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Inleiding
Deze brochure is deels een vervolg van brochure 682 waarin het gaat
over de vraag of er in Genesis 1:1 sprake is van een tijdsaanduiding,
òf van een Goddelijk principe. Het heeft te maken met de vraag naar
het Godsbestaan, of er een God is en wie de goden zijn, en wie de enige
ware God is, de Schepper van het universum, de Bouwmeester en
Kunstenaar van het Heel-Al. In oude tijden had men een andere
Godsvoorstelling dan wij momenteel bezitten. Door technische
vindingen is veel van het oude Godsbeeld achterhaald, en momenteel
probeert men het gehele Godsbeeld te CERN te achterhalen door
middel van een zeer groot en
geldverslindend
onderzoek
naar het door hen genoemde
Goddeeltje (Higgs Boson).
Wat echter overblijft –indien
het waar is dat men het
Goddeeltje reeds zou hebben
ontdekt- is de vraag wie dan
dat Goddeeltje heeft gemaakt?
Indien
CERN
wetenschappelijk zou kunnen
aantonen dat er geen God bestaat, en dat de ganse schepping op toeval
berust, waarom spannen de religieuze en politieke wereldleiders zich
dan nog in om één wereldgodsdienst te scheppen, waar een ieder de
gemeenschappelijke ‘God’ kan vereren en aanbidden. In een volgende
brochure zullen wij het streven bespreken om één wereldgodsdienst te
scheppen, en met welk doel. De drijfveren achter de oprichting van de
één wereldreligie moeten berusten op het feit dat de mensen zich
gaarne een ‘god’ inbeelden. En dat de geestelijken hiervan gaarne
misbruik maken om hun systeem in stand te houden en de mensen een
hemels paradijs voor te kunnen spiegelen. Elke godsvoorstelling en
inbeelding is echter fout, bedrog en berust op zelfbespiegeling. Zij en
wij zien al de werken Gods in de natuur en historie, die

onweersprekelijk het bewijs vormen dat er een Hogere Macht is die
het ganse universum in het aanzijn riep door Zijn denken en spreken.
Ons menselijk verstand vermag echter niet het licht te ontsteken om
dit Goddelijke tafereel te verlichten zodat we het ook mogen zien om
er de waarmerken en tekenen Gods in te ontdekken. Evenwel kunnen
wij door middel van de wiskunde, mathematica en geometrie veel
ontwaren van de Hand van de Schepper, die alles in het aanzijn riep.
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Enkele oude Godsvoorstellingen
Oudtijds wist men niet wat onweer, bliksem en donder voor
natuurverschijnselen waren. Men schreef ze toe aan de godheid of
goden. Ook buitengewone dingen schreef men toe aan de wonderen
van de godheid.
In het Boek Wijsheid, hfst. 16 staat het volgende:
15

Het is onmogelijk uw hand te ontvlieden.

Wijsheid:16:16 Want de goddelozen weigerende u te kennen, zijn door uw sterke arm gegeseld
geworden, door ongewone regen, hagel en plasregen onvermijdelijk vervolgd, en door het vuur
verteerd wordende.
17 Want (hetwelk op het hoogste te verwonderen is) het vuur had een meerdere kracht in het
water, hetwelk toch alles uitblust, want de wereld strijdt voor de rechtvaardigen.
18 Want somtijds matigde zich de vlam, opdat zij niet zoude verbranden de beesten, die tegen
de goddelozen uitgezonden waren, maar daar zij klaar zouden zien, dat zij door Gods oordeel
aangedreven werden.
19 Somtijds brandde ook de vlam in het midden van het water boven de kracht van het vuur,
opdat zij het gewas van het land des onrechtvaardigen zou verderven.

En zie de concordantie over donder, die aan God wordt
toegeschreven: Job 37:2 Hoort met aandacht de beweging Zijner stem, en het geluid, dat
uit Zijn mond uitgaat!
3 Dat zendt Hij rechtuit onder den gansen hemel, en Zijn licht over de einden der aarde.
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4 Daarna brult Hij met de stem; Hij dondert met de stem Zijner hoogheid, en vertrekt die
dingen niet, als Zijn stem zal gehoord worden.
5 God dondert met Zijn stem zeer wonderlijk; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet.
6 Want Hij zegt tot de sneeuw: Wees op de aarde; en tot den plasregen des regens; dan is er de
plasregen Zijner sterke regenen.
Psalm 29:1 Een psalm van David. Geeft JHWH, gij kinderen der machtigen! geeft JHWH eer
en sterkte.
2 Geeft JHWH de eer Zijns Naams, aanbidt JHWH in
de heerlijkheid des heiligdoms.
3 De stem van JHWH is op de wateren, de God der

Koran: Surah 24:43 Hij treft daarmee wie Hij wil en wendt het af van
wie Hij wil.

ere dondert; JHWH is op de grote wateren.
4 De stem des HEEREN is met kracht, de stem des
HEEREN is met heerlijkheid.
5 De stem des HEEREN breekt de cederen; ja, de
HEERE verbreekt de cederen van Libanon.
6 En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.
7 De stem des HEEREN houwt er vlammen vuurs uit.
8 De stem des HEEREN doet de woestijn beven; de HEERE doet de woestijn Kades beven.
9 De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen, en ontbloot de wouden; maar in Zijn
tempel zegt Hem een iegelijk eer.
10 De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Koning in eeuwigheid.

3

Geen enkele profeet, zoon van god, heilige of kerkgeleerde kon ons
vertellen wat de bliksem werkelijk was en hoe we ons daar succesvol
tegen konden verweren. Zo stelde bijvoorbeeld de profeet Mohammed
dat de donder en de bliksem twee engelen zijn die volkeren kunnen
treffen wanneer ze de geboden van Allah overtreden. (51:44) Zijn laatste
rustplaats, de moskee van de profeet in Medina, werd echter in 1481
bijna helemaal verwoest door een inslag van dezelfde ‘engelen’. Ook de
Heilige Grafkerk in Jeruzalem, die op de plek staat waar Jezus zou zijn
gekruisigd, brandde door blikseminslag grotendeels af. En dat terwijl de
lager gebouwde bordelen buiten schot bleven. Ondanks deze voorvallen
bleef men halsstarrig geloven dat de bliksem afkomstig was van God en
dat men zich hiertegen met gezamenlijk gebed en klokkenluiden tijdens
de storm kon verweren. Met als gevolg dat er tijdens onweersbuien
regelmatig een onfortuinlijke klokkenluider via het natte touw van de
kerkklok werd geëlektrocuteerd.
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Het duurde tot 1752 tot Benjamin Franklin vliegerend in het onweer
aantoonde dat de bliksem altijd in het hoogste geleidende punt zal
inslaan. Dankzij dit levensgevaarlijke experiment vond hij de
bliksemafleider uit. Hiermee toonde Benjamin Franklin ook aan dat de
heilige boeken het wederom bij het
verkeerde eind hadden: wie zich onder
een correct geïnstalleerde bliksemafleider
bevindt, zal nooit door de bliksem kúnnen
worden getroffen. Waarmee we dus ook
vraagtekens bij de vermeende almacht
van God kunnen plaatsen. Nu kunnen we
wel stellen dat al die getroffen kerktorens
en klokkenluiders voor de uitvinding van
de bliksemafleider een triest gevolg zijn
van onwetendheid, maar wat gebeurde er
nou ná 1752? Vele kerkleiders bleven
halsstarrig geloven dat er niet met de
toorn van God gespot mocht worden en
weigerden aanvankelijk deze ‘duivelse
roede’ op de kerk te plaatsen. Als God
met zijn schichten een gebedshuis raakt,
dan heeft God daar vast een goede reden voor, zo luidde de redenatie.

De engel op de fraaie basiliek van San Marco in Venetië kon niet
voorkomen dat de San Marco regelmatig ernstig getroffen werd door de
elektrische ontladingen van de atmosfeer. Pas na de plaatsing van een
bliksemafleider in 1766 werd deze basiliek nooit meer getroffen. Helaas
verzuimde men indertijd hetzelfde te doen in de Italiaanse plaats
Brescia. De republiek van Venetië had hier in de kerk van San Nazaro
200.000 pond buskruit opgeslagen omdat men geloofde dat ‘het Huis
van God’ werd beschermd door de onzichtbare huiseigenaar. In 1767
sloeg de bliksem echter toe en het buskruit ontplofte. Hierbij werd een
5
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zesde deel van de stad verwoest,
vielen
3000
slachtoffers
en
verstomde terstond de kerkelijke
kritiek
op
de
‘demonische’
bliksemafleider. In Frankrijk ging de
invoering van de bliksemafleider ook
niet zonder slag of stoot. Er werden
386 kerktorens getroffen en 103
klokkenluiders gedood tussen 1753
en 1786. Hierop besloot de Franse
regering de bliksemafleiders verplicht op alle kerken te laten plaatsen en
klokkenluiden tijdens onweer te verbieden.

De aarde wordt ongeveer honderd keer per seconde ergens geraakt door
een bliksem. De bliksemafleider op de Empire State Building in New
York wordt jaarlijks gemiddeld 23 keer geraakt. We kunnen dus rustig
stellen dat de vinding van Franklin ontelbare mensenlevens heeft gered
en die hoge kerken, moskeeën en tempels op
deze aardbol voor vernietigende inslagen
heeft weten te behoeden. Een uitvinding die
niet alleen een vermeende eigenschap van
God heeft ontkracht maar in één klap alle
levensreddende daden van heiligverklaarden
heeft doen verbleken. Een uitvinding die we
te danken hebben aan een man die mede
dankzij zijn volstrekte afwezigheid van
godsgeloof niet bang was om door de toorn
van God te worden getroffen. Is het niet ironisch dat sindsdien onder
andere de moskee van de profeet en de Heilige grafkerk in Jeruzalem
worden beschermd tegen blikseminslag door een uitvinding van iemand
die volgens beide religies ‘verloren’ is en in de hel brandt?
6
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Deze column werd eerder gepubliceerd op religie.blog.nl
CERN: Goddeeltje gevonden!
Moeten wij de techneuten van CERN feliciteren met hun vondst? Gaan
ze nu feestvieren net als koning Belsazar?
Zij mogen óns wel feliciteren dat zij met geld van de belastingbetalers
jarenlang konden zoeken als onderaardse mollen naar het zogenaamde
Higgs-Bosondeeltje. Er is ongeveer 35 jaar over gedaan om CERN te
bouwen, en de kosten zijn ruim 6 miljard euro. Duizenden mensjaren
zijn opgegaan aan de vernuftigste technologie. Het zogenoemde
Higgs-deeltje met het daarbij behorende mechanisme moet verklaren
hoe de bouwstenen van de materie aan hun massa komen. Men wil
weten hoe de natuur in elkaar steekt. Voor 99,99% zijn de mensen van
CERN er zeker van op het spoor van het Higgs-deeltje te zijn. Knap
stukje werk? Zij zeggen de afdruk en schaduw van het ‘god-deeltje’
waargenomen te hebben. En wat nu? Is de volgende stap om zélf voor

God te gaan spelen? Of gaan ze nu de boel demonteren en genieten
van hun vondst?
7
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Mozes heeft ook de ‘schaduw en achterste delen’ van God
waargenomen, niet diep ondergronds in een tunnel van 27 km
lengte, maar in een kloof van een rotssteen, Exodus 33:23. Waar
ging het om bij deze Godsverschijning? Om de bóven-natuur, en niet
om te weten hoe de materiële beneden-natuur in elkaar steekt. Het ging
om de eigenschappen van God bevestigd te krijgen, als

barmhartigheid, genade, vergevensgezindheid, ontferming, en om
voor de 2e maal de Verbondswet te ontvangen. Daar hoefde het volk
geen 6 miljard voor op te hoesten. Wie waarlijk honger en dorst heeft
mag komen om te eten en te drinken zónder geld, Jesaja 55:1. Wél een
groot contrast met CERN! Dan leert men geen deeltje van God en het
heil kennen, maar een overvloeiende volheid van liefde en vrede met
8
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onze Schepper. Wat is de volgende stap/fase van de ‘techno-mollen’
te CERN? Of heeft men nog een achterliggend geheim plan om uit te
werken? Is al hun nieuwsgierigheid bevredigd? Gaan deze moderne
‘toren bouwers van Babel’ nog verder de ‘diepte’ inwroeten van het
Goddelijke? Zal hun onderaardse ‘stad en toren’ ook verstrooid
worden, nadat tijdens hun feestvreugde het volgende handschrift aan
de wand verscheen: Mene, mene tekel upharsim? Komt er een
gedwongen bouwstop? Zal heel hun gezamenlijke bedenksel worden
afgesneden, zoals destijds in Genesis 11:6?
Een schipper had de volgende spreuk op zijn schip gezet: "Wie naar
God zoekt, is van Hem gevonden’. Zullen de ‘god- deeltjeszoekers’
van God gevonden worden? God is niet gedeeld, en laat zich niet door
blinde techno-mollen vinden in hun onderaardse gangenstelsels. God
laat Zich vinden door hen die zich geestelijk blind leerden kennen, en
zegt tot hen: Ziet hier ben Ik. Over het gewoel der anderen zal Hij
vanuit de hemel lachen (Psalm 2:4). Welgelukzalig zijn allen, die op
Hem betrouwen.

geest. De inwendige geestes openbaring is dus onmisbaar voor het
begrijpen van de openbaring in de natuur en historie”.

Citaat uit het boek van Jean de Saussure “In de leerschool van
Calvijn”:
“De duisternis waarin ons verstand gehuld is, maakt de wereld waarin
het rondtast, voor onze ogen tot een chaos. En eerst als de Geest Gods
onze consciëntie verlicht heeft, als dit hemelse licht als door een
spiegel weerkaatst wordt over onze wereld en wereldgeschiedenis,
gaan wij er de Goddelijke en satanische lijnen in opmerken. Wij
blijven onvatbaar voor de uitwendige openbaring in de natuur en
historie totdat de inwendige openbaring, de stem Gods in het binnenste
onzer ziel, ons verlicht. In deze voorwaarde ligt echter onmiddellijk
opgesloten, dat het getuigenis aangaande God in de natuur en historie
alleen zichtbaar is voor het oog des geloofs (ons 3e oog, de
pijnappelklier, die verlicht wordt) en niet voor het oog der wetenschap,
dat niet anders heeft dan het licht en de duisternis van de menselijke

opgehouden hebben, dan zal hem nog ontbreken. 7 Wat is de mens? en waartoe is hij

Jezus Sirach 18
1 DIE in eeuwigheid leeft, heeft alle dingen in het gemeen geschapen.
2 JHWH is alleen rechtvaardig, en daar is geen ander dan hij; hij heeft de wereld
gebouwd met de span zijner hand, en alle dingen zijn zijn wil gehoorzaam. Want hij
is een koning aller dingen door zijn kracht, onderscheiden daarin hetgeen heilig is
van het onheilige. 3 Wie heeft hij macht gegeven zijn werken te verkondigen en wie
heeft zijn grote daden uitgespeurd? 4 Wie zal de kracht van zijn majesteit
uitrekenen? en wie zal nog daarbij zijn barmhartigheden verhalen? 5 De wonderen
van JHWH zijn niet te verminderen noch te vermeerderen, en zijn niet uit te speuren.
6 Wanneer de mens zal hebben voleindigd, dan begint hij, en wanneer hij zal

nut? wat is zijn goed en wat is zijn kwaad? 8 Het getal der dagen des mensen
aangaande honderd jaren zijn vele, maar het ontslapen van een ieder kan van
niemand berekend worden. 9 Gelijk een droppel water is te rekenen tegen het water
van de zee, en een greintje zand tegen het zand aan de zee, zo zijn duizend jaren
tegen de dagen der eeuwigheid. 10 Daarom is JHWH lankmoedig over hen, en giet
zijn barmhartigheid op hen uit.
11 Hij heeft gezien en verstaan hun einde dat het kwaad is, daarom heeft hij zijn
verzoening vermenigvuldigd. 12 De barmhartigheid van de mens gaat over zijn
naaste, maar de barmhartigheid van JHWH over alle vlees.
13 Hij bestraft, en onderwijst, en leert, en bekeert gelijk een herder zijn kudde. 14
Hij ontfermt zich over degenen, die onderwijzing aannemen, en die zich zeer haasten
tot zijn oordelen.
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Bewustwording
Over de computerexpert Gerrit Teule staat in het blad Frontier
dec.2014 een artikel over het mysterie van bezielde deeltjes. Teule
stelt dat het universum begon met een blinde wil om bewust te worden.
En dat doet het universum door het bouwen van steeds complexere en
uiteindelijk bewuste organismen, waardoor het universum als het ware
naar zichzelf kijkt en de blindheid geleidelijk aan wordt opgeheven.
Teule denkt dat de wil tot bewustzijn niet aan ‘god, maar aan een
‘blinde’ voortdrijvende kracht moet worden toegeschreven. Vanuit
pure natuurkunde, stelt Teule, dat de anti-verval-eigenschap van de
besloten tijdruimte van het eon zorgt voor energie en info die
geconcentreerd blijft en alleen maar kan toenemen. Dát noemt hij de
‘blinde wil’.
Onze vraag is dan aan Teule wie die
blinde wil formeerde en wie daar achter
schuilgaat?
Eonen zijn geestdeeltjes, onzichtbaar.
Alle elektronen die om atoomkernen
draaien zijn raakpunten met deze eonen,
of wel voetafdrukken in onze wereld
van de eonen. Een eon is een microuniversum, dat bestaat uit fotonen of
lichtdeeltjes die informatie vasthouden en deze informatie kunnen
uitbreiden. Het is een soort enorm groot geheugen, wat zorgt voor de
ontwikkeling van het universum. Alles wat wij zien en niet zien in het
universum is gebouwd op informatie, en wel op zeer kleine deeltjes als
bouwstenen. De lichtdeeltjes kunnen op grote afstanden met elkaar
communiceren. De eonen of verborgen lichtdeeltjes die achter het
zien-en-zichtbare zitten van fysieke deeltjes van het atoom, van de
moleculen, etc. zijn dus zo oud als het universum is. Wij zijn uit deze
deeltjes gevormd, en wij zijn in wezen zo oud als het universum is.
Deze eonen of geest-licht-deeltjes zijn onvergankelijk en houden álle
informatie vast en wisselen deze uit om tot hogere bewustwording te

komen. De hoogst ontwikkelde eon wordt onze ‘ziel’ genoemd. Wat
wonderlijk en uniek is, is dat een eon of geestdeeltje liefde kan delen,
wat plaatsvindt door middel van non-lokale communicatie tussen de
lichtdeeltjes.
De wetenschap kan alleen maar nagaan en beschrijven hoe de dingen
werken, en niet hoe ze ontstaan zijn en wie ze heeft laten ontstaan. Er
moet immers een alles-ordenend scheppend Beginsel zijn, een
Ontwerper en Bouwmeester van het universum. Noem deze
Kunstenaar ‘God’, die Zich aan Israël heeft geopenbaard als de Ik zal
zijn, als Jehoewah, de JHWH.
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Wat wij zien is slechts een klein deel van de werkelijkheid. De enige
ware werkelijkheid kan slechts worden ervaren in ons hart, waarin een
klein geheugen aanwezig is van ongeveer 40.000 tot 70.000 cellen. (zie
onze brochures op de website www.pentahof.nl) Daarin zit álle
informatie van het verleden, dus van de eonen, van de levensgeest. Er
is slechts één enkele levensgeest (Electra) die zich in en door alle leven
beweegt en alles laat leven. Het leven in het universum vervolmaakt
zichzelf door deze levensgeest. Teule noemt dat de ‘blinde wil’. Voor
ons fysieke oog is die levensgeest onzichtbaar. Wij zien alleen de
manifestaties ervan. Die manifestaties zijn te zien via de zogenaamde
Heilige Geometrie, de wiskunde, waardoor wij zien dat dit de Geest
der Wijsheid is, die volgens Spreuken 8 haar huis bouwde op zeven
pilaren, of platforms (de levensbloem). Het Goddelijke huis is het
universum, waarin alles gevormd werd op de cirkel(s). Vandaar dat
álles circulair is in het universum, zowel tijd, ruimte, maten, dimensies,
lichtgolven, etc. De Grote Jaarcirkel is hiervan het toonbeeld, die
25.625 jaar duurt volgens de Maya’s. Deze Grote Jaarcirkel is ten
einde gekomen op 21-12-2012 volgens de meest betrouwbare en
zuivere Maya-kalender. Wij maken als mensheid een sprong naar een
hoger niveau van bewustzijn doordat wij de nieuwe tijd zijn ingegaan.
De overgangsperiode van de oude naar de nieuwe tijd neemt volgens
de Maya’s 7 tot 8 jaar in beslag. Voordat de Morgenzon van de nieuwe
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tijd definitief verschijnt is het heel even op z’n donkerst. Dat wijst op
de chaostijd die we zijn ingegaan tussen 2012 en 2015. In dat tijdvak
valt alles uit elkaar wat vast leek te staan, zowel op maatschappelijk,
politiek, financieel, religieus gebied. Alles in dit tijdvak is in
beweging, Er worden momenteel wereldwijd meer dan 40 oorlogen
gevoerd, en overal zien we massale protestdemonstraties tegen
overheden en geweld. Het grote kantelpunt
is bereikt dat de vernietiging van de aarde
door de foutieve menselijke handelingen
niet meer te stoppen is. In het dagelijks
nieuws worden we voorbereid op de derde
wereldoorlog waarin gedreigd wordt met
kernwapens. Wij leven nu in een nagenoeg
kunstmatige wereld, waarin we vervreemd
zijn van de natuur. In de laatste 50 jaar is
alles in versneld tempo gegaan. De
vliegtuigen, de auto’s, de medicijnen, de
communicatiemiddelen, etc., álles is
kunstmatig. Via technologie zijn we
weliswaar een stukje beter beschermt tegen de grillen van de natuur,
maar door die bescherming zijn we tegelijk van de natuur vervreemd.
Tijdkader 2012 – 2015
De Maya’s hebben een tijdkader berekend dat rond 24-10-2007 (de
verschijning van de komeet Holmes) begint en tot 7 à 8 jaar duurt, dus
tot uiterlijk 24-11-2015 loopt. Dat ziet men als de eindtijd en overgang
naar de nieuwe tijd.
De Maya’s rekenen met 5 cycli van 5125 jaar, dat is totaal 25.625 jaar,
waarop de precessie van de equinox plaatsheeft, nl op 21-12-2012 (dat
is 0 – 111 - 2222).
De betekenis van de precessie van de equinox is deze:
De aarde maakt verschillende bewegingen:
13
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De aarde draait om een denkbeeldige as wat 24 uur duurt, wat wij één
dag noemen.
De aarde draait in 365,25 (of 365,44) dagen rond de zon, wat wij één
jaar noemen.
De aardas staat 23,5 graad scheef ten
opzichte van de zon, waardoor wij de
seizoenen
hebben.
De
scheve
aardasstand staat niet constant stil maar
roteert in ongeveer 40.000 jaar van 22,1
naar 24,5 graad.
Tenslotte schommelt de aardas,
waardoor de precessie van de equinox
ontstaat.
Volgens
de
meeste
wetenschappers is de lengte van de
precessie van de equinox 25.920 jaar.
Nieuwe berekeningen komen uit op
25.771,5 jaar. De Maya’s komen uit op
25.625 jaar. Niet alleen de aarde heeft
een denkbeeldige as, want alles wat zich beweegt of roteert heeft een
denkbeeldige as, ook het universum zelf. De denkbeeldige as van het
universum is de Melkweg, die door de Maya’s Hunab Ku wordt
genoemd. Wanneer de aarde, zon en Melkweg op één lijn liggen, wat
op 21-12-2012 plaatsvond, heeft dat gevolgen voor de mensheid. Deze
gevolgen zullen volgens de Maya’s binnen het tijdvak van 7 – 8 jaar
zichtbaar worden, dus van 24-10-2007 tot 24-11-2015.

14
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De Maya’s wachten nog op de komst van de rode ster. Volgens
astronomen moet dat de ster Bethelgeuze zijn van het sterrenbeeld
Orion. Bethelgeuze zal imploderen en daarna exploderen tot een grote
vuurbal, een rode ster. Ook gaat de aardas verschuiven en zal er een
magnetische poolwisseling plaatsvinden. Deze verschuiving van de
aardas
zal
volgens
moderne wetenschappers
slechts 20 uren in beslag
nemen. Op één enkele
dag zal de wereld
plotseling
drastisch
veranderen! Op één dag
zal de nieuwe wereld
ontstaan, net als bij een
geboorte het nieuwe
levende wezen plotseling
uit
de
baarmoeder
tevoorschijn komt.
Babel zal in één ure totaal verwoest worden, en het herstelde
leidersvolk uit de 12 stammen Israëls zal in één dag geboren worden,
zie:
Jesaja 66:8 Wie heeft ooit zo iets gehoord; wie heeft ooit zo iets gezien? Kan ook een
land geboren worden op één dag; een volk worden voortgebracht op één stond? Nu
heeft nochtans Sion hare kinderen zonder weeën gebaard.
Openbaring 18:19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende
en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen,
die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn;
want zij is in één ure verwoest geworden.
20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij
profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld.
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21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en
wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met
geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden.

Het komt als een dief in de nacht, en het zal het mensdom overvallen,
gelijk de weeën een vrouw die zal baren.
Deze hernieuwde wereld zal door middel van vrouwelijke energie
worden geschapen. De mannelijke-patriarchale Babylon-energie zal
verdwijnen. Alles wat volgens laatste energie normaal en rationeel
gevonden wordt zal aangrijpend veranderen alvorens wij in de nieuwe
5e wereld overgaan. Volgens de Kogi’s,
een van de Maya’s afkomstig
stammenvolk, zijn er negen werelden in
totaal. De vijfde ligt ervan in het
midden. Het zijn geen negen fysieke
werelden, maar het gaat om het beeld
van het evenwicht. De 5e wereld in het
midden staat voor evenwicht, en hoger
dan die 5e wereld kan de mensheid niet
komen. In die 5e of penta-wereld zal de
mensheid niet langer in slavernij
worden gehouden door de overheden en machten, door financiële
instellingen, noch door enig iets. Er zal geen armoede, ziekte en oorlog
meer zijn. Liefde en eenheid zullen overheersen, vrijheid en leven
vanuit het hart. Van Hogerhand is álles reeds jarenlang tevoren in
gereedheid gebracht zodat die wedergeboorte op één dag kan
plaatsvinden. De NASA heeft voorspelt dat de wereld 1 – 9 maanden
plat zal liggen vanwege kosmische rampen. Regeringen zouden dit
weten, maar stilzwijgen. Volgens de Maya’s zullen er in totaal 8
catastrofen of plagen de mensheid treffen. Destijds vonden er 10
plagen in Egypte plaats voordat de Farao de Israëlieten liet vertrekken.
16
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Tijdens de komende magnetische ompoling van de aarde wordt een
driedaagse duisternis verwacht, zoals dat reeds meerdere malen heeft
plaatsgevonden in het verleden. (zie onze brochure 457) Het behoorde
tot één van de tien plagen in Egypte. Wetenschappers hebben ontdekt
dat de menselijke hersencellen een magnetisch membraam rondom
iedere cel hebben. Herinneringen in het menselijk bewustzijn zouden
vastgehouden worden door middel van magnetisme, zoals dat ook bij
bandrecorders, cd’s, etc. gebeurt. Wanneer de ompoling van het
aardmagnetische veld plaatsvindt valt alle magnetisme tijdelijk weg,
waardoor een tijdelijke verblindheid in ons optreedt, met een verlies
van geheugen. Wordt er door de profeet Jesaja naar verwezen wanneer
hij aankondigt dat het hernieuwde volk niet meer aan het
voorbijgegane zal denken? Zie Jesaja 65:
17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige
dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.

De eerste catastrofe die wij kunnen verwachten is volgens Russische
wetenschappers een gevolg van een zeer grote zonne-uitbarsting. Die
vonden er dit jaar (2014) al plaats, zonder nadelige gevolgen. De
grootste kan nog komen, die alle electra op aarde kan uitschakelen, en
alle satellieten zal beschadigen. Geen
enkele computer zal nog werken. Er zal een
chaos ontstaan die ongekend is. Er zal ook
een poolverschuiving komen wat in
verband wordt
gebracht
met de
Schumannfrequentie die van 7,8 tot 13
Hertz aan het oplopen is. Het is een
natuurlijk fenomeen dat om de zoveel tijd
plaatsheeft. Dat kan enorme gevolgen
hebben voor het water der oceanen, wanneer het poolijs snel zou
smelten. De laatste poolverschuiving en de ompoling van het
aardmagnetische veld heeft volgens een Maya oudste aan miljoenen
17
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mensen het leven gekost. Zij begrepen niet wat er plaatsvond. Wanneer
wij er ons op voorbereiden en rustig blijven, kunnen we het overleven.
Tijdens de poolverschuiving denken de Maya’s dat het ongeveer 30
uur donker zal zijn. De Bijbel spreekt over 72 uur, dat is drie nachten
en drie dagen, wat het meest aannemelijk is. Die duisternis zit hem erin
dat wij dus niets kunnen zien vanwege het feit dat onze hersenen
gewist en of gereset worden.
De Zonnecycli
In het hoger bewust worden van ons mensen spelen kosmische
factoren. Dat heeft te maken met de zonneactiviteit. Er is na 21-122012 duidelijk een verhoogde activiteit en bewustwording van de
mensen te zien. Internet werkt daaraan mee. De mensen nemen de
onderdrukking van overheden en instellingen niet langer. Er wordt
momenteel in alle werelddelen massaal gedemonstreerd.
De
ontwaking van de massa’s heeft ook te maken met de
kwantummechanica. Deze kwantummechanica laat ons zien hoe de
wereld functioneert. Het universum is elektrisch, en wij mensen zijn
allen van elektra
als levenskracht
afhankelijk. De
zon voorziet alle
leven hierin als
energiebron. De
kwantumfysica
laat ons zien dat
ons bewustzijn
regelrecht onze
1.
huidige
werkelijkheid
schept. Op Internet kan men dat zien bij: “The Double Slit
Experiment”.
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/interference/doubleslit/
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Elk ding in het universum is pas compleet wanneer ons bewustzijn het
kan waarnemen en kan benoemen. De zonnecycli tonen aan dat er
grote perioden zijn waarin de mensen weinig bewustzijn bezaten.
Oude culturen wisten het reeds dat de bewustzijnscycli zich
afwisselden. De Maya’s en oude Egyptenaren voorzagen het reeds dat
na 21-12-2012 door middel van zonnevlammen de energie voor
bewustmaking zich zal verhogen. Elke 26.000 jaar komt er een nieuw
wereldtijdvak, het watermantijdperk, wanneer de oude wereld
verdwenen is, het Babylon-tijdvak. Die energie vanuit de kosmos –de
Melkweg en zon- voedt de mensen, zodat ze ontwaken en opstaan en
zich vrij maken van de slaven-systemen. De kosmische energie
gebruikt bewustzijn van ons als gids, waardoor wij inzien dat al het
zichtbare een hologram of illusie is in onze huidige 3Dimensionale
wereld.
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Er volgt echter een nieuwe wereld, de 5e dimensie, zoals wij zagen, die
door de oude cultuurvolkeren reeds werd voorzien. Bewustwording
kan zeer pijnlijk zijn. Wanneer wij ontdekken dat de ‘waarheid’ waarin
wij opgevoed zijn, en
waarin wij geloofd
hebben, niets anders
is dan een pak vol
leugens
om
ons
gevangen te houden,
dan doet dat pijn,
maar
geeft
ook
vreugde.
Onwetendheid gaat
ons opbreken, ook
voor
de
wetenschappers die in
1.
werkelijkheid
nog

maar bitter weinig weten. Ze leven bij aannames en geloven. Van de
scheppingswetten weten ze bijna niets. Wij leven erdoor in de helperiode, waarin de mensheid wordt gehersenspoeld om te geloven dat
de overheden en ambtenaren nodig zouden zijn, en dat wij ervoor hoge
belastingen moeten ophoesten, want zij zouden ons beschermen. Deze
illusie gaat plaats maken voor de hemel op aarde, wanneer wij verlost
zullen zijn van overheidsdwang en machtswellust, zodat wij niet meer
uitgemolken zullen worden, en men ons niet langer kan overleveren
aan oorlogen, ziekten en gevaren. De hemel-op-aarde periode kondigt
zich reeds aan. De grote zonnevlamcyclus van 18.139 jaar zal alle
elektronica op
aarde
vernietigen en
zal een groot
omkeerpunt
bewerkstelligen.
De demonen en
machten
der
duisternis zullen
het veld moeten
ruimen voor het
Goddelijk licht
dat door zal
breken.
De
eeuwenlange
misleiding door
de politici en
geestelijken
heeft miljarden
slachtoffers gemaakt. De waarheid zal doorbreken, wat grote gevolgen
heeft. Er zullen diepingrijpende veranderingen ontstaan. De mensen
die hun standplaats in de waarheid zullen innemen zullen met kracht
uit de Hoogte worden overladen. Of dat nu klokkenluiders,
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reformatoren of gewone burgers zijn, maakt niet uit. Het gaat hier om
mensen die bereid zijn hun oude denkbeelden te herzien, nadat zij tot
inzicht kwamen dat er iets niet klopte in hun huidig denken. Het gaat
om het licht dat ontstoken wordt in ons hart en hoofd. Willen wij betere
en gezondere mensen scheppen, waardoor een betere wereld tot stand
zal komen, dan zal er heel wat aan oude rompslomp omver moeten
worden gehaald, om daarna opnieuw op te gaan bouwen wat in
overeenstemming is met de natuurwetten. Wij dienen tot de kern van
alle levensproblemen door te dringen, om vandaaruit naar nieuwe
wegen te zoeken tot blijvend herstel. Vandaar dat bewustzijn en
bewustwording absoluut vereist is.
http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=234691&page
=7

Bewustzijn, God en de Gouden Toekomst

Het Goddelijke BEGINSEL
In hoofdzaak is het christendom opgezadeld met vijf foutieve beelden:
1. Met een foutief Godsbeeld (drie-eenheid)
2. Met een foutief zelfbeeld (erfzonde, onsterfelijke ziel, verkiezing
en verwerping)
3. Met een foutief naastenbeeld (alle rassen van Noach, geen oog voor
de verstrooide 12 stammen Israëls, als heidenen, etc.)

Bewustwording is voor ieder mens een vereiste. De mens zelf dient
zowel fysiek als geestelijk verbeterd te worden, zodat hij niet met
allerlei gebreken ter wereld komt. De jeugd moet al vroeg onderwezen
worden in de wetten van de voortplanting. De jeugd en ouderen mogen
niet langer leven bij het toeval inzake de voortplanting van geslachten.
Immers, in toevals-producten en gebrekkigen hebben demonen
gemakkelijker ingang dan bij volwaardige mensen. Er is een
hoogstaande moraal vereist en een hoge levensstandaard om sterke en
volwaardige mensen voort te brengen. Die moraal kunnen wij alleen
aan anderen met succes voorhouden indien we er zelf naar leven. Het
is in onze tijd van geestelijke duisternis moeilijk om eenvoudige
waarheden als deze de mensen te laten aanvaarden. Men gelooft liever
in mysteries, in ondoorgrondelijke geloofsbelijdenissen. Men
vergeestelijkt liever de moraal van de Bijbel, dan deze letterlijk op te
vatten. Wij dienen het offer te willen brengen om onze eigen foutieve
opvattingen prijs te geven en de echte waarheid zoals geopenbaard in
de natuurwetten te aanvaarden en te doen.
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4. Met een foutief wereldbeeld (democratie, wereldrijken, geen oog
voor de wederoprichting van het Koninkrijk met Israël)5. Met een
foutief beeld van het verleden en de toekomst (evolutie, zesduizend
jaar,
hemel/hel.
In
den
beginne
ging
het
reeds
fout....................................!
Wat ging er dan fout? Wel, met de juiste vertaling van het allereerste
woordje dat in de Bijbel staat geschreven. Gen.1:1 In den beginne
schiep God den hemel en de aarde. De meeste, ja bijna álle vertalingen,
hebben het Hebreeuwse woordje Be-rashit vertaald en gezien als een
tijdsaanduiding. Dat is echter onjuist en niet in overeenstemming met
andere schriftuurplaatsen.
Het woordje Be-rashit betreft een zaakaanduiding en wijst naar de
Schepper (Almacht). Het woordje be-rashit had vertaald dienen te
worden door “beginsel”,
niet door “in den beginne”.
De eerste letter van rashit is
de r, de ros, het hoofd of
begin. Rashit ziet op het
werkzame beginsel der
schepping. Dat
zelfde
vinden wij terug in:
Spr.8 22 JHWH bezat Mij in
het beginsel Zijns wegs,
voor Zijn werken, van toen
aan. Spr.9:1 De opperste
Wijsheid heeft Haar huis
gebouwd; Zij heeft Haar zeven pilaren gehouwen.
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Er is hier sprake van een Opperste Wijsheid, die Haar huis bouwde op
7 pilaren, en van een “beginsel” dat JHWH bezat. Dat ziet
onmiskenbaar op JHWH Zelf als Schepper, zie:
Jesaja 43:1 Maar nu, alzo zegt JHWH, uw Schepper, o Jakob! en uw
Formeerder, o Israel! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw
naam geroepen, gij zijt Mijn. Jesaja 43:15 Ik ben JHWH, uw Heilige;
de Schepper van Israel, ulieder Koning.
JHWH als Logos is het Beginsel door Wie alle dingen geschapen zijn.
Door dit Beginsel is de aarde gegrond en zijn de hemelen uitgebreid.
Dat is de Almachtige als Eénheid en uit die éénheid is de veelheid
voortgekomen, zoals te zien in de Fibonaccireeks. Uit de Schepper is
de perfectie en orde voortgekomen door een álles ordenend Beginsel.
Dit ordenend Beginsel is gerelateerd aan de Gouden Snede.
De cirkel is het symbool van de éénheid. De hemellichamen zijn
symbolen van deze eenheid, bolvormig en rond. Het Egyptische
ANKH-symbool bevat de tekenen van de symbolische eenheid, en de
veelheid en het eeuwen durende. De Gulden Snede is door de
pythagoreeërs omstreeks 580 v.Chr. ontdekt. Hun symbool was de
vijfpuntige ster, het pentagram, waarin 22x de Gulden Snede aanwezig
is.
Elk patroon in de natuur is een intrigerend raadsel, waarbij wiskunde
ons helpt de raadsels op te lossen. Onze wereld is op wiskundige
fundamenten gebouwd. Ons gehele leven wordt door wiskunde
beheerst, zonder dat wij dat dagelijks beseffen. Zonder wiskunde zou
de schepping en alle leven er niet zijn. De Schrift stelt ons de Schepper
dan ook voor als een groot Wiskundige, in
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Spreuken 8:27 Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij
een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;
Wiskunde en geometrie weerspiegelen de essentie van de fysieke
werkelijkheid. De natuur zoals wij die kennen is wiskundig in essentie.
Wij zien dan ook de wereld als één groot mechanisme, waaruit onze
“mechanische” denkwijze is ontstaan.
De Gouden Toekomst
Zoals gezien is de Gulden Snede of Phi gebruikt als Goddelijk
Beginsel om aan de schepping vorm te
geven. Phi staat voor het getal 1.618vv
en is oneindig. In andere brochures
hebben wij daar uitgebreid over
geschreven. Het woordje ‘gulden’ is
afgeleid van goud. Goud behoort tot de
kostbaarste edelmetalen op aarde. De
nieuwe aarde die eraan komt en het
tijdvak ervan wat wij reeds zouden zijn
ingegaan wordt vergeleken met goud.
Het hemelse nieuwe Jerusalem wordt omschreven als een stad van
goud en kostbare edelstenen. Dit wijst erop dat hemel en aarde zich
zullen verenigen in het nieuwe tijdperk. In Psalm 37 wordt die nieuwe
aarde die voor de rechtvaardigen bestemd is bezongen, en in Jesaja 65
en 66 wordt ze omschreven. Wie zou niet begerig uitzien naar deze
Gouden Toekomst? Dan laten wij het vraatzuchtige rupsbestaan achter
ons en door middel van een transformatie zullen wij een vlinderbestaan
verkrijgen. Zie onze brochure no. 800.
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Wij zijn uit de aarde genomen en keren daar onherroepelijk weer naar
terug. Niemand kan deze natuurorde ontlopen. De natuurlijke dood is
het gevolg van een natuurlijke wetmatigheid, en niet van één of andere
zonde van Adam en Eva. In het apocriefe boek Wijsheid wordt
hierover heel duidelijk gesproken. Wij allen dienen deel te nemen aan
het levensproces dat zich via transformatie naar een hoger plan
beweegt (evolueert, om die woord eens te gebruiken). Zonde is, het
levensdoel missen. Men kan z’n levensdoel missen, en dan heeft men
schijnbaar voor niets geleefd. Dat
wordt in de natuur afgebeeld door de
rups wanneer deze gestoken wordt
door een wesp. Dan komt er geen
mooie vlinder uit de cocon voort na
het transformatieproces, maar een lelijke steekwesp. Wij hebben allen
onze verantwoordelijkheid in dit leven, en hebben slechts de keus uit
twee hoofdzaken, te kiezen uit Goed en uit Kwaad.
Van harte bevelen wij u de keuze aan van het Goede, dat is liefde,
oprechtheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid, en nog vele goede
deugden meer. Dit om te mogen leven op de nieuwe aarde in het
gouden tijdperk.

Hierna volgen nog enkele afbeeldingen van andere websites die wijzen
naar het jaar waarin wij leven en naar volgend jaar, 2015, en welke
gebeurtenissen daarin zullen plaatshebben, in verband met de maan.
Het getal 13 speelt ook mee in de transformatie.

Het leven is ongewis en vrij kort ook al zouden we honderden jaren
oud worden. Ons huidige leven is aards, een veelvratig rupsenbestaan.
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the ESA to conclude the impeding magnetic reversal is about 2,000 years
ahead – but now even this figure will have to be revised.
“We don’t know whether the next reversal will occur as suddenly as this
[previous] one did, but we also don't know that it won’t,” Renne said in a
statement.
The magnetic record shows that the sudden 180-degree flip of the field was
preceded by a more than 6,000-years-long period of instability.

Schematic illustration of the invisible magnetic field lines of Earth
(Image from nasa.gov)

Volgens joodse bronnen is 2015 een jubeljaar
http://rt.com/news/197116-dark-matter-detected-sun/
The international team of scientists sitting next to an outcrop in the Sulmona
basin of the Apennine Mountains that contains the Matuyama-Brunhes
magnetic reversal. (Photo by Paul Renne, from press-release of the University
of California, Berkeley)
The study follows recent conclusions that the intensity of Earth’s magnetic
field is currently falling. Data collected by a European Space Agency (ESA)
satellite suggested in September that the field is weakening 10 times faster
than scientists originally thought – by about five percent a decade. This led
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