom zal
gebeuren. Wie heeft het recht om een eigenaar iets op te leggen, zelfs onder dwang en
gebruiik van geweld? Wie mag onder dekking van de wet ons eigendom belasten? De overheid.
Dan is die overheid in principe de enige echte eigenaar en zijn wij 2e hands eigenaren, dat wil
zeggen, ons eigendom stelt niets voor, is een zoethoudertje. Immers, twee verschillende
eigenaren van één perceel kunnen niet tegelijk bestaan. De enige echte eigenaar is dan ook
de staat, die met geweld dwangsommen en belastingen opeist. Met dat geld kan de staat doen wat zij wil. Ze voert er desnoods oorlogen
mee op andere plaatsen van de aarde, zoals momenteel plaatsvindt in Irak, Syrië, Afghanistan, etc. De staat als eigenaar leeft in pracht en praal, en de schijn-eigenaar
betaalt de rekening. Een dergelijke overheid vertegenwoordigt niet het volk, dat is overduidelijk. Het gaat hier nog niet eens of een overheid of Bevoegd Gezag
afgeschaft dient te worden. Nee, wij maken slechts duidelijk dat een dergelijk gezag eenvoudig weg niet kan bestaan, en dat burgers die erin geloven en zich erop
beroemen dat ze trouw hun belastingen afdragen om de tuin worden geleid. Bevoegd Gezag is een onlogische zaak, een innerlijke tegenspraak. Het geloof in Sinterklaas
gaat er bij het ouder worden vanzelf af. Wanneer de mensen bewust zullen worden wat Bevoegd Gezag betekent, valt ook dit geloof vanzelf in duigen. Het geloof in
Bevoegd Gezag is volgens sommigen het gevaarlijkste geloof dat bestaat, want dit soort geloof houdt de mensen in gedurige slavernij en armoe. Voor de
wetshandhavers van het Bevoegd Gezag is het vrijwel onmogelijk om tegelijk wetshandhaver te zijn én een moreel persoon of christen te zijn. Vuur en water, leem en
ijzer mengen zich niet. In ware vrijheid is pas echt geluk mogelijk. Goede principes kunnen slechts tot volle bloei komen in een vrije samenleving. Wetten die door
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overheden zijn opgesteld zijn in de eerste plaats ter zelfbescherming, om zich via de burgers te kunnen verrijken, zonder dat de burgers er iets tegen kunnen doen.
Zulke wetten zijn hersenspinsels die onze vrijheden beperken. Dit soort wetten lijken soms veel op principes doordat ze rationeel aandoen. Principes zijn eigenschappen
als respect, goede wil, rechtvaardigheid, vertrouwen, liefde, etc. die onze vrijheid mogelijk maken. Er mag geen gezag of heerser over onze vrijheid of bezittingen
beslissen. Niemand mag ons onder dwang zetten.
Gehoorzaamheid aan overheden is het grondbeginsel van gezag, wat een vorm van tirannie is. Het Bevoegd Gezag maakt wetten, wat de meest gevaarlijke vorm van
slavernij is die de mensheid is opgelegd. Via hun wet kan men ons dwingen tot gehoorzaamheid. Wij hebben geen eigen keus in deze. Gezag wordt dus geschapen o.a.
door uitwendige vormen als uniformen en logo’s, wapens, titels en symbolen. Principes daartegenover hebben géén handhaving nodig, wetten wel. De dwang van het
Bevoegd Gezag zou in het belang zijn van de samenleving. Gelooft u daar nu na dit gelezen te hebben nog in?
De leer van Jezus over Macht
Jezus zelf geloofde niet in aardse macht. Hij wierp zelfs met een gesel de kopers en verkopers uit de Tempel. En hij leerde niet de mensen als de schriftgeleerden om
te geloven in gezag, maar leerde als machthebbende, waarbij het hem ging om levensprincipes. Op vragen van het Bevoegd Gezag van die tijd gaf hij het volgende
antwoord:
Lukas 20: 1 En het geschiedde in een van die dagen, als Hij in den tempel het volk leerde, en het Evangelie verkondigde, dat de overpriesters, en Schriftgeleerden, met de
ouderlingen daarover kwamen,
2 En spraken tot Hem zeggende: Zeg ons, door wat macht Gij deze dingen doet; of wie Hij is, Die U deze macht heeft gegeven?
3 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, en zegt Mij: 4 De doop van Johannes, was die uit den Hemel, of uit de mensen?
5 En zij overleiden onder zich, zeggende: Indien wij zeggen: Uit den Hemel; zo zal Hij zeggen: Waarom hebt gij dan hem niet geloofd?
6 En indien wij zeggen: Uit de mensen; zo zal ons al het volk stenigen; want zij houden voor zeker, dat
Johannes een profeet was. 7 En zij antwoordden, dat zij niet wisten, vanwaar die was.8 En Jezus zeide tot
hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik deze dingen doe.
Johannes 19:9 En ging wederom in het rechthuis, en zeide tot Jezus: Van waar zijt Gij? Maar Jezus gaf hem
geen antwoord.
10 Pilatus dan zeide tot Hem: Spreekt Gij tot mij niet? Weet Gij niet, dat ik macht heb U te kruisigen, en
macht heb U los te laten?
11 Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware;
daarom die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde.

De machts-vraag blijft hier in feite onbeantwoord. Er bestaat eenvoudig geen macht, dan de macht
van de Almacht JHWH.
Misdaad tegen de mensheid (Odium Humani Generii)
http://www.janterhaak.com/vrijmetselaars/?page_id=476
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Utopia Paradijs
De meeste christenen menen dat het Paradijs aan het begin van de schepping er was. Dat berust op een misvatting, aangezien het woord paradijs niet in de Torah
voorkomt. Het gaat in het begin om de Hof van Eden, en niet om een paradijs. Het woord paradijs heeft waarschijnlijk een religieuze oorsprong. Het wijst naar een
exotisch land, een mooi landschap. De Bijbel geeft het aan als een plaats waar God is, waar de boom des levens staat, waar vrede en vrijheid heerst en geen dood meer
is. Het gaat om de nieuwe hemel en aarde, en om het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe tijd. Abraham zocht er reeds naar en leefde in de verwachting ervan, zie
Hebreeën 11: 10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.
In het Oude Testament lezen wij er niets van dat Abraham zulk een hemelse stad verwachtte. Hoe de schrijver van de Hebreeënbrief er bijkomt dat Abraham wist dat
God een hemelse stad bezat en deze `naar de aarde zou komen, is onduidelijk. De verwachting van een vernieuwde hemel en aarde is wel duidelijk aangegeven in het
Oude Testament, nl in Jesaja 65 en 66.
Is het onmogelijk voor de mensen om zelf een paradijs te bouwen en om in vrede en vrijheid met
elkaar te leven? Ja, dat is wel degelijk mogelijk. Wat kan er bedoeld zijn met de fundamenten van
de Godsstad? Wijst dat naar de principes, normen en waarden? Het wijst niet naar de menselijke
wetten, maar naar de natuurwetten, waarop onze principes dienen te rusten. Degenen die in
Hebreeën 11 als gelovigen worden genoemd zochten naar een ander vaderland, naar het hemelse.
Wijst dat erop dat zulk een vaderland in een hemel moet liggen ver boven de wolken? Dat zou in
tegenspraak zijn met andere teksten die spreken over een nieuw gezegend aardrijk, wat de rechtvaardigen zullen beërven. Zie Jesaja 57:13, Psalm 25:13, Mattheus
5:5. De hemel waarin de meeste christenen geloven blijkt een utopia, een niet bestaande plaats. Als plaats op aarde wijst het naar de meest ideale staat of samenleving,
en dan is het geen onhaalbaar ideaal. Adam kreeg de Hof van Eden om er een paradijs van te maken. Dat faalde, maar JHWH heeft wel aan het zaad van Adam, het
zogenaamde ‘vrouwenzaad’ de opdracht gegeven met de kennis en bekwaamheid om dat te verwerkelijken. Het kwaad moet uitgebannen worden. Het kwaad is
volgens het boek Henoch hoofdstuk 10:8 door de gevallen engel Azazel in de wereld gekomen, waardoor alle overtredingen aan hem kunnen worden toegeschreven
en aan zijn zaadlijn, het zogenaamde slangenzaad uit Genesis 3:15. Azazel wordt gezien als een demon in de woestijn, waarheen tijdens de Grote Verzoendag de ene
weggaande bok gezonden werd. Wanneer de aarde bevrijd is van het slangenzaad, dat via Azazel, Kain, Anunnaki, Nefilim en illuminati het kwaad op deze aarde heeft
doen opbloeien, zal er een vernieuwde aarde tevoorschijn komen waarop gerechtigheid woont. Het slangenzaad is de oorzaak van alle oorlog, ellende, slavernij,
uitbuiting en chaos op aarde. Wanneer deze ‘ratten’ het schip zullen verlaten hebben, zal de rust op aarde weerkeren.
http://www.earth-matters.nl/7/9964/duurzaam-20/leven-in-ecodorp-sieben-linden.html
Kunnen wij weten wie en wat de slangenzaad is, wat het doet en waar het zich bevindt? Wij hebben daar in andere brochures reeds veel aandacht aan besteed. Ze zijn
vrij toegankelijk op onze website, en er staat veel informatie over op andere websites op het internet.
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De aarde is ons aller huis en behoort
is al chronisch ziek. Volgens het RIVM
grof geld op, en daar draait het om.
burgers vormen geen gevaar voor het
voor het gezag. Wanneer wij de aarde
kan de vrijheidsdrang wel lange tijd
ongerechtigheden.

Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nimmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
V dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,

een huis van vrede en gezondheid te zijn, en geen ziekenhuis en open gevangenis. Nederland
telt ons land momenteel 5,3 miljoen chronische zieken. Zieken leveren de farma-industrie
Vandaar dat zij de volle bescherming van het Bevoegd Gezag genieten. Zieke en slapende
gezag. Wanneer Jezus de gesel door het Huis Zijns Vaders haalde, werd hij een groot gevaar
en onze vrijheid en gezondheid opeisen zal dat ons niet in dank worden afgenomen. Men
smoren, maar nooit uitroeien. God maakt op onze gebeden gáns Israel eens vrij van

Die my mijn hert doorwondt.

Het Weisse Rose - manifest (door Peter
over een heel bijzondere spirituele samenzwering
Het ' Weisse Rose ' - monument voor de universiteit van Munchen
" Those who have the privilege to know, have the moral duty to act "
Albert Einstein

Vereecken)

Onze prachtige blauwe planeet zucht en kreunt onder een loodzwaar, donker en wreedaardig juk. Onze wereld draait vierkant de verkeerde richting uit en nog zo weinigen die beseffen
welk sinister en sluw complot hier aan de grondslag van ligt. Voor wie het wel ziet is het schouwspel bij wijlen zo uitzichtloos dat men geneigd is de ogen te sluiten, soms zelfs voorgoed.
Maar ... wie verder, dieper en breder schouwt, bespeurt dat er tegelijk iets wonderlijks aan het gebeuren is. Er dient zich wereldwijd een nieuwe beweging aan van verzet, opstand,
ommekeer en vooral bewustwording.
Haar komst is in zoveel oude geschriften en wijsheidstradities aangekondigd, lange tijd bleef ze ondergronds maar nu breekt ze voluit door. Niemand heeft hiertoe beslist en statuten
zijn er niet opgemaakt. De werving gebeurt in de stilte van ieders hart, vanuit een innerlijk verlangen. Elk van ons is hiertoe wakker geworden op zijn tijd. Vooral zij die pas op rijpere
leeftijd ontwaakten hebben zich langdurig het stof uit de ogen moeten wrijven, dat hen zo lang in zo'n totale illusie en grondige onwetendheid heeft gehouden.
We hebben elk voor zich zelf en met zijn allen samen de streep getrokken in het zand vanuit het vastberaden voornemen ' No passaran '. Tot hier en niet verder. Het is genoeg geweest.
De tijd is afgesloten van compromissen voor ' de lieve vrede ' want deze is vals. Achter ons ligt de tijd van kritiekloos aanvaarden wat ons als normaal en 'niets aan te doen ' wordt
voorgesteld maar onze menselijke waardigheid ondermijnt. Voorbij is de tijd van het krampachtig
verdedigen van ons schijncomfort, dat ondanks de gouden tralies slechts een benauwende gevangenis is.
De tijd is nu aangebroken om op weg te gaan, relaties af te ronden die geen positieve energie meer geven
en alles achter te laten wat niet meer goed voelt en tot het oude denken behoort.
Een naam heeft deze beweging nog niet, maar ' Revolutie van de Witte Roos ' lijkt mij een kanshebber. Na
eeuwen van toenemend mannelijk materialisme en nihilistisch egoïsme die de wereld rood kleurden heeft
deze spontane samenzwering de wegwijzers nu gericht op vrouwelijke intuïtie, mededogende
verbondenheid én de kosmische krachtcentrale binnen in ieder van ons: de witte roos.
We beschouwen ons niet als superieur noch pretenderen we alle waarheid in pacht te hebben. We hebben
er wel heel principieel voor gekozen ons los én vrij maken van de kortzichtigheid, van de onderdanigheid en van de angst.
De politiek blijft voorlopig nog blind, de media nog doof, de massa nog onverschillig. Aan de oppervlakte lijkt deze beweging nog schuchter, beperkt en onopvallend, mààr ze wint aan
kracht. Iedere dag wat meer.
Eigen belang of individuele glorie of persoonlijk succes is niet wat ons drijft. Een ideologie of religie evenmin. We zijn niet echt georganiseerd in een politieke partij, in een vakbond of
een lobbygroep. Een strategisch draaiboek is er evenmin. We doen gewoon wat we voelen te moeten doen zonder ons al te zeer vast te klampen aan de vruchten van onze daden.
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Je kan geen lidkaart kopen van onze beweging. Je maakt er gewoon deel van uit telkens wanneer je opstaat tegen onrecht en ongelijkheid, telkens wanneer je op straat komt of in de
pen klimt om te protesteren tegen alles wat onze gezondheid ondermijnt, telkens wanneer je probeert te ontkomen aan de verslavingen van een technologie, die ons het tegendeel
van geluk, wijsheid en communicatie brengt.
We zijn zachtaardig, maar kunnen keihard toeslaan als de waarheid geweld wordt aangedaan. We zijn vredelievend, maar komen onverzettelijk in het verweer als de vrijheid wordt
bedreigd. We zijn tolerant, maar we saboteren consequent alle vormen van controle, inbreuk op de privacy, beknotting van onze soevereiniteit.
In onze strijd dragen wij geen uniform : elk moet zich zelve worden. We dragen geen titel : het is één voor allen en alles is één.
Wapens gebruiken we evenmin maar we houden er wel van om ongemerkt onschuldig lachgas rondom ons te spuiten als de sfeer te ernstig wordt, om nepbommetjes te gooien op
onverdraagzaamheid, om stekelige strikjes te spannen rondom enggeestigheid en opzwepende stokjes te steken in de raderen van defaitisme.
In onze samenzwering kruipen we niet bijeen in afgesloten ruimtes, wordt er niet gefluisterd, niet heimelijk gekonkelfoesd, niet gechanteerd. Neen, we staan rechtop, we spreken
luidop, we kijken iedereen vrijuit in de ogen.
De revolutie van de witte roos is er niet op gericht anderen te beschuldigen noch te overtuigen van ons gelijk wel om hen uit te nodigen zich te bevrijden van de matrix die ons als
mensheid in een benauwend keurslijf houdt en die ons verschrikkelijke dingen met elkaar, dieren en de natuur doet doen, waarvan ons geweten, ons hart en ons denken eigenlijk
walgen.
Leiders hebben we niet, maar we komen wel bijeen om te luisteren naar wijze mannen en vrouwen, die authentiek zijn en spreken vanuit grondige studie, diep weten en rijpe
levenservaring. Perfect zijn we niet en we hebben onze zwakke plekken en moedeloze momenten maar we oefenen ons dagelijks in de deugden van geduld, vertrouwen en
standvastigheid. We beproeven de aards moeilijke evenwichtsoefening tussen het standpunt van de onthechte toeschouwer en het actiepunt van de standvastige weerstander.
We streven ernaar dat onze gedachten, onze woorden en onze daden een ééndrachtige stormram worden tegen het kunstmatig bolwerk van leugen, bedrog en intimidatie.
Gaandeweg beginnen we de klemtoon te verleggen van vechten tegen naar het opkomen voor en uiteindelijk het trachten zelf te leven op een voorbeeldige, vooruitstrevende en
consequente manier.
We voelen ons gedreven door een diep verantwoordelijkheidsbesef voor de toekomst van onze (klein)kinderen en we willen onze rol spelen in de samenleving maar achten ons niet
gebonden door zielloze wetten die onze rechten en waarden fnuiken en zinloze regeltjes die de zin voor initiatief verstikken.
De geschiedenis leert ons dat niet burgerlijke ongehoorzaamheid het probleem is, maar het feit dat al te lang al te veel mannen en vrouwen zich geen vragen stelden bij wat hen van
boven af werd voorhouden, geleerd en opgedragen.
De revolutie van de witte roos kadert zich in een groots kosmisch epos, waarin de held - die elk van ons is - na een lange, gevaarlijke tocht uit een diep dal opklimt: sterker dan wie hij
was en vooral meer zijn eigen ware zelf.
We voelen ons dus optimistisch, vertrouwvol en in feite onoverwinnelijk.
Dit is onze strijd en dit is onze tijd.
Opgemaakt op 21 december 2013,
Peter Vereecke
Waarheidszoeker, vrijheidsstrijder, maatschappelijk werker Deze tekst is opgedragen aan de nagedachtenis van Sophie Scholl.
Dit Duits meisje was eerst enthousiast lid van Hitler-jugend tot haar ogen open gingen voor het gewelddadig, onverdraagzaam en duivels karakter ervan. Samen met haar broer Hans
en enkele anderen was zij actief in een geweldloze jongerenverzetsbeweging ' Weisse Rose ', die vooral pamfletten verspreidde op universiteiten. Ze werden in 1942 opgepakt en
mishandeld door de Gestapo, veroordeeld en nog dezelfde dag onthoofd.
Het zesde en laatste pamflet werd gemaakt na het gruwelijk en zinloos sneuvelen van 330.000 Duitse jonge mannen in de slag om Stalingrad. Het werd buiten het land gesmokkeld en
later door de geallieerden via vliegtuigen verspreid over Duitsland.
Sophie Scholl vraagt hierin van Hitler terug wat ze als het kostbaarste bezit van een mens beschouwt:
De Vrijheid
Moge de witte roos in ieders hart open bloeien
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Klokke Belfort
Een
tegendraadse
visie
Belfort-group
houdt
verjaardagsparty
in
Gentse
Assisenzaal
24
september
2014
Beste Belfort-supporters,
Graag jullie aandacht voor een nieuw rondje op de juridische malle molen. Dit is in een notendop de situatie:
• Sinds
2010
stuur
ik
regelmatig
emails
telkens
aan
honderden
adressen
uit
de
gezondheidszorg
in
verband
met
vaccinaties.
Hierin breng ik studies, rapporten en gerechtelijke uitspraken onder de aandacht, die aantonen dat er dringend een maatschappelijk debat moet komen over noodzaak, effectiviteit
en veiligheid van al dat gespuit en dat men nauwelijks doet wat men wettelijk verplicht is te doen, nl. volledige informatie geven en de vrije keuze respecteren.
• Begin 2012 heeft de Vlaamse Gemeenschap klacht neergelegd bij een onderzoeksrechter. De Belgische Justitie heeft uiteindelijk beslist tot vervolging. Op 5 februari 2014 heeft de
rechter een vonnis voorgelezen, waarbij ik vrijgesproken werd van belaging ( = stalking ), maar veroordeeld wegens overlast, nl. door zogezegd misbruik van het email-medium.

•
Het totale boeteplaatje bedraagt 3.000 eur.
Hiertegen hebben wij beroep aangetekend en dit wordt nu behandeld op dinsdag 7 oktober om ( ongeveer ) 9 u in het (oude) Gents Gerechtsgebouw aan het Koophandelsplein. Het is dus
niet - zoals de twee vorige keren - in het Nieuw Gerechtsgebouw maar wel in het centrum van Gent in het oud Justitiepaleis, gelegen nabij de Kouter, waar ondergrondse
parkeergelegenheid is
Beste vrienden,
Onze raadsman, meester Erik Van Engeland, heeft vernomen dat de zaak vrij stipt zal beginnen én dat deze doorgaat in de grote assisenzaal, waar zoveel spraakmakende halszaken
voorgekomen zijn. De ditmaal drie rechters van het Hof van Beroep reserveerden uitzonderlijk deze ruimte omdat ze er rekening mee houden dat er net als bij de behandeling in Eerste
Aanleg
heel
wat
belangstelling
zal
zijn
van
pers
en
publiek.
Terecht want het betreft een zaak van heel groot principieel en symbolisch belang:
het recht op vrijheid
• om een eigen mening te hebben, hiervoor te mogen uitkomen, hierin door de overheid te worden gehoord en gerespecteerd
( en niet vervolgd en bestraft ! )
• om zelf als individu te kunnen bepalen voor welke medische zorg men kiest: de door het farmaceutisch geldgewin gedreven en de overheid opgelegde chemische dwangbuis van
pillen
en
prikken
of de ' alternatieve ' benadering , waarbij men meer ' natuur-lijk-er-wijs ' zijn gezondheid tracht te herstellen of versterken
Ook voor mij persoonlijk zou het een enorme steun zijn als ook nu weer achter mij en samen met mij een grote groep van kritische en bezorgde burgers recht-op-staat in waardig verzet:
wie het vaccinatiebeleid in vraag stelt is geen crimineel maar een wakkere burger met gezond verstand en een sociaal & moreel verantwoordelijkheidsbesef
Qua dresscode suggereren we terug een overwegend donkere kleur, maar we zullen aan iedereen een witte roos aanbieden om in de vest, op de blouse of achter de oren te dragen. Dit is
een symbolische illustratie van de burgerlijke weerbaarheid van de Revolutie van de Witte Roos.
Ik wil hier tot slot zeer nadrukkelijk iedereen bedanken voor alle steun en hulp, inzonderheid hen die ons een financieel duwtje in de rug gegeven hebben om de kosten van deze rechtszaak
te helpen dragen. Bijdragen blijven welkom op de rekening van de Belfort-group : IBAN BE18 7374 2802 4465 - BIC :KREDBEBB.
Met vrije en soevereine groet , Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke, geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge en levend als vrij en
soeverein mens van vlees en bloed, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam met claim op de naam en handtekening:
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© PETER ARTHUR MARIA VEREECKE en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.
Rue du Petit Culot 33 B-5550 Sugny ( Vresse-sur-Semois )
tel. 061/46.46.43
peter_vereecke@hotmail.com
http://www.belfort-group.eu/blog
http://entreleschemins.be/Entre_Les_Chemins/Welkom.html

Van Larken Rose is onderstaand citaat over belasting, dat volgens hem erger is dan diefstal:
Uit het boek: Het meest gevaarlijke bijgeloof van Larken Rose.
Rose laat zien dat belasting niet alleen diefstal is maar dat met deze vorm van diefstal de grootste misdaden die de wereld kent tot op de dag van vandaag worden
gefinancierd. Dat maakt het erger dan gewone diefstal.
Mensen worden eerst bestolen door hun eigen overheid en vervolgens onderdrukt die overheid het volk met die inkomsten. Mensen betalen kortom zelf voor alle
onderdrukking in de wereld via de belastingen.
Iets om eens over na te denken als u weer eens een blauwe envelop in de brievenbus krijgt. Fijn betalen voor de onderdrukking van uzelf en die van de buren. Larken
Rose legt het prachtig helder uit in zijn stuk over hoe goede mensen het kwaad in de wereld financieren.
De goeden financieren de kwaden
Zelfs als iemand nooit persoonlijk
slachtoffer van “rechtshandhaving” is geweest, nog
nooit met de politie in aanraking is
geweest, en weinig of geen directe impact van
de “regering” op zijn dagelijks leven ziet,
heeft de mythe van “gezag” nog steeds
een dramatische impact, niet alleen op zijn
eigen leven, maar ook op de manier
waarop “gezag” de wereld om hem heen
beïnvloedt. Bijvoorbeeld, de miljoenen
volgzame
onderdanen
die
een
verplichting voelen om een deel van wat
ze hebben verdiend aan de staat af te geven, om hun “eerlijke aandeel” in de “belasting” te betalen,
financieren continue allerlei instanties en verrichtingen die ze anders niet zouden steunen – die
bijna niemand anders steunt, en die anders dus niet zouden bestaan. Door middel van
“belasting”, confisqueren zij die beweren “regering” te zijn, een bijna onbevattelijke hoeveelheid
tijd en inspanning van miljoenen slachtoffers en zetten dat om in brandstof voor de agenda van de
heersende klasse. Zo worden miljoenen mensen die tegen de oorlog zijn, gedwongen om het te financieren via “belastingheffing”. Het product van hun tijd en moeite
wordt gebruikt om iets wat ze moreel tegenstaat, mogelijk te maken.
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Samenvatting
Hoe doorbreek je de geweldspiraal der overheden? Ambtenaren die hun macht willen laten gelden en slaafs gehoorzaam zijn aan hun superieuren krijg je moeilijk tot
beter inzicht, zodat ze gaan beseffen waarmee ze bezig zijn.
Psalm 29 : 1
Aardse machten, looft den HEER (=JHWH);
Geeft den HEERE sterkt' en eer;
Dat de lof van 's Hoogsten naam
Aller groten roem beschaam'.
Vorsten, 't voegt u, Hem, in't midden
Van Zijn heiligdom, t' aanbidden:
't Voegt u, met de Godgetrouwen,
's HEEREN heerlijkheid t' ontvouwen.
In brochure 797 zullen wij als onderwerp de democratie en vrijheid bespreken, met name hoe momenteel in Hong Kong de massa-demonstraties plaatsvinden tegen het
huidige bewind.
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