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Inleiding 

In deel 1 hebben wij een en ander besproken over de twee verschillende 

zaadlijnen die in Genesis 3:15 worden genoemd, en wat de kentekens 

ervan zijn. De inwendige kentekens bestaan in hoofdzaak uit een 

afwijkend DNA. De Bijbel gebruikt hiervoor het beeld van het 

onderscheid dat er bestaat tussen bokken en schapen. Een bok is een 

mannetjes geit, en een schaap 

verschilt daarvan wezenlijk, 

uitwendig en inwendig. De reis van 

het vrouwenzaad door deze wereld 

hebben wij gedeeltelijk gevolgd, 

dat is van Adam tot Noach, en 

vandaar naar Abraham tot Jakob, 

waar het volk Israel werd gevormd. 

In de woestijnreis en de oprichting 

van de Tabernakel –en de latere 

Tempel-  ligt het beeld gesymboliseerd van de wederoprichting of het 

herstel van de individuele Adam-mens, maar ook van de Adam-

mensheid. Wij vervolgen onze reis en richten onze aandacht erop 

beginnend bij Jakob.  

 

Jakob 
In Genesis 30:37 is de vertaling in veel gevallen onjuist. Het gaat er niet 

over dat Jakob strepen op de stokjes zou hebben gemaakt, maar om 

strengen, nl DNA-strengen. Jakob maakte de stokjes en schilde er DNA-

strengen op en legde deze in de 

drinkbakken van de beesten. Dat 

maakte op de bevruchting van de 

beesten uit welke soorten 

nieuwelingen er geboren zouden 

worden.  

Lees ook eens Leviticus 14:37 waar 

het over een zeer speciale staf gaat. De 

Nehustan of Koperen slang wijst ook naar een DNA-streng. In genetische 

taal worden letters of woorden tot een vlezen lichaam. Een lichaam wordt 

vervolgens een tabernakel genoemd, zie Johannes 1:14.  De tabernakel 

geeft ons een boodschap vanuit een ver vervlogen tijdperk. Ze toont de 
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biologie van onze cellen, met name van de menselijke cellen –de zaadcel 

en de eicel- tijdens de bevruchting. 

In  Psalm 139 wordt over deze wonderbaarlijke ontvangenis gesproken. 

Er is een verbinding van de Tabernakel met de Grote Piramide. De 

topsteen van de Grote Piramide ontbreekt nog en moet dit bouwwerk 

compleet maken. Dat wijst erop dat ons DNA nog incompleet is en 
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aanvulling vereist, een opwaardering naar een 3e streng. In Zacharia 4:7 

zorgt Zerubbabel ervoor  dat de hoeksteen er komt.  

 

De illuminati willen deze opwaardering verkrijgen langs technologische 

weg, terwijl Zerubbabel de hemelse weg bewandelt. De piramiden zijn 

multifunctionele bouwwerken, die vooral ten doen hebben het DNA te 

bewerken, om te vormen, via frequenties, etc.  Mozes kende de geheimen 

van de Egyptische ingewijden, de tovenaars en magiërs die tot grote 

kunsten in staat waren, zoals uit Exodus 7 blijkt. De Egyptische magiérs 

en alchemisten kenden reeds genetische manipulatie, en daarvan wilde 

JHWH Zijn volk verschonen. Mozes moet de mysteries van de piramiden 

gekend hebben, en hij kon de Tabernakel bouwen als afbeelding van ons 

menselijk lichaam.  Het gaat bij de tabernakel-eicel niet om de normale 

menselijke eicel, maar om de christos-eicel waardoor verlichting van ons 

3e oog ontstaat.  De tijd van Israels verblijf in de woestijn wordt op 40 

jaar gesteld, en de gemiddelde zwangerschap duurt 40 weken. Er staat in 

Numeri 11:12 en in Nehemia 9:21 dat JHWH Israel droeg en het hun aan 

niets ontbrak. Welnu, een baby wordt door de moeder gedragen en 

gevoed, zodat het de ongeborene aan niets ontbreekt. In de mythe van 

Jezus wijst dit naar de bevruchting van Maria door de heilige Geest.  

Vrouwen mochten niet in de Tabernakel of Tempel komen, alleen 

mannen. In het Heilige der Heiligen mocht naar men denkt alleen de 
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Hogepriester eenmaal des jaars komen op de Grote reinigingsdag, maar 

ook dat is de vraag of het juist is. Er wordt aldaar in het Heilige der 

Heilige de conceptie afgebeeld van de nieuwe geboorte tot een christos, 

een gezalfde, wat niet door een menselijke daad teweeg kan worden 

gebracht, noch door technologie, maar door de kracht van Boven via 

zelfovergave.  Vandaar dat er niets in het Heilige der Heilige mocht 

komen. Dat was de meest heilige plaats op aarde, waar hemel en aarde 
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zich verenigden. Dit wijst naar de celkern en chromosomen en het 

gesprenkelde bloed op het deksel van de Ark. Het gaat om ons DNA, en 

het bloed wijst naar de gene splicing 1.  Het voorhang hing voor het 

Heilige der Heiligen en wijst naar het zogeheten maagdenvlies.  De 

voorhang scheurde van boven naar 

beneden in twee delen. Wijst dat naar de 

celdeling?    

In de Ark lagen de twee stenen tafelen met 

de 10 geboden erop geschreven door de 

vinger Gods.  Het Godswoord is dus A C 

G T, ons DNA dat is Adenine, Cytosine, 

Guanine en Thymine. Er komt een tijd van 

een vernieuwing, een hernieuwing van het 

verbond, Jeremia 30-33, dat de Wet Gods in de harten der mensen wordt 

geschreven. Het hart van de cel is de nucleus, waarin ons DNA veilig 

opgeborgen zit. Wanneer het DNA-woord van God op de gouden 

kandelaar wordt 

geplaatst, krijgen wij 

het volgende beeld te 

zien: 

De christos wijst naar 

een bovennatuurlijke 

totstandkoming van 

een  nieuwe 

bevruchting of te wel 

de opening van ons 3e 

oog.  Vandaar dat de 

illuminati in de 

topsteen van hun piramiden een oog hebben geplaatst, het oog van Horus. 

Door opening van ons 3e oog kunnen wij het aardse babelsysteem 

doorzien en verlaten. Daardoor vindt er tegelijk een opwaardering plaats 

in ons DNA en bloed. Vandaar dat er sprake is in de Bijbel van bloed en 

                                                             
1 Splicing is in de genetica een verandering van genetische informatie na transcriptie. 

Tijdens de RNA-processing worden de introns uit het pre-mRNA geknipt en de exons 

van het pre-mRNA aan elkaar geplakt. Introns komen hoofdzakelijk voor in 

eukaryotische cellen. De term splicing is afgeleid van het splitsen van touwen, waarbij 

gedeelten van een touw samengevoegd worden door strengen in elkaar te draaien. 
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bloedstorting en verzoening, dat wil zeggen, bedekking door bloed.  Dat 

wijst niet op een letterlijke uitleg van deze schriftplaatsen, maar wijst op 

de symboliek om er de opening van ons 3e oog mee te symboliseren.  

 Er waren 23.000 levieten volgens Numeri 26:52.  De Tabernakeldienst 

was niet bedoeld om er echte dierenoffers of andere offers te brengen. 

Het ging om de 

heenwijzing en 

symboliek. JHWH 

had in offers geen 

behagen. De Offers 

die God behagen 

lezen wij in Psalm 

51. 

Het getal 23 wijst 

naar de 23 

chromosomen van 

de vader en van de 

moeder die nodig 

zijn om een nieuw kind te verwekken. Het altaar had 4 hoornen, dat wijst 

naar de 4 DNA letters en de vier dieren en 4 evangelien. Ook Horus had 

vier zonen. 

 

Het Wasvat met water. Water is van levensbelang. Wij worden 9 

maanden lang in vruchtwater gedragen als foetus. Water reinigt, water 

voedt, water is een informatiedrager en geleider, etc.  

De inhoud van het wasvat was ………..@@@ 

 

De kandelaar of menorah. De kandelaar 

moet er volgens de beschrijving van 

Exodus 25:33 uit hebben gezien als een 

boom met takken. 

Ook deze kandelaar wijst naar ons 

DNA, naar de boom van kennis van 

goed en kwaad.  In Romeinen 11 wijst 

de boom en takken naar Israel, en Jezus 

noemt zichzelf de ware wijnstok.  Op oude afbeeldingen is de boom te 

zien als levensboom, wat wijst naar ons DNA. 
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De kandelaar wijst naar mitochondrial DNA, dat is vrouwelijk, wat is 

afgebeeld door de amandelvormen, het vrouwelijke geslachtsorgaan. 

Door de kandelaar wordt olie omgezet in vuur en licht. Op het altaar werd 

voedsel omgezet in reuk, in energie.  De kandelaar wijst tevens naar de 

planeten met de zon in het midden. 

Openbaring 1:13 

wijst naar de 7 

electronen van het 

nitrogen atoom. 

Aan de kandelaar 

zouden in totaal 66 

elementen zitten, 

wat wijst naar de 66 

bijbelboeken ter 

verlichting. 

De Tafel der toonbroden in de Tabernakel en Tempel wijst naar de 12 

stammen en het 12 strengen DNA.      

In de woestijn kreeg het volk Israel hemels brood te eten, het Manna. 

De staf van Mozes/Aaron lag naast de Ark en een kruik met manna. De 

staf is om de schapen te leiden, te leren.  Tijdens de exodus werd de staf 

dan ook gebruikt om het volk als schapen uit Egypte te leiden.  
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De staf kon als een zwaard dienst doen om ermee een plaag of epidemie 

te veroorzaken. Was het een soort laserwapen?  Moderne bio-wapens 

doen ook iets dergelijks met ons DNA. De cherubim in de Hof van Eden 

hadden ook een vlammend zwaard dat om z’n as draaide om de Boom 

des Levens te beschermen. Mozes en Aaron zijn dan ook met hun staf als 

twee getuigen om het DNA te beschermen van Israel, van het 

vrouwenzaad. DNA liegt immers niet. 

 

Het gaat bij de Tabernakel om de waarheid. Daarom heette het de 

Tabernakel der Getuigenis, het getuigenis der waarheid. DNA is de enige 

getuige voor en van raszuiverheid. Aarons staf bloeide amandel-bloesem. 

Da amandel heeft te maken met de vorm van het vrouwelijke 

geslachtsdeel. Om dat vrouwelijke geslachtsdeel speelt zich de strijd af 

van Genesis 3:15, waarop het slangenzaad het heeft gemunt om dat te 

vernietigen via manipulaties. We zien het in de geschiedenis, de gevallen 

engelen pakken niet mannen, maar vrouwen om ermee te paren, hun 

zaadlijn te vermengen. Nachash viel het eerste Eva aan, het zwakkere 

geslacht, dat wil zeggen dat Eva niet het directe Godswoord kende zoals 

Adam, maar het via Adam had gehoord, dus van horen-zeggen. Bij Eva, 

bij de vrouw(en) heeft het slangenzaad de meeste kans van slagen.  

Alleen de staf van Aaron bloeide, Exodus 7:10-11. De twee zaadlijnen 
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zullen aan hun DNA-vruchten openbaar worden. Alleen het vrouwenzaad 

kent empathie, medelijden, het slangenzaad is hard, heeft geen gevoel 

voor andermans leed, en vandaar dat het moordenaars zijn, zoals Kain, 

die afstamde van de oer-moordenaar, zie Johannes 8:44,   1 Johannes 3:12 

Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om 

wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van 

zijn broeder rechtvaardig. 

 

In Egypte had men een mysterie-religie 

die door de joodse kabbalisten is 

overgenomen, welke door de 

vrijmetselaren of illuminati is voortgezet. 

De Egyptische farao’s hadden ook een 

staf en een vlegel in hun handen, 

kruislings voor hun borst. 

 

Er vormden zich waterstofwolken (shekinah) boven het deksel van de 

verbondsark, van tussen de cherubs, en ook bij de kandelaar. 
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Het gaat 

hierbij om 

ons DNA-

onderscheid. 

H = christ, 

de zalving 

met de 

heilige Geest 

om ons 3e 

oog te 

openen en 

een drie-

strengs DNA 

te verkrijgen.  De Tabernakel/Tempel wijst naar ons lichaam, en in het 

groot naar het mensheidslichaam als geheel. Het Heilige der Heiligen 

wijst naar het nucleus/chromosoom deel, waarvoor de voorhang hing, een 

dik gordijn, als type van het cel-membraam. Het voorhang is tevens 

symbool voor het vrouwelijke maagdenvlies. Op het voorhang waren 

Cherubs afgebeeld, die de chromatids symboliseerden. In de Tempel van 

Salomo waren de twee cherubs afgebeeld als olijfbomen, als twee 

getuigen van de twee chromatids van het chromosoom. 

 

De Ark vertegenwoordigde het DNA van de christos dat in het 

chromosoom zit. De twee cherubs op het deksel van de Ark wijzen naar 

de twee DNA strengen. Tussen deze cherubs werd het hemelse licht 

ontstoken en werd de Heerlijkheid Gods (Shekinah)  gezien. Via de 

Cherubs –twee koolstofstaven-  werd een Arc of elektrische vlamboog 

getrokken, zoals bij elektrisch lassen, of bij bougies. Dit zorgde voor 

licht, verlichting van het 3e oog. Dit wordt ook wel Lucifer of Fosforus 

genoemd. Een vlamboog ruikt naar Ozon, werkt reinigend. 

 

Op de twee pilaren Jakin en Boaz waren 23 cannelures of groeven 

aangebracht, die naar de 23 chromosomen wijzen. Er worden in de Bijbel 

in totaal 23 verschillende steensoorten genoemd. Op de Boaz-pilaar is 

door de vrijmetselaren de aarde geplaatst, de pilaar van vuur. Op de 

Jakin-pilaar is door hen de hemel geplaatst, de pilaar met wolken. Beiden 

zijn twee getuigen, zoals in Psalm 89 wordt vermeld, en in Openbaring 
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10:1 en 11:12.  Het wijst ook naar de Ida en Pingala-energiebanen naast 

onze ruggengraat.  

 

Wijzen de 10 stenen  

(9 plus het goud = 

10)  in Ezechiel 

28:13 naar de 10 

DNA-basen van het 

slangenzaad die 

hoger ontwikkeld 

zouden zijn dan de 

onze?  Wij bezitten 

er 4, de A C G en T.  

Dat wijst naar de 4 leiderstammen van Israel.  

Het Nieuwe Jerusalem wijst naar de christos, 12 + 1 = 13 basen. 

Dat is bij ons mensen met 4 basen-DNA  +  Uracil 

Christos en ons aardse lichaam = 7 basen + goud = 8 

Lucifer = 9 basen + goud = 10 

Christos en ons hemelse lichaam = 12 basen + goud = 13, het lichtlichaam 
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Het nitrogen of stikstof-atoom bezit 7 ogen of elektronen die eromheen 

draaien. Zie hiervoor naar Openbaring 5:6, en zoals in Zacharia 3:9 staat, 

toegevoegd aan de Kandelaar-DNA, dat zijn vurige stenen, of te wel 

elektronen, gelijk brandende kolen, Ezechiel 1:13. Ons DNA bevat 

plasma dat lichtgevend is, waarmee de cellen en strengen onderling 

kunnen communiceren.  

Het atoom lijkt op een wiel waarin in het midden nog een wiel zit, de 

ringen. Sommige elektronen draaien soms in een ring die enkele 

centimeters of zelfs meters verwijderd zijn van het centrum van het 

atoom.  Het koolstof 12 atoom heeft 6 protonen, 6 neutronen en 6 

elektronen, en is gelijk aan kristal of diamant, waar Eechiel 1:22 naar 

verwijst. Diamant is koolstof. Openbaring 4:6, 13:18, Ezechiel 3:9, 9:4 

wijst naar DNA modificaties. 

Ezechiel 2 wijst naar de boekrol, het DNA-woord, dat geschreven is met 

de vinger Gods, de DNA-code vanuit de schepping.  De rol proeft 

aanvankelijk zoet (deoxyriboze, als honing)  en fosfor maakt de rol bitter, 

Openbaring 10:10. Israel had zich vermengd met andere volkeren die een 

ander DNA bezaten, Ezechiel 6, dat wijst naar genetische manipulatie. 

Wanneer wij onze lichamen (tempels)  bezoedelen, blijft er van 

zuiverheid niets over. Daarom mogen wij geen idolen, valse goden en 

geen vermenging hebben. Ook geen GMO voedsel eten.   

Momenteel is men al een tijd bezig in laboratoria met genetische 

modificatie van mensen en planten, om hybriden te maken, zie 
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 De wielen waarvan in Ezechiel 1 sprake is zouden wijzen naar het atoom, 

speciaal naar het nitrogen-atoom, dat is de lucht of de adem des levens. 

Nitrogen is Stikstof.                                                            

  

Alle dingen zijn geschapen door het Goddelijke ‘woord’, het spreken van 

JHWH, Psalm 33:6, dus door middel van letters. In Psalm 139 lezen wij 

hoe wij als mensje in de moederschoot zijn ‘geweven’. Dat wijst naar de 

DNA-spiraal. Het Hebreeuwse ‘raqom’  wijst naar draaiing, spiraal. 

Israels woestijnreis bestond uit 42 reizen, die in relatie staan met het 

DNA. Er waren 42 generaties van Adam tot Jezus, en 42 gaten of 

openingen in het Heilige der Heiligen, en er stonden 42 letters op de staf 

van Mozes ingegraveerd. Bileam offerde 42 offers voor Balak, en er zijn 

2x 42 maanden (3,5 jaar)  maanden grote verdrukking. Om uit de 

slavernij tot vrijheid te geraken is er een relatie met het getal 42. De 2 

getuigen profeteren ook 42 maanden of 1260 dagen. Ons DNA maakt 

immers een reis om uit de slavernij (gebondenheid)  los te komen tot de 

vrijheid, hetwelk door middel van het getal 42 wordt aangegeven. 

Eertijds was het Israel via de exodus uit Egypte, momenteel is het onze 

uittocht als Israel in het Westen uit het moderne Babylon. Wij worden in 

slavernij gehouden door religie, geldzaken en militaire macht, zie: 
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De DNA-molecule is de drager van de woorden Gods, van de Schepper. 

Dat weten de illuminati drommels goed. DNA – de cel, maakt de inhoud 

compleet. Het Hebreeuwse kalal is compleet maken. Wij zijn uit vele 

cellen samengesteld, compleet gemaakt tot een lichaam.  Genen wijst 

naar ‘gebroed’, gebroedsel, waaruit ook de Nefilim zijn samengesteld en 

hun zaadlijn als adderengebroed wordt getypeerd, Johannes 8:44.  

Nachash vergiftigde het DNA van Eva en Adam, waarvan de Caduceus 
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het symbool werd. Romeinen 5:21 wijst op dit voorval. De overeenkomst 

van ons DNA met de Caduceus is treffend. Mozes richtte de koperen 

slang (Nehustan)  op in de woestijn, waardoor een ieder die erop keek 

gezond werd. Deze seraphim was een ongeschonden DNA-vorm.  De 

seraphim was een voorbeeld van het deoxyribonucleis-zuur, een zelf-

duplicerend materiaal dat in alle levende organismen aanwezig is als 

hoofdbestanddeel van de chromosomen. Het is de drager van genetische 

herstel-informatie.  

 
 

Jezus hing tussen twee moordenaars, zoals in de mythe omschreven, wat 

wijst naar de diefstal en moordpraktijken van het slangenzaad, om het 

DNA van het vrouwenzaad te stelen en het vrouwenzaad daarna om te 

brengen. Het gaat om de epifyse in ons hoofd, waar de relatie en 

communicatie met de Schepper tot stand komt.  

 
Via Genetisch onderzoek en het Human Genome Project meent men dat 

men God onder controle heeft, dus men zelf god is. JHWH zal deze 

‘wijzen’ in hun arglistigheid vangen en de kop vernietigen. 
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De vrouw werd uit de rib van Adam gebouwd, wat wijst naar genetische 

ontwikkeling. Het woord rib  (tsala) wijst naar de zijkamer-cellen, 

waaruit de vrouw gebouwd is. Wijst de zijkamer naar de zaadcellen van 

de man?  Verder, de mens heeft 24 ribben, 12 aan elke zijde, en JHWH 

heeft Zijn naam geschreven in onze cellen,  als DNA nl A T G C. 

De J staat voor vuur  --  hydrogen, waterstof  getal 1. 

De H staat voor lucht, nitrogen – stikstof,  getal 5 

De W  staat voor water,  oxygen  - zuurstof,  getal 6  

De laatste h staat voor een combinatie van de vorige drie letters, dus vuur-

lucht-water = aarde, koolstof gebaseerd en zuurstof behoevend.  

Onze levensgeest is elektro-magnetisch, waardoor trillingen ontstaan, dat 

is de creatieve werkzame 

energie. De voornaamste 

functie van DNA is om 

lichtgolfdeeltjes en geluid 

voort te brengen (fotonen 

en phonons) door middel 

van het organisme.  

Woorden brengen leven en 

of dood. Ons DNA was 

oorspronkelijk de antenne 

om met onze Schepper te 

communiceren. Wanneer 

het DNA in de kern zit 
heeft het twee letterparen.  

Wanneer wij iets in het 

DNA toevoegen en of 

wegnemen, treedt er een 

wijziging op. Muziek kan 

helend of ziekmakend op 

ons DNA inwerken. De 

toonladder do-re-mi-fa-sol-

la-si do bestaat uit 

verschillende frequenties. 

Mi is 528Hz en betekent 

miracle of wonder, dat het 

DNA geneest. Er zouden drie genezende frequenties verborgen zijn in 
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Numeri 7:12-83. De stof laminin is belangrijk voor de structuur van onze 

cellen, aangezien DNA ons maakt tot wie we zijn. Ons DNA is aangetast 

in de Hof van Eden en gedegenereerd. Dat is te zien in de Caduceus. Het 

getal 4, afgeleid van de naam van JHWH en de samenstelling van DNA, 

zien we terug in de vier oude grote culten, nl de Sterrencult, de Maancult, 

de Zoncult en de Saturnuscult. Later worden er in de Bijbel zelfs 7 culten 

genoemd, de 7 kerken uit Openbaring, nl. Sterren, Maan, Saturnus, Zon, 

Vulcanus, Dionysius en Venus. 

 
Onze huidige kalender en telling is een hutspot. Het jaar heeft volgens de 

zonnecultus 12 maanden, waardoor hulde werd gebracht aan de 

zonnegod.  De maand is genoemd naar de maan, 28 dagen cyclus, 

waardoor hulde aan de maangod. De dagen zijn genoemd naar de 

sterrencult waardoor er 7 goden worden gehuldigd. Het uur wijst naar 

Horus (hour = uur). Horus is de sun – zoon – zon, Horizon. Een minuut 

wijst naar Min, dat is de maangod. De seconde wijst naar Mercurius, de 

god van de sterrencultus.  Het woord jaar komt van het Egyptische yerah, 

dat is een maanjaar van 13 maanden. Veel in de Bijbel wijst naar de 

sterrencultus zoals het getal 4, waar dit getal de zodiac vertegenwoordigt 

en de vier toen ter tijd bekende elementen: vuur, aarde, lucht en water.  

Het woord ‘sterven’ wijst erop dat wij tot de sterren zouden terugkeren 

na ons leven.  Oud Egypte stond bekend als het land van de boom van de 

slang. Het menselijke lichaam noemde men een ‘boom des levens’. 

Wanneer het mannelijke sperma de vrouwelijke eicel naderde, noemde 



De Boekrol(len)  des Levens   (deel 2)       No.820 

 

23 

 

men dat ‘het bijten in de appel’. De vrouwelijke eicel zag men als 

appelvormig, waaromheen de 12 mannelijke zaadcellen zich groeperen, 

en een opening maken om de 13e zaadcel door te laten in de eicel.  De 

vrouw werd als Isis gezien, die nog in vele hedendaagse symbolen 

zichtbaar is. 
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Bio-geometrie 

Het is wetenschappelijk bewezen dat 

vormen en kleuren de gezondheid 

kunnen bevorderen en of beschadigen. 

Vormen kunnen zelfs schadelijke 

energievelden neutraliseren. Daar wordt 

al veelvuldig gebruik van gemaakt 

heden ten dage.  De Egyptische architect dr. Ibrahim Karim ontwikkelde 

de bio-geometrie. Bij de bio-geometrie gaat men ervan uit dat in heel het 

universum trillingen (frequenties)  aanwezig zijn. Alle levende cellen 

trillen. Bio-geometrie zoekt hoe alle trillingen van het universum met 

elkaar in harmonie kunnen worden gebracht.  Het is een vast gegeven dat 

elke levende cel trilt vanwege het elektro-magnetische energieveld.  Het 

aarde-magnetische veld (de Schumann-frequentie) is 7.85 Hertz. Alle 

levende cellen op aarde zullen zich noodgedwongen moeten aanpassen 

aan deze Schumann-frequentie. De vraag is hoe wij deze trillingen 

kunnen omzetten in vormen? In en op de aarde lopen energiebanen, 

netwerken van leylijnen, die reeds bepaalde vormen vertonen. Op 

kruispunten van deze banen zijn krachtpunten aanwezig. De dodecaëder 

of pentakubus is een veelvoorkomende natuurlijke vorm die deze 

krachtvelden aannemen. Door middel van trillingen van de dodecaeder 

geraken ons hart, DNA, hersenen en de aarde met elkaar in harmonie, op 

basis van onvoorwaardelijke liefde, wat dus een energie is. Liefde is een 

gunstige energie, haat een ongunstige.  De menselijke soorten hebben een 

15-dimensionaal bio-energetisch trillingsveld. DNA-strengen 

corresponderen met deze velden. De kern van het menselijke DNA-

blauwdruk is op een 12-strengen structuur gebouwd. Elke streng 

correspondeert met één van de 12 frequenties in de 15-dimensionale 

schaal. Dat houdt in dat de menselijke vorm zo ontworpen is om de 12 

dimensies van het menselijke bewustzijn te kunnen omvatten, dat wil 

zeggen het Christos-bewustzijn.  

 

De Tempel –dat is het menselijke lichaam-  zal herbouwd dienen te 

worden. God de Schepper bouwde de Adam-menssoort als tempel uit 

aardse materie. De illuminati ontwikkelen hun kennis naar die hoogte om 

uit de materie ook een nieuwe (onsterfelijke) menssoort te bouwen waar 

zij zich kunnen incorporeren (zich daarin belichamen). Een kaart uit één 
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van hun spelen onthult deze stelling,  waar het gaat om het immortality-

serum  (onsterfelijkheids-serum). 

Via stamcel-onderzoek heeft men zo goed als zeker het geheim van de 

onsterfelijkheid ontdekt, nl de Boom des Levens, als Hoeksteen en of 

Sluitsteen. Die Hoeksteen heeft de vorm van een kubus. Een kubus bevat 

alle Platonische enkelvoudige lichamen.  Wij zien dan ook dat de 

illuminati-vrijmetselaren de kubus-vorm aanbidden. De naam Jakob is 

afgeleid van Jah – Ku- Boi, dat is: de Kubus van JHWH. 
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De kubus wijst naar de Saturnus-verering, zie brochure 646. 

 

De symboliek van de Woestijnreis en Tabernakel 
De woestijnreis met daarin de Tabernakel symboliseerde voor Israel de 

weg naar de vrijheid. Nee, niet alleen als symbool, de woestijnreis zelf 

leidde naar de vrijheid in het Beloofde Land Kanaän. De volksmassa’s 

tegenwoordig spreken van vrijheid van meningsuiting. Ze zijn niet echt 

vrij, maar worden voortbewogen door de overheden. De echte vrije mens 

maakt zichzelf vrij van de massa’s en overheden, denkt en handelt 

zelfstandig en komt zelf in actie.  De 

vrije mens zoekt naar onveranderlijke 

universele waarheden, normen en 

waarden. Israel was in slavernij in 

Egypte. Ze waren eraan gewend geraakt 

en begeerde zelfs nadat ze in vrijheid 

gesteld waren terug naar de vleespotten van Egypte.  De geketende mens 

blijkt geacclimatiseerd te zijn in de slaventoestand en kan maar moeilijk 

aan iets anders wennen.  Sommige langdurig gevangenen verlangen na 

hun vrijlating weer terug naar hun cellen, waarin ze zich veilig voelen.  

De oude generatie Israelieten die uit Egypte geleid was kon de vrijheid 

niet verdragen. Op een enkeling na zijn zij nooit echt los gekomen van 

Egypte. De meeste mensen die momenteel in de huidige politieke of 

religieuze systemen leven, schikken zich in hun lot.  Het zijn slechts 

enkelingen die het voortouw nemen en zich losmaken. Er moet een 

nieuwe jonge generatie ontstaan die weer in afhankelijkheid leeft van 

God, zoals de tweede generatie Israelieten in de woestijn. Zo’n nieuwe 

generatie is ontvankelijk om opgevoed te worden voor de éçhte vrijheid 

in het Beloofde Land.   Deze opvoeding en scholing voltrekt zich veelal 

in een woestijn, onder niet al te gunstige omstandigheden. Wij dienen 

hier op aarde te midden van de slaven-dictaturen de weg naar de 

werkelijke vrijheid te leren bewandelen. Wij dienen in te zien dat de 

slavendictatuur het oude is dat voorbijgaat. Het nieuwe is de vrijheid, de 

vernieuwde aarde die eraan komt.  

 

 In de Tabernakel en Ark zijn alle voorwerpen aanwezig die wijzen naar 

de echte vrede op aarde. De Ark is een symbool van de Egyptische 

zonneboot, een schip om mee naar de hemel te varen. Wie aan de 
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hemelreis begint, dient zich vooraf los te maken van het ‘gewone’ leven 

in de tegenwoordige tijd. De mens zelf bouwt zijn eigen voertuig, ark of 

schip om ten hemel te varen. Velen die aan deze reis beginnen haken 

vroeg of laat af en bereiken nooit het beloofde land der vrijheid. In een 

blad stond ergens dat de ‘koopsom van het leven betaald wordt met het 

losgeld van de dood.  Wij kunnen daarbij 

stellen dat de koopsom van de vrijheid 

betaalt wordt met het losgeld van de 

slavernij.  

Het volk Israel werd door een Hoge Hand 

en Sterke Arm uitgeleid. Ze mochten 

zelfs de Egyptenaren die hen zo lang 

hadden uitgebuit beroven. De slavernij 

zelf was hun losgeld, en het goud dat men 

eiste en ontving van de Egyptenaren had 

hun echte vrijheid kunnen zijn. Helaas, 

kort na hun uittocht lieten zij een Gouden 

Kalf maken door Aäron en dansten 

eromheen. Er bleef echter nog wel goud 

over voor de Tabernakel en Ark. 

 

Het leven bestaat uit twee delen, namelijk leven en dood, vrijheid en 

slavernij, inademen en uitademen. Op een kubus als dobbelsteen staan 

drie koppels, 1+6, 2+5 en 3+4.  Dit wijst erop dat als het één heftiger 

wordt, het andere mindert. Er is altijd balans. Het goud dat het volk 

ontvangen had van de Egyptenaren was als een gouden zaad-voorraad 

om uit te strooien in die grote onvruchtbare woestijn. Het gaat hierbij om 

de geestelijke energie en omvormingskracht, zodat het goud-zaad een 

honderdvoudige vrucht mag opleveren tijdens de oogst.  De woestijn 

wijst op een hete oven, waar het proces van reiniging of loutering plaats 

heeft, dat is het zoeken naar evenwicht. Zaaien is immers loslaten, 

prijsgeven en offeren, om gelouterd in afhankelijkheid de zegen van 

Boven af te wachten. Door middel van de woestijn en Tabernakel gaf 

JHWH aan Zijn volk herkenbare symbolen, om hen daardoor universele 

levenswaarheden bij te brengen. In de symbolen schuilt wijsheid, om de 

mens inwendig aan het werk te zetten, om dat ene te vinden wat de mens 
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aan God en aan elkaar bindt, nl de liefde. Liefde en goud staan samen 

voor het edelste en hoogste goed op aarde.  

 

Symboliek van de WTC-torens  

Vanaf het begin der Adam-mensheid 

hebben kwade lieden het aangelegd op 

ons DNA om dat te verstoren, o.a Genesis 

6:1-3. Door het juiste DNA had Adam 

verbinding met JHWH.  Ons DNA blijkt 

gewijzigd van drie strengen naar twee. De 

zogeheten ‘zondeval’ als verbastering is 

niet geleidelijk aan ontstaan, maar kwam 

plotseling tot stand door middel van 

DNA-wijziging. De illuminati kunnen 

niet zoals de Schepper uit niets iets scheppen. Zij zijn aangewezen op de 

bestaande materie, op ons DNA. De zaadlijn van Nachash-Kain wil ons 

DNA naar hun eigen idee ombouwen en een dierlijk DNA aan het onze 

toevoegen waardoor wij supermensen zouden worden in hun dienst. Zij 

willen ons opnieuw een drie-

strengen DNA geven, maar dan 

een derde dierlijke. De 

illuminati komen voort uit deze 

boze zaadlijn en tonen ons via 

beelden van hun aanslagen wat 

zij bezig zijn te doen.  Zij 

hebben de WTC-torens in New 

York op 11 sept. 2001 zelf op 

laten blazen en opgeruimd. 

Daarvoor in de plaats hebben zij 

één enkele toren gebouwd, de 

zogeheten Freedom Tower.  De twee WTC-torens symboliseerden ons 

twee-strengen DNA, en de nieuwe Freedom Tower symboliseert het 

nieuwe drie-strengen DNA. Dat is een DNA-toren waarbij het gaat om 

drie-in-één. Het gaat de illuminati om een alchemisch huwelijk, wat zij 

baseren op de Bijbeltekst dat die twee –dat zijn man en vrouw- tot één 

vlees zullen worden.  De twee torens wijzen naar ons twee-strengen 
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DNA, dat afgebroken moet worden, om een drie-in-één strengen DNA 

terug te krijgen, waardoor wij eeuwige slaven worden van de illuminati 

en hun Nieuwe Wereld Orde.  Deze Freedom Tower is octagonaal, acht-

vormig, met 104 verdiepingen, en het octagon is op de 52e verdieping 

aanwezig.  

Het woord industrie komt van 

in – duos – trie, dat betekent: 

één, twee en drie.  Door het 

woordje industrie wordt het 

volgende aangegeven; 

bouwen, scheppen, fabriceren, 

in dit geval het manipuleren 

van ons DNA.  Het probleem + 

de reactie geeft de oplossing. 

De torens beelden de hoogste 

rituelen van de illuminati-

vrijmetselaren uit, nl hun homoseksuele activiteiten. Volgens hen is de 

Grote Architect van het universum én 

de natuur androgeen, dat is mannelijk. 

Vandaar dat de priesterstand geheel 

mannelijk was, en bij Rome 

celibatair. Op die wijze wil men 

aangeven dat men tot de 

oorspronkelijke staat van Adam is 

teruggekeerd voordat de vrouw 

geschapen was uit de rib van Adam.  

De Jakin-pilaar 

voor de Tempel is hiervan symbool, dat is Jak-in, 

Jakub-in, de kubus in de kubus of tesseract, de 

hyperkubus. De drie pilaren dragen de namen 

Jakin, Boaz en Mahabone. De derde pilaar draagt 

ook de namen Wisdom, Absalom, Madonna, etc. 

Jakin = vader, Boaz = moeder, vrouwelijk, 

Bethelmitus, en Mahabone = goddelijk kind, de 

nieuwe zoon Maledictus = die de vader en moeder 
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vervangt, en dát is de Freedom 

Tower!  Deze Freedom Tower 

is het symbool waarmee wordt 

aangegeven dat goed en kwaad, licht en 

duisternis elkaar oplossen tot één. Wij 

zien dat God de mens schiep naar Zijn 

beeld en gelijkenis, en dat vervolgens de 

Kain-Edom-mensen zich de god-mens 

schiepen naar hún beeld en gelijkenis, dat 

zijn broedermoordenaars!  
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De Freedom Tower vormt samen met de voorgaande twee WTC-torens 

een trident, dat is een drie-eenheid.  De trident is een drietandige vork, 

zie: https://timetowakeupnews.wordpress.com/2013/12/03/one-world-

trade-center-mega-ritual-the-occult-illuminati/ 

 

In deel 3 van deze serie zullen wij verder gaan met ons onderzoek naar 

hetgeen de illuminati met ons en ons DNA willen doen, maar bovenal 

wat JHWH met ons en ons DNA bezig is te doen, om ons terug te brengen 

onder Zijn heerschappij. Hij zal ons de vernieuwde aarde geven en alle 

verbastering en verbasteraars daarvan buitensluiten.  

Er spelen zich momenteel veel dingen af die door de illuminati worden 

uitgevoerd onder de zogenaamde ‘valse vlag’, waarmee zij de 

wereldbevolking zand in de ogen strooien, zodat de werkelijke 

veroorzakers van de chaos en rampen onbekend blijven. Dat is een 

karaktertrek van Amelek, om anderen de kastanjes uit het vuur te laten 

halen.  Gode zij dank is er wereldwijd ontwaking gaande onder de Adam-

mensen, zodat wij gezamenlijk de 

kwade praktijken van het slangenzaad 

aan het licht kunnen brengen.  Zij 

hebben hun langste tijd gehad. Het 

einde van dit tijdperk is in zicht, en de 

zonnestralen van het nieuwe tijdperk 

laten hun eerste goudgele kleuren reeds 

zien.  

 

  

 


