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Inleiding 
 
Israël heeft een veelbewogen geschiedenis die het bestuderen waard is. 
Vele vragen rijzen er, o.a. waarom verstootte God nota bene Zijn eigen 
volk? Waarom die verschillende deportaties? Bij het zoeken naar een 
antwoord moeten wij dat niet uit menselijk oogpunt benaderen, maar 
vanuit God. God stond voor een groot probleem, en de oplossing daarvan 
zien wij komen langs voor ons soms bizarre weten. Het probleem (en) 
van God en de oplossing kunnen wij b.v. duidelijk in het Bijbelboek 
Hosea lezen. Het gaat daar over de z.g.n. scheidbrief. De vrouw der 
hoererijen baart Hosea een zoon, JIZREËL, betekent dat vanwege de 
bloedschulden het koninkrijk Israël zal ophouden. 
Zij baart ook een dochter, LO-AMMI, dat is : het huis Israël is GEEN 
volk van God meer, nochtans zal het getal der mensen zeer groot zijn 
(uitgroeien tot een menigte volkeren) en ... wanneer er tegen hen zal 
gezegd worden : gij zijt Gods volk niet, juist dan zal God weer laten 
zeggen : gij zijt kinderen des Levendes Gods. 
Dit Lo-AMmi raakt zelfs de naam “Huis Israëls” kwijt. Jerobeam 
veranderde het in Beth-Yischak, en later verloor dit volk iedere 
karaktertrek van het “uitverkoren”volk; Omri voerde zelfs geheel andere 
wetten in. 
De moeder van deze kinderen heette Gomer van Diblaïm, voorstellend 
het afgedwaalde Huis Israëls. God ging de afdwalingen bezoeken, 
ontnam hen de feesten en sabbatten. Eenmaal in de verstrooiing zal God 
weer naar het hart van dit volk gaan spreken en zal dit Huis Israël God 
opnieuw noemen “Mijn MAN” en niet meer “Mijn Baal”; hier worden 
zij identiteit-bewust. 
Verder vervolgt Hosea zijn profetie dat de man deze vrouw zal 
ondertrouwen in de eeuw(en), dat is in het Messiaanse Vredesrijk. God 

De Mysterieuze Macht achter de Joden                        No.821 

 

2 

 

ontfermt Zich over Lo-Ruchama, en tot Lo-Ammi zal Hij zeggen: Gij zijt 
Mijn volk, en HET zal zeggen: o mijn God. 
Hosea moest wederom een overspelige vrouw nemen. Zij mocht niet 
hoereren, maar vele dagen eenzaam zitten : Alzo zullen de kinderen van 
het Huis Israëls vele dagen eenzaam zitten, vervreemd van de inzettingen 
Gods ... tot zij zich in het laatst der dagen bekeren tot God en hun koning 
David. 
Hosea werd opgedragen de scheidbrief te geven aan deze ontrouwe 
vrouw; alzo gaf God de scheidbrief aan Zijn ontrouw Israël, wet zelfs 
Juda met zich sleepte, Hos. 5:5. Met het geven van de scheidbrief 
ontstond voor God een probleem, nl. dat van het eeuwigdurend 
koninkrijk, de troonopvolging. God had aan David het Koninkrijk 
gegeven; met de scheuring van het rijk ontstond reeds een moeilijkheid.  
God lost het gehele probleem op door de kroon 3x om te kern totdat Hij 
verschijnt die hem toekomt. De eerste koningslijn (de hoge boom) is de 
directe koningslijn welke bij Jojachin eindigt, jer. 22:30; de tweede lijn 
werd door Zedekia voortgezet tot momenteel in het Britse vorstenhuis; 
en de derde lijn zal zijn wanneer Jezus Christus wederkomt. 
Het koninkrijk Gods wordt verwerkelijkt ondanks alle problemen rond 
Israël als vrouw van JHWH. Dit rijk van God is een nieuwe recht orde op 
deze aarde (niet iemands zieleheil). Jezus predikte DIT koninkrijk reeds 
voordat iemand iets begreep van Zijn offer. Op deze aarde zal Israël de 
status verkrijgen van het Koninkrijk Gods te zijn. De vrouw Israël zal 
wederom Bruid worden na lange tijd zonder man te hebben geleefd, 
1petr. 2:9. 
De kerk als lichaam kan niet de Bruid zijn, want Christus is het Hoofd 
van dat lichaam. Eenmaal zullen wel en staat, lichaam en Bruid één 
worden, want dan pas kan het Israël Gods zijn taak volbrengen om als 
een koninkrijk van priesters de mensheid het rijk van God te 
demonstreren en binnen te leiden. Nog rees er een probleem voor God, 
n.l. het land. De vraag rijst: Hoe zal IK ze onder de kinderen stellen en 
hen geven het gewenste land? 
Het land had een welgevallen aan zijn sabbatten. Israël en Juda kwamen 
er niet meer aan toe om het land te laten rusten; welnu, God wist raad : 
de verstrooiing. In die tussentijd werd het land door de heidenen 
vertreden, en tenslotte zouden Zionisten voor zich dat land opeisen. 
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Voorwaar een moeilijk probleem waar de wijzen der wereld niet 
uitkomen. 
In dit schrijven zal worden getoond dat ook deze Zionisten niet de 
rechtmatige bewoners zijn, maar dat het ware Israël van God nog moet 
worden vergaderd uit alle landen. Lees o.a. Jesaja 24. 
 
P.F. van der Meer. 1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtergronden van het Midden-Oosten conflict. 
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Er zijn in de geschiedenis mensen en volkeren die, naar wij zouden 
zeggen en naar zijzelf ook dachten, een recht hadden op de 
eerstgeboortezegen en toch die zegen naar een jongere broer of ander 
volk zagen gaan. Hier is het niet de mens die dat bepaald maar God. Hij 
straft de jaloezie die daaruit ontstaat. De hoofdlijn van de zegen 
voortkomend uit de “Zoon der Belofte” in het Paradijs gedaan aan Adam 
en Eva, krijgt bij de zonen van Noah zijn eerste grote scheiding. Cham 
die als eerstgeborene de zegen had moeten krijgen, ziet het aan zich 
voorbijgaan naar zijn jongere broer Sem. ( Voor alle duidelijkheid zij 
vermeld dat afstammelingen van Cham o.a. Hethieten en Egyptenaren 
zijn) De tweede in de hoofdlijn van de zegen, die deze aan zich zag 
voorbijgaan was Ismael. Hij had een Egyptische moeder en had zelf twee 
Egyptische vrouwen. De derde in de lijn die de zegen naar een jongere 
broer zag gaan was Ezau. Ezau trouwde met een dochter van Ismael en 
met twee Hethietische vrouwen, allen afkomstig van Cham en daarom 
hebben alle Edomieten Chamietisch bloed. Resumerend: De zegen van 
Cham ging naar Sem, van Ismael naar Izaäk en van Ezau naar Jakob.  
Dit heeft grote gevolgen gehad en heeft het nog op het leven der volkeren 
die uit deze vaders afstamden.  Haat en oorlog zijn er nadien altijd 
geweest.  
Bezien we het gedrag van o.a. Ezau, hoe hij meestal vermomt in Jakob’s 
kleren de echte Jakob aanvalt. Dit gedrag is door al zijn nazaten 
nagevolgd. Zijn bastaard kleinzoon Amalek heeft God veel kwaad 
gedaan. (Deut. 25:17) 
De zoon van Amalek is de beruchte koning Agag die een bijna gelukte 
overwinningsaanval van Ezau over Jakob deed n.l. Haman de Agagiet. 
De strijd van Cham-Ismaël is tot op vandaag actueel. Deze drie hebben 
ook hun “grote profeet” Mohammed, hun religie is de Islam, hun bijbel 
de Koran. Ook bij hen gaat het om de heilige plaats Jeruzalem. Zij 
plaatsen daar een gruwel, de Moskee van Omar, ( Omar was een broer 
van Amalek). Een gruwel voor God is altijd in de plaats stellen van zijn 
Zoon. 
Zo is de strijd van heden terug te brengen tot hun voorouders, Cham-
Ismaël-Ezau.  
Het gaat alles om de zegen, om de “Zoon-belofte”. 
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WAAR HET OM GAAT: DE EERSTGEBOORTEZEGEN. 
 
Onomwonden beschrijft de Bijbel het verhaal van Jakob’s bedrog en 
Ezau’s reactie. Tot Rebekka werd gezegd door JHWH : Twee volkeren 
zijn in Uw schoot .... en het eene volk zal sterker zijn dan het andere volk, 
en de meerdere zal de mindere dienen. 
Jakob bereidde een kooksel; Ezau kwam vermoeid uit het veld en zei: 
Laat mij slorpen van dat rode. Jakob zei schertsend, niet verwachtend dat 
Ezau zou toestemmen : verkoop mij Uw eerstgeboorte. Het werd ernst, 
Ezau stemde toe en zwoer Jakob. In feite had Ezau geen macht de 
eerstegeboorte te verkopen daar alleen de vader bepaalde wie die zegen 
toekwam. Jakob zette later Jozef in de plaats van Ruben, en gaf aan 
Efraim in plaats van Manasse de eerstgeboortezegen. Izaak ging fout en 
er moest ingegrepen worden, ook al is de manier waarop dat geschiedde 
niet prijzenswaard. 
Wat hield die zegen in? 
Izaak zegende Jakob met de eerstgeboortezegen .... een aardse overvloed, 
de wereldheerschappij, en ook zijn broederen moeten hem dienen. Ezau 
kreeg ook een zegen ... een aardse overvloed, evenwel met het zwaard, 
dienend zijn broeder ... en dan komt het waar het in dit boek (brochure) 
over gaat .... “doch het zal geschieden als gij heersen zult, dan zult gij 
zijn juk van Uw hals afrukken”. 
Ezau was het niet en werd het nooit met deze zegen eens en heeft zich 
van meet af aan verzet. Hoe dat in de geschiedenis zich ontvouwde leest 
U in dit boek. Gods voornemen moest vastblijven, Rom 9:11 : de 
meerdere zal de mindere dienen .... vele eersten zullen de laatsten zijn ... 
Jakob heb ik liefgehad, Ezau heb Ik op de tweede plaats gezet (gehaat). 
De kinderen der belofte zijn het zaad ... voor de nieuwe hemel en aarde, 
want die zijn niet allen Israel die uit Israël afstammen, ook niet omdat ze 
kinderen Abrahams, maar ... in Izaak zal U het zaad genoemd worden; 
niet de vleselijke afstamming, maar de kinderen der belofte ... n.l. Jakob. 
Christus wilde niet van een aardse eerstgeborene afstammen om ons aan 
te tonen dat Hij alleen de ware Eerstgeborene was, die ons het recht van 
eerstgeborene bij God zou verwerven. Christus kwam niet uit Kain, 
Cham, Nahor, Ismael, Ezau, van Isai’s oudste zonen, maar uit David, en 
Salomo, etc. 
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Israël is als volk Gods eerstgeborene, vandaar is het herstel definitief, en 
dat lezen wij in Rom. 9 tot 11 ( niet slechts het Jodendom). 
 
WIE EN WAT IS EEN JOOD? 
 
 In de Jewisch Encyclopadia staat onder “Jew” dat het Hebreeuwse 
Jehoedi een bijvoegelijk naamwoord is dat een volkenkundige of 
nationale verwantschap uitdrukt, maar dat die naam NOOIT toegepast 
schijnt te zijn op leden van de stam Juda ( de goede vijgen uit Jeremia 
24). Het bijvoegelijk naamwoord Jehoedi werd wel toegepast op leden 
van die natie welke in het zuiden van Palestina woonden ( de 
teruggekeerden uit Babel, de kwade vijgen). 
Je zou het aldus moeten zeggen : de teruggekeerde Judahieten werden 
Joden genoemd, of nog beter uitgedrukt : de Joodse Judahieten! 
Jood is een culturele en geen volkenkundige aanduiding. Velen menen 
ten onrechte dat Abraham, Mozes en David, alsook het volk uit die tijd 
Joden mogen worden genoemd. De naam Jood onstond, zoals gezegd, na 
de terugkeer uit de Babylonische ballingschap ( zie Josephus Flavius) 
Abba Eban zegt in zijn boek “Mijn volk” p 57 : Het Jodendom als 
levensbeschouwing en leefwijze is ontstaan in de diaspora in Babylonie. 
God vormde wel een volk Israël, maar geen volk der Joden. Jezus en 
Paulus zijn ook geen Jood te noemen, zij hingen het Joodse geloof niet 
aan en verzetten zich tegen de Joodse cultuur. Jezus was Israeliet-Jadhiet-
Leviet, en Paulus was uit Benjamin. In de verstrooiing hebben ALLEEN 
de boze vijgen hun identiteit behouden en zijn tot een scheldwoord ( jood) 
en aanfluiting gesteld. De 11 stammen met de goede vijgen zijn nog 
steeds in de verstrooiing en zijn nog nooit teruggekeerd. Christus zal eens 
over alle stammen Koning zijn en niet slechts over een klein groepje van 
Juda dat zich voor 80 - 90 % met vreemde volkeren heeft vermengd, 
meest Edom-volkeren, met een Chamietische bloedlijn. 
Alle discipelen stamden van Benjamin, behalve Judas, een prototype van 
de huidige Amerikaanse Jodenregering, de CFR. 
Een zuiver Joods ras bestaat niet, en om iemand die zich tegen de Joden 
uitlaat een antisemiet te nomen is een onwetenschappelijk en belachelijk 
persoon welke lijdt onder een internationaal minderwaardigheidsgevoel. 
Dat het Jodendom nog bestaat is om als Gods instrument dienst te doen 
om het ECHTE Israël nog verborgen te houden voor zichzelf, en, voor de 
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wereld. Het Jodendom is een soort Ezaumasker voor het ware 
Jakobszaad. 
Iemand die van Jood Christen wordt blijft daardoor geen Jood, want 
zoiets als Christen-Jood bestaat niet, zogoed als water niet kan branden. 
Een Jood is iemand die Christus als Messias verwerpt. Ook mag men een 
atheistisch nakomeling van Joodse proselieten in feiten geen Jood meer 
noemen, noch Israëliet. 
Het ware Israël bevindt zich momenteel in het Westen van Z-Afrika en 
is nog niet bekend gemaakt met haar identiteit, althans, het is daar nog 
blind voor. 
 
JEZUS “duistere” AFKOMST 
 
Verbazingwekkend om zo iemand als Jezus te horen spreken over Zijn 
Vader. Ongetwijfeld dachten de hoorders : wat is dat voor een taal; wat 
denkt hij van zichzelf; wat voor pretenties voert Hij aan om Zijn 
denkwijze te rechtvaardigen? 
En, lieve, denk eens in dat U Hem hoorde spreken over God als Zijn 
Vader, dat Hij de Messias was ..... hoe zou Uw reactie zijn? 
Nee, ook ons staat een foutief denkbeeld in de weg. Wij hebben, net als 
de toenmailige geestelijkheid, een eigengemaakte voorstelling. Is het met 
U niet zo, dat als iemand opbelt U zich een voorstelling maakt van de 
persoon, en, wanneer U de persoon later ziet, hij geheel anders is als U 
dacht? 
Zo was het ook met de komst van de Messias, men zei : Niemand weet 
waar Hij vandaan komt. Welnu, dat maakte de gedachten tolvrij, zodat 
een ieder een voorstelling van de Messias had. Inderdaad lag Zijn 
afkomst in het duister voor het publiek. Vaag wist men iets van Zijn 
vroeger leven, en, Jezus maakt hen ook niet wijzer dan zij waren. Nooit 
gaf Hij een concrete som van Zijn geslachtesregisters. Integendeel, men 
dacht veeleer aan een hoerekind, een Samaritaan (bastaard), een zoon van 
Jozef de Timmerman, een man uit Nazareth ... vanwaar niets goeds kon 
komen - klaar af! 
De man van Galilea (Galileërs waren Benjaminnieten) maakt Zich wat 
Zijn aardse afkomst betreft niet ten volle bekend; Hij kwam ook niet om 
nieuwsgierigheid te bevredigen, maar om te redden. Dat er dikwijls 
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verwarring rond Zijn persoon ontstond is denkbaar, daar het publieke 
gehoor niet op Zijn golflengte was afgesteld. 
Christus zelf vraagt : Wat denkt U van de Christus, Wiens Zoon is Hij? 
Hoe zegt David : De Heere heeft tot mijne Heere ... hoe is Hij dan Zijn 
Zoon? 
Geen antwoord ... en geen uitleg! Stelde Jezus Zijn afstamming 
disputabel? Stuurt Hij Zijn gehoor met een kluitje in het riet? Men wist 
geen raad met Hem; zelfs Johannes de Doper kende Zijn neef niet meer. 
Hoe kwam dat? Waarschijnlijk is Jezus tussen z’n 12 en 30e jaar in 
Glastonbury (Engeland) geweest met Zijn oom Jozef van Arimathea. 
Hij was een “vreemdeling” geworden Als “vreemdeling” kwam Hij terug 
naar Palestina. De Joden vroegen aan Petrus of zijn Meester ook de 
didrachmen betaalde, Math. 17:24. Jezus vroeg : van wie nemen de 
Koningen der aarde hun schatting, van de zonen of van de vreemden? ( 
dit bewijst dat het geen Tempelbelasting betrof). Van de vreemden, was 
het antwoord. Petrus kreeg opdracht te gaan vissen en ving een vis met 
een stater in de bek. 
Waarom voorzag Jezus de vis van een stater, en niet van een didrachmen 
of shekel? ( de stater was een Griekse munt) Voor de ogen der 
belastinginners was Hij een vreemdeling, en, Jezus laat hen in die 
gedachten, geeft geen aanstoot, en betaalde zelfs met buitenlandse valuta. 
Op een andere keer stond men weer eens verbaasd hoe deze 
“vreemdeling” de Schriften wist zonder ze ( bij hen colleges) geleerd te 
hebben. Hun was niet bekend dat Hij de Schriften wellicht bij de Druïden 
had geleerd, van de 10 stammen afkomstig. 
Tenslotte Akeldama, het vreemdelingengraf dat men voor Jezus had 
bestemd, de akker der Pottenbakkers. Beslist, men rekende Hem niet tot 
de hunnen. Men zag in Hem geen Joodse broeder. In Jezus familie-
afkomst komen géén Joden voor.  
Hij is uit de Menselijke Stamboom van Adam. 
Uit de Ras-boom van Sem. Uit de Geloofs-boom van Abraham. Uit de 
Nakomelingen-boom van Izaäk. Uit de Nationale-boom van Jakob-Israël. 
Uit de Stam-boom van Juda. Uit de Konings-boom van David. Uit de 
aardse Priesters-boom van Levi. Uit de bovenaardse Hogepriester-boom 
van Melchizedek. 
Jezus had niet één kraktertrek van die vechtlustige Joden - geen 
fanatiekheid of fanatisme. Van de Romein had hij niet de politieke 
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hoogmoed, van de Grieken niet de intellectuele verwaandheid. Hij is de 
Zoon van God, en, de Zoon der Mensen. 
Slotsom: Jezus was géén Jood! 
 
Uit. Met de Bijbel in de Hand no. 7/8-1978. 

 

“HET HEIL IS UIT DE JODEN” 
 
Laat geen Christen naar een Joods gezicht kijken zonder 
een diep gevoel van verbazing en dankbaarheid. Welis- 
waar hebben, terwijl heidense soldaten Jezus aan het  
kruis nagelden, schreeuwende Joden Hem verworpen, Hem  
met hun speeksel bevuild en Hem in zijn hulpelooshied 
triomfantelijk gelasterd. Maar het waren eveneens Joden  
die het Oude Testament schreven, uitverkoren handen 
die het grote waarheden van Gods woord op schrift 
stelden. En ook het grootste deel van het Nieuwe Testament 
werd door Joden geschreven. Judas Iskariot was 
een Jood, maar ook Petrus, Jacobus en Johannes. Het 
is van wezenlijk belang dat wij in al onze gedachten 
over de Bijbel en de weg ter behoudenis is teruggaan 
naar een juist begrip van dit eigenzinnige, verbazing- 
wekkende volk en dat wij ons herinneren dat Hij, die  
Gods Zoon was, ook een directe afstammeling was 
van die Joden wier namen Abraham en David waren.  
God zond zijn Zoon in de wereld : geboren uit een Joodse 
maagd, om te leven onder de Joodse wet, temidden van 
Joodse mensen in een Joods land. Voorzichtig aan dus, 
trek geen haastige conclusie indien u ze misschien 
persoonlijk niet mag, maar probeer te begrijpen wat 
Jezus bedoelde toen Hij zei : “Het heil is uit de Joden”;  
merk ook op, dat Paulus kon schrijven: “Wat is dan  
het voorrecht van de Jood? Velerlei in elk opzicht.”  
Jezus is geen Koning der Joden, maar van heel Israël. 
 
Mozes was geen jood, ook de profeten niet. Petrus was géén  

Jood maar Galileër = Benjamin-niet. 
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Grotere onkunde niet denkbaar. 

 

De huidige staat Israël is geen Bijbels profetische vervulling en berust op 
leugen en bedrog denk alleen maar aan de stelling dat er 6 miljoen Joden 
zouden zijn vermoord in de 2e wereld oorlog, terwijl het Zwitserse Rode 
Kruis openbaar heeft gemaakt dat het er hoogstens een 250.000 tot 
300.000 zijn geweest. 
Lees van Howard b.Rand. Jezus Christ was not a Jew. 
        van E.Griffin. De Kapitalische samenzwering 
        van A.D.P. v.d. Gaag. Het huis Juda 
        van het N.B.I. Postbus 45 Mijdrecht de Israël lectuur. 
Om eens te zien hoe men de Joden vereenzelvigd met het oude volk 
Israël; men Mozes en Abraham zelfs Jood durft nomen, en de Joden het 
uitverkoren volk leze men o.a. van J.B.Klein Haneveld, Morgenroodserie 
: Ik ben geen Jodenhater; van de Broeders in Christus, hun maandblad 
no.10; van drs. J.v.Barneveld : diverse werken; van Eli Sondervan in de 
Telegraaf verslagen. 
 
Verdere opmerkingen: 
De rassenleer van het Nat.Socialisme tijdens de 1e en 2e wereldoorlog 
was fel anti-joods. Opmerkelijk is was Dr. Goebbels van Jezus zegt. Hij 
zei : “Een jood is voor mij een voorwerp van physieke afschuw. Ik begin 
te braken als ik er een zie .... Christus kan onmogelijk een Jood geweest 
zijn. Dat behoef ik niet wetenschappelijk te bewijzen, maar dat is een 
feit.”  
Door het fanatieke van de rassenhaat merkt deze man toch het 
levensgrote verschil tussen de Jood en Jezus. Hij zag dit goed. Verder 
wijzen wij zijn fanatieke rassenhaat van de hand. Jezus “duistere” 
afkomst. 
 
In Ezau is het magische satanische getal 6 zichtbaar vertegenwoordigd. 
Te zien in de vorm van de zgn kromme Jodenneus. Ezaua moest door 
Jakob met ruim 600 stuks vee gerustgesteld worden .... een soort 
wiedergutmachung. 
Het Edom-jodendom was met geen minder getal tevreden dan 6 miljoen 
zogenaamd omgekomen Joden, om daarmee de bijzondere goedgevende 
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melkkoe W. Dld uit te melken. Tevens gaf men deze melkkoe een 
pepmiddel, het zgn Marchallplan, wat daverend goed werkte. Zelf zagen 
de W. Duitsers dit herleven als een Wirdschaftswunder dezer eeuw ... in 
werkelijkheid een ... jodenstreek! 
 
Wie plukte de vrucht van de snelgroeiende wijnstok W. Dld? 
Natuurlijk de zionis en jodenstaat. 
Het geraffineerde in de Edom-joden werkwijze is ... een ander als 
zondebok laten functioneren. Zelf stelen en dan hard roepen : Houdt de 
dief!!!!  
Juist W. Dld als zondebok, waarom? Mogelijk omdat in Juda het edele 
element schuilt van het borgschap. Juda werd borg voor Benjamin; en 
denk aan David en Christus. 
In Amos 1:11 lezen wij dat Edom zijn broeder met het zwaard had 
vervolgd en zijn barmhartigheden verdorven, en dat Edom zijn 
verbolgenheid altoos behoudt en met zijn toorn voor eeuwig scheurt. Het 
haat van Edom is overgegaan op al zijn nakomelingen, en met het zwaard 
hééft Edom geweld gepleegd, het recht in eigen hand genomen. 
 
Dikwijls hebben Joden ronde ringen rond hun ogen, zie eens naar de 
foto’s van Simon Wiesenthal in de krant. Veelal ook amandelogen met 
een schuwe blik. Grote uitstekende oren ( Moritz-oren). De oren zitten 
ook hoger dan bij Europese volken en zijn zeer rood. 
 
Hieronder een stukje uit het maandblad van de Broeders in Christus. 

 

“HET HEIL IS UIT DE JODEN” 

 

Wij zijn één met de Joden. Met hen delen wij de menselijke natuur in al 
haar duisternis, of wij dat willen of niet. Maar wij kunnen, indien wij dit 
willen, mét hen deel hebben aan Gods plan. Jezus Zelf heeft gezegd : 
“Het heil is uit de Joden” omdat de kennis van God door hen heen tot de 
mensheid komt; God Zelf heeft bepaald dat zij het instrument zouden 
vormen waardoor Zijn openbaring aan de mensen gegeven zou worden ( 
Joh. 4;22). 
Door hen tot de wachters over Zijn woord te maken, maakte god hen 
tegelijkertijd tot de dragers van Zijn belofte opdat door Abraham en zijn 
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Zaad zegen over alle volken zou komen. Zelfs de hoop op eeuwig leven 
ligt besloten in de belofte aan Abraham omdat deze uit de doden 
opgewekt moet worden om het land te beërven, dat hij bij zijn leven nooit 
heeft bezeten; en diegenen die aan die hoop deel willen hebben, moeten 
delen in de belofte door de doop in Abrahams Zaad ( Hand. 7:5, Hebr. 
11:19, 39-40; Gal. 3:26-29). 
 
Commetaar op : HET HEIL IS UIT DE JODEN 

 

Nu is het onmogelijk dat het heil uit de Joden is. Het heil is uit Juda, uit 
de Judahieten. Er staat Joudaioon, dat is net zo goed vertaalbaar door 
Judahieten. Jezus maakte Zich aan de Samaritaanse vrouw bekend als de 
Messias en zegt dat het heil uit de Judahieten is. De Joden waren Zijn 
felste tegenstanders die hem aan het vloekhout brachten. Jezus heeft nooit 
bedoeld dat uti hun karikatuur religie het heil voortsproot. De Joden 
waren ook geen goede wachters, maar ontrouw, daarom verworpen en 
het Koninkrijk van hen genomen. 
Onzin dat het heil uit de Joden is. 
 
WAT IS ZIONISME? 
 
Er zijn uiteenlopende antwoorden. Volgen drs. H.v.Praag is Zionisme de 
politieke gedaante van het eeuwenoude Zionsheimwee. Volgens W. 
Malgo van Middennachttroep is “Zionisme een beweging die ten doel 

heeft de verstrooide en in de gehele wereld afgedwaalde Joodse mensen 

weer in hun vaderland Erets Israël terug te brengen. Deze 

ontvankelijkheid voor het Zionisme is door God Zelf in ieder Joods hart 

gelegd.” Volgens de Joodse professor David Flusser geven de Zionisten 
en de huidige Joodse staat een typisch voorbeeld van menselijk, wellicht 
satanisch geïnspireerd pogen om de eerste fase, nl. de terugkeer tot God, 
over te slaan. Onbekeerde Joden mogen zeker het land niet opeisen. 
Wie heeft gelijk Wij zien uit deze antwoorden dat er politieken en 
religieus Zionisten zijn, en deze laatsten zijn absolute tegenstanders van 
een Joodse staat ... op grond van hun religie. Sinds de verwoesting van 
de Tempel hebben Rabbijnen eeuw in eeuw uit gezegd dat Zionisme 
alleen een symbool is van Israël’s toekomst, en indien er ooit een staat of 
politieke natie zou komen, dit zelfmoord betekent. 
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De politieke Zionisten waren en zijn niet religieus in Joodse zin. Moses 
Hess was anarchist, daarnaast grondleger van de Zionistische Economie. 
Theodoor Herzl was een afvallige Jood. Heel het politieke Zionisme 
wordt gedreven door materieel nationalisme; geld is de grondslag voor 
het herleven van deze huidige staat Israël. Zionisme mag er in feite niet 
toe leiden een staat te formeren, zo goed als de Christelijke kerk niet van 
deze wereld is, maar een toekomende stad verwacht. Israël’s heimwee 
moet geen Zionisme zijn, maar Sinaiisme, van : Hoe lief heb ik Uwe wet. 
De middelen en methoden die door Zionisten zijn gebruikt om Joden naar 
Palestina te krijgen zijn veelal grof. Alfred Lilienthal schreef daarover 
een boe: What price Israël?  
Een kleine meedogenloze organisatie (lees o.a. de C.F.R.) heeft het 
goedige volk foutief voorgelicht. In Europa had Herzl al spoedig vele 
Joden warm gemaakt voor een Joodse staat maar in de V.S. wees de 
Centrale Conferentie van Amerikaanse Rabbijnen dit alles van de hand. 
Wie geen Zionist was werd door de voorstanders een verrader genoemd. 
Rabbie Dr. E.Berger heeft hierover diverse uitspraken gedaan tegen het 
vormen en het bestaan van een Joodse staat. Hij noemt het verhaal over 
de transportatie der Joden uit Irak een ergerlijk voorbeeld van 
onbarmhartige Zionistische methoden. De onmenselijkheid van Joden 
tegen Joden is voor Dr. Berger een hartverscheurende tragedie. Hij zag 
voor zijn ogen de Joodse jeugd in Amerika waarvan Ben Goerion had 
gezegd dat Hij die kon bewerken tegen de wil van de ouders in. Dr. 
Berger was eens in Nederland en zei op de Leidse Universiteit dat het 
zien van deze Joodse staat als vervulling van Israëls-herstelprofetie een 
ontsporing was, een ketterij. “Alleen een kronkel-logica, een surrogaat 

theologie, of een vervalsing der profetie, is in staat om Israël’s huidige 

wereldpolitiek en diplomatie uit te leggen als een intergerend deel van de 

Messiaanse overlevering, en het optreden van Israël te beschouwen als 

de uitvoering van het Goddelijk plan. Verder zij hij : Als wij de wereld 

een nieuwe massamoord willen besparen, dan moeten wij dat niet doen 

door de staat Israël te vergoddelijken, maar er van uitgaan dat de Heere 

God deze Zionistische staat even rechtvaardig zal beoordelen als andere 

landen. Het Zionisme is een crisisbeweging die het louter van een crisis-

situatie moet hebben. Christenen die naar hun geloof of theologie menen 

de staat Israël te moeten steunen worden beetgenomen. 

De Mysterieuze Macht achter de Joden                        No.821 

 

14 

 

En, inderdaad zien wij dit voor onze ogen, neem maar bv. wat drs. J. v. 
Barneveld in I.C.N. schrijft: Want deze staat ( Israël) is het BEGIN van 
de verlossing van God voor Zijn volk Israël. In Koers dec. ‘75 schreef de 
redactie bij een vraaggesprek van Rik Valkenburg aan mevr. V. 
Vollenhoven over de Ned.-Israël-visie, dat zij ( de red.) geenszins deze 
opvattingen deelde, en dat aanhangers van deze visie zich zeer vijandig 
afzetten tegen het Joodse volk. Onder hen zijn uiterst antisemietische en 
antizionistische extremen. 
O, zo! Wéér aan een ander punt. Zijn de Joden alléén Semieten, ( indien 
zij dat zijn) want de kromme neus en hun uiterlijk is volgens Prof. L. 
Goudge niet semietisch. De typische kromme neus is Armeens. De Joden 
kregen dit uitelijk door de sterke vermenging met de Hettieten. Jer. 3:9. 
Het huidige Israël is de vijgeboom zonder vrucht die Jezus vloekt. Er was 
blad voldoende maar geen vrucht. Een typisch symbool voor het 
geemancipeerde Jodendom. Dit volk is het mees racistische en sektaire 
volk ter wereld, Israël wordt zelf door de UNO niet erkend (zie 
krantenknipsel) omdat Zionisme een deel uitmaakt van de Joodse religie, 
iedere Jood Zionist is, met dat verschil dat er extreem politieke en 
religieuze Zionisten zijn. Zionisme is niets anders dan de Edom-wijsheid, 
een eeuwenoude gedaante van het Ezau-heimwee om Jakob alsnog de 
eerstgeboorte zegen af te nemen. In 1770 gaven de Rotschilds een 
krachtstoot in deze richting (de protocollen van Zion) en door Adam 
Weishaupt werd de zaak op 1 mei beklonken, de orde der Illuminatie. 
Enz. 
Ieder weldenkend mens kan nagaan dat de Joden beslist geen heimwee 
kunnen hebben naar een land dat hun geheel onbekend is, ja niet eens hun 
vaderland is. Hoe kunnen Chazaran-Joden zich in Palestina thuisvoelen 
terwijl de Oekraine hun thuisland is? 
Een Nederlander als hij meer dan 20 jaar geëmigreerd is naar Canada zou 
misschien heimwee kunnen krijgen. Zijn kinderen kunnen onmogelijk 
heimwee krijgen omdat zij Canada als hun vaderland zien. Er is iets 
anders waardoor heimwee kunstmatig opgewekt kan worden, en dat is 
geschied bij de Joden, en ook bij de Zuid Molukkers. Dat middel daartoe 
is : foutieve voorlichting. Men schildert de jongeren het huidige thuisland 
voor als een vreemd pakhuis, zodat men zich buitenbeentje gaat voelen; 
en men schildert het land van zgn. herkomst af als een heerlijk Paradijs. 
Duizenden Joden zijn er ingelopen en gaan gedisillusieoneerd terug ( ook 
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Gert en Hermien), ( niet dat Gert en Hermien Joden zijn). Het is een land 
(dat nog) zijn mensen opeet. 
Met deze foutieve voorlichting heeft Ben Goerion, en velen met hem, de 
Joodse jeugd bewerkt om naar Palestina te gaan en daar de Zionistische 
staat op te helpen bouwen. 
Kreisky (Jood) zei onlangs aan Begin de nuchtere waarheid dat de 
Palestijnen nu na 30 jaar naar dezelfde wapens grijpen als destijds de 
Joden, Zionisten, deden om een eigen staat te verkrijgen. Het gevolg : 
Begin liet terstond zijn ambassadeur uit Oostenrijk roepen. 
Joeri Iwanow brandmerkt in zijn boek “Oppassen : Zionisme”, de 
internationale Joodse bourgeoise en de heersende kringen in Israël als 
Vijand nummer EEN. Litt. Israël en de Palestijnen door Prof. Zwi. 
Werblovsky en Y.Harkabi; The Gadna, I. Spokesman; M.c. Fagan, Die 
Illuminatie CFR Complot; E. Marsden, Protocols of te Iearned Elders of 
Zion. 
 
Een Jood over “Joden”. 

 

Wie was Ezau ? 
 
 
Hij was de tweelingbroer van Jakob, uit Izaak en Rebekka, onder 
regelrechte invloed van de satan verwekt en geboren ..... een satanskind, 
geheel verschillend van Jakob in lichaamsbouw en levensopvatting. 
Twee zeer uiteenlopende persoonlijkheden. Ezau draait z’n hand niet om 
voor een broedermoord en laat veelal huurlingen voor zich moorden. Hij 
is een materialist met aardse aspiraties. In de dagen van de Heere Jezus 
noemt deze de nazaten ( de Edom-Joden) ronduit SATANSKINDEREN. 
Ezau was rose, rood ( Edom = rood). Vanwege zijn verzotheid op rood 
werd hij Edom genoemd wat kan zien op het psychologische feit dat rose 
mensen zich op rood richten. Ezau voelde zich na de zegen mijlen ver 
achter gezet bij zijn broer Jakob; hij gevoelde zich sterk verongelijkt, nu 
Jakob voor de tweede maal hem te slim af was. Jakob heeft Ezau niet 
uitgelachen, maar diep medegevoel gehad wat op angst uitliep voor 
vergeldings-acties. Van een directe vergeldings-actie is het nooit 
gekomen tijdens hun beider leven; wel toont de geschiedenis dat Ezau’s 
nazaten steeds Israël hebben bedreigd. 
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Ezau, de harige, ook wel hypertrichosis genoemd, huwde twee 
Egyptische vrouwen ( Egypte = Cham), waardoor zijn nazaten 
Chamitisch bloed verkregen. Dit is bij Jakobs nazaten bijna niet het 
geval. Efraim en Manasse uit Jozef en Asnath, dochter van Potifera 
hadden zuiver Semitisch bloed, omdat Potifera prins of priester was van 
een Semietische afdeling onder de Hyksos. ( The new Bible dictionary p. 
94) 
Ook Rachab uit Jericho en Ruth uit Maob stammen van Semieten af, daar 
Christus beslist niet uit onzuiver bloed werd geboren. Ezau’s bastaard 
kleinzoon is Amelek, vader der Amelekieten, met het koningshuis Agag. 
In Dachsels Bijbelverklaring bij Gen. 25:23 lezen wij : “tot edom ten 

onder gebracht was en zich geheel in Israël oploste, 2 Sam 8:14; 2Kon. 

8:20, 14;7; 2 Makk. 10:15.” Dit is een merkwaardig voorval ... Ezau lost 
zich in Jakob op, waarom ?? 
Toen Jakob terug kwam van Laban was dit in feite voor Ezau het eerste 
teken dat Jakob kwam om de eerstgeboortezegen daadwerkelijk op te 
eisen, nl. het land ... welk een stout stuk ... hoe zou Ezau reageren? Jakob 
gaf hem ruim 600 stuks vee, omdat hij wist dat Ezau in het getal 6 alleen 
tevredenheid schepte. Ezau bukt als het ware voor Jakob en vertrekt naar 
een ander land .. voor hoelang Ezau laat Jakob niet met rust als deze door 
de woestijn trekt; de Amelekieten vallen van achter aan; Edom weigert 
doortocht. 
God spreekt van vergelding. Saul krijgt de opdracht het oordeel Gods uit 
te voeren. De Edommieten worden door Saul overwonnen, door Davit 
onderworpen en bleven tot Joram onderdaan van het Huis Juda; later 
werden zij door Amazia weder onderworpen, en schudden hun juk onder 
Achaz weer af. Ongeveer 129 v. Chr. Werden zij door Joh. Hyrkanus 
overweldigd en tot de besnijdenis gedwongen en bij de Joodse staat 
ingelijfd. Hieruit ontstond een Idumesche dynastie. Door dit geweld 
kwam Ezau onwillend onder Jakobs juk en werd gedwongen een Jood te 
zijn.  
Van deze nood maakt Ezau een deugd en ging nu van binnenuit opereren 
om alsnog de eerstgeboortezegen naar zich toe te halen, al duurt dat dan 
een 20 tot 30 eeuwen. Dat is het wat wij verder voor U duidelijk zullen 
maken. 
Amelek - Lekaleos = verhoerd. Leuk - allos = niet blank, of anders blank.  
Amelek is een anders blanke verhoerde hutspot, rasvermening. 
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HOE EZAU ZICH VERMOMD IN JAKOB. 
 
Mozes voorzag dat er een tijd zou komen waarin Juda met Ezau samen 
zou gaan, een soort fusie in levensstijl. Van Ezau weten wij dat hij met 
zijn handen voor zichzelf moest zorgen, en van Jakob dat hij in alles van 
God afhing. Welnu, Mozes zegt van Juda dat zijn handen hem 
genoegzaam moeten zijn. Waarom ? Vanwege zijn samengaan met Gods 
aartsvijand. Tot op deze dag is dit zo gebleven. Het grootste deel van het 
huis Juda is in de diaspora gegaan met het huis Israël, en de kleine groep 
die uit Babel terugkeerden werden Joden genoemd. 
Deze Joden hebben zich met Ezau sterk ingelaten. Wat was daartoe de 
aanleiding? Wel, Efraim als leider was zeer machtig, veel sterker als het 
huis Juda. Uit oogpunt van machtsontwikkeling en rivaliteit maakte het 
huis Juda gretig gebruik van het zgn. recht van de vreemdeling ( de 
proseliet, van buiten ingekomen). Reeds in de tijd der richteren vond dit 
streven plaats. Maar vooral na de ballingschap wilde het Jodendom zich 
versterken. Dit streven wordt Judaisme genoemd door de Christenen. 
Zelfs nazaten van Haman de Agagiet ( nakomeling van Agag de Edomiet) 
zijn Jood geworden. Vele Farizeën en Schriftgeleerden waren van 
Edomitische afkomst, ook de Herodussen. Voor meer dan 90& van de 
huidige Joden is de afkomst verschillend; geen der stammen is ooit zo 
gemengd als dit kleine deel van het huis Juda. Onder hen zijn Chazaren, 
Askenische Joden, Etiopiers, Falasja’s, Itureers, Arabieren, Hettieten, 
Negers, Japanners en de vele Edom-volkeren ( lees Cham). Zie bijlagen 
achterin. 
Vooral in de eindtijd zullen de handen der Joden bijzonder gesterkt 
worden door Ezau, zodat een ieder naar de slop van een Joodse man zal 
willen grijpen. Zij zullen bijna onoverwinnelijk zijn, vernuftig en wijs. 
Denk aan het Weizman Instituut te Rehovot waar zo’n 2200 
hooggeleerden een der indrukwekkenste wetenschappelijk hoogstaande 
centra uitmaken. 
Het is vanzelf zeer goed mogelijk op deze wijze dat er Joden over de 
wereld reizen en zich kapitalen vergaderen, die in feite Ezau 
vertegenwoordigen, zodat de grote haat tegen de Joden geen anti-
semitisme of anti_Israël agressie is, maar in feite anti-Edom. Sommigen 
beweren dat Hitler ook van Joodse afkomst was. Hijzelf zei dat hij Gods 
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dienstknecht was om tegen de Joden (lees Ezau) te strijden (Hitler was 
ook anti-Duits vlgs prof. Harkabi). Nebucadnezar noemde zich ook Gods 
knecht om Israël te bestrijden. De Joden (lees Ezau) streefden naar de 
wereldmacht ( ook vandaag nog), en men was reeds een heel eind op weg; 
men had Duitsland en Europa bijkans economisch aan de grond. Hitler 
heeft zich ook tegen hen gekeert door er vanuit te gaan dat het Marxisme 
Joods is; Marxisme is rood ) Edom is in het Hebreeuws... rood). 
Hilter zei : Indien de Joden ( Edom) met behulp van het Marxistische 
geloofs belijdenis de volkeren van deze wereld overwinnen, dan zal hun 
kroon de doden dans der mensheid zijn .. daarom geloof ik dat ik handel 
overeenkomstig de wil van de Almachtige Schepper : “Want door mij 

tegen de Jood (Edomiet) te keren strijd ik voor het werk Gods”.  Wij 
hebben het niet over de echt nazaten van Juda, maar over de pseudo-
Joden, en dan heeft Hitler een voorgevoel van het Joodse rode kwaad 
gehad. Hij wist niet dat de Joden in feite Edomieten waren. De legende 
van de vernietiging der 6 miljoen moest aan Hitler de grote genadeslag 
geven, om sympatie voor de “zielige” Joden op te weken; en dat is gelukt 
voor een groot deel. In ons land is men overwegend pro-Joods. 
Het einde dezer eeuw zal Ezau zijn, en het begin der toekomende eeuw 
Jakob, schrijft Ezra. Het komt reeds aardig uit de verf gezien de huidige 
ontwikkelingen rond het Jodendom. Overal zitten de Joden op 
sleutelposities en hebben de geldmacht in handen; zij hebben de 
communistische revolutie in Rusland 1917 gefinancieerd, alsook de 
Chinese revolutie. Zij hebben Hitler bekostigd om aan de macht te 
komen; Zij hebben het boek “mijn kampf” geschreven en onder Hitler 
vlag uitgegeven. Zij zijn momenteel de regeerders van de VS. En delen 
de lakens uit met Carter als spreekbuis. Om maar een paar namen en 
voorbeelden te noemen. : H. Brown, minister van Defensie is een Jood; 
M. Blumenthal, min. v. financien is een Jood; J. Slesinger, min. v. 
energiev. is Jood; Z. Breezinski, A. Burns, J. Chohen, Axelson, Gramley, 
Morgenthau, Katz, Surrey, Chayes, Eizenstat, etc. allen Jood. 
Men verwijte ons niet dat wij anti-Israël zijn, want wij zijn zelf 
Israëlieten; en ook dat we Hitler zouden prijzen. Wie heeft Nebucadnezer 
en Farao ooit durven verwijten dat zij antisemieten waren, daar zij Gods 
oordelen uitvoerden? 
Het is juist een Ezau-streek om anderen voor zich te laten strijden en hun 
een blaam te geven. Zo hebben de Joden ( lees Ezau) Lenin en Stalin 
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gehuurd, alsook Hitler cs. om hun broeders te laten uitmoorden. Ezau laat 
anderen voor zich werken en blijft zelf ver buiten schot, veilig en droog 
in zijn honk. Hij moet en zal de wereldmacht hebben, de 
eerstgeboortezegen die hij aan Jacob verkocht. De grote wereldleider, de 
antichrist zal niemand anders zijn dan een Edom-Jood. Als Jezus 
wederkomst daar is en het ware Israël uit alle windstreken verzameld 
wordt zal Ezau’s einde nabij zijn. Ruimt baan voor het Koninkrijk van 
God. 
Het komt. 
 
Litt. A. Lilienthal : What price, Israël?; 
S. Feist : Stammeskunde der Juden. 
 
President (oud) Nixon zei : De Joodse samenzwering tracht mij te 
likwideren. ( veelzeggende woorden van eens de machtigste man der 
VS.) Henry Kissinger, zijn hoogste minister, zei van zijn baan Nixon dat 
hij een antisemiet was. Welnu, de knuppel om Nixon uit de politiek te 
slaan was Watergate. De aanklager in het Watergate proces 1974 was 
Richard Benveniste, een Jood, hoe kan dat ook anders.  
Zo zijn er wel meer staaltjes van de Joodse opruimingsdienst in 
samenwerking met de CIA of FBI en KGB. 
 
Opmerkelijk is het verhaal in “Het Beste” maart 1978 over de moord op 
John Kennedy; ook weer zo’n mysterieus geval, dat de belangen van de 
Russische KGB en de Amerikaanse FBI op een vreemde griezelige 
manier met elkaar verstrengeld raakten. Door wie? Joden? 
De commies Warren onderzoekt momenteel nog steeds het raadsel van 
de moord op J.F. Kennedy. Er blijkt een complot aan het werk te zijn 
geweest. Kennedy is niet door 2 - 3 kogels gedood, maar door 4, de laatste 
is uit een geheel ander geweer. Er is een bandje toevallig door een 
motoragent opgenomen waarop duidelijk de 4 schoten zijn te horen ... 
was het een CFR opdracht Kennedy te ruimen? 
 
Amin is, Hitler was een medium; beide dienaars der occulte machten, 
waardoor zij ‘profetisch spraken. 
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Let op, vooral wanneer idioten en waanzinnigen de WAARHEID gaan 
vertellen als Idi Amin ... wie zal hen geloven ??? 
 
Had Hitler toch gelijk? 
Zo ja, hoe kon deze waarheid bedekt worden, anders dan door de leugen 
der zogenaamde 6 miljoen? 
 
Nogmaals zij gezegd dat het hier ons niet is te doen om een pro-nazi 
betoog, of zo men de naam ‘anti-semietische’ zou willen gebruiken; het 
gaat ons juist aan het hart dat die rijke stinkers van Edom-Joden hun arme 
broeders als zondebok laten functioneren en zelf buiten schot blijven. Zal 
de waarheid langzaam aan doordringen? 
 
In de Telegraaf van 5-8-1978 stond het volgende artikel van drs. H.v. 
Praag (zelf van Joodse afkomst) wat ons zeer merkwaardige feiten geeft 
over ‘misverstanden’. Welnu, in ons schrijven hebben wij vele 
misverstanden uiteengezet, en .... het wordt van Joodse zijde bevestigd 
de waarheid te zijn. 
 
De Joodse Encyclopedie zegt onverbloem: 
Edom bevindt zich onder het moderne Jodendom. 
 
Uit; Non dare call it conspiracy, van Gary Allen. 
 
Helena Rubinstein, geb. 1870 in het Poolse Krakau. Vader was een 
Poolse Jood, zoals premier Begin, en Carters adviseur Brenzinski. 
Jakob heeft “winst” geslagen door zich te vermommen als Ezau ... en, een 
nazate van een Edom-Jood ( Edom = rood) vond de make-up uit, ene rode 
vondst, daar make-up overwegend rood is. Hierdoor konden vooral de 
Israël-vrouwen in het Westen zich lekker rood (edomitisch) maken, en 
dat bracht Ezau tevens een lekker centje op .. .het Rubinstein-imperium. 
 
De heer J.G. Heitink schreef in de Telegraaf 13-5-1978 over de 
“Griezelige achtergronden van de Europese terreur”. 

Hij stelt dat er buiten de terroristische aktiegroepen zoals Badder-
Meinhof, Rode Brigades, Rote Armee Fraktion, IRA, etc. ..... andere 
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machten zijn die daarbij belang hebben .... en dat zijn oa. Oost Europa, 
Rusland en de KGB. 
Uiteindelijk zijn de kapitalistische Joden in de USA verantwoordelijk, 
want zij zijn de geldschieters van het communisme. 
 
DE VERLEIDING - RASVERMENGING. 
 
De summiere gegevens die wij bezitten over de zgn. val moetne ons een 
gebeurtenis te kennen geven welke voor het gehele menselijk geslacht, ja 
voor de gehele kosmos, van zulk een grote omvang en nasleep zijn, dat 
het wel de moeite waard is om die enkele gegevens goed te kennen. 
Het gehele verhaal over de slang van Eva met de zogenaamde verboden 
appel (vrucht) en hetgeen daaruit ontstond, loont de moeite het van alle 
kanten te bezien. Er rijzen vele vragen op die beantwoord moeten 
worden. 
Is dit verhaal een mythe? Is het een inkleding waar achter wij het 
werkelijke moeten zoeken? Is het werkelijkheid? Wanneer wij het vonnis 
horen en de geschiedenis nagaan denken wij aan de 2e vraag, dat wij 
achter dit verhaal naar de werkelijke waarheid moeten zoeken. 
De Bijbel beschrijft veel meer verhalen in een beeldspraak, omdat wij de 
echte waarheid (nog) niet kunnen verdragen, wij in onze 
nieuwsgierigheid met een kluitje in ‘t riet gestuurd worden. Adam en Eva 
waren Gods vertegenwoordigers op deze aarde in of naar Zijn Beeld. Zij 
moesten Gods opdrachten uitvoeren en als uitvoerders Hem raadplegen 
om Zijn plan wel te doen gelukken. 
Wat was Zijn plan? Hetzelfde wat het nu is en straks zijn zal, nl. dat de 
rechtvaardigen het aardrijk zullen bewonen in onsterfelijkheid en Hij 
alles in allen zal zijn. Adam en Eva hadden een geslacht van 
rechtvaardige raszuivere mensen voort moeten brengen! Het gaat hier om 
een generatie proces. Wat kwam er nu? Een gemengd ras, een krom en 
verdraaid geslacht! Dieven en Moordenaars. Gods plan faalt niet ook al 
faalt de mens, want het geslacht van rechtvaardigen dat de aarde eens zal 
bevolken zal er zeker komen, via Christus. De goddelozen, het kaf hoort 
er in feite niet bij, de satanskinderen leven in zekere zin onwettig, het 
gaat God alleen om de rechtschapene.  
Wat was er precies aan de hand in het Paradijs? Wat is de rol van Satan 
met Eva? Eva is zelf geen pioneren, expirementeren, of anders gezegd in 
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de val gelokt voor seksuele gemeenschap met satan ( de slang) waar 
Adam later als dekmantel voor moest dienen. 
De slang krijgt de vloek; de vijandschap wordt gesteld tussen de slang en 
de vrouw, tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. 
Het vonnis over de vrouw raakt juist de vrucht van het seksuele 
geslachtsverkeer nl. de smart der dracht. 
Het is niet uitgesloten dat Kain en Abel tweelingen waren, net als Ezau 
en Jakob .... zo geheel verschillend. De één bevrucht door Satan, de ander 
door Adam. Feiten van dergelijke voorvallen zijn er! 
Onder rechtstreekse invloed van Satan werd Kain verwekt en geboren, 
een broedermoordenaar. Zij hebben op GODSTIJD moeten wachten om 
met het generatieproces te beginnen; Zijn instructies moeten opvolgen. 
Maar nu is er een vroegtijdig experiment geweest los van God, om zonder 
God zelf de aarde te bevolken; om zelf God te zijn keurende goed en 
kwaad; zelf de juiste momenten te bepalen van bevruchting. 
Hoe is het mogelijk, als er géén sprake is van sataninmenging, dat er 
zulke uiteenlopende mensen zijn geboren als Kain en Abel - tweelingen 
als Ezau en Jakob? Sommigen zijn ras echte misdadigers en moordenaars 
waar geen goed haar mee te spinnen is. 
Joh. 8:44, 1 Pet. 3:10. 
Jezus noemde de Joden openlijk “satanskinderen”, want meer dan 80% 
van de Joden is vermengd met Ezau-zaad, de grote vijand van God.  
Er zijn zoveel wonderlijke plaatsen in de Bijbel, neem in Gen. 6 als er 
reuzen geboren werden doordat Gods zonen de kinderen der mensen 
aanzagen, welke voor vele theologen onverklaarbaar blijven. Alleen als 
wij de andere mogelijkheid stellen dat Engelen mensen kunnen 
bevruchten is het gehele raadsel opgelost.  
Het Koninkrijk Gods was om satan ten val te brengen en de Bileamslisten 
tegen te gaan. Saul wist hiervan, maar verschoonde Agag. God had een 
twist met Amelek van geslacht tot geslacht. David voerde de oorlogen 
des Heeren. Ook de Geuzen die in Spanje ( de Marranen-Joden) Amelek 
zagen. Prins Willem van Oranje liet dit duidelijk blijken vlgs Valerius. 
 
De zg. uitverkiezing én verwerping. 
 
Adam en Eva hadden rechte mensen voort moeten brengen om Gods plan 
te volmaken. Dit is uit de hand gelopen. Eva is om de tuin geleid, in de 
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val gelokt, en, zij heeft Adam meegetrokken. Diegenen waarmee God de 
aarde wilde bevolken waren Hem bekend “uitverkoren van voor de 

grondlegging der wereld”en “vanaf de grondlegging der wereld”. 
Ef. 1:4, Joh. 17:24, Hebt. 4:3, 9:26, 1 P. 1.20. 
 
Satan wierp zizanion (zaad) des nachts in de akker, wat precies op het 
zion (zaad) gelijkt. Alleen de oogst weten de Engelen het onderscheid. 
Math. 13;39. 
 
Het doel van de Schepping was niet om een stel automaten (robots) in 
werking te stellen, maar veeleer om zelfbewuste wezens te ontwikkelen 
die in staat zijn om de voltooiing der Cosmos mee te werken. Zij moesten 
de vernietigende kracht van het kwade leren. Kenners en daardoor weten 
in welke richting zij zouden moeten strijden om tot het volmaakte te 
geraken. 
Vanaf het begin der wereld is seksualiteit, hoererij en wat daarmee in 
verband stond, bedreven in veelal perverse vormen. Had Satan inderdaad 
de archillespees geraakt in het Paradijs door op dit element zijn aanval te 
doen 
Izaak en Rebekka waren fel tegen Rasvermenging. Zij waren geen Jood, 
ook geen Israëliet, maar Hebreëer, om het bloed zuiver te houden. 
Ezau verwierp dit en trouwde dochters van Hettieten. Rebekka zei tegen 
Jakob óók een vreemde vrouw neemt, waartoe is mij dan het leven? Izaak 
gaf bevel aan Jakob om géén dochters der Kanaänieten te nemen. 
 
Jozefs kinderen waren geen bastaarden. 
Asnath, dochter van Potifera, priester van On. On is een Hebreeuwse 
naam, Num. 16:1, een Semiet, een verwant van Abraham. De 
Egyptenaars van toen waren trouwens niet zo zwart als ze nu zijn. 
Zippora dacht dat Mozes een Egyptenaar was, en de broers kenden Jozef 
niet meer. Jozef kreeg van Farao géén Egyptische vrouw, ze mochten niet 
aan één tafel samen eten. Mozes schoonvader Jethro was priester van 
Midian. Dat Laban en Arameër wordt genoemd is vanwege zijn verblijf 
in dit land ... hij was echter een Hebreëer.  
Ook Ruth was geen Moabitische, maar een nazaat uit de stam Ruben, 
Num. 22, 26 en 32, Joz. 12,14,22. God en ½ Manasse die in de vlaktes 

De Mysterieuze Macht achter de Joden                        No.821 

 

24 

 

van Moab vertoefden. Boaz zou echt niet de raszuiverheid wetten 
overtreden hebben. 
Sam. 11:3,21,24    12:9,10     23;29   1 Kon. 15:5, Gen. 25:20    28:5  
31:20,24. Deut. 26:5   Has 12:12    Ex. 2;21   Neh. 13:1-3. 
 
In de dagen van Noach waren er nephilim (reuzen) oftewel : Monsters 
der ongerechtigheid op de aarde, als gevolg van contact, bevruchting der 
gevallen engelen met Adamskinderen. De ganse aarde, dwz. het gehele 
Adamsgeslacht was voor God verdorven, alléén Noach en de zijnen was 
nog slechts raszuiver. Dit is de enige oorzaak tot het komen der 
zondvloed. 
Dit verklaart ook het feit dat letterlijk NIEMAND in zijn prediking 
geloofde. Alleen Noach was oprecht (tamin) dat is : lichamelijk technisch 
perfect. Zoals het in de dagen van Noach was: eten, drinken, ten huwelijk 
uitgeven zonder te letten op ras, etc. zo zal het zijn in de dagen voor de 
wederkomst. Door deze rasvermenging had satan en diens zaad het 
vrouwezaad willen opslokken, vernietigen. Satan heeft steeds dit 
uitverkoren geslacht willen vernietigen ... oa. Door honger Gen. 50:20. 
Door uitroeing van het mannelijk geslacht Ex. 1:10,15. Door een totale 
vernietiging van Farao bij de Rodezee Ex. 14. En ga zo maar door. 
 
De slang. Gen 3. 
Slang = Nachash = blaas, gemompel, zoals in occulte machten 
gebruikelijk. 
Satan is die oude slang ( niet een werkelijke slang, zie 2 Kor.  11;3,14 en 
Openb. 20:2). Een echte slang heeft geen spraakvermogen, organen, wat 
niets te maken heeft met Gods wonder in het laten spreken van Bileam’s 
ezel. Satans zaad is het slangezaad, tov. Het vrouwenzaad, en daar lezen 
wij in Joh. 8:44 van. 
 
Hierarchieën, Seraphijnen, Cherubijnen, Tronen, Heerschappijen, 
Aartsengelen oefenen van bovenaf invloed uit op de mens. Dit zijn de 
tekens van de Zodiac. Er worden slechts 9 Hierachieën gewenst omdat 
de Aarde er nog 3 moet doormaken. Het tegenwoordige is die waarin de 
mens zich ontwikkelt, en waarvan Chr. Het volmaakte model is. De mens 
wordt gedacht. Het is de Logos die denkt, en wij reflecteren die denken; 
of satan die denkt en wat door ons wordt weergegeven. Onze hersens zijn 
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als het ware een fijn besnaard instrument (ontvangen) dat door het denken 
in de Cosmos gaat trillen. De hersenen vervullen de rol van een zeer 
gecompliceerd trillings-apparaat. Wij moeten een echo zijn van Christus, 
hoewel velen het zijn van de duivel. De vernieuwing van het gemoed 
brengt zulks teweeg dat wij Kinderen Gods worden genaamd. Dit is niet 
een lichamelijke ingreep, maar een bovennatuurlijke fysieke ingreep. 
 
Bileam. Te Pergamum, Openb. 2;14, waren er die de leer van Bileam 
aanhingen : hoereren - ras-vermenging. 
 
De bloedstroom van Gods Erfdeel mocht niet vertroebeld. 
Deut. 7:1-6. Israël moet, zal Apart zijn. Wanneer een zwarte in Jezus 
Christus zou geloven, of een bastaard, verandert daardoor nog NIET zijn 
bloed en karakter. Israël is een afgezonderd volk met een groot doel. Door 
rasvermenging valt de afzondering positie weg ... en maakt ongeschikt 
tot het verwezenlijke van het doel. 
 
BIJBELSE VISIE OP HET ONTSTAAN DER RASSEN. 
 
 Er is een zeer groot verschil tussen 3 ( zo men wil 5) hoofdrassen: de 
Blanken, de Mongolen en de Negers. Het blanke ras is onbetwist het 
laatst geschapen ras. Zij zijn de leiders en leraars der andere rassen. Adam 
verkreeg van God heerschappij over de gehele aarde. Dwz. over al de 
andere primitieve rassen. 500 x is het woord “mens” in het O.T. in het 
Hebreeuws “Adam”, en het O.T. deelt slechts de geschiedenis mee van 
dit blanke Adamsras, wat vanaf het begin de drager is geweest van de 
Messiaanse tijding, de Bouwers van het Rijk Gods. Alleen dit blanke 
Adamsras is door de zondvloed weggevaagd van de plaats waar zij 
woonden, behalve Noach en zijn 8 zielen. 
De Mongolen en Negers kenden de Wet Gdos niet en leefden niet in 
Adams overtreding ( wat dat ook precies moge zijn geweest). Kain is 
beslist met een van deze vrouwen getrouwd van de andere rassen en niet 
met een eigen zuster. De zonen van God zagen de kinderen der mensen 
aan; de kinderen van Adam huwden met de dochters der mensen, 
rasvermenging etc. Adam is de Zoon van God ( lees maar in de 
geslachtsregisters). Door deze rasvermenging ontstonden aanvankelijk 
reuzen en gedrochten. Laten wij verder normaal denken of het mogelijk 
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zou zijn dat er in een kleine 4000 jr. Zoveel verschillende rassen konden 
ontstaan uit een gemeenschappelijk paar. Noach en de zijnen waren 
blank, en bezie dan eens een echte inboorling of Aziaat, dan zegt Uw 
normale verstand at het onmogelijk is dat U en zij nog geen 4000 jr terug 
één en dezelfde vader hadden. Niet om te discrimineren, maar God zelf 
heeft het alzo gemaakt. Wij blanken zijn beslist geen familie van de 
Negers en Mongolen. Schaaf een Neger nog zo bij als U wilt ... hij wordt 
echt nooit zo als een blanke .. hij is geen uitvinder, initiatiefnemer, etc, 
maar is veelal lui en slordig. Zie de foto eens van een blanke neger, een 
Albino, .... lijkt deze blanke neger op ons ?  
Vanwaar vandaag de dag zoveel geleuter over racisme, anti-apartheid en 
dergelijke dingen meer? Het is echt niet zo dat de blanken het zo tedoen 
hebben met de zwarten, op een geheel andere infantiele wijze. 
Het is vooral de CFR-Jodenkliek in Amerika en over heel de wereld de 
zich bedient van deze minderheidsgroepen om hen voor zich te laten 
strijden. 
Dit is een typische Ezau-streek. Om Afrika in handen te krijgen hebben 
de Edom-wijzen de zogenaamd uitgebuitte zwarten ingeschakeld om 
door middel van hen de bodemschatten en strategische punten in handen 
te krijgen. U moet weten dat Edom zich momenteel geheel onder de 
Joden bevindt, dus onder Jakobs vlag opereert. 
Dit is niet het enige waarom de CFR de zwarten ingeschakeld heeft, nee, 
er is meer. De CFR zoekt wegen en middelen om het ware Jakobszaad ( 
de Westeuropese blanken hun heerschappij te ontfutselen. Middelen 
daartoe zijn (is) de aloude Bileamslist tot .... rasvermenging, en een 
overwaardering van de andere rassen. Het doel van de zending onder de 
zwarten door de RK. Kerk was en is om slechts daardoor haar macht te 
vergroten ( ook Rome is in dienst van de CFR). Het 2e dier in Openb. 
13:11-18 van het Vaticaan oefent alle macht uit van het 1e dier. Ook moet 
er een beeld gemaakt worden door de inwoners der aarde voor dat dier 
wat weer levend geworden was. Welnu, hierin is men goed geslaagd, kijk 
maar naar de dochterkerk van Rome nl. de Wereldraad van kerken. 
Het beeld ( de zwarten) heeft men opgevoed in de Christelijke leer om 
het menswaardig te maken; en aan het dier z’n beeld is een geest gegeven. 
Dit BEELD met een geest is de ZWARTE, die nu getroeteld wordt als 
naaste, opgenomen in de Chr. kerk, gedoopt, etc. en een geest ontvangt, 
ja letwel, een boze geest, want de zwarten zijn praktisch allen Marxisten, 
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en de geest van Marx komt uit de Edom-Jood combinatie, via Rome. De 
nieuwe Paus die kort geleden na 30 dg regeren gestorven is, zei dat een 
katholiek tevens een goed marxist kon zijn. 
Rassendiscriminatie is vls. deze mensen uit de boze. Gods gebod doet 
men weg nl. dat Adam en zijn ras zal heersen ... men brengt het dier z’n 
beeld in de competitie, een BEELD wat harde woorden spreekt vanuit de 
Wereldraad van Kerken, dmv. De zwarte dr. Philip Potter .... wie 
discrimineert moet gedood worden door de meer dan 29 gesteunde 
bevrijdingsbewegingen van Cubanen. Als wie dit Mens-Beeld niet kan 
aanvaarden mag geen handel meer drijven, vandaar de boycot voor de 
Rp. Z. Afrika, en Rhodesie. De heerschappij die de Adams-mens moet 
uitoefenen wordt geacht. Het Beeld praat en slipt de denkkanalen dicht 
van het blanke ras (slechts van korte duur). 
Dat hier de CFR beweging van de Edom-Joden achter zit is zo klaar als 
een klontje. Zij hebben de “diern des velds” de zwarten, tot mens 
verheven om daarmee het WARE mens-ras, de BLANKEN te 
ontmenselijken, zodat zij straks niet in staat zullen zijn met Christus het 
Rijk Gods op deze aarde te verwezenlijken. Zo mogelijk kunnen alsdan 
de Edom-Joden de touwtjes in handen nemen van de wereldregering, naar 
men stellig hoopt. Juist de apartheid in Z.Afrika is in deze lieden oog een 
doorn. Wij zullen de zaak toelichten: 
In Openb. 13 lezen wij van het beest uit de zee = de satanische geest tot 
wereldheerschappij, een Ezaustreven naar de eerstgeboortezegen aan 
Jakob vermaakt. De draak gaf hem kracht, zijn troon en macht. Slang = 
draak = Ezaustreven. 
Dan het beest uit de aarde - Lams hoornen, als Christus = Rome, 
Vaticaan, Sprak als de draak, dwz. naar de mond van Ezau, dwz. 
marxistisch-solialistisch. 
Dit 2e beest oefent alle macht uit van het 1e beest in diens bijzijn 
(opdracht) en maakt dat alle mensen op de aarde het 1e aanbidden. Rome 
maakt met haar streven naar zogenaamde vrede dat alle mensen op aarde 
de CFR Jodenregering, verborgen achter de Ver. Naties en andere 
zogenaamde vredesinstellingen, dit beest gaan aanbidden. Kissinger 
werd al als een vredesapostel gezien. Op aanbeveling van het 2e beest 
(Rome) moeten de aardbewoners voor het 1e beest een BEELD gaan 
maken. Rome kreeg de macht om het BEELD ( de zwarten) een geest te 
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geven ( een stem in het wereld politiek muziek centra) in overleg met de 
CFR. 
Het getal van het beest is 666. Welk beest? Het 1e, en niet het 2e zoals 
altijd wordt gedacht. Het 1e beest heeft het getal 666, dat is de Edom-
Joden organisatie, de CFR (Council of Foreingh Relations). Het is een 
666 zaak, een pure geldmacht zaak ( zie Rockefeller en de antichrist over 
deze 666, door A.D.P. vd. Gaag). 
De hoer uit Op. 17:1 zat op het 1e beest, de Edom-Joden CFR. Die vrouw 
is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde ..... 
nl. WASHINGTON. Mogelijk komt ook New York in aanmerking. Het 
gaat over de CFR zetel. Vers 17: alle koningen der aarde geven hun 
koninkrijk aan het beest .... men wordt lid van de Un, de Ver.Naties, dwz. 
van de CFR. 
Op haar hoofd stond “VERBORGENHEID, het grote BABYLON”. 

Welnu, kijk naar Washington en New York. Is niet alles wat daar 
klaargemaakt wordt voor de ogen der mensheid een groot raadsel, een 
grote verborgenheid ( al die mantelorganisaties, etc.) Wat zich daar achter 
de schermen van de CFR Joden afspeelt komt praktisch niet in 
openbaarheid. Dit zijn de “wijzen van Edom”die de wereldpolitiek van 
vandaag bepalen, maar zelf anoniem blijven. Zij hebben hun 
spreekbuizen en handlangers in betaalde dienst. 
Wanneer het Anti-rascime/apartheid beleid van hen zou slagen, en het 
blanke Jakobsras totaal vermengd en gedegenereerd, zo heeft satan zijn 
overwinning zowel op de wereldtroon als over Christus. Het 
Christendom is immers een blanke aangelegenheid. De Edom-Joden 
hebben Jezus vermoord, en zullen niets ontzien om het Evangelie van 
Jezus als opium te bestempelen. Tegelijkertijd met het oplossen van die 
paar procent blank bloed in de massa van gekleurd bloed, zal ook het 
Christendom verdwenen zijn, denkt men. 
Maar wat zijn dan die gekleurde rassen in Bijbels Licht? Hoe komt het 
dat het Christendom dit onderscheid niet ziet? (wil zien) 
De schepping vertelt ons in details deze verschillen, let maar op. Het 
woord VEE en DIER verschillen in het Hebreeuws zoveel als zwart en 
wit. 
Be-Hay-Moth = een vierbenig spraakloos dier - door vee vertaald. 
Khah’ee = een dier met bewustzijn, tweebenig, met spraakvermogen. 
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Aw-Dawn = MENS, een mens om roodachtig te zijn, rose blosering, een 
wezen wat het bloed in het gezicht kan tonen, bv. bij schaamte blozen. 
Deze mens is naar Gods BEELD en GELIJKENIS geschapen en kreeg 
van God de levensadam ingeblazen. Deze Adam is Heerser over alles op 
aarde, heeft zelf ook een scheppingsdrang ( naar de gelijkenis Gods) om 
zelf nieuwe dingen te creeeren.  
Heeft een zwarte ooit dergelijke eigenschappen vertoond aan 
vindingsrijkheid .... drang tot vervolmaking? 
De dieren van de aarde ( de zwarten) leefden reeds lang voor Adam, daar 
spreekt Jesaja in 15:9 over “de geslachten van ouds”. 
Verder is het verschil tussen de MENS, het blanke ras, en de dieren des 
velds, de zwarten ook zichtbaar in het Hebreeuws: 
God SCHIEP de MENS = Baw - Raw = scheppen, selekteren. 
God FORMEERDE de dieren des velds = Yaw - Tsar = in een vorm 
gieten. 
Vermenging tussen deze twee op elkaar gelijkende wezens brengt nooit 
een zuivere specie voort .... vandaar dat uit Noach en zijn 8 zielen NOOIT 
zuivere NEGERS en andere rassen konden voortkomen. Ook de 
vervloeking tegen Kanaan kan zoiets niet tengevolge hebben gehad, want 
.... een MOORMAN KAN zijn huid niet veranderen, noch een luipaard 
zijn vlekken Jer. 13:23. 
Noach heeft de velkleur of anatomie niet verandert, zodat er zwarten 
ontstonden, die tot knechten zouden zijn. Aw - Bad = werken, om te 
ploegen, slaaf te zijn. 
 
Van DIER tot SLAAF, van SLAAF tot MENS> 
 
Deze dieren zijn ook kannibalen en koppensnellers in hun aard, zeer 
bijgelovig en gevoelig voor boze geesten. Jes. 56:9 roept al dit gedierte 
des velds op om te eten. Hun wachters zijn allen blind ( hun leiders op 
geestelijk en politiek gebied). Deze honden ( de wachters) zijn sterk van 
begeerte, herders die onwijs zijn, wijnzuipers. Wie zijn deze dieren 
anders dan de zwarten, de niet-blanke rassen? Het is me zo’n volke. Van 
ons belastinggeld luieren deze lieden in grootsheid des leven, etc. Het 
ontwikkelingshulp-geld komt in een bodemloze put. Ze doen de zotste 
dingen. Kort geleden liet er zich nog een tot Keizer kronen, wat een groot 
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aantal miljoenen kostte. Wie betaalt uiteindelijk? Wij dmv. Onze goede 
ex. Pronk. 
Nochtans worden ook deze zwarten uitgenodigd om in Gods land te 
komen eten. Niet om zich vet te mesten of te luiwammezen .... vandaar 
dat zij de uitnodiging God op Diens billijke voorwaarden toch niet zullen 
accepteren, zullen NE-GE-REN omdat het NEGERS zijn, waardoor zij 
het oordeel Gods over zich halen en als een pottenbakkerskruik te morzel 
zullen worden geslagen, en niet zo heel zachtzinnig. Ps. 2:9 Op 2:27. Het 
is ook nooit de bedoeling geweest dat er zending etc, zou bedreven 
worden onder deze zwarten. Paulus heeft ook nooit tot deze dieren 
gepredikt als een soort zendeling, zodat alle inboorlingen beschaafde 
Christenen zouden worden. Paulus heeft de barbaar die tot hem zei, ging 
niet bij hen in huis, maar bij de Romein Publius. 
De opdracht van Christus was ook niet om zending onder deze dieren te 
gaan doen, maar om tot de verloren schapen van het HUIS ISRAÉL te 
gaan, die vooral in West Europa waren beland, Matth. 10:5,6. 
Christus was (is) de Zoon des MENSEN, niet der BEESTEN of DIEREN. 
Het blanke ras veracht door de bedriegerij des satans de door God aan 
haar gegeven heerschappij, en lastert de heerlijke wezens, Judas vers 8, 
2 Petr. 2:10. Een door de schepping ingedrukt verschil tussen deze 
zwarten en blanken is niet en mag nooit door at christelijke naastenliefde 
worden uitgewist. Apartheid is door God Zelf gemaakt, zoals wij de 
gegevens hebben kunnen zien in het hiervoor besprokene. 
U begrijp vanzelf dat God absoluut tegen rassenvermenging is en dat er 
geen bastaard in de vergadering mag komen, laat staan aldaar een 
leidende functie bekleden. 
Er heerst ook een groot begripsverschil tussen de benaming Heidenen, 
wat men laat slaan op de volkeren buiten Israël. De grondtekst heeft een 
woord wat eenvoudig “volkeren” betekent. Het woord “heidenen”is 
immers vaag en onduidelijk. De Engelse vertaling heeft “gentiles” voor 
de niet-Israëlvolkeren, en “heathen” voor de echte heidenen. Voor deze 
heidenen is individueel behoud wanneer zij Israëls suprematie erkennen 
en in Jezus Christus geloven, want de nationale verbonden met Israël zijn 
NOOIT vernietigd ... Israël blijft APART, is Gods eerstgeboorne als natie 
- ras. De vreemdelingen kunnen wel individueel aan Israëls beloften deel 
krijgen, Jes. 60:10. Rom. 15:10 en zelfs de heilige Geest ontvangen. Maar 
deze gentiles zijn dan van oorsprong WEL blanken, nakomelingen van 
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Noach en de 8 zielen, en GEEN pure heidenen, zwarten. Paulus werd tot 
ver naar de volkeren (etnon) gestuurd, wat foutief door heidenen is 
vertaald. Vele Psalmen zijn “verheidenst” vertaalt, in rijm gebracht. 
Zo is er sprake van een gezegend heidendom .... moet zijn: gezegende 
(Israël) volkeren. 
 
DE OMGEKEERDE WERELD. 
 
Vroeger was de zwarte slaaf, en nu is de blanke slaaf. De zwarten EISEN 
gewoonweg ontwikkelingsgelden, keihard, en .... de blanken weten dat er 
geen spaan van terecht komt, maar .... doorgaan met geven. Het Westen 
is voor de Zwarten HET Paradijs. Ze houden hun handjes wel op bij onze 
sociale diensten. Meer dan de helft van de West Europese werkeloosheid 
wordt door deze zwarten bewerkstelligt, of anders gezegd: De helft van 
het werklozencijfer bestaat uit zwarten die niet werken, en of een paar 
weken in het jaar en voor de rest luieren. Werken is het laatste waar ze 
over denken om dat te doen. 
Wij zijn slaaf der zwarten, zij zijn een blok aan ons been, een enkele 
goede uitgezonderd. Neem bv. Suriname. Nederland stelde miljarden 
beschikbaar bij de onafhankelijkheid. Binnen 3 maanden was alles op en 
stonden ze weer brutaal op onze stoep. Nu komen de Antillianen naar het 
Westers Kanaan. Kom maar binnen jongeren en ouden, hoe mee zielen 
hoe meer vreugd (ondeugd en criminaliteit), er is hier geld zat. Nu ja, op 
bestek 81 moet wel 10 miljard worden bezuinigd, maar wat zegt dat nu 
voor jullie? 
 
Zie toch hoe’n vredelievend gezicht, je zou hem te leste stuver geven ... 
den wreedaard. 
 
Alle blanken in Z.A. waren enthousiast met de verkiezing van Botha, 
maar deze zwarte MIJNHEER met hoed, zonnebril, wit gestreept 
overhemd en stropdas wist het zo nestjes nog niet ... Leuk hé, als je zoiets 
leest. Van Slaaf tot MIJNHEER, met openbare mening, inspraak. 
 
 
Zal Europa ooit meedoen aan een brute boycot? 
Zij zouden daarmee niet Z.Afrika, maar zichzelf de das omdoen. 
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Beeld 30-9-‘78 
Z. Afrika heeft wél de naam, maar doet dit 
 
wat Nederland NIET doet, zelfs niet in de troonrede de bede! 
 
Dit plan bestaat wél, genaamd: Het Messiaanse Vrederijk. 
 
Wie “fokken” het hardst?  
De zwarten 72% meer dan 1975! 
 
Wat heeft de wereldbank nu te maken met het kind? 
U ziet dat 4% blank Europa en 10% V.S. straks overspoeld wordt door 
gekleurde volkeren. 
 
Club van Rome: Arme landen hebben honger, etc. 
 
Momenteel bezitten wij mensen alles wat nodig is om de gehele wereld 
rijk te maken, te voeden en te kleden, de armoe voorgoed uit te bannen. 
Wij hebben kennis, technische hulpmiddelen, etc. Wij hebben letterlijk 
ALLES ... slechts één ding ontbreekt ons nl. de WIL om onze 
rijkdommen te verdelen. 
Er is opgehoopte rijkdom, wij WILLEN de armoe der minder 
ontwikkelde landen, zodat de ontwikkelingshulp meer een camoulage is 
dan een wezenlijke noodleninging. 
God heeft wé in Zijn programma een zeer goed vooruitzicht, door nu 
reeds de armen te verkondigen de blijde boodschap, etc. 
Voorwaar, het vooruitzicht van het Koninkrijk Gods is schoon. Niet de 
jaarlijks 1000 miljard gulden welke de wereld momenteel aan wapens 
uitgeeft, maar een volkomen vrede en verdeling der goederen.  
Christus schaft het militairisme volkomen af. 
Een politiemacht is er voor de orde, om de schuldige voor het gericht te 
brengen, naar de wet der zeden. Dit is een goede zaak. 
Legers ten oorlog zijn er om schuldige en onschuldigen te vermoorden 
door het recht van geweld en de wet van de macht. Dit is fout. 
Stel je voor, jaarlijks 1000 miljard extra om de armen te voeden! 
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Het plan is er, het staat voor de deur, en het zal werkelijkheid worden. 
Dit koninkrijk komt .... met MACHT. 
God is dáár waar de problemen wezenlijk opgelost worden! 
Tegen het jaar 2000 verwacht de Club van Rome 1 miljard werklozen, 
terwijl momenteel reeds 1000 miljard aan wapens wordt uitgegeven. 
Neem ons eigen land, hoe dwaas men in Den Haag handelt. Voor 1978 
heeft men aan 4 miljard orders laten gaan, oa orders uit Z.Afrika. In 1976 
hadden wij een overschot van 6 á 7 miljard. 
In 1978 hadden wij een tekort van 300 miljoen ... .Hoe kan dat? 
Oorzaak, naar men zegt, de vlucht van Nederlanders naar het buitenland. 
Dit is onzin, waarom vertrekken Nederlanders? 
Werkloosheid .... steeds stijgende .... en, de gastarbeiders stromen binnen 
.... 4 miljard orders laat de regering zomaar voorbijgaan. 
Inflatie werkt men in Den Haag zelf in de hand. Steeds hoger wordende 
belastingen. Zoveel belastingen met een naam die niets meer te maken 
heeft met het doel en de naam die ze draagt. Voor meer als 7 miljard aan 
wegenbelasting betalen wij per jaar, waar nog geen 1 ½ van wordt 
gebruikt voor de wegen. 
Verder zegt de Club van Rome: Mens moet zich haasten. 
Ach, laten wij het maar eens anders stellen, nl. dat het Westen de Derde 
Wereld eens failliet moet verklaren. Ontwikkelingshulp zoals dat op de 
huidige wijze wordt versterkt is geld gooien in een bodenloze put. 
Waarom? Om straks de communisten van onze opbouwprojecten te laten 
profiteren! 
 
Hoe meer van al die kleine rooie rakker, hoe meer stemmen! 
 
BILEAM’S RAAD TOT RASVERMENGING. 
 
Bileam is geindentificeert met de Edomitische vorst Bela, zoon van Beor 
te Petor. Gen. 36:32. 
Edom had waarzeggers van topformaat, Jer. 49:7. ( Bijbels historisch 
woordenboek I p. 259.) Merkwaardig dat de cultus van het Alziend oog 
van de Edomiet Bileam kwam, en later van Adam Weishaupt, wederom 
een Edom-Jood. Num. 24:3. Bileam, de man wien de ogen verlicht zijn, 
zegent Jakob. God, zeide hij, ziet geen boosheid in Israël. De Heere zijn 
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God is met hem, en, let op, het geklank des KONINGS is bij hem, de 1e 
pijler van het Godsrijk. 
Bileam gaf de raad om tot rasvermenging over te gaan opdat Israël 
tengronde zou vallen, er uit Israël geen echte ras-Messias zou kunnen 
voortkomen. Het is volgens deze zelfde raad dat Dr. B. Chrisholm ( dir. 
van de Wereldgezondheidsdienst der V.S. ) de rasvermenging ziet als een 
der beste middelen tot verbetering van de geestelijke en lichaamelijke 
gezondheid van de mensheid ( het beste middel om Israël kapot te 
krijgen) en alszo de weg bereid tot één wereldregering. 
De Telegraaf van 1-2-1978 zegt ons dat er in Engeland (Efraim) een ware 
rel losbarstte toe de Tory-leidster Margaret Thatcher zei dat Engeland 
overstroomd wordt door mensen van een andere cultuur. Zij wilde 
drastische beperking van immigratie. Men maakte haar uit voor racist en 
onruststoker. Enoch Powell had reeds 10 jr. Geleden hier tegen 
gewaarschuwd en merkte tegen mevr. Thatcher op dat haar plannen lang 
niet meer voldoende zijn, want volgens hem hangt de toename van het 
aantal kleurlingen in Engeland niet mee van de immigratie af, maar veel 
meer van het hoge geboortecijfer van deze groep binnen het Gemenebest. 
De stroom is alleen te keren door immigranten naar hun eigen land terug 
te sturen. Wij weten inmiddels dat de gekleurde rassen niet van Cham 
afstammen, en dus niet-Noachietische volkeren zijn. Het staat 
wetenschappelijk vast dat Chamietische volkeren grotendeels het thans 
zogeheten Joodse menstype bezaten. De Telegraaf van 14-2-1978 meldt 
ons dat de Britse Keizer mevr. Thatcher in haar stelling. “Zij heeft 

kennelijk de vinger op een heel zere plek gelegd”, stond er in het verslag. 
Gelukkig zijn ( en gaan) de ogen van dit Efraim-Israël open voor de 
herhaling van de aloude Bileamlist. Bileam die in zijn profetie en zeggen 
zei: Zie, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet 
gerekend worden, Num. 23:9 .... was ook degene die ( zonder Gods 
Geest) de raad gaf tot hoererij .... rasvermenging. Het Israël van toen .... 
en het Israël van nu kan alleen kapot worden gemaakt door ... 
rasvermenging. 
Niet dat wij als Israël in het Westen de gekleurde rassen mogen haten. 
Niet vermengen houdt niet in dat we hen discrimineren. Juist wanneer we 
hen als Christenen liefhebben zullen wij hen de rasvermenging willen 
sparen, gezien de gevolgen ervan, denk aan de bastaarden. 
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Israël zij op z’n hoede voor de satan die nog een kleine tijd heeft om 
Israël te ruiineren zodat het mogelijk niet in staat zal zijn voor de 
toekomende eeuw koninkrijk Gods te zijn. Laten wij ons bloed (ras) 
zuiver houden, want Israël is een uitverkoren ras 1 Petr. 2:9. 
Waarschijnlijk zullen de Engelen bij hun opdracht van God de maatstraf 
hanteren van de raszuiverheid tot in het 10e geslacht ( geen onreine zal 
er in het nieuwe Israël komen). Geve God aan ons Israëlieten verlichte 
ogen des verstands, niet naar de orde van het Alziend oog, maar door Zijn 
Heilige Geest, opdat wij eenmaal voor Hem als een Heilige NATIE 
zullen staan zonder vlek en rimpel. Onze God zal de wijsheid der (Edom) 
wijzen doen vergaan, ook de laatste list die Bileam nog wist af te vuren 
op Israël. 
In Engeland staat de Islam-religie op de 2e plaats, wat bewijst hoeveel 
vreemde rassen zich in dat land ophouden. In de ogen der zwarten zijn de 
blanken superieur, en het is voor hen een grote eer wanneer zij blank 
bloed in de aderen krijgen. Juda schijnt wel zeer gevoelig te zijn geweest 
voor vreemde vrouwen. In Maleachi 2:11 lezen wij dat Juda de heiligheid 
des Heeren ontheiligde doordat hij de dochter eens vreemden Gods 
huwde ... en de Heere de mand die zulks doet zal uitroeien uit de hutten 
Jakobs. 
Rasvermenging zit in Juda’s bloed zodat de echte Juda onherkenbaar 
werd en als Jood over de wereld is komen te zwerven ... buiten de hutten 
Jakobs. 
Ben Goerion heeft kort na 1948 op een Zionisten Congres gezegd toen 
hij zich tot het niet Israëlische Jodendom richtte, dat men toch vooral 
BLANKE joden naar de nieuwe staat Israël moesten sturen, anders zou 
dit nieuwe Israël Fataliter tot een Levantijns schertsstaatje moeten 
ontaarden. 
DE OPGEHEVEN RODE RECHTERHAND. 
 
Het symbool van de Rode opgeheven rechterhand vertegenwoordigt de 
kracht en het leiderschap van God de Almachtige over Zijn volk Israël. 
Het embleem met dit teken erop werd bij alle overwinningen tijdens de 
intrek van Palestina gedragen. Saul zette dit embleem op een standaard 
op de Karmel toen hij een overwinning op Agag koning der Amelekieten 
behaalde. De opgeheven Rode rechterhand symboliseert de Goddelijke 
handhaving; Mozes beschrijft in Det. 33:2,3 : His Right Hand Ruled. 
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Ezau heeft ook zijn hand (langer) in Amelek, die zijn hand wilde leggen 
op de Troon des Heeren, en dat is het grote concurrentieconflikt van toen 
en nu. De Heere strijdt tegen Amelek van geslacht tot geslacht. Gods 
rechterhand is hoog verheven, des Heeren rechterhand doet krachtige 
daden. 
Bezitten de Kapitalisten, communisten, vrijmetselaars, R. Katholieken, 
satanisten en zionisten hun symbolische tekens .... wij ook, de 
OPGEHEVEN RODE RECHTERHAND.  Wij hebben, net als Ezau, ook 
iets roods, nl. de Rode Rechterhand van Hem die met bloed besprenkelde 
klederen van Edom kwam. Hij was rood aan Zijn gewaad vanwege de 
gerichten des Heeren en het jaar der Verlosten, Jes. 63. Typerend dat wij 
Hollanders een ORANJE huis hebben, die in het verleden hun bloed 
gegeven hebben voor de zaak der Christenen in ons land tegen het 
Roomse Spanje. Waarom hebben wij Hollanders geen ORANJE-ORDE 
zoals in ULSTER? Het was ook weer een Oranje vorst die naar Engeland 
en Ierland ging om de zaak der Protestanten, nl. Koning Stadhouder 
Willem III in 1688. Engeland is het hoofd van het Wereldprotestantise, 
aldus RK Kardinaal Manning, en als dat onthoofd is is de rest van Europa 
ook weg. Ulster staat in het belang van het bijna laatste protestantse 
bolwerk als een eenling. 
Koning Willem III is de enige buitenlander die op de beroemde 
kroningssteen “de Stone of Scone” is gekroond. 
Hebt U weleens nagedacht wat het nu wil zeggen: Je Maintiendrai, en, 
ORANJE BOVEN ? Zie dan de Rode Opgeheven Rechterhand. Let op 
wat in de zijkant van onze gulden staat : God zij met ons. 
In de vele gedichten van Valerius blinkt de Israël-identiteit door, en Gods 
Machtige Opgeheven Rechterhand ten gunste voor Zijn volk, Nederland-
Zebulon. 
 
ROME ...... HET PAPISME EEN JOODS (Ezau) PRODUCT?  
 
Waarschijnlijk is niet het gehele Rooms Katholicisme een Joods recept, 
maar toch wel een voornaam gedeelte. De eerste Jeruzieten waren .... 
Joden, schrijft de Brits-Joods staatsman Disraelo in zijn “Coningsby”. 

Laynez (met Ignatius van Loyla) was de medeoprichter van de Jezuieten-
orde; hij was Spanjaard van Joods ouders (Marranen). Hij was de topman 
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van het beroemde concilie van Trente, met haar vervloekingen tegen het 
Protestantisme. 
Van de Jezuieten komen de bewuste dogma’s der R.K. Kerk : 
1e, de onbevlekte ontvangenis van Maria 
2e, de onfeilbaarheid der Paus. 
Tijdens en in de Inquisitie hebben de Jezuieten een grote rol gespeeld in 
de moord op duizenden Joden. U ziet het goed, het gaat hier Jood tegen 
Jood, maar lees .... Ezau tegen Jakob. Ezau laat de R.K. Kerk voor zich 
strijden tegen het Jakobszaad, wellicht in veel meer zaken en op 
verschillende terreinen die wij nog niet doorzien. Lees van E. Smit. Twee 
naties zullen zich schieden. 
H.J. Hegger. In de Rechte Straat. 
In de Vrijmetselarij en het Papisme, evenals in het Kabbalisme en 
Gnostiek, zien wij een regelrechte aanval van Ezau op de 3e pijler van 
het Godsrijk. 
De Sensitivity-training van vandaag is ook een oude ketterij in een nieuw 
jasje ( een Ezau-jasje wel te verstaan). S.T. komt uiteindelijk van de 
Joodse-Edom-Jezuieten. In het Oostblok wordt dit Ezau-recept op de 
gehele bevolking toegepast, en ook streven instellingen als de UNESCO, 
de Wereldgezondheidsdienst der VS., de Nat. Raad van Kerken, enz., 
naar een verplicht stellen van deze Sen-Trining. 
Sen-Training is gevoeligheidstraining die de mens steeds ongevoeliger 
maakt, en moet net als Fluor meehelpen om de wil van het volk te breken. 
Er moet een vreedzaam geslacht komen onder het mom van het strijden 
tegen tandbederf, waardoor de hersenfunctie van ons mensen wordt lam 
gelegd, wat betreft de eigen wil. 
Men leze het onthullende boek van Psychopolitiek, uitgegeven door 
stichting “de nieuwe golflengte”. Over Sen-Training is bij het B.N.I. 
postbus 45 Mijdrecht lectuur te bestellen. 
 
*1, Jood tegen Jood. Het beste voorbeeld uit de geschiedenis is van Karl 
Marx, een Jood, die een anti-Joods boek schreef: The Jewisch Question. 
Ook schreef hij een fel anti-semietisch boek: Een wereld zonder Joden. 
 
Rome en de Joodse superbankiers. 
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Vatikaanstad (staat) is tijdens de tweede wereldoorlog ongeschonden 
gebleven; geen bom is er gevallen. Waarom niet? Omdat de Paus met 
Joodse steun zich heeft beijvert het Protestantse Duitsland te verwoesten. 
Toen de Joden tegen het begin van de 2e wereldoorlog niet verder konden 
gaan met hun vernietigingswerk van het Herrenvolk op economisch 
gebied, heeft de Paus dit werk voortgezet. De Paus had het vooral op 
Hitler en consorten voorzien omdat hij 400 priesters in 
concentratiekampen had laten stoppen, en hij een speciale medaille ter 
ere van Maarten Luther had laten maken; ook verbande hij de Jezuieten. 
Vaticaan. 
De 2 sleutels van Hemel en Hel, zijn identiek gelijk.  
Vergist Rome zich niet daarin? Past de Hemelsleutel ook op de Hel, en 
omgekeerd? Dat is met 2 maten meten. 
De Roomse kolonel v. Stauffenberg maakte in Juli ‘44 een mislukte 
aanslag op het leven van Hitler. Kardinaal Spellman heeft namens de 
geallieerden onderhandelt met Pres. Rooseveld om te voorkomen dat 
Vaticaanstad zou worden gebombardeerd. De Roomse Kerk heeft de 
Joden beschermd en tijdelijk in zich opgenomen en gedoopt, om hen te 
ver-europeaniseren. De Joden waren Rome zeer dankbaar hiervoor. 
Rome wordt gefinancieerd door de Joodse Superbankiers in de USA, wat 
door de Paus niet wordt tegengesproken. Er zijn ook Joodse Pausen 
geweest, o.a. een buiten-echtelijk kind van de Jodin Lipman van 
Amsterdam. In de protocollen van de ouderlingen van Sion erkennen de 
Joden dat de Vatikaanse regering eens door de Jood als Paus zal worden 
overgenomen. * 
Rome werkt samen met de CFR, met de Edom-Joden om de 
wereldregering. De anti-christ in de eindtijd is duidelijk een superrijke 
geniale Amerikaanse Jood van de CFR met als zetel het oude Jeruzalem 
en Rome. 
Oecumene wil een brug slaan tussen andere godsdiensten. De 
Protestanten verheerlijken de Joodse staat, en de “Pinkstergeest” 

verbindt Rome met de vele sekten en stromingen. Zie daar hoe de Ezau-
schakels zich verbinden tot een ketting om alzo de wereldregering te 
bemachtigen. Rome staat onder regelrechte Joodse controle schreef reeds 
in 1947 The American Hebrew. 
Verder Lit. Bij : N.S. Boerenasie, Postbus 1568, Pietermaritzburg, 3200 
Natal. Z. Afrika. 
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Abba Edan schrijft in zijn boek : “Mijn volk”, dat het Jodendom als 
doelstelling heeft EENS de enige universele godsdienst van de wereld te 
zijn; dat dit onmogelijke mogelijk is heeft de wereldgeschiedenis reeds 
bewezen ..... 
 
Jood tégen Jood, om daardoor de algemene wereldopinie te beïnvloeden. 
Het is alles een groots opgezet plan van de rijke Edom-Joden om hun 
rasgenoten te laten funtioneren als “verdrukten”. Het is volgens dit 
verhaal te overbekend dat de oprichters van de Sovjet Unie veelal Joden 
waren .... en dat de leiders dat momenteel nóg zijn wordt verzwegen ... 
Welnu, dat is het Sovjet Regime puur Joods, en ook de zgn. verdrukking 
een Joodse stunt. Ook spreekt de man hiervan gemengde huwelijken. De 
alom bekende rasvermenging. (zie krantenknipsel.) 
 
* Misschien is de huidige Poolse Paus wel een Jood, omdat vele Joden in 
Polen wonen. 
 
Door alle rasvermenging is het typisch Joodse uiterlijk (Armeens) 
Edomachtig er uit “gefokt”, en heeft Ezau een aardig “Westers” 
Jakobsgelaat verkregen. 
 
Kapitalisme en Communisme zijn 2 recepten van de Edom-Jood. 
In ons tijdsperk worden momenteel twee systemen uitgeprobeerd die 
beiden, hun ten spijt, tot falen genoemd zijn. Als christen moeten wij deze 
systemen toetsen aan de Bijbel. De twee systemen zijn : het kapitalisme 
en het communisme. Wij moeten als christen vragen aan deze systemen 
wat hun streven is, wat hun vooruitzichten zijn en in wiens opdracht zij 
werken. Welnu, zoals bekend is de grondlegger van het Communisme 
Karl Marx, een Jood. Volgens hem moet de wereld op gewelddadige 
wijze omgezet worden. De mens is God en moet de wereld naar de eisen 
van z’n natuur veranderen. Aanvankelijk was het communisme een fel 
protest tegen de vele sociale wantoestanden. Wie de sleutel voor de 
toekomst wil vinden moet volgens Marx de historische klassenstrijd 
bestuderen, die in het begin der mensheid ontstond toen er uitvindingen 
werden gedaan en er bezitters van goederen kwamen. 
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De uitvinders van gereedschappen huurden mensen om via hen hun 
inkomsten te verhogen. De niet-bezitters zijn proletariers. Zij bezitten 
niets meer dan hun proles, “kinderen”. De tegenstellingen welke er 
tussen deze twee klassen ontstonden was volgens Marx de oorsprong van 
de ellende in deze samenleving. Godsdienst is al even kwaad, zij is opium 
des volk. Communisme begint waar de mensen het wagen atheist te 
worden, zie Marx. Lenin zei dat godsdienst een soort geestelijke jenever 
was, waarmee de slaven van het kapitaal hun mens zijn en hun eisen voor 
een mens waardig bestaan wegdrinken. Alle Goddelijke normen en 
wetten moeten weg, er moet voor de communist maar een norm zijn, nl. 
het klassebelang der proletariers. Zo neemt de theorie der revolutie de 
plaats in van de moraal ( leer der zedelijkheid) doordat alles geoorloofd 
is wat tot verlossing van het proletariaat leidt. Het doel heiligt alle 
middelen. Christelijke liefde is volgens de theoreticus van het 
communisme, Bucharin, de gevaarlijkste vijand. Men is een grote vijand 
van imperialisme, en toch is er nooit een grotere imperialistische macht 
opgebouwd dan in Rusland. Alle motieven van het imp. Zijn in het 
Russisch communisme aanwezig. Marx heeft het Russische 
communisme laten ontspruiten (laten aansluiten) op twee ideeën, nl. dat 
zij zich geroepen voelden om het prolerariaat voor de wereld te winnen, 
en, dat het Russische volk zich geroepen voelde voor de 
wereldheerschappij. Reeds in de tijd der Refornatie groeide de idee in 
Rusland dat zij het 3e Romeinse wereldrijk zouden worden. Het 
Russische volk heeft zichzelf eeuwenlang aanbeden, en juist zo’n volk 
had de Edom-Jood nodig om de wereldheerschappij te veroveren. 
Het communisme is wel degelijk meer dan een maatschappelijk stelsel of 
politieke strategie, het is ook religie. Hun afgod is de arbeidersklasse. 
Marx was Jood en heeft de grondgedachte van “zijn”oude religie in een 
ander jasje voorgesteld. De gedachte van het uitverkoren volk heeft hij 
gebruikt voor de uitverkoren klasse, het proletariaat. De oordeelsdag ziet 
hij wanneer het kapitalistisch systeem zal instorten. Het rijk Gods ziet hij 
in het heilstaat of klassenloze maatschappij. De mens die in deze 
klassenloze maatschappij zal komen te leven is het heil deelachtig en van 
hem zullen alle tranen afgewist worden. De verlosser is het proletariaat. 
Deze pseudo-religie heeft ook een eredienst met massabijeenkomsten, en 
tempeldiensten, oa. de bewuste 1 mei viering. Beelden in deze 
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tempeldienst zijn de levensgrote protretten van Marx, Lenin, Stalin, 
Trotsky (allen Jood*) Bresjnev, etc. 
De evangelieboodschap is de toekomst heilstaat. Deze Joden zijn geen 
echte Joden, maar Edomieten met een antigoddelijk streven; zij zijn 
gehuurd en gefinancieerd door de Kapitalistische samenzweerders, 
eveneens Edom-Joden. Hun streven is de wereldregering. Nu eerst nog 
iets over het kapitalisme, dat via het economische leven op grond van de 
concurrentie de wereldmacht wil bekomen, wat de wereld tot razernij 
brengt. Vandaar dat de ontwapening-conferenties mislukken zolang de 
wereld economie gebaseerd is op concurrentie. 
De wereldeenheid in de toekomst moet gebaseerd worden op algehele 
samenwerking, of wij gaan allen ten onder. Het communisme neemt de 
diktatuur om tot samenwerking te dwingen. Cooperatie is de levenskiem 
voor wereldeenheid, maar helaas (gelukkig) komen daar de huidige 
systemen niet aan toe. Het moderne kapitalisme mist elke inwendige 
eenheid en is net zo goed als het communisme een produkt van het aloude 
Ezau-streven. Het kapitalisme kan best produceren, maar kan niet op 
rechtvaardige wijze verdelen, omdat het geen morele ruggegraat bezit. 
Het is de Ezau-geest die de wereldregering wil door een stel super-eliten, 
die talisme zal voorlopig nog niet geheel ten ondergaan, maar het zal een 
soort Staatskapitalisme zijn. Vandaar dat dit kapitalitisch communisme 
geen overlevingskans heeft voor de toekomst. Rusland is de pion (spion) 
van Ezau’s economische democratie. Amerika is de pion(ier) van Ezau’s 
politiek democratie. De nieuwe orde zal komen door het Rij Gods, en dan 
zijn produktie en verdeling verlost van particulier of nationaal 
winstbejag. 
* Stalins 2e vrouw was een Jodin. 
 
In beide systemen van “Ezau” wordt de kerk afzijdig gehouden als een 
instituut dat zich slechts met godsdienstoefeningen bezighoudt en niet 
met politiek en economie. In het rijk Gods is het allereerst de 
Godverering en vanuit Zijn bestuur de politiek en economie met een 
rechtvaardige distributie. De Bijbel biedt het meest indrukwekkende 
programma voor de nieuwe wereldorde, en toont de verbazingwekkende 
kracht om dat te verwezenlijken. Wellicht moet het communisme dienst 
doen om het ingeslapen christendom op te wekken tot de komst van 
Christus en Zijn rijk. Het christendom moet zich losmaken van de 
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heidense maatschappijvorm en traditie en haar wortel schieten in de 
grond van het Godsrijk. 
Het is de plicht der christenen het Bijbelse program voor 
wereldvernieuwing te prediken en in praktijk te brengen, anders doet het 
communisme het. Jezus bracht geen vast geloofsbelijdenis, maar riep op 
Hem te volgen het koninkrijk Gods te herstellen, theorie en praktijk was 
bij Hem een zaak. Voor Hem is het koninkrijk klasenloos en 
kleurenblind. Het is nabij, Zijn komst is of zal nog in deze eeuw zijn. 
 
Naschrift. Het is een leugen als het Communisme beweert dat de 
verwachting van een nieuwe hemel en aarde de mensen slap maakt voor 
het vervullen van hun aardse taak. Het is ook een leugen dat de mens een 
louter zo logisch wezen is. Zedelijk noemt men wat tot de vernietiging 
van het oude dient, “wij moeten elke krijgslist, sluwheid, onwettige 

methode daartoe gebruiken” zei Lenin. 
Bedrog, leugen, list, moord, KGB, worden door het communisme 
gebruikt en verheerlijkt. In dit systeem bepaalt de mens zelf tussen goed 
en kwaad, maar op deze grondslag wordt het Paradijs niet gebouwd. 
Rusland beweert een grote vijand van het kapitalisme te zijn, doch is zelf 
het meest kapitalistische land ter wereld, waar de rechtenloze massa 
gehanteerd wordt als instrument der staat, die het volk exploteert ter wille 
van de hoge salarissen der dictators; wederom een vorm van 
staatskapitalisme. 
U ziet dat er in e grond der zaak geen verschil is tussen het kapitalisme 
en communisme, want beide komen uit op het Staatskapitalisme, en dat 
is Ezau’s doel. 
In het kapitalisme en communisme zien wij een aanval van Ezau op de 
1e PIJLER van het Godsrijk : het Koningschap met de 
wereldheerschappij. 
Marx zei : door mij te omhelzen, zal de wereld zwijgend sterven en dan 
wegzinken in een volkomen niets. De wens van Marx was om de gehele 
mensheid ten gronde te richten, geen dienen van het proletariaat of 
socialisme zoals U ziet. 
R. Wurmbrand schrijft: Het communisme is collectieve bezetenheid door 
demonen. Marx zelf noemde de proletariers “idioten”. 

R. Wurmbrand : Was Karl Marx satanist?; Mr. M.V.v. Wijngaarden : 
Socialisme en Communisme; N.S. Boerenasie Postbus 1568 
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Pietermaritzburg. NATAL 3200 ..... IS Communis Jewish? 
Psycholpolitiek uitgegeven door Stichting “Een nieuwe golflengte”.  
De Jood Leon TROTSKY ( zijn echte naam was Bronstein) was generaal 
van het Rode Russische leger, met 24 Joodse leiders. Zij vermoordden 
meer dan 10 miljoen Christenen. 
Stalins 2e vrouw was een Jodin, R.M. Kaganovitch, dochter van de 
commisaris van Heavy Inc. Er waren zes Kaganovitches die tesamen 22 
hoge politieke functies hadden onder Stalin. Het was de invloedrijke 
Joodse familie in Rusland. Stalin sprak altijd Yiddisch als hij bij Lenin 
was. 
Majoor Brown schreef in European Jungle p. 181 dat in de 
communistische partij 95% Joden waren. Van de 59 vertegenwoordigers 
waren er 56 Jood, en de overige 3 waren gehuwd met Jodinnen nl. Stalin. 
Labov en Ossinsky. Het hoofd van de Pravda tijdens de 2e wereldoorlog 
was de Jood David Azalovsky. Het hoofd van de Russische geheime 
dienst der politie was de Jood L.N. Burman. Ook Molotov was met een 
Jodin gehuwd. 
 
Agoston, Landler, Hamburger, Vantus, Fiedler, Ladai, Vilmas Boehm, 
Dovsak,  
 
VOORBEELDEN VAN JOODSE NAAMVERANDERINGEN. 
 
Allen Joden : 
 
Karl Marx                 Duits, Trier     Kissel Mordekay       Wirschauer, 
Babe 
Friedrich Engels       Duits, Bremer                                    Schatz, David 
Ricardo, 
Karl Kautski             Polen, Praag    Kaus                         ( allen schrijvers) 
Kohn,  
Ferdinand Lasalle     Breslau                                             Liebknecht, 
Rosa,  
                                                                                           Luxemburg, 
Eduard Bernstein      Berlijn                                              Kurt Eisner, 
Herzfeld, 
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Jacob Lastrow                                                                   Freund, Max 
Lowenberg, 
Max Hirsch                                                                        Kurt Rosenfeld, 
Gasper 
                                                                                          Wollheins, 
Edgar Loening                                                                  Max Rothschild, 
Carl  
                                                                                          Arnold 
Bela Kun                                                 Cohn                 Kranold, Rosenhek,  
                                                                                          Birnbaum 
Bela Vago                                              Weiss                 Reis, Kaisser,                                  
Israëlowitsch, 
         Vargo                                     Weichselbaum          Preuss, Landsberg,                                           
Schiffer, 
          Szkely                                   Schlesinger               Cohen, Futron, 
Arndt 
          Kunftz                                   Kunstater                  Kastenberg, 
Straghen 
          Kukacs                                  Lowinger                  MeyerpGerhart, 
Wurm 
                                                                                          Merz, 
Jozef Pogany                                  Schwartz                   Weil, Katzenstein, 
Stern, 
                                                                                          Lowenberg, 
          Szanto                                   Schreiber                   Frankel, 
Schlesinger,  
                                                                                          Selingsohn, 
Tibor Szamuelly                             Samuel                      Laubenheim, 
Ernst, 
                                                                                          Sinzheimer 
Matyas Rakosi                                Roth Rozenkrantz     Lewy, Jaffe, 
Brantano,  
                                                                                          Tal, 
             Ronai                                  Rosentsgegl              Heimer, Heimann, 
Fulda, 
                                                                                          Wolf, 
             Erdelyi                               Eisenstein                   Gwiner, 
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             Hevesi                                Honig 
Ozkar Jaszai                                   Jakubovits 
Otto Korvin                                    Klein 
Kerekes                                           Krauss 
 
Waarom de Edom-Jood zoveel Duitse namen, als het niet was om op deze 
wijze het échte Juda (W.-Dld) de zegen te beroven, om zélf Juda te zijn - 
Ezau werd Juda- Jood. 
 
Szabados                 Singer                    Biro, Geiden, Oszkar Faber, 
Vince                  Weinstein             J. Czerni, Illes, Kalmar, 
Lengyel              Levkovits              Dienes, Chekaman, Werner, Sombart, 
Laszlo                Lowy                     Edmond Fleg, Barbusse, André Spire, 
R. Salkind          Semliachkay          Baruch Levy, 
l. Trotzky           Bronstein 
G. Zinoviev       Apfelbaum             Jakob Schiff, Kuhn & Loeb, Felix 
Warburg, 
Volodarsky       Kohen                     Otto Kahn, H. Hanauer, Guggenheim, 
M. 
                                                          Breitung, 
Vostanoleinn     Schlichter          Lazard-Fréres, Gunzbourg, Speyer en 
co, 
Larin                  Lurie                 Nye, Sannel Compers, Eberlin, A. Nossig,  
                                                    Von Haas, 
Kukorsky          Kukor                Ricardo Jorge, P Sokolowsky, Blank, 
Ulin, 
Radomilsky       Urisky               Steinberg, Schmidt, Knigkisen, 
Pfeningstein, 
Saguerky           Krohmal            Spitzberg, Simasko, Protzian, Ederer, 
                                                    Goldenrudin, 
Levinsky           Grundbaum       Krasikov, Rudnik, Martensohn, Pfeierman, 
                                                    Scheidner, 
Merzwinsky     Merzvin              Minnor, Askerloth, Beck, Beintler, 
Martius, 
Kogon              Kaganovich        Kontrady, Malkin, Manuilsky, Astzumb, 
Solvein, 
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                                                    Haskyn, Hinewitz, Gurko, Jaks, 
Axelrod, 
                                                    Furtenstemberg, Berman, Lutzk, 
Goinbark,  
                                                    Scherwin, Glausman, Schraeder, 
Groinim,  
                                                    Sternberg, Zolotin, Grünber, 
Schorodak,  
                                                    Slanks, Petz, Gersfeld, Fruntze, 
Fichmann,  
                                                    Potzern, Schutzman, Gübelman, 
Leviensohn 
                                                    Dietz, Glusman, Beckman, Kalman, 
Wempertz, 
                                                    Rappoport, Fudv, Fuchs, Bloschon, 
Schotman, 
                                                    Eismondt, Landeman, Kreinitz, 
Alperovitz, 
                                                    Hertz, Schilmon, Travid, Rotemberg, 
Klammer, 
Kisswalter, Moded, Smitdowitz, Kuwitb, Klautzner, Anderson, 
Scharach, Riphki, Kiamer, Scheischman, Lewison, Termizan, 
Rosenkolz, Zenderbaum, Pfalin, Kranopolsky, Simson, Schick, Tapkin, 
Gimel, Kauner, Wilkan, Siatroff, Grabner, Diamandt, Swerdin, 
Cremmer, Abelman, Zunderbaum, Tzeimbar, Riphkin, Schirota, 
Weltman, Lunberg, Fuschman, Krasicov, Knitzunck, Radner, Haskun, 
Goldenrubin, Frich, Bleichman, Lantzer, Lishatz, Lenin, Gan, Yudin, 
 
Zdanov = Lipsbitz 
Lavrenti Beria 
Malenkov, zijn vrouw Parelmutter ( geen Kozak, maar Jood) 
Nakita Kroestjov, broer van mevrouw Malenkov, dus van de Jodin 
Parelmutter 
Kroestjev’s vrouw Nina was Jodin, als ook de vrouw van Molotov, 
Mikoyan Bulganin, Mikoyan = Armeense Jood; Alex Kosygin, Andreiev, 
Poolse Jood, Litvinov, Reading, Thorez, Medes-Franze, D. Ben Goerion, 
J. Malik, Andrei Gromyko. 
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Tito = Josif Walter Weiss, Poolse Jood. 
Stalin = geen Georgiér, maar een Jood - Djougachvili ( zoon van Djou-
djoe = een eiland in Perzié waar Portugese Joden zaten, en later naar 
Georgië gingen). 
 
Allemaal Joden: Marx, Stalin, Lenin, Chroetsjov, Trotsky, Bresjnev, 
Kosigin, Podgorny, etc. 
Inmiddels is Khomeiny reeds aan de macht, 12-2-79. 
 
“Russische” 
 
ter ere van de Joden. 
 
Als Edom-Jood en CFR lid .... hoe dient men dán te handelen ? 
 
Dear henry, and dear Harry! 

allebei Jood. 

 

De BEERS : = Joods. Heel de diamantindustrie is praktisch in Joodse 

handen. Joods Kapitaal Monopolie - Wallstreet. 

 

Een Joodse aangelegenheid. 
Alle goud, diamant en grootindustrie, alsook de aardolie is in handen van 
de Joden .... wat geeft het dan als de dollar geen fluit meer waard is. De 
dollar, en al ons papieren geld is slechts een vodje in onze portemonnee, 
maar zij ... .zij hebben in hun kluizen de stukken goud, etc. opgeslagen. 
Wie doet hen wat? 
 
Zonden van het Communisme, uit het boek van dr. J. Verkuyl. 
 
Joodse Medium’s 
 
Wanneer wij in de krant lezen van de een of andere superkunsternaar, 
paranormaal begaafd persoon, of i.d. .... kun je er bijna altijd zeker van 
zijn dat die persoon van Joodse afkomst is. Ik denk o.a. aan Uri Geller 
met de zgn. paranormale gaven. Verder denk ik aan Vladimir Horowitz 
(73), de allergrootste musicus van deze eeuw, een in Rusland geboren 
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Jood die magische uitvoeringen geeft. Zelf zegt hij dat hijzelf niet speelt 
tijdens zijn acties, maar een Chopin of Shuman. De voorbeelden zijn 
talrijk om uit te breiden, denk slechts aan een ander “genie” de 
“vredesapostel” Henry Kissinger. Een spiritische geest of 
duivelverwante aanleg? Jezus noemde de Farizeen en Joden van Zijn tijd 
openlijk “satanskinderen”. Ten tijde van koning Saul tierde de 
waarzeggerij welig. Opmerkelijk is dit volk van God, vandaar dat deze 
zaak met wortel en tak uitgegroeid moest worden. Vrijmetselarij, CFR, 
Joodse (Ezau) producten. 
Uit Alarm. No. 8 1977. Men eze E. Smit : Vrijmetselaar of Christen?; 
Oost-West schijnstegenstelling: Rockefeller en de CFR; de 1-mei 
viering. 
 
WIE DEELT DE LAKENS UIT? 
 
Dit is een van de vele voorbeelden uit de pers. Washington, oftewel de 
CFR-Joden delen de lakens uit. Kan het duidelijker? Een wie bestuurt 
Amerika? Uit de Barneveldse Krant 10-4-‘78. Het merendeel van de 
namen die genoemd worden zijn van Joodse afkomst. 
 
Uit Haro nr. 2-1978. 
 
Het Congres, oftewel: de Superrijke Joden. Lees maar was Senator 
Fullbright zei, dat 75 leden van de senaat afhangen van de Joodse 
Lobby’s. 
 
Oost-West is een schijntegenstelling, wat blijkt uit hetgeen wijlen 
president Truman eigenrechtigd in 1948 deed, nl. het erkennen van de 
staat Israël zonder de V.N. en het Am. Hof te raadplegen. Voor Amerika 
was dit een grote verrassing. Maar ... wie was nummer 2 om die nieuwe 
staat te erkennen? Natuurlijk ..... de Sovjet Unie. 
 
Dat Carter een papieren stroman is, een spreekbuis van de CFR, bewijst 
zijn loon. Prinses Beatrix verdient 2x zoveel als Carter. 
 
Fluor is dienst van de CFR? 
Lees van E. Griffin: Kanker en Politiek. 
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En STIVO stuk: dokter voor de rechter. 
 
In “Koers” no. 110 stond dit stukje over de Reformater Maarten Luther, 
niet zo evangelisch op het eerste gezicht ..... of ....... zag Luther profetisch 
intuïtief dat dit Joodse volk bijna géén zier met het echte Israël heeft te 
maken? 
Zag Luther de Ezau-geest in deze mensen werken? 
Hitler bediende zich van deze uitlatingen van Maarten Luther om tégen 
de Joden te strijden. 
 
Kanker en Politiek. 
 
Door E. Griffen geschreven brochure kost slechts 1,75, handelt over de 
zéér belangrijke invloed der superrijke Joden i.v.b.m. onze gezondheid 
en centen. 
Uitgave : Moria stichting Amsterdam. 
 
Het getal 666 komt slechts tweemaal in de Bijbel voor. Eenmaal in 
Openb. En eenmaal in Kronieken. Het getal 666 dat betrekking heeft op 
het beest uit de aarde, de anti-christ, betekend dus goud, d.w.z. geld, 
hetgeen weer betekend geldmacht, de macht van het kapitaal. Dit is 
inderdaad het getal eens mensen, want wat is heb zuchtiger dan de mens. 
Het steeds materialistischer worden van het huidige mensdom, dat zal 
culmineren in de aanstelling van iemand die deze materialistische wereld 
moet redden, de anti-christ !! Wat betekend, gezien in dit licht, de naam 
Rockfeller? Deze naam heeft twee betekenissen. Beide zijn wel zeer 
opvallend i.vm. De inhoud van de brochure “Rockefeller en de 

C.F.R.”.Een “Rocker” (Engels) is een goudwasmachine. Het woordje 
“Rock” wordt in het plat Engels gebruikt voor geldstuk, duiten. In 
hetzelfde platte Engels is een “Rockefeller” iemand die voor zichzelf een 
hoop geld heeft bijeen geschraapt, zo in de betekenis van de Nederlandse 
uitdrukking “Oude duitendief”.  
Tot zo ver een der betekenissen van de naam Rockefeller, waarbij nog op 
te merken valt dat de Rockefellers enorm rijk zijn en de vraag gesteld zou 
kunnen worden hoe zij aan dat kapitaal zijn gekomen. 
De tweede betekenis is nog belangwekkender. Het Engelse woordje 
“Rock” betekent rots en “feller” betekent vellen, neervellen in de 
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betekenis van b.v. een boom neervellen, omhakken, of b.v. een wild dier 
met een goed gericht schotneervellen, doden. In beide voorbeelden 
betekent het dus, er een eind aan maken, uitschakelen. Want een 
omgehakte boom is geen boom meer en een neergeschoten dier is geen 
dier meer. De utigang “er” van “feller” duidt de man aan die dat vellen 
uitvoert. Nu vinden we in de Bijbel op 30 plaatsen gezegden over “de 

rots”,”een rots” of “rotssteen”, in de zin dat God, Goddelijke macht of 
Christus wordt bedoeld. In Math. 16:18 staat; 
 
“En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus; en op deze petra zal Ik mijn gemeente 

bouwen”. 

 

Petra betekent rots. Dus de gemeente van Christus (niet) te verwarren met 
de huidige kerken, vooral niet met de wereldraad van kerken, is gebouwd 
op een rots. In Math. 22:42 zegt Jezus zelf; 
 
“Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: de steen, die de bouwlieden 

verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks”. 

 

Als we dan de Schrift dienaangaande naslaan, vinden we in Jesaja 8:14 
dat die steen wordt genoemd een “rotssteen der struikeling”. Dus Jezus, 
zijnde die steen, wordt door Jesaja een rotssteen genoemd. 
De anti-christ wil de plaats innemen van de ware Christus. Om dat te 
bereiken moet hij dus de ware Christus, zijnde “DE ROTS”, uitschakelen, 
te niet doen. 
 
DE ANTI-CHRIST ZAL DUS EEN ROCKEFELLER MOETEN ZIJN! 
 
Ongetwijfeld zal de anti-christ een Jood zijn, d.w.z. een Jood die zegt dat 
hij een Jood is maar het niet is, maar in werkelijkheid een Edomiet, 
nakomeling van Ezau. 
 
Door A.D.P. v.d.Gaag. 
Postbus 29153 
0132 Sunnyside 
Rep. Z-Afrika. 
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De toekomstige Russische leider wéér een Jood. 
 
DE CHAZAREN. 
 
Het is reeds duidelijk dat de vrij grote massa Azkenaschische Joden,  
nakomelingen van het vroeger bestaande volk der Khazaren, in 
werkelijkheid geen deel uitmaken van het historische volk Israël. Maar 
daarmee houd het nog niet op. Er zijn onder de huidige Joden nog veel 
en veel meer personen die geen nakomelingen zijn van het historische 
volk Israël. Zo zijn daar een massa nakomelingen van het volk der 
Edomieten, nakomelingen van Ezau! We gaan even terug in de (Bijbelse) 
geschiedenis. Na dat het laatste restantje van het volk Israël door koning 
Nebukadnezar naar Babylonië was verbannen, lag daar het land Kanaän 
leeg en verlaten. De toenmalige Edomieten die even ten zuiden -oosten 
van Israél woonden, hebben daar gebruik van gemaakt en zich gaan 
vestigen in het zuidelijk deel van Kanaän. Toen na zeventig jaren 
ballingschap in Babylonië een klein aantal Joden naar Jeruzalem 
terugkeerden ( de benaming Jood is pas ontstaan tijdens de ballingschap 
in Babel) troffen zij ten zuiden er van grote getallen Edomieten aan. Om 
weer een lang verhaal kort te maken moet ik volstaan met de mededeling 
dat niet lang na de terugkeer van de Joden uit Babel, strijd ontstond tussen 
hen en de Edomieten. De Edomieten werden overweldigend en 
gedwongen het Joodse geloof te aanvaarden. Het gevolg was dat van 
lieverlede die Edomieten zich vermengden met de Joden. Door de tijd 
heen werd de herkomst van de Edomieten geheel vergeten en namen zij 
aan dat zij ook Joden, d.w.z. Israëlieten waren. 
DAT IS ZO GEBLEVEN TOT OP DE HUIDIGE DAG!! 
Later kwamen daar de Khazaren ook nog eens bij en zodoende groeide 
het handje vol Joden wat eens uit Babel terugkeerden, uit tot een grote 
massa en noemden allen zich nakomelingen van Israël! En maken zij er 
aanspraak op dat zij het uitverkoren volk zijn en recht hebben op het land 
Israël! En maken zij er aanspraak op dat zij het uitverkoren volk zijn en 
recht hebben op het land Israël. Maar u begrijpt nu toch ook wel dat 
slechts een heel, heel klein percentage van de huidige massa Joden, in 
werkelijkheid afstammelingen zijn van het ware historische volk Israël. 
Waarom ik u dat allemaal vertel? Wel, slechts vanuit de Bijbel is het 
huidige wereldgebeuren te begrijpen. Lees verder. Voor hen die de Bijbel 
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niet kennen of niet begrijpen, blijft de vraag omtrent het HOE en 
WAAROM van het huidige wereldgebeuren, inderdaad een vraag. Zij die 
de Bijbel wel kennen, aanvaarden ook dat God een plan met deze wereld 
heeft. Bij de uitvoering van dit plan gebruikt Hij het door Hem 
afgezonderde volk Israël als middel. Hier moet ik even inlassen dat zeker 
95% procent van het historische volk Israël NIET naar Babylonië is 
verbannen maar heel lang daar vóór naar het noorden, naar het 
toenmalige Assyrië en tot op heden nog NIET is teruggekeerd naar het 
land Israël, maar uiteindelijk terechtgekomen is in noord-west Europa. 
Vele lezers zullen hier de schouders ophalen, maar bedenk dat al u 
schouderophalen NIETS aan de waarheid zal veranderen. De 
tegenspelers van God, satan, wil Gods plan met deze wereld verstoren en 
zijn eigen plan in de plaats daar van stellen. De kortste en meest 
effectieve middel daartoe is het opzij schuiven van het ware historische 
door God “apart” gezette volk Israël, en daarvoor in de plaats een ander 
volk te stellen. Slim als de satan is, doet hij dat natuurlijk zo dat niemand 
zulks in de gaten heeft. Hij moet een soort “pseudo” volk Israël ontstaan! 
Het is de satan zowaar reeds gelukt om een deel van dat pseudo volk 
Israël terug te brengen naar het land Israël. Maar satan weet ook dat het 
ECHTE volk Israël nog steeds bestaat en waar dat is. Daar zit de satan 
eigenlijk wel mee in z’n maag! 
Maar ook daarvoor heeft hij een oplossing. VERNIETIG HET 
CHRISTENDOM en het ware historische volk Israël zit verborgen onder 
de Christenvolken. Met Christenvolken bedoel ik de (zeer globaal) 
PROTESTANTSE noord-west Eur. Volken en de van daar uit 
geëmigreerden naar Amerika, Australië, Nw.-Zeeland en .... Zuid-Afrika 
en Rhodesië!! 
Om dat Christendom te vernietigen gebruikt de satan de Khazaren en 
Edomieten! 
Hij heeft deze tot het uitverkoren volk verklaard, hen de geldmacht in 
handen gegeven en middels die geldmacht is de satan bezig het 
Christendom te vernietigen en daarvoor moesten er PROGRESSIEVE 
groepen over de gehele wereld tot stand worden gebracht. Gemakkelijk 
genoeg, met een heleboel geld (macht). Je koopt de hele wereldpers op 
en klaar ben je! Middels de wereldpers maak je en braak je het menselijk 
denken, nietwaar? 
Begrijpt u nu wat de PFP te maken heeft met Khazaren (Edomieten)? 
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Zuid-Afrika en Rhodesië, zijn de laatste bolwerken van het Christendom. 
En het is DAAROM dat de hele wereld (pers) te keer gaat tegen Zuid-
Afrika en Rhodesië. 
Er bestaat een massa lectuur betreffende het boven behandelde 
onderwerp. De geinteresseerde lezer mag ook mij om verdere gegevens 
vragen. Het zal u gratis worden toegezonden. 
 
Naschrift over de Chazaren ( men leze van L.v. Zetten in een Nieuw 
Geluid nov ‘76 p. 234 hierover meer) 
Arthur Koestler schrijft in zijn boek “The thirteent tribe” dat de meeste 
van de ca. 14 miljoen Joden op deze aarde GEEN Semieten zijn en de 
Europese en Amerikaanse Joden hun oorsprong merendeels NIET 
moeten zoeken bij de TENTEN JAKOBS, maar bij de 7e eeuwse 
Kaukasische Nomaden, de Chazaren ( een Slavisch ras, Jafeth?) Joden 
die voor de Byzantijnse vervolgingen vluchten naar Chazarie huwden 
daar Chazarenvrouwen. Toen de Mongolen in de 13e eeuw optrokken 
vluchtten de Joden naar Oost- en Midden Europa, en hieruit zouden de 
Azkenazim of Europese Joden uit Rusland en Polen zijn voortgekomen. 
De ware Semietische Joden zijn volgens Koestler afstammelingen van de 
Sefardim, die gezworen hebben vanuit het M.Oosten via N. Afrika, 
Spanje en Portugal. 
Simon Wiesenthal zegt in zijn boek”Zeilen der Hoop” dat de Charzaren 
geen Juda-hieten en ook geen Israëlieten van de 10 stammen waren, maar 
een vreemd volk. 
(Misschien moet hun afkomst alleen bij Ezau gezocht worden). 
 
Z-Afrika, de GANS die gouden eieren legt. 
 
Overal hoor je de kreet dat de westerse wereld Z-Afrika moet boycotten. 
Waarom toch? Zeker omdat daar een stel blanken met de zweep hun 
zwarte broeders zouden opdrijven. En dat die blanken daar niet mee 
willen werken aan de vrijheid voor de zwarten en nog onderscheid 
maken, racisten zijn. Net alsof wij hier zulke lieverdjes zijn. Wat is er 
allemaal van waar wat ons via de nieuwsmedia wordt voorgeschoteld? 
NIETS Wij Westerlingen laten ons bedriegen door een stel raddraaiers 
die het op de gouden eieren van Z-Afrika hebben voorzien en NIETS op 
hebben met de toestand der zwarten. De zwarten hebben het momenteel 
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in Z-Afrika beter dan alle zwarten van geheel Afrika. Zij hebben aan niets 
tekort en zouden er niets voor voelen dat de blanken weggingen. De 
gouden eieren van Z-AFrika, om er enige te noemen: het is een land, ja 
het enige land in Afrika wat genoeg voedsel produceert voor zijn eigen 
volk en nog kan uitvoeren ook. Het land kan uit steenkoop benzine maken 
(Sasol 1 en 2) en het heeft veel grondstoffen van hoge waarde. Het is een 
strategisch gouden punt. Z-Afrika heeft zich door al dat boycotten leren 
behelpen en van de nood een deugd weten te maken. En, mogen wij als 
de zogenaamde westerse Christenlanden het niet als een gouden ei zien 
wanneer de regering, het parlement als het begint eerst in gebed tot God 
gaat? Vorster en Smith doen het, en is dit in het Westen sinds heugenis 
nog gehoord? 
Drh. J.G. Heitink schreef in de Telegraaf 12-11-‘77 : de 
huichelachtigheid van de UNO-leden rijst jegens Z-Afrika 
langzamerhand de pot uit. Alles wat in Z.A. gebeurt wordt door een 
eenzijdig georiënteerde wereld op een goudschaaltje gewogen, en het 
negatieve nieuws komt juist hard aan. Amerika loopt vooraan in het 
veroordelen van dat land, maar leidt wel helikopterpiloten voor de aan 
Oeganda geleverde halfschroefvliegtuigen op ...... voor de gevreesde Idi 
Amin die honderdduizenden doden op zijn geweten heeft, maar naar Z.A. 
waar de toestand niet te vergelijken is met die van Oeganda, mag geen 
schroefjes voor een geweer. 
Laten wij maar niet eens spreken over het geld van ex. Min. Pronk (gaf) 
geeft en de Wereldraad van kerken aan de zgn. bevrijdingsbewegingen. 
Waarom komt er nooit eens een verslag van redevoeringen van Vorster 
in het nieuws? Waarom loopt Amerika voorop in de strijd tegen Z-Afrika, 
ware het niet dat de grote meerderheid van de Amerikaanse regering uit 
Joden bestond en de grote man van het goud in Z-Afrika, dhr 
Oppenheimer, ook zelf een Jood was, het zou voorwaar minder woelig 
zijn. Wat voor “jodenstreek” schuilt hierachter? 
Voor verder inlichtingen is er o.a. 
Stichting Geen Kerkgeld voor Geweld, Postbus 3 Laren. N.H. 
Ned. Z.a. werkgemeenschap, Postbus 371, Wageningen. 
African Expres, Postbus 45, Mijdrecht. 
HARO P. Moonslaan 5, Edegem Belgie. 
Hieronder nog een klein stukje uit een Z-Afrikaans ochtendblad: 
 



De Mysterieuze Macht achter de Joden                        No.821 

 

55 

 

STATISTIEK PRAAT 
 
In reactie op voortdurende aanklagte uit die buitenland dat die 
swartmense in Suid-Afrika in onderdrukte toestande leef en dat hulle 
geleenthede en regte misken word, het die Eerste Minister Saterdag die 
betrokke statistiek aangehaal: Swartmense in S.A. besit sowat 260.000 
motors. Dit is meer as die motors wat besit word deur swartmense in die 
res van Afrika en ook meer as die inwoners van Rusland. Moterbesit weet 
ons almal, is een van die internasionaal aanvaarde maatstawwe van sosio-
ekonoise standaarde. En met reg kan ons seker nou wonder of die deel 
van mnr. Vorster se toespraak op Groblersdal erens ‘n plekkie in ‘n 
oerseese koerant sal kry. 
 
OOSTBLOK trekt profijt uit boycot Z.Amerika, Telegraaf 11-12-78.   
Lt. Het Beste Jan. 1978 nr. 244 p. 125 
FWC Neser : Apartheid. 
Het kapitalisme heeft Z-Afrika nodig om z’n geld (goud) monopolie te 
verzekeren. 
De Sovjet heeft Z-Afrika nodig om daardoor het vrije Westen in te 
palmen (zogenaamd). 
Z-Afrika is voor beiden de sleutel naar de wereldheerschappij. De 
strategische sleutel ligt bij Kaap de Goede Hoop, waar 70% van de W. 
Europese invoer voorbij trekt. Lenin wilde Europa veroveren via de 
kolonie, met name Z-Afrika ..... en daar wordt door zijn volgelingen 
momenteel hard aan gewerkt. 
 
DE JOODSE SUPER-BANKIERS. 
 
Het blijkt zonneklaar voor ieder die niet geheel onwetend is aangaan de 
het CFR systeem oftewel de onzichtbare regering van de VS., dat de 
Joden achter de schermen de touwtjes in handen krijgen voor een 
algehele wereldregering door hun superieuren. Geen prijs is voor de 
heren te hoog om dat doel te bereiken. 
Als er iets op het gebied van revolutie gefinancierd moet worden 
waardoor de positie van de CFR sterker wordt, kunt U bij hen 
aankloppen. De schepping van het Russische Communisme ( men 
spreekt van socialisme als de weg naar het einddoel, algeheel 

De Mysterieuze Macht achter de Joden                        No.821 

 

56 

 

communisme) is te danken aan de Internationale Jodenbankiers uit New 
York. Jacob Schiff, agent van de Rothschilds, van de Kuhn en Loeb and 
Company gaf in 1917 maar liefst 20 miljoen dollar aan Lenin en Trotsky 
(eveneens Joden) om als grote verkopers van het Bolsjewisme te 
functioneren en het er door te drukken. Men ziet, het communisme is een 
pracht schepping van het kapitalisme!  
De Rothschilds financieerden 200 betaalde agenten om de UNO op te 
richten, de VN. Beide wereldoorlogen kwamen tot stand door middel van 
deze Edom-Joden. 
De Rockfellers hebben de geldmacht en pers onder controle, en ga zo 
maar door. Het boek van Hitler “Mein Kampf” was niet door Hitler maar 
door een CFR agent geschreven R. Hess en Goring, om als knuppel in 
het Duitse hoenderhok geworpen te worden. Het dringt ook zachtjes aan 
door tot de pers. In de Telegraaf van 23-7-‘77 stond dat Moskou de 
“Joodse bankiers van Amerika hun steun aan Israël verweten”. Moskou 
gebruikte niet meer het woord zionist, maar Jood! 
In Jakobus 5 lezen wij van deze Joodse Superbankiers die lekkerlijk leven 
en de arbeiders uitbuiten. Jakobus vereenzelvigt deze geldwolven met 
hen die de moord op Jezus pleegden, eveneens een troep Edom-Joden. 
De spotprent uit de 2e wereldoorlog is helaas maar al te waar, want die 
Jodenkliek is de CFR, dat zijn de Joodse wereldbankiers. Als wij de man 
bovenaan op het plaatje een Rockefeller of Rothschild noemen, de linkse 
een Wilson, de rechtse Stalin en de onderste Churchill. Welaan, zijn dit 
de WIJZEN VAN DE PROTOCOLLEN VAN ZION? 
Stalin heeft meer gruwelen op zijn kerfstok dat heel Duitsland, en toch 
zwijgt een ieder. ( Stalin was met een Jodin gehuwd, zelf was hij ook een 
Jood). Voor hen die nog iets uit een Z-Afrikaans ochtendblad willen lezen 
over de CFR het hierna volgende. 
 
De Russen ( de Joden) willen de blanken weg hebben, om er hun rooie 
kameraden te plaatsen, want de zwarten zélf redden het nooit. 
 
Uit een art. Haro. 7-‘78. 
U weet wel wie de Rockefellers en Rothschilds zijn. Zie elders .... De 
huidige processen tegen de dissidenten in S.U. geven een beeld dat die 
Joden toch weer goed in een hoek worden gedrukt. Door wie???? 
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Is Schmidt soms óók Jewish? 
Weet hij niets van de zaken zoals ze werkelijk zijn? Laat hij zich voor 
een Zionistische reclamekar spannen? Waarom draagt O.Dld NIETS van 
deze z.g.n. “Erflast”? Alle zogenaamde dodenkampen bevinden zich op 
Oost Duits gebied, dus zouden zij vooral “wiedergutmachung” moeten 
betalen! 
Het is weer een Jodenstreek om d.m.v. het Marchallplan West Dld tot een 
der grootste landen ter wereld te maken, om het echte Juda te laten 
werken voor het pseudo Juda ... uitbuiterij! 
 
                                                           Perez = 
             Juda                           barst, doorbreken ... op U is de breuk, 
Zerah   tweeling    Perez        de bovenste tussen de ware Juda-hieten 
                              David       en de pseudo Joden. 
 
Juda .... gij zijt het .... U zullen Uw broeders loven gij zijt het staat NIET 
in de grondtaal .... hier hebben de Statenvertalers voedsel extra gegeven 
voor de zogenaamde Jodenverheerlijking, door speciaal de nadruk op 
Juda te vestigen, wat beslist niet zo is. Juda krijgt het eerstgeboorterecht 
niet i.p.v. Ruben. Nee, Jozef krijgt de eerstgeboorte, d.w.z. Efraim, daar 
Lea in feite Jacobs eerste gekozen vrouw niet was, maar Rachel! Lea is 
door bedrog Jacobs eerste geworden, maar niet met recht. Er schijnt met 
de kinderen van Juda iets wonderlijks aan de hand te zijn. Perez, de barst, 
scheurman, waardoor er goede vijgen en kwade vijgen voortkwamen uit 
één stam. Neem Nahesson, Nashon, = zoiets als tovenaar/slang, en 
Johannes de Doper noemt de Joden die tot hem kwamen 
“adderengebroed”, en Jezus noemt hen ook met dergelijke benamingen. 
Een soort regelrechte slangen (satans) inmenging direct naast de 
koningslijn. Juist uit deze boze beïnvloeding komen de Joden voort, zij 
zijn als de pottenbakkerskruik die onherstelbaar kapot was, de boze 
vijgen. 
De Perez-barst gaat nog steeds door .... het is een soort voortgaande 
repeterende breuk ... tezien in de Joden van nu .... De Amerikaanse en 
Russische Joden in de top gaan zich scheiden.... Juda-Perez door het grote 
oude Duitsland loopt nu ook een barst-breuk. Oost en West Dld - de 
nationale trots gebroken, maar ook wellicht is het echte Juda gedeelte 
afgescheiden van het pseudo-Juda. 
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Opmerkelijk is het kaartje met de zgn. verbrandingskampen, die allen aan 
de Oostkant liggen. Ook is de heraldiek van Oost-Dld geheel anders dan 
W.Dld. 
JUDA GIJ ZIJT HET 
 
W.Dld. 
          (Juda) gij zijt het. 
Z.Afr. 
 
Chr. uit Juda moest teruggeven wat Hij niet geroofd had Ps. 69:5, en 
W.Dld moet nu wedergeven (wiedergutmachung) aan de Zionisten voor 
wat zij niet gedaan hebben ... Jodenbedrog. 
 
HOLOCAUST. 
 
Holocaust is een film over de zogenaamde slachting der Joden door de 
Nazi’s, en was te zien op de W-Duitse televisie van 22 tot 27 jan. 1979. 
Holocaust betekent: brandoffer, slachting. 
Deze film is een Joodse hetze-film van het vuilste soort, met een super 
propaganda voor de “arme” jood. 
Deze film is geheel door joden vervaardigd; zij willen op deze wijze 
opnieuw de W-Duitsers in een hoek drukken met hun leugen gruwel 
propaganda, ondanks alle W-Duitse wiedergutmachung. 
De geboorte van Holocaust verliep als volgt: 
De NBC tv omroep was bijna failliet, terwijl de AVC tv omroep reuze 
winsten maakte met de succesvolle serie “Roots” van dhr Silvermann ( 
een Jood). De NBC is geheel in Joodse handen, en, men kocht dhr 
Silvermann aan, en deze redde de NBC van haar ondergang dankzij 
Holocaust. 
De topman van NBC, Irwin Segelstein (jood) gaf aan de chef’s van Titus 
Produktion de opdracht Holocaust te maken. Dat zijn Robert Berger en 
H. Brodkin (beide Jood); en Gerald Green was de autheur, terwijl als 
directeur weer een jood werd aangetrokken nl. M. Chomsky, berucht om 
zijn haat tegen de W. Europeanen. In 18 weken draaide men bijna 160 
km film voor zo’n 6 miljoen dollar. De nieuwe chef van NBC, de jood P. 
Klein, was enorm onder de indruk van het eindresultaat, dat hij tevens 
Holocaust in pocket-vorm uitgaf, oplage reeds 2 miljoen. 
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De reacties van de Amerikanen nadat men Holocaust op het beeldscherm 
had vertoond, beantwoordden volkomen aan de verwachtingen der 
producers, nl. haat tegen de W.Duitsers, en de roep om nog meer 
wiedergutmachung! 
Het eigenlijke doel van Holocaust is om tevens de waarheid te 
onderdrukken, want het aantal boeken met bewijzen wordt met de dag 
groter dat er beslist geen 6 miljoen joden zijn omgebracht door de Nazi’s, 
en er is Auswitz géén gaskamers ooit hebben gefunctioneerd om Joden 
te vergassen. Steeds meer getuigenissen komen er los tegen deze grootste 
leugenzwendel van het Internationale Jodendom. 
Trouwens, alle zogenaamde vernietigingskampen laten in O. Dld, en niet 
in W-Dld, dus in wat momenteel communistisch gebied is, waar niets te 
controleren valt. Het Zwitserse Rode Kruis heeft men in Auswitz alles 
laten zien, maar géén gaskamers. Het aantal omgekomen wordt door dit 
Rode Kruis op 300.000 geschat, en NIET meer. Het staat vast dat op 
joods gezag van 1917 tot 1977 meer dan 66 miljoen russen zijn 
omgebracht op gewelddadige wijze, waar geen haan naar kraait. De 
Russische, Hongaarse, Roemeense en Yugoslavische regeringen bestaat 
voor 100% uit Joden. Het communisme is geheel een joods product. 
Je vraag je wel af waarom die W.Duitse melkkoe zo uitgemelkt moet 
worden, en Bonn betalen moet aan de Zionisten-staat Israël welke pas 3 
jaar na de 2e wereldoorlog werd opgericht. En, hoe is het vandaag de dag 
mogelijk dat intellectuele hooggeplaatste W-Duitsers verbannen worden 
wanneer zij de waarheid omtrent de Joden aan Bonn voorleggen? 
Wie meer hierover wil weten schrijven naar: 
Samisdat, 206 Carltonstreet, Toronto M5Z 2Li Ontario Canada. 
UN. Postfach 400215, 4630 Bochum 4 W.Dld. 
D. Arbeitskreis Postfach 1706, Witten 5810. Wl.Dld. 
Ederer Verlag Elvirastr. 14 8000 Munchen 19. W.-Dld. 
D.Burgeriniative AE Box 1116, Buffalo NY 14211 USA. 
Hist. Rev. Press Chapel Ascote, Ladbroke, Sautha, WarwichB. 
 
Pf van der Meer. Nieuw-Millingen. 
 
Holocaust boekt voor de Joden goede resultaten, zie de berichten. 
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De insider Muron. C. Fagan schrijft in zijn CFR Complot op p. 3: Hitler 
is door Krupp, die Kennedys, Schiffs, Lehmans, Baruchs, warburgs en 
Rothschilds gefinancierd om de Joden te vervolgen. Op p.9 : de 2e 
wereldoorlog had ten doel om het Nazisme te vernietigen en de macht 
van het politieke zionisme te verstreken zodat de staat Israël in Palestina 
gevestigd kon worden. Hitler heeft de Joden beschuldigt van het gehate 
verdrag van Versailles, in opdracht van de CFR. Lit. None dare call it 
treason. J. Stromer. 
 
WIE EN WAAR IS JUDA? 
 
Het gaat over de goede vijgen uit Jer. 24. Een groot deel is met een der 
deportaties van het huis Israël meegevoerd naar Assyrië en ??? en de rest 
van het huis Juda bleef in Palestina. Eerst daarna werd nog een groep 
weggevoerd naar Babel, de Jojachin-groep, en pas daarna werd het 
gewone volk naar Babel gebracht in de ballingschap, de Zedekia- of 
kwade vijgen-groep, die na 70 jr. terugkeerde en “Joden” werden 
genoemd. 
Het gaat ons niet om de Joden, maar om de ruim 95% andere Judahieten; 
waar zij zijn gebleven. Over de migraties is veel goede lectuur zodat wij 
niet alles herhalen. 
Zoals bekend is ons koningshuis West Duits. H.M. Juliana kan haar 
stamboom herleiden, evenals koningin Elisabeth, tot David en Juda. De 
scepter zou niet van Juda wijken en IS NIET geweken. Uit deze 
vorstenhuizen zal beslist Silo als Hij komt het koningschap 
opeisen/overnemen. Wanneer wij W. Duitsland bezien is dat stellig Juda. 
In het grote Duitsland is een scheur gekomen door de 2e wereldoorlog, 
zodat mogelijk Juda als nu afgescheiden is van niet-Juda. Met twee 
wereldoorlogen achter zich is W. Duitsland als een leeuwenwelp 
opgeklommen van de roof. Ook al moet de leeuw zich daarna krommen 
laat hij het er niet bij zitten; vergelijk de enorme wederopbouw en 
technische prestige ( zijn handen moeten hem genoegzaam zijn) van W.-
Dld, een volk dat keihard werkt. 
Breng hem weder tot zijn volk, misschien is dit geschied door de bewuste 
scheiding tussen Oost en West, zodat nu w.-Dld tot de andere 
Israëllanden behoort. W.Dld een land van wijn. Juda bindt zijn jonge ezel 
aan de wijnstok en wast als het ware zijn kleed in de wijn. Het is het land 
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van het hoogste alcoholgebruik “hij is roodachtig van ogen door de 

wijn”. 
Ondanks, wat geweest is (de twee wereldoorlogen) staat W.-Dld hoog 
aangeschreven in het Westen “U zullen Uw broeders loven”. Juda was 
niet een der braafsten, W.-Dld ook niet. De heraldiek wijst van W.-Dld 
ook in de richting van Juda, er komen in de wapens en emblemen veel 
leeuwen voor, zelfs een drietal harpen en enkele witte paarden. In een 
bepaalde stamboom komen veel Ieren voor ...... terwijl in O.-Dld meest 
de dubbele adelaar en de beer voorkomen. Op oude kaarten uit de tijd van 
de Nassau’s komt tot uitdrukking dat er toen in feite geen scheiding was 
tussen Nederland en W.-Dld. Heel goed mogelijk dat het als één Israël-
land is te zien. 
Dhr. A.D.P.v.d.Gaag heeft in zijn boekje over het huis Juda uiteengezet 
hoe een groot deel van Juda in Z.-Afrika vertoeft, omdat daar juist veel 
Hollanders en W.-Duitsers wonen. Het is geschiedvervalsing om W.-Dld 
de schuld te geven van moord op de zgn. 6 miljoen. Blijkbaar moest de 
gedachte, het feit dat W.-Dld Juda was (kon zijn) voorgoed uitgebannen 
worden, doordat zij juist tegen de Joden zoveel kwaad aanrichten, .... 
maar ; die Joden waren dan ook voor meer dan 90 % geen Israëlieten. 
Onwetend heeft W.-Dld veel tegen Edom gestreden, omdat God een strijd 
heeft tegen Edom-Amelek van geslacht tot geslacht. 
Merkwaardig dat de goede vijgen een elitegroep was, een groep 
vaklieden, smeden, timmerlieden, etc. Zien we de technologie van W.-
Duitsland en de fenomenale kennis op allerlei vakgebied, die ten uitvoer 
is gebracht, ja, dan lijkt het er wel goed op dat W.-Duitsland een groot 
deel van Juda is. De techniek zit in ‘t bloed. 1 Kon. 24:16 de 7000 
handwerkslieden, 1000 smeden, allemaal dappere krijgslieden. 
 
DE LEGENDE DER ZES MILJOEN. 
 
Het verhaal van de zes miljoen Joden die tijdens de 2e wereldoorlog 
zouden vermoord zijn heeft een groot politiek voordeel gehad, een soort 
chantage. De Joden hebben alleen het leed in de laatste wereldoorlog 
geleden uitgebuit, terwijl dit immers alle volken min of meer hebben 
geleden. De sterke financieel positie van de Joden direct na de oorlog is 
voor een groot deel te danken aan de vermeende massamoord op de zes 
miljoen. Tot nog toe is door W.-Duitsland als wedergoedmaking het lieve 
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bedrag van 36 miljard mark betaald. Het grootste deel ging naar de staat 
Israël, en de rest naar meer dan 3 ½ miljoen Joodse eisers welke zeggen 
geleden te hebben onder de Nazi-regiem. (een echte Jakobsgeschenk om 
Ezau een beetje op z’n gemak te stellen). 
De beschuldiging van de 6 miljoen moest dienen om de nationale trots 
van het z.g.n. Herrenvolk te breken, wat een bedreiging is tegen het 
Duitse ras. Er zijn vele rassen in het Westen gekomen, die als het ware 
een plaag vormen als gevolg van de aloude bileamslist, omdat Israël 
alleen kapot te krijgen is door ..... ras vermenging. Wat is het gevolg van 
de beschuldiging der 6 miljoen? Dat niemand in het Westen zijn mond 
durft open te doen om niet voor een rascist uitgemaakt te worden, want 
..... racisme is toch immers het zogeheten waarmerk der Nazi’s ! Prof. 
Rassinier schrijft over de zes miljoen legende als beweegreden voor de 
Joden om eenvoudig met een evenredig aantal lijken de enorme subsidies 
te rechtvaardigen welke W.-Duitsland sinds het einde van de oorlog elk 
jaar aan Israël betaald, als schadeloosstelling voor Letsels, waarvoor W.-
Duitsland bovendien moreel en wettelijk NIETS aan Israël verplicht is, 
aangezien in de tijd dat deze letsels aangebracht zijn er nog geen staat 
Israël was. Het is daarom ook maar enkel een verachtelijke materiele 
kwestie der Joden om geld van W.-Duitsland in ontvangst te nemen. 
In feite betaald W.-Duitsland dubbel, door nog een andere Jodenstreek. 
Het betaald voor de zgn. zes miljoen, en ze betaald tevens aan vijf miljoen 
een “wiedergutmachung” aan de rechtmatige erfgenamen van diegenen 
die gestorven zijn ... kan het nog erger? Voordat de oorlog begon 
woonden er in geheel Europa nog geen zes miljoen Joden. Uit statistieken 
blijkt dat er meer dan 4 tot 5 miljoen Joden geëvacueerd zijn naar andere 
gewesten, en hebben aldaar dikwijls een andere naam aangenomen, en 
noemden dit “hun vernietiging”! Er zijn dus geen zes miljoen Joden in 
de kampen vernietigd, maar ongeveer een vijf miljoen, wat betreft hun 
naamsverandering. Het Zwitserse Rode Kruis stelt het aantal slachtoffers 
op ongeveer 300.000., wat niet allemaal Joden waren.  
Onder de Duitse heerschappij stonden drie miljoen Joden, en hoeveel 
leefden er van hen nog na afloop van de oorlog? Welnu, dat is heel 
eenvoudig, want in 1965 waren er maar liefs 3.375.000 Joden die een 
individuele wiedergutmachung van de W.-Duitse regering ontvingen. 
Dus .... is het merendeel van de toendertijds levende 3 miljoen in 1965 
nog in leven geweest. U moet het boekje van Richard Harwood beslist 
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lezen over deze zaak, de titel is: Stierven en werkelijk zes-miljoen? Voor 
vier gulden bij Postbus 4, Wijnechem. België b2110. 
Ook wordt hierin bewezen dat het beroemde boek van Anna Frank een 
vervalsing is, en niet echt is gebeurd. Geen pro-nazibetoog, maar de 
werkelijkheid. 
De propaganda der 6 miljoen wordt hemelhoog opgevijzeld, maar waar 
wordt ooit de vinger opgeheven tegen de Joden die met hun 
communistische heilstaat in Rusland wel een 60 miljoen slachtoffers 
maakten? O wee, als er iemand een Jood aan durft te raken maar .... zij 
mogen alles. 
In de VS. Heeft men 8 miljoen Indianen uitgeroeid; in China meer dan 
60 miljoen, enz. En niemand rept er een woord over, maar wel over die 
zogenaamde 6 miljoen Joden. 
 
IS DE REPUBLIEK ISRAËL HET PROFETISCHE ISRAËL? 
 
Rabbi Mosje Paroesj, één van de leiders van Agoedas Jisroel 
(wereldbond van orthodoxe Joden in 1912 opgericht te Katowice) 
verklaarde die Joodse natie (moet eigenlijk zijn Israëlische natie) te 
erkennen welke door de Messias zou worden opgericht. Ook de Mea-
Shearim beweren hetzelfde. Het profetische Israël van de toekomst zal 
immers géén republiek, maar een Koninkrijk zijn, en dat is het grote 
verschil tussen de huidige staat en het toekomstige koninkrijk. Vele 
hedendaagse Joden zijn Edomieten en geen afstammelingen van Juda. De 
Joden zijn niet geheel Israël. Het begrip Jood heeft nooit op de 10 
stammen betrekking gehad. Ook ongelovige proselyten werden Joden 
genoemd.  
Binnen het hedendaagse Jodendom bevindt zich het gehele Edom-
Amelekvolk, de aartsvijand van Juda en Christus. Ook bevinden de 
Chazaren - de Askenische Joden zich aldaar, zodat momenteel 80 % 
proselyten in de staat Israël zich bevinden, waaronder Chazaren, 
Etiopieërs, Edomieten, Falasja’s, Itureëers, Arabieren, Negers, 
Japanners, enz. Merkwaardig is het dat achter de belangrijkste 
Jodenvervolgingen uit de geschiedenis steeds “Joden” stonden als 
Eichmann, Heydrich, Trotzky en Toryuemada. Ook is het Zionisme 
louter Marxisme onder een andere mantel. Marx was een Jood en tegelijk 
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antisemiet. Zijn boek “Een wereld zonder Joden” is zó rood dat men bij 
het lezen denkt te maken te hebben met Hitler. 
De Joden hebben zich het méést vermengd van al de stammen. Herodus, 
Alva, Spinoza, Marx, Freud, Einstein, Velikovsky, Franco, Perez, Lopez, 
Kissinger en velen meer worden allen Jood genoemd. Zo zal de antichrist 
ook een Jood uit de lijn van Ezau- Amelek. De antichrist zal iemand zijn 
die aanspraak maakt op het eerstgeboorterecht van Jakob-Juda-David, 
maar in feite een zoon is van Ezau, Amelek-Agag. Zijn stem zal Jakobs 
stem zijn, al hoewel zijn handen Ezaus handen zullen zijn. Rabbi Dr. 
Gotthold (minister van Godsdienst in Israël) zegt dat over de huidige staat 
Israël geen zinnig woord kan worden gezegd wanneer men niets afweet 
van het Judaisme (daarbij bedenkend dat ieder “isme” een menselijk 
systeem is). Momenteel is in het huidige Israël de vraag wie een Jood is 
een levensgroot probleem. Het Zionisme heeft met het anti-semitisme 
geleid tot de terugkeer en stichting van de staat Israël. Vele Christenen 
zien hierin de Bijbelse vervulling der beloften. Dat kan niet zo zijn, want 
de terugkeer (Alija) zal onder één HOOFD geschieden van de beide 
“huizen Israëls Hos. 1:11. De huidige staat is niet het profetische Israël 
van de toekomst, en geen Jood zal hierop iets aanmerken, maar wel vele 
Christenen zijn het daarmee niet eens. Bij de grote terugkeer zal de Heere 
Israël “Mijn Bruid” noemen. Zie Jez. 51:11, 49:13 Jer. 31:10-12. Dit is 
niet de terugkeer van 1948. Ezau grijpt vooruit naar het 
eerstgeboorterecht, want het Israël Gods is nog steeds in de verstrooiing. 
Velen staan paf van hetgeen de staat Israël doet, zowel het goede leger, 
als wel de kunde in het vruchtbaar maken van de woestijn. Men laat 
letterlijk de woestijn bloeien als een roos. En toch is ook dit niet de 
vervulling van de profetie, omdat Deut.11 ons een heel andere wijze van 
voorspoed tekent. Het land waar Israël destijds naar toe reisde was niet 
als EGYPTE wat men zelf kan bewateren als een kruid hof dmv irrigatie, 
watergangen en kanalen 11:10. Kanaan was een land van bergen en 
dalen, een land waarin Israël geheel afhankelijk was van God omdat het 
land water dronk doordat het regende. Het land werd door God verzorgd, 
en Israël van Gods knecht. Gods ogen waren het gehele jaar op het land 
gericht om het te voorzien van het nodige, onder voorwaarde dat Israël 
de geboden Gods onderhield. Bij ongehoorzaamheid zou God de hemel 
toesluiten. Welnu, momenteel onderhoudt Israël als natie niet Gods 
geboden, en men maakt zelf de woestijn vruchtbaar. Net als in Egypte 
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graaft men kanalen, enz. En men verwacht het niet van God dat Hij de 
vroege en late regen geeft voor het land tot wasdom. Israël is uniek, het 
mag immers niet zelfstandig zijn, en niet op eigen vernuft roemen, maar 
algeheel van JHWH hulp in alles verwachten. Alles is nog toekomst, en 
de beloften wachten nog op hun vervulling. Kom Heere Jezus, kom haast 
en vergader Israël uit al de volkeren, Uw Naam ter eer. 
Ezechiel 37 toont ons in het laatste deel duidelijk dat Israël nog NIET uit 
de volkeren is teruggekeerd. Daarom kunnen wij niet met drs. 
J.v.Barneveld instemmen wanneer hij in zijn ICN blad schrijft dat wij ons 
solidair moeten opstellen t.o.v. de staat Israël, want deze staat “is het 

begin van de verlossing van God voor Zijn volk”. Het grootste bewijs dat 
de huidige republiek niet het ware Israël is zou door velen moeten worden 
opgemerkt uit het feit dat de Yom Kippoer oorlog begon in 1973 op de 
Grote Verzoendag, volgens Rik Valkenburg onder synagoge-tijd. Helaas 
blijven de ogen gesloten en neemt men het Egypte hoogst kwalijk dat 
men juist dit “uitverkoren” volk op zo’n feestdag aanvalt. 
Nooit heeft men schijnbaar het Goddelijk bewakingsverdrag gelezen in 
Gen. 35:5. Altijd heeft God Zich aan deze belofte gehouden, en nu ineens 
niet? 
Nooit is er een inval geweest tijdens een van de drie grote feesten, en 
anno 1973 wél. Hoe dat zo? Het antwoord is .... omdat God deze staat 
niet erkent en beveiligt, lees ook Ex. 34:24. 
 
ISRAËL PROPAGANDA. 
 
Er is van allerlei propaganda voor de huidige staat Israël. De staat Israël 
zou onoverwinnelijk zijn .... je moet het maar geloven. De gehele pers en 
de geschiedbeschrijving over de Joden werd, wordt en is vervalst. De 
propaganda is er op gericht om bij de mensen het gevoel te kweken dat 
die Joden toch wel erg in een hoek zijn gedreven, sterk gediscrimineerd 
zijn. 
Hitler heeft de schuld, terwijl Stalin als Jood veel meer moorden op z’n 
geweten had. De publieke opinie is vele jaren zodanig gemanipuleerd dat 
W.-Dld alle schuld kreeg van de moordpartij dezer eeuw, terwijl hij er 
zelf aan mee werkt volgens zijn rasgenoot Kreisky. 
In de Telegraaf 20-10-1973 schreef drs. H.v.d.Praag (Jood) over Het 

geheime wapen van Israël”. “Er is een probleem waar de wetenschap 
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geen raad mee weet: de Joden. Er is één volk onder de volkeren, dat als 

tegen geld van de Onzichtbare Macht, die niet bewezen kan worden door 

ons verstand, maar die zelf zijn tekens geeft in de geschiedenis. Zes 

miljoen doden in de concentratiekampen, vier oorlogen in de 25 jaar. 

Blind toeval?” 

Als wij nu deze Onzichtbare Macht de CFR noemen, is het geheime 
wapen van het huidige Israël ontdekt. Verder is er vanuit de Evangelische 
kringen tot de meer Gereformeerden allerlei arbeid en activiteit om de 
huidige staat Israël te steunen, zoals elders vermeld. 
 
De POT (de Joden) verwijt de KETEL (zwarte Joden) dat ie zwart is! 
 
Joodse OVERDRIJVING! 
U ziet, hiernaast het bericht, dat men gemiddeld 100,- per ton rekent. Een 
jood durft 2250,- per ton te vragen. Hier is geen sprake meer van woeker 
of winst, maar je reinste uitbuiterij, van de nood een super deugd maken. 
Hier is een overdrijving van 225%. Wanneer dit zo met die zogenaamde 
6 miljoen is gegaan, komen wij op het aantal wat het Zwitsere Rode Kruis 
ons geeft, zo ongeveer 300.000. 
 
Dit waren dan wel CFR Ufo’s ! 
 
De gehele Amerikaanse Pers, de Showbusines en Filmwereld is in 
handen van de Joden. Hieronder een voorbeeld. Uit Alarm jan. 1978. 
 
Liz Taylor niet te vergeten. 
 
EZAU’S EINDDOEL ONTHULT. 
 
Ezechiél onthult ons dat Ezau zich het land Israël gaat toe eigenen, het 
stoffelijk deel van de eerstgeboortezegen. Ezau vermomde zich als Jakob 
“Jood”, en werpt zich als een zionistische octopus over Palestina. Vele 
christenen zagen hierin, tot groot genoegen van de Edom-Jood, een in 
vervulling gaan der Bijbelse beloften voor de terugkeer van Israël; groter 
misleiding is niet denkbaar. 
Het feit dat de huidige staat Israël zich ondanks diverse oorlogen weet te 
handhaven is echt geen bewijs, zoals aangevoerd wordt, dat dit Gods volk 
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is. De Christenen worden bedrogen met hun geld en gebed voor 
Zionisten, want men ontvangt toch wel geld van hun stimulators in 
Washington, en tel daarbij het zgn. smartegeld va W.-Dld. 
Het is ontstellend zoveel lectuur als er verschijnt over dit zionistische 
land, o.a. van W.Malgo, Jb. Klein Haneveld, Joh. De Her, J.v.Barneveld, 
Hall Lindsey, etc. De Bijbelse profetiën hebben een andere vulling, een 
ander Israël op het oog. Laten wij Ezechiël daarover raadplegen. Wij 
lezen dat Edom in de eindtijd nog bestaat als een grote macht. In hfts. 34 
begint hij te schrijven hoe God Israël zal verzamelen. Israël zal stil en 
gerust wonen, en de plasregen zal op  Gods tijd vallen ( geen moderne 
irrigatie ). In hfst. 35 is de profetie tegen Edom gericht die zich het land 
had toegeëigend tot een erfelijke bezitting. De gedachte van Siër-Edom 
was : Die twee volken (Juda en de 10 stammen) en die twee landen zullen 
mij geworden en wij zullen ze erfelijk bezitten, 35:10 en 36:5. De 
Zionistische leus was : Ginds ligt een land zonder volk, en wij zijn een 
volk zonder land, te lezen in 35:12, hetwelk een lastering is tegen de 
bergen Israëls. Dit alles komt voort uit het al oude conflict met Jakob, 
35:5. Achter de schermen heeft Ezau na vele eeuwen kans gezien een 
“Joods” gezicht te krijgen, het uiterlijk van Jakob, om alsnu zijn hand te 
leggen op de troon des Heeren, zich het land des Sierraads rechtens toe 
te ëigenen. De profeet Obadja schrijft dat deze hoogmoedige streek 
gestraft wordt in de val van Edom. Het Edom-Israël zal geheel verwoest 
worden, 36:8, om plaats te maken voor het echte Israël. De spotrede dat 
het land zijn mensen opeet zal niet meer gehoord worden. In 36:24 lezen 
wij de terugkeer welke niet door een Zionistische krachtstoot op gang 
komt, maar van God, met smeking en geween; niet met geweld. Eerst de 
reiniging en het Nw.Verbond, daarna de wederopbouw van de steden 
36:33, en Jer. 31:9, 31-33. Zulks vond niet in 1948 plaats, want de 
heidenen en omringende volkeren erkennen niet dat dit Godswerk zou 
zijn 36:36. 
In hfst. 37 krijgen wij de terugkeer meer in details, niet als een clubje 
Joden, maar de twee houten, het Huis Juda en het Huis Israëls, die één 
koning hebben, nl. Davit. Het paleis zal herbouwd worden Jer. 30:18, en 
het volk zal naar Gods inzettingen wandelen. Momenteel is er geen 
paleis, geen koning en men wandelt niet naar Gods recht. Er is nog niets 
van een verbond des vredes te zien, als ook het heiligdom. In hfst. 38 
krijgen wij Gog die tegen dit door God teruggekeerden Israël optrekt; hij 
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denkt dit dorpland zomaar onder de voet te lopen omdat er geen muren, 
deuren en grendels zijn (geen militaire tegenstand). DIT ISRAËL IS HET 
LOKAAS voor Gog. 
Lees Joel 3;1, God brengt eerst het ware Israël terug en leidt daarna alle 
volkeren in het dal van Josafath om met hen af te rekenen vanwege zijn 
erfdeel Israël. Iedereen wil dit land des Sierraads wel hebben. Ezau greep 
het met een Zionisten leus, en de Paus zou het ook wel willen hebben als 
tweede residentie. God Zelf zal uitmaken wie dit land krijgt. Gog wil ook 
dit land op de navel der aarde wel hebben om zich van de olie en 
mineralen te verzekeren. Gog zal met de Lybieërs en Moren als een wolk 
optrekken, Dan. 11:41. Een geweldige aardbeving of kosmische ramp zal 
Gog ten onder brengen. Ez. 38:19-23. Jer. 30:30. 
In Habakuk is te lezen dat deze Gog niemand anders dan Rusland is. Na 
dit zal het ware Israël druk zijn met het land te reinigen, wel 7 jaar. Te 
Jeruzalem zullen de vrijgekochten des Heeren wonen. Speciaal over het 
Huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal God de Geest der 
genade en der gebeden uitstorten. 
Men zal het volk noemen : De Verlosten des Heeren, de Stad die niet 
verlaten is, Jes. 62:12. Na Armageddon zal Jeruzalem geheel herbouwd 
worden, ruimer dan voorheen, Jer. 31:38. Obadja geeft aan dat het Edom-
Israël vernietigd zal worden doordat het huis Jakobs een vuur, Jozefs huis 
een vlam en Ezau een stoppel zal zijn. Tot slot een citaat uit het boek van 
L.Kools-Waaris “Ziet, Ik kom haastelijk” p. 122 : “In het diepste wezen 

is het Israël van vandaag, hoe onbegrijpelijk ook, een daad, geboren uit 

ongeloof en dus buiten God, ..... daarom zal deze staat Israël tenslotte 

ondergaan om plaats te maken voor de enige ware staat, die door God 

persoonlijk zal worden gegrondvest”. 

Als wij deze daad der Zionisten, zoals boven uiteengezet, bezien als 
Ezau’s vurig streven als nog de eerstegeboortezegen te bekomen, dan is 
ook dat raadsel opgelost. 
 
Samenvattend : SIONS TWISTZAAK AFGEHANDELD. 
Jesaja 34:8 ... .het gericht over Edom. Het oordeel zal nederdalen op 
Edom en het volk welk God verbannen had. Alle volkeren zullen 
getuigen zijn, wanneer god dit doet. In Jesaja 63 lezen wij de toedracht 
.... want het jaar der verlosten was gekomen en de dag der wrake was in 
Gods hart. 
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HET EINDE DEZER EEUW IS (aan) EZAU 
HET BEGIN DER TOEKOMENDE EEUW IS ( aan) JAKOB 
Zal het Amerikaanse volk tenslotte ontwaken en zich van de CFR 
ontdoen? Nu gaan er reeds stemmen op in de USA waarom de 
Amerikaanse belastingbetaler voor de Joodse staat moet dokken, daar 
meer dan 50% van buitenlandse hulp alleen al naar Israël gaat. Zal 
Openb. 17:16 bij deze in vervulling gaan? Lees ook in Jesaja 26:20 het 
wraakschema Gods. Het heil, de wereldvrede komt niet door Ezau - de 
Joden, maar door Jezus Christus met het echte Israël. 
 
HET NIEUWE ISRAËL of WARE JAKOB maakt het KONINKRIJK 
GODS : DE WERELDVREDE. 
 
DE ROMEINEN - BRIEF OVER ISRAËL AANNEMING. 
 
Wat was dat voor een gemeente te Rome aan wie Paulus schreef? Aan 
wat voor soort mensen schreef hij? Wat bedoelt hij met Israël en Joden? 
Met Israël bedoelt hij het “Huis Israël”, de 10 stammen. Calvijn zegt dat 
niemand dit ooit kan tegenspreken. Dit zijn de broederen van Paulus, 
welke Israëlieten zijn ..... hunner is de aanneming tot kinderen. Wat voor 
belang had de gemeente van Rome hierbij als er in haar geen Israëlieten 
waren? 
Juist, daar hebben we het, in de gemeente te Rome waren Israëlieten. De 
eerste bisschop van Rome was een Israëliet, nl. LINUS, van het Brits-
Keltische vorstenhuis. Paulus noemt deze Linus, en ook zijn zuster 
Claudia en haar dochters Prassedis en Pudentiana in zijn brieven aan 
Timoteus en Titus. Het is niet alles Israël, er is veel schijn. Zij hebben 
een ijver tot God maar niet met verstand. In het Grieks staat “epignosis”, 
dat is kennis door omgang. Dit kan niet op de Joden zien; zij hadden wel 
omgang met God. 
Hoe zullen zij, de 10 stammen, Hem aanroepen, in Hem geloven, van 
welke zij niet gehoord hebben? De Joden hadden wél van Hem gehoord, 
ja Hem aan het hout gehangen. God sprak tot Elia over ditzelfde Huis 
Israëls dat Hij er nog 7000 overig had die niet Baäl dienden, alzo is er 
ook nu een overblijfsel (Leimna = klein, gering). De tijdelijke verwerping 
is uiteindelijk de verzoening der wereld, en hun aanneming is niet anders 
dan het leven uit de dood. God heeft de natuurlijke takken niet gespaard, 
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maar is machtig ze weder in te enten. De verharding is voor een deel over 
dit Israël gekomen totdat de volheid der volkeren (etnos) er is; dit zijn de 
volkeren die in Gen 48:19 aan Efraim-Engeland zijn beloofd. En alzo zal 
geheel Israël zalig worden. De Reformatie spreekt in dit verband 
boekdelen. De 2 houten moeten één worden. Paulus kan nooit de 
aanneming der Joden bedoeld hebben, daar de Joden tijdens zijn 
schrijven nog niet definitief verstrooid waren. Het Huis Israëls en de 
goede vijgen waren weg. Er zijn altijd leden van de andere stammen 
onder de Joden geweest, en andersom, maar die leden tellenniet voor het 
gehele Huis Israël. Het gaat om de Huizen Israël en Juda, niet om 
individuele personen. 
Het Huis Israël is, niet bewust van zijn identiteit, gaan zwerven en in 
West Europa gearriveerd, totdat het wederom achter z’n identiteit komt, 
waar wij nu reeds getuigen van zijn. Tijdens de Reformatie ging de glans 
van het licht reeds op, zodat velen spraken van “het Kanaan in het 

Westen, etc.” 

Israël is en blijft op de eerste plaats. Er komt een nieuwe nationaal-
geestelijk Israël. De geestelijke kern bestaat uit 144.000 verzegelden. De 
wortel symboliseert het nationale Israël, en de takken zien op de 
individuele Israëlieten, het geestelijke zaad. God kan ook uit de heidenen 
kinderen Abrahams of geestelijke Israëlieten verwekken. Het nationale 
Israël is er altijd geweest, ook al is de ondergronds of onder een andere 
naam; het geestelijke Israël, daarvan heeft God enige takken afgebroken 
en heidenen in de plaats ge-ent. 
Het gaat bij Israël om ras uitverkiezing: Gij zijt een uitverkoren ras 
(genos) en er staat niet “kerk”, een heilige natie (volk). Van de Joden zou 
het koninkrijk weggenomen worden en aan een ander volk gegeven. 
Logisch laat het erfrecht niet toe dat dit aan een niet-Israëlvolk zou 
toekomen 1Kron. 5:2. Het Huis Israëls was Lo-ammi, heidens geworden. 
De heidenen in de Romeinenbrief zijn dan ook overwegend Israëlieten, 
ethnon=volkeren, heidenen. Het herstel komt, er komt een geestelijk 
Israël tot stand binnen het nationale, en dit geestelijk deel wordt 
“overblijfsel” genoemd. De pure heidenen werden door God niet 
genoemd met de naam “Niet Mijn volk”, maar het Huis Israël. 
God zal hen aannemen en zeggen : Gij zijt Mijn volk, zonen van de 
levende God. De Israëlieten die in de tijd der verstrooiing de 
gerechtigheid niet nastreefden hebben haar toch verkregen, nl. de 
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gerechtigheid des geloofs, door Gods ontferming. Het Nieuwe Verbond 
zal straks in werking gaan met Israël, de tijd van algeheel herstel en zal 
de Redder uit Sion komen en de goddeloosheid van Jakob wegnemen. (in 
Rom. 9:24 zijn de “heidenen” het Huis Israël, dat blijkt uit vers. 25). Wij 
stellen dus voorop: Er is altijd een NATIONAAL Israël geweest, maar 
het ontbrak, om het Koninkrijk Gods ten uitvoer te brengen, aan een 
leiding. Welnu, die geestelijke ploeg komt, die nieuwe MENS ontstaat 
doordat God uit pure heidenen en merendeels uit Israëlieten door het 
geloof in Christus mensen tot nieuw leven verwekt, om bekwaam te zijn 
straks met hem te heersen. De middelmuur breekt God weg, Ef. 2:14-16, 
en maakt er één huis van, een lichaam. De vijandschap of scheidsmuur 
heeft Christus weggehaald door Zijn gerechtigheid. Nu ging de genade 
ook tot ver buiten Israëls grenzen, en maakt God door of in Christus de 
Israëlieten en pure heidenen tot een nieuwe Mens, waarmee Hij in de 
aanstaande tijd Zijn Koninkrijk zal regeren. Er is in de toekomst een groot 
nationaal herstel van het aardse Israël, en er is nu in de tijd der genade 
een vorming van de geestelijke kern die straks de leiding heeft over dit 
Israël. Zo ontstaat het Nationaal-geestelijk Israël. 
Paulus was niet zo Jood (Jew-minded) gezind als men wel denkt. In 
1Thess.2:15 begint hij op te sommen wat voor lieden die Joden wel zijn 
en heeft voor hen geen goed woord over :  
1e ..... zij hebben de Heere Jezus gedood 
2e ..... en de profeten gedood 
3e ..... en hebben ons vervolgd 
4e .... zij behagen God niet 
5e .... zij gaan tegen alle mensen in om ons te beletten het heil te 
verkondigen, .... waardoor zij de maat van hun zonden volmaken. ..... echt 
iets voor de boze vijgen, maar niet voor het Israël waar Paulus in 
Romeinen 9 tot 11 voor bad. 
 
* De Gemeente zal geen deel hebben aan de tijd van Jakobs 
benauwdheid, het aardse Israël-Jakob natuurlijk wel. 
 
HET WARE ISRAËL. 
 
Israël en de opname der Gemeente. 

De Mysterieuze Macht achter de Joden                        No.821 

 

72 

 

Men zegt weleens dat de Gemeente ook door de Grote Verdrukking zal 
gaan? Anderen spreken dit tegen. Met de Grote Verdrukking bedoelt men 
de laatste jaarweek, de laatste strijd van 7 jaar. Dit is het echter niet, want 
dit wordt de tijd van “Jakobs benauwdheid” genoemd. Men weet geen 
raad met de Gemeente en de 144.000, wat men als twee afzonderlijke 
groepen ziet, omdat de 144.000 uit de Grote verdrukking komen 
(Israëlieten zijn), terwijl men denkt dat de Gemeente uit de heidenen is 
en minstens een paar miljoen personen omvat. Dit is niet logisch, want 
juist de Gemeente als regeringslichaam van Jezus Christus bestaat 
natuurlijk uit Israëlieten; Israël krijgt de wereldregering. Israël is het 
stenen koninkrijk wat de gehele aarde vervullen zal. 
De Gemeente is maar klein. Christus is het Hoofd der Gemeente. Israël, 
het natuurlijke zaad is de Bruid, en de Gemeente, het geestelijk zaad is 
het Lichaam. De O.T. gelovigen zijn de gasten en dienaars Gods in Zijn 
Tempel. 
Uit de Efeze-brief, die over de Gemeente handelt, blijkt dat de Efeziers 
Israëlieten waren; ook Petrus schreef aan de verstrooide Israëlieten en zei 
dat zij een uitverkoren ras (geslacht), een koninklijk Priesterdom, een 
heilige natie (volk) waren. Zij waren eertijds geen volk (zoals in Hosea : 
Niet Mijn volk), maar nu wel. Uit de verstrooide Israël worden er 144.000 
verzegeld, het geestelijk zaad wat een verheerlijkt lichaam zal ontvangen. 
Zij zijn de eerstelingen, de keurbende, het “kabinet” dat Christus direct 
nodig heeft om Zijn vredelijk te beginnen. Boven deze 144.000 staan de 
24 ouderlingen die als koning zullen heersen over de aarde, Opend. 5:10, 
een soort onderkoningen, waarvan de 12 apostelen deel uitmaken, en 
wellicht 12 profeten. 
De Gemeente van 144.000 gaat Christus in de lucht tegemoet. Dit zijn 
Gods dienstknechten die door de H.Geest zijn verzegeld, Ef. 1:14 nadat 
zij geloofd hadden. Verder is er ook een schare uit allerlei ras taal en volk 
die hun klederen hebben gewassen en eveneens onsterfelijkheid 
verkrijgen. Zij zullen wellicht door Christus als vertegenwoordigers van 
Hem naar het land hunner her komt worden gestuurd. Alleen de 144.000 
hebben de naam van JHWH op hun voorhoofden en zullen met Hem op 
de berg Sion staan (wellicht de Hermon). Zij leven anders en hebben geen 
hinder van de zwaartekracht. De andere Israëlieten, het natuurlijke zaad, 
zullen door de engelen worden gehaald, of op eigen gelegenheid naar 
Palestina trekken. In deze terugkeer worden misschien wel UFO’s 
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ingeschakeld, althans, er zal grote blijdschap zijn, Jesaja 11:15, hefst. 12 
en 26, 35:8.  
God zal het schuim van de ISraëlvolkeren ( die in het Westen leefden, 
afdoen, dwz. dat de raszuiverheid tot in het 10e geslacht genomen zal 
worden als maatstaf om naar Palestina te mogen gaan. Onzuivere 
Israëlieten komen er niet in. Het is vandaag de dag weer de oude 
Bileamslist om alsnog het ware Israël kapot te krijgen door ... ras 
vermenging. Zie eens in onze Westerse Israëllanden wat voor een 
verschillende rassen U ontmoet. 
Het Godsplan is dat er een Nationaal-Geestelijk Israël komt. De 
terugkeer, zoals gezegd, van beide groepen, verschilt wezenlijk. Het 
geestelijk-Israël, de 144.000 keert tot Israël terug via de opname, en krijgt 
onsterfelijkheid, 1 Thess. 4;17. De natuurlijke Israëlieten keren terug 
zoals beschreven staat in Jes. 35:9; 51:11; 43:5-19; Jer. 31:8; Math. 24, 
daaronder zijn barenden, zwangeren, wat blijkt dat zij geen verheerlijkt 
lichaam hebben. Voor dit overblijfsel zal een GEBAANDE weg zijn. 
Eljakim wordt burgemeester van Jeruzalem, Jes. 32;18. En lees Jes. 61, 
dat de Israëlieten priesters des Heeren zullen worden genoemd, en 
anderen hun knechten zijn; de uitlanders zullen zijn om de kudde te 
weiden, en vreemden voor de akkerbouw. De kinderen van deze aardse 
Israëlieten zullen andere volkeren bezoeken en de nodige instructies 
geven, allen die hen zien zullen zeggen dat zij een zaad zijn wat door de 
Heere gezegend is. De Bijbel spreekt niet over een Gemeente uit de 
heidenen, maar kent alleen: 
 
De Gemeente des Heeren 
De Gemeente van Christus 
De Gemeente Gods .... allen Israëlieten. 
 
Dit zijn de “zonen Gods”, de gemeente der eerstgeboornen. God heeft 
nooit zoals wordt beweert de heidenen in de plaats van Israël 
geadopteerd. De Romeinenbrief en andere passages spreken altijd voer 
het natuurlijke Israël, en niet slechts over een groep van Israël, nl. de 
Joden, en heidenen. Er zijn wel heidenen bekeert, ingeent, zodat ze geen 
heidenen meer waren. Rome zit in haar maag met Linus als eerste 
Bisschop van Rome. Kon me deze Brits Keltisch (Israëlische) Prins van 
de pausenlijst schrappen, voorwaar het zou een grote verademing zijn. 
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Maar nu, nu bouwt God Zijn kerk niet op Petrus, maar op Israël (Linus 
was een Israëliet; Brittanië, Israël het stenen koninkrijk, Dan 2:34). 
 
HET NIEUWE ISRAËL. 
 
Het landschap zal rond Jeruzalem een grote verandering ondergaan. De 
plaats alwaar de Nw. Tempel zal komen is daar waar zich een natuurlijke 
bron zal vertonen, ongeveer 10 km ten noorden van Jeruzalem. De 
Tempel komt naar het Oosten te liggen, zoals alle vorige Tempels. Het 
water zal men kanaliseren tot onder de dorpel van de Tempel, daarna 
wordt het een beek die steeds breder en dieper wordt bij een constante 
uitloop. Het water zal in de Dode Zee terechtkomen, waardoor dat zoute 
water weer gezond wordt. De Dode Zee zal visrijk worden met 
vruchtbare oevers, uitgezonderd sommige moerassen. Door de grote 
toevoer van zoet water zal het zoutgehalte van 23% tot 3 ½% 
teruggebracht worden. 
De hoeveelheid water welke daar zal doen rijzen, is 6 á 7 maal de huidige 
inhoud, wat het waterpijl een 100 meter zal doen rijzen. Het 
verdampings-opp. Wordt vergroot, waardoor een prachtige plantengroei 
ontstaat, en door de afkoeling een meer regelmatiger regenval. Er komt 
een groot natuurlijk en biologisch evenwicht, het zal zijn als de Hof Eden. 
Dwars door de laatste gerichten en kosmische rampen zal het land een 
andere bodemgesteldheid krijgen. Lees Zach. 14:4 dat het gehele land 
van Geba tot Rimmon vlak zal worden. 
De grond van Jeruzalem wordt verhoogd. Micha 4:1 in het laatst der 
dagen zal de berg van het Huis des Heeren vastgesteld zijn op de TOP 
der bergen, en verheven boven alle heuvelen. 
Het land zal geheel opnieuw opgebouwd worden; niet de stad Gods van 
Harvey Cox, een eindpunt van puur menselijk streven buiten God. 
Christus begint Zijn vrederijk nadat Ezau’s camouflage aan flarden is, 
met een nieuwe wereldorde. Een letterlijk koninkrijk zal op deze aarde 
functioneren in gerechtigheid. 
Alle machten en tegenstanders moeten zich buigen, desnoods met een 
ijzeren roede. De maatstaf is de leer der Bergrede en de wet van God. De 
gelijkenis van de bruiloft waaraan velen werden verzocht en slechts 
weinigen kwamen toont dat de Messias naar recht zal handelen. 
Geveinsheid is er niet meer bij, en de gast zonder bruilofskleed wordt 
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zonder pardon geëxecuteerd. Anderzijds is het een rijk van vrede voor de 
goedwillenden. De profeten hebben dit tijdvak steeds voor ogen, en ook 
de meeste gelijkenissen van Jezus zien op deze periode, aioon. Satan 
wordt 1000 jr. gebonden en zijn zendstation wordt het zwijgen opgelegd; 
hij moet uit de ether verdwijnen, zodat hij de mensen niet meer verleiden 
kan. Nadat Christus tijdens die 1000 jr. alle machten heeft onttroond zal 
aan het einde satan losgelaten worden en de eindfinale plaatsvinden, met 
de overwinning voor Christus. Daarna geeft Christus het koninkrijk aan 
de Vader, opdat God zij ALLES IN ALLEN. Het gehele Kain-Ezauzaad 
is verbannen en verbrand. God heeft Zijn oorspronkelijk doel bereikt via 
een omweg, waardoor genade mogelijk werd als vrije uiting Gods. Israël 
is terug als de rechtmatige erfgenaam van het land, en alles is tot in het 
volmaakte vervolmaakt. Alsnu is het woord in vervulling gegaan: Ziet, 
Ik maak alles nieuw. 
 
HET KONINGSCHAP, de 1e pijler van het Godsrijk. 
 
De scepter zal van Juda niet wijken, het koningschap en de 
wereldheerschappij komt toe aan een Juda-telg, niet aan Cham, Ismaël of 
Ezau. God maakte me David een verbond dat zijn zaad in eeuwigheid op 
de troon zou zitten. 
“Ik zal uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht”, lees Ps. 89. 
Ogenschijnlijk is er van dit verbond niets terecht gekomen. 
Zo te zien bestond het koningshuis van David al lange tijd voor de 
geboorte van Christus niet meer, althans geen koning op de troon. 
Ondergronds heeft God dit verbond bevestigd en de koninglinie niet 
afgebroken. 
Satan dacht dat het koningschap wellicht aan de eerstgeboortezegen zat 
gekoppeld en richtte een aanval op Efraim; 1 Kron. 7:20-29. Jozef mag 
dit ook niet naar zich toehalen, toen Simei ( een Benjaminiet) als eerste 
van JOZEF kwam om David te groeten. (Bichri-affaire) Het koningschap 
kwam aan David, beginnend bij Saul omdat er nog een bloedschuld tot 
in het 10e geslacht op Juda lag. 
De koning tak werd na de laatste koning van het huis Juda overgeplant 
naar het Westen, doordat Jeremia de koningsdochters met zich nam naar 
Ierland alwaar zij met de Ierse kroonprins huwde. Het koningschap werd 
via het Ierse naar het Engelse koningshuis gebracht, zodat er tot de dag 
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van heden nog steeds een Davidszaad zit op de troon Israëls. Aan David 
zal niet afgesneden worden een man die op de troon van het huis Israëls 
zitte. Er zullen ook altijd Levitiesche priesters zijn voor Gods aangezicht. 
De Gemeente is mede-priester met Christus. Het Godsrijk rustte op de 2 
pilaren van het Koningschap en Priesterschap. 
1e Koningschap = verzekering van de Goddelijke leiding voor het volk. 
2e. Priesterschap = bemiddeling voor het volk om de toegang tot God. 
Voor het oog der wereld vielen deze 2 pilaren weg en faalde het Godsrijk. 
Satan dacht te winnen en kwam met een serie wereldrijken, tot nog toe 
zes stuks. 
Maar nee, de 2 pilaren zijn er nog, ondergronds, en toch bovengronds. Zo 
min als de ordeningen in de natuur kunnen of mogen ophouden, zo min 
zullen deze 2 pilaren verbroken kunnen worden, Jer. 33:20. 
Een Engelse koning heeft nog niet lang geleden gezegd in Z.Afrika “wij 

zijn het jong herboren Israël”, daarmede wijzend op zijn afstamming van 
David. In Ezechiel 35-38 lezen wij dat David koning zal zijn tijdens het 
Messiaanse vrederijk. Zal misschien Prins Charles de zoon van David 
zijn? De scheut uit de afgehouwen stam moet komen, een man in Davids 
plaats. Het zou voorwaar een goede combinatie zijn wanneer Prins 
Charles met prinses Caroline uit Monaco huwde. Dan zouden wij een 
Davidszoon hebben en een Levitische dochter, net zoals Christus uit 
Levi-Juda kwam. In die twee zouden de beide pilaren van het Godsrijk 
vertegenwoordigt zijn. (inmiddels is Caroline reeds gehuwd) In Nov. 
1978 wordt Charles 30 jaar, een pracht leeftijd om de troon te bestijgen. 
Over dit Britse koningshuis is reeds veel geschreven, en een zeer goed 
boek is dat van W.H.Bennet : Symbols of out Celto-Saxon heritage. 
In openb. 12:1 baart de Israël-vrouw een mannelijk zaad. De vrouw is 
bekleed met de zon, en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een 
kroon met 12 sterren. Dit kan heel best koningin Elisabeth zijn. De Britse 
kroon “of St. Edward” heeft inderdaad 12 juwelen, representerend de 12 
stammen Israëls. Toen zij het kind baarde werd het weggerukt voor Gods 
troon. Hij zal wellicht enige jaren verborgen zijn, net als Joas in de tempel 
voor Athalia, voor de draak (is dat de CFR?). Micheal, de Israël-engel, 
neemt revanche en overwint. Hoewel het Britse huis niet uit Efraim is, 
maar uit Juda, is het wel bekleed met de heerlijkheid (de zon) van Jozefs 
erfenis Deut. 33:14. Ps. 89:37.  
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Het koningschap is er nog, zelfs onze koningin Juliana kan haar 
stamboom terugleiden via het Engelse huis op David. Israël is in het 
Westen, en ook de 2 pijlers van het Godsrijk staan onwankelbaar in het 
Westen. 
 
Lit. John.S.Fox. The World’s Greatest Thorne. 
A.Holland : In Bondgenootschap met God. 
 
Voordat God aan Israël een koning gaf, had Ezau allang het koningschap 
( de 1e pijler van het Godsrijk) opgericht, verwachtende uit hetzelfde de 
Gezalfde. 
Bij Herodus, een Edom-Jood, zien we Jezus staan, voor Herodus was Hij 
de mindere, als degene die door Herodus geoordeeld moest worden. Dit 
is voorwaar een groot historisch moment, net zo goed als Sabbat in Israël 
kwam. Nu staan Ezau (Herodus) en Jakob (Jezus) oog in oog, en Ezau 
oordeelt dat hij geen schuld in Jakob vind. Ezau had zijn vorsten; Gen. 
36 vermeldt ons een reeds namen; Israël blijft schijnbaar achter, zoals het 
ware zaad bij het onkruid achterblijft. 
Ezau had een profeet-Priester-Koning in Bileam, een geweldige man, die, 
Ezau ten spijt, een ster in Jakob zag opgaan. Bileam bekende openlijk, 
Ezau-Agag ten spijt, dat het GEKLANK des KONINGS bij Israël is. 
Bileam profeteerde dat de 1e pijler van het Godsrijk een Jakob-erve is. 
Num. 24:7 “zijn koning is boven Agag verheven”. Ezau wilde in Herodus 
nog wel hulde brengen aan de pas geboren Koning, wat uitliep op de 
kindermoord te Bethlehem. 
Noot. Koningin Elisabeth II is een rechtstreekse nakomeling van Willem 
van Oranje, en onze Koningin Juliana is officeel een Britse onderdaan. 
Er s in Nederland zeer veel Engelstalig materiaal voor de liefhebber. 
 
DE DEPOTATIES VAN DE HUISEN ISRAËL EN JUDA. 
 
Het huis Israël is in 3 fasen weggevoerd naar Assyrië. 
De 1e deportatie is onder Tiglath Pilezar IV in 734 v.Chr., een gedeelte 
van de N.Oost stammen. 
De 2e deportatie in 722 door Sargon II, alle stammen, 28.000 man. 
De 3e deportatie doro Salmanasser, óók Benjamin 2 Kon. 17:18, behalve 
Juda en Jeruzalem. 
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Het huis Juda : is óók in 3 fasen weggevoerd. 
1e onder Sanherib (sKon. 18:13) neemt alle steden van Juda in en voert 
hun inwoners naar Assyrië, behalve Jeruzalem. Er werden 200.150 
personen meegevoerd. Geheel Juda was ontvolkt 2 Kon. 19:29-31, maar 
het ontkomenen zal nederwaarts wortel schieten en opwaarts vruchten 
voortbrengen ... van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan. Vanuit de stad 
gaat het volk het stamgebied van Juda weer her-bevolken. 
100 jaar heeft dit gedeelte van Juda rust gehad. Daarna komt de 
Babylonische Ballingschap. 
2e. Nebucadnezar, in 597 v.Chr Laat hij Jojachin en de voornaamsten des 
Lands overbrengen naar Babel (30.000 personen) 2 Kon. 24;12-16, jer. 
52:28. De eliten groep. Hier eindigt de eerste Koningslijn van David, 
doordat Jojachin vanwege zijn boosheid kinderloos was. 11 jaar later : 
Zedekia mag over de armsten des lands blijven regeren. 
3. In 586 v.Chr. Wordt ook Zedekia weggevoerd 2 Kon. 25:18-21 15.000 
personen. 
De Jojachin - groep zijn de “goede vijgen” uit jer. 24. De Zedekia - groep 
zijn de “kwade vijgen” uit jer. 24. Deze boze vijgen zouden de 
scheldnaam krijgen van “Jood”. 
De Jojachin - groep is NOOIT teruggekeerd, alléén de Zedekia - groep. 
De 70 jaren in Babel waren alléén voor de kwade vijgen. De kwade vijgen 
hebben de scheldnaam “Jood” gekregen en nooit meer verloren, hebben 
zich vermengd met de Ezau-volkeren. 
Er zullen hoogstens nadat in 597 en 586 de deportaties plaatsvonden nog 
een 20.000 personen zijn overgebleven. Het land was ontstellend leeg! 
De kwade vijgen zijn maar een héél klein gedeelte van de stam Juda, 
wellicht 5%. Het overige gedeelte van 95% is in de verstrooiing gegaan, 
vertegenwoordigend het huis Juda. Dit gedeelte mag men beslist géén 
Joden noemen, maar Juda-hieten. 
 
Huis Israël in 3 fasen weggevoerd. 
 
11 jr. eerder was er reeds een deportatie van de “goede vijgen” in 597. 
 
Heeft het over stuk lieflijkheid & Samenbinders, ziet dus niet op de 
scheuring van het Rijk of de 6 deportaties. 
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Waar zijn de beide “huizen Israëls” na hun omzwervingen 
terechtgekomen? 
Wel, in een voor hen door God bestelde plaats, nl. de eilanden van 
Kustlanden van West-Europa. Over de migraties van de 12 stammen 
Israëls is reeds veel geschreven, en er is goede lectuur dienaangaande 
verkrijgbaar bij de Ned. Isr. Bond te Mijdrecht, of bij boekhandel 
Zebulon te Apeldoorn. 
Toch willen wij nog enige aspecten, opmerkingen of aanwijzigingen 
maken die met de migraties in regelrecht verband staan. Het betreft hier 
de vaderlandse geschiedenis en herkenning van de oudere bewoners van 
ons werelddeel West-Europa. 
 
Wat betreft ins Nederland, daar is van Hélene van Woelderen een 
schitterend boekje over geschreven : de “Wondere Parallel” Zebulon-
Nederland, verkrijgbaar op bovengenoemde adressen.  
 
UFO’s in dienst van God! 
 
Het Nw. Jeruzalem zal een grote satelliet zijn, waarop Ufo’s kunnen 
landen. 
Zie ook Jez. 31:5, gelijk vliegende vogels. En, wat de ster die de Wijzen 
zagen ook geweest moge zijn. Misschien een Ufo, of en combinatie Ufo’s 
die tezamen een achtpunt vormden. Denk ook aan de vele verschijningen 
van God aan Abraham en Jakob. Regelmatig verscheen de Engel des 
Heeren, en verdween dan weer, HOE? Per UFO? 
 
Israël karaktertrekken als herkenningstekens. 
 
Wanneer een technicus “nergens” in gelooft, zal hij ondanks dat moeten 
beamen dat er diverse verschillen bestaan in bv. constructie, bouw en 
samenstelling van bv. apparaten motoren of toestellen uit de diverse West 
Europese landen.  
Het gaat ons te meer interesseren deze verschillen in details naast elkaar 
te zetten om te zien naar de karaktertrekken van de stammen Israëls en 
hun aparte vaardigheden. Kan het zijn dat de karaktereigenschappen 
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terug zijn te vinden, als een soort neerslag, in de producten door iedere 
stam apart ontwikkeld en geproduceerd ? Ik meen van ja. 
Neem eens de verschillen in auto’s en motoren. Engeland (Efraim) maakt 
een degelijk zware koets; stug in de veren en in heel het bedienen; sterke 
motoren met allen een eigenaardig typisch Engelse zoemtoon. Dikwijls 
is in het interieur hout verwerkt. 
Neem Frankrijk (Ruben). Zeer goede motoren van een lichte constructie; 
algemeen een minder goed tegen roest bestand koetswerk; technisch 
hoogstaand; mooie vormen en soepel in het rijden. Stug in het schakelen. 
Neem West-Duitsland (Juda) met de meest technisch perfecte, 
ingenieuze, soepel, en degelijk wagens, van de kleinste tot de duurste. 
Zeer goede afwerking; doordachte constructie, betrouwbaar en robuust; 
voor de monteur fijne wagens om aan te werken. 
Neem Nederland (Zebulon) met een wagen tussen de Duitse en Franse 
in. Sommige vernuftige vondsten toegepast welke hun doeltreffendheid 
en betrouwbaarheid in de praktijk hebben bewezen (denk aan de Dag 
Variomatic). 
Neem Zweden (Scan Dan Avie ... Dan, Nafthali en Issaschar). 
Oerdegelijk materiaal en zeer goede constructie tegen een stootje 
bestand; gebouwd op lange levensduur en groot aantal kilometers. Het 
Zweedse staal spreekt voor zich. De afwerking wat grof pompeus, hoekig 
en Viking-achtig. 
Neem de USA (manasse) met de grootste sleeën, prachtige koetsen, 
keurige afwerking, uitgekiend, technisch perfect; verfijnde rustige 
motoren, ongekend sterk en soepel. Hoewel in de diverse merken der 
Europese landen onderling nog verschillen zijn te noemen kunnen we 
besluiten dat alle Amerikaanse wagens zeer goed zijn, op een zelfde leest 
geschoeid. 
Plaatst deze Israël-wagens eens tegenover de Russische of Italiaanse, en 
U ziet de Oostblok wagens als pompeus logge gevaarten, stug en zwaar 
te bedienen. De Italiaanse hebben weliswaar een voorsprong in het 
vormgeven, maar de motoren (meest van lichtmetaal legering) zijn stug 
en lawaaierig, en ingewikkeld om aan te sleutelen. De Japanse zijn 
imitaties van de beste West Europese. 
Verder zouden wij ook in de wapenindustrie, elektronica, scheepsbouw, 
kunst en sport allerlei opmerkelijke verschillen kunnen aanwijzen. Wat 
betreft de woningbouw is het interessant enige opmerkingen te maken. 
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Nederland als Zebulon steekt met z’n woningbouw boven allen uit. Veel 
licht in huis in vergelijking met W.-Duitsland waar men kleine ramen 
heeft met de gordijnen potdicht. De buitenmuren van veel W.-Duitse 
huizen zij van lei of gespoten beton uitgevoerd, somber en triest. In 
andere opzichten doet Zebulon ook nog wel van zich spreken; neem de 
bruggenbouw, de scheeps en vliegtuigbouw, elektronica (Philips), kunst 
en sport (diverse wereldkampioenen in zo’n klein kikkerlandje wijst op 
een sterk geslacht.) Vanouds kent Nederland ook z’n schrijvers en 
dichters van formaat. Tussen de onze en de Britse is een duidelijk 
verschil. De Britten schrijven meer opgewekt, veel voorbeelden 
gebruikend, tegen de Hollanders die langdradig, star en stelselmatig zijn. 
De W.-Duitsers schrijven bruut, uit de hoogte en fantastisch in hun 
literatuur. Kortom, hier zijn enige gegevens voor de lezer om zelf verder 
z’n gedachten te laten gaan over deze tot nog toe weinig belichtte feiten. 
Ik voor mij geloof dat een geinteresseerde lezer wel een levenstaak zou 
hebben om al de verschillen in onderlinge samenhang na te gaan van 
Israël in het Westen. Het zou ons opmerkelijke vondsten opleveren, grote 
historische vergezichten laten zie; profetieën en zegeningen zouden ons 
duidelijker worden. 
Misschien willen lezers mij hun gedachten schrijven over deze 
merkwaardige materie? 
Nederland, Engeland en Zwitserland zijn de drie landen (vlgs Prins 
Bernard) welke het meest natuur-bewust zijn. 
De Nederlander is vrijgevig van aard voor een goed doel. 
De Engelsen zijn apart, je zou zeggen een soort eigenwijze negatieve 
apartheid. Neem b.v. alle westerse auto’s met het elektrische systeem van 
de min aan de massa, en de plus de toevoer. Nee, alleen de Engelsen 
hebben de plus aan de massa en de min als toevoer. Ook in het muntstelsel 
en maatstelsel (Withworth draad) is die apartheid te zien. 
W.-Duitsland, een land met hoogstaande geleerden, zoals Daniël en de 
drie, maar ook een land vol sex als Juda met Thamar, David met 
Bathseba, en een land van alcholisten, rood van de wijn. 
Ned. Bruggenbouw, bagger - deltawerken, etc. Er is door drs. Helene v. 
Woelderen een boekje geschreven over de “Wondere Parallel” 
Nederland-Zebulon. 
Verkrijgbaar : Bijb. Boekhandel Zebulon, Elsweg 65 Apeldoorn. 
Duits - diutisch, diot = volk (volkstaal) 
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Industrie levert meer dan de helft van het nation. Brutoprodukt op. 
Het Wirtschaftwunder - snelle herstel van de economie na de 2e 
wereldoorlog. 
Organisatie-talent. 
De Duitse geschiedenis begint, wanneer in de vroege middeleeuwen de 
stammen, die later het Duitse volk gaan vormen (Franken, Zwaben, 
Beieren, Thuringers, Saksen, Friezen) min of meer tot een staatkundig 
geheel worden verenigd. 
 
Juda werd borg voor benjamin - te zien dat Z.-Afrika voor Rhodesië 
garant staat. En W.-Dld, Z.-Afr. Beslist helpt en zal helpen als het rijkste 
land van de wereld en hoofd der E.E.G. 
 
Aan de spits van de wereldlijke bouwkunst staat, vooral in de late 
Middeleeuwen, het Pruis. Gesierd van de Duitse Orde - raadhuis Thorn, 
slot Marienburg. 
In de 15e eeuw ontvouwt de Gothiek zich in Dld tot ongekende bloei - 
meer expressie dan verfijning, meer bewogenheid en decoratieve weelde 
dan overzichtelijkheid. Op het gebied van de beeldhouwkunst, 
schilderskunst, letterkunde, muziek (Bach, Händel, Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Medelsonn, Schumann, Brahms, Strauss, Wagner.) 
David was ook een muziekkaal man - Goethe. 
 
Issaschar beschikte over mensen die over tijden iets wisten. 
Waren dit astrologen? 
2 Kron. 12:32 Of het astrologen ware of wat dan ook, het waren mensen 
met voelhorens. Welnu, wij als Zebulon zijn dappere strijders, zie 2 Kon. 
12:33, en onze buren, de Vlamingen in België (Issaschar) zijn die 
intuitieve mensen die over de tijden iets weten. Zij hebben tenminste door 
dat het Communisme en Kapitalisme, etc. Joodse produkten zijn. Er zijn 
diverse bladen, tijdschriften en organisaties waar deze geluiden luid 
worden verkondigt. HARO, P. Moonslaan 5, 2520 Edegen. Alarm, R. 
Spinnenwijn uitg. Geheime drijfkracht v.h. Communisme, Fort Lapin 3, 
8000 Brugge - België. 
 
Salomo, Vaklieden uit Israël. 
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Huram Abi - zijn moeder was uit de stam DAN - een man met Israëlisch 
bloed en 2 Kron. 2;7 en 14. Salomo had wijze vaklieden ... in Juda en in 
Jeruzalem. 
Wellicht een keur uit alle stammen, toch Juda als centrum. Het was van 
Salomo meer een vriendelijk gebaar dat hij Koning Hiram vroeg om deze 
vakman - zelf had hij er voldoende - die hem zouden assisteren. 1 Kon. 
7:14, zegt dat zijn moeder uit Nafthali kwam. Toch staat bijna alle werk 
op naam van deze Hiram Abi, uit dan of Nafthali. 
In Exodus 31 lezen wij dat de grote vakman ons de 
tabernakelversieringen te maken een man uit Juda was nl. Bezaleël .... 
een man vervuld met de Geest Gods, en met verstand, en met wetenschap, 
nl. in ALLE Handwerk, etc. Ter assistentie kreeg hij Aholiab uit de stam 
DAN; met nog meerdere assistenten. Zelfs Aäron, uit Levi, wordt 
toegeschreven dat hij het gouden kalf maakte. Ex. 32:4. Op zichzelf dus 
ook een Kunstenaar! de grote vaklieden komen uit Juda en Dan. 
 
Wie zijn de toekomstige bewoners van Palestina? 
 
Dat zijn Israëlieten, uit alle 12 stammen, door God gekend en engelen 
aangewezen om terug te keren naar het Beloofde Land. Zij zullen daar de 
tijd van het Messiaanse Vrederijk stil en gerust wonen. Maar verder, wie 
en waar zijn die Israëlieten momenteel? 
Ook dat weten velen wel : Israël is in het Westen, het blanke ras. Niet alle 
blanken komen in aanmerking om terug te mogen naar Palestina, er zal 
naar Bijbelse maatstaven gerekend worden naar raszuiverheid. De 
maatstaf van het 10e geslacht. Geen bastaard zal in de vergadering Gods 
komen. 
Maar nog verder : Zijn dit bekeerde “verzegelde” Israëlieten? Nee, want 
die gaan naar het Hemelse Jeruzalem, het huis des Vaders, om Jezus 
ministerraad te zijn. Er is nl. nog een ander belangrijk facet, een 
belangrijke voorwaarde om straks in het nieuwe land te komen. Wij lezen 
in Jesaja 56: Bewaart het recht ... want Mijn heil is nabij om te komen. 
Wel gelukzalig is de mens die zulks doet en daaraan vasthoudt, die de 
Sabbat houdt en zijn hand van enig kwaad te doen onthoud. Zelfs de 
vreemde kan hierin delen vers. 3,4,5 en 6. 
Nu komt het - vers. 6 - Al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet onheiligt 
en die aan Mij verbond vasthoudt ... die zal Ik ook brengen tot Mijn 
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heilige berg, en IK zal hen verheugen in Mijn bedehuis ( de nieuwe 
Tempel van Ezechiel). U ziet het, als een soort extra voorwaarde is dat 
houden van de sabbat gegeven om in het land te mogen komen. De 
zondagvierders ten spijt zullen NIET delen in dit voorrecht, want de 
zondag is niet Gods Sabbat! 
Alleen de oprechte Sabbathouders die zich tevens onthouden van allerlei 
kwaad te doen, zullen wel komen in het Beloofde Land .... alwaar ook de 
Sabbat gehouden zal worden, naar het al oude 4e gebod, Jesaja, 66:23. 
Dit is samengevat : het houden van Gods verbond Jes. 56:6. 
 
Hoe de toekomstige bewoners er komen, en beschermd worden. 
 
Jes. 2;2. In het laatst der dagen zal de berg van het huis des Heeren 
vastgesteld zijn op de top der bergen ... en tot dezelve zullen de (Israël) 
volkeren komen en zeggen : Komt, laat ons opgaan tot de berg des 
Heeren, tot het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons leren van Zijne 
wegen; want van Zion zal de Wet uitgaan. 
Vers. 4, en Hij zal rechten onder de volkeren ( de schapen van de bol-
volkeren scheiden), en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden ... en zij 
zullen geen oorlog meer leren. 
Vers. 10, De dag der Wraak : verberg u in de rotssteen. Vers. 11, de Heere 
zal in die dag alleen verheven zijn. Vers. 12, die dag is tegen alle 
verhevene.  
Vers. 3:1, een grote hongersnood in die dagen ( de eindtijd). Vers. 3;14, 
het gericht is vooral tegen de leiders des volks. Vers. 4;2, Te aller dagen 
zal des Heeren Spruit zijn tot sieraad ... voor degenen die het ( gericht) 
ontkomen zullen in Israël ( in het Westen). 
Door de Geest des Oordeels en uitbranding zal de dochter Zions 
gereinigd worden. In deze periode valt de terugkeer van de raszuivere 
Israëlieten vanuit het Westen naar Palestina. Wanneer dezen daar zijn zal 
(ver.5) de Heere over alle woning van de berg Zion ... een wolk des daags 
(net als in de woestijn) en een rook, en de glans eens vlammende vuurs 
des nachts geven; Er zal een algehele beschutting wezen. Vers. 6, Er zal 
een hut zijn des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht en verberging 
tegen de vloed en regen. 
 
Vanwaar die hitte, vloed en regen? 
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Die hitte door atoom? Door zonne-explosie ? De vloed ... doordat de 
aarde waggelt als een dronken man, Math 24? De regen door de 
verstoorde gang van zaken? De aardas wordt weer recht gezet .... wat 
zullen de gevolgen zijn? Juist te Zion. Jeruzalem zal er een soort 
schuilkelder zijn voor de echte Israëlieten, zoals Israël in Egypte (Gosen) 
geen deel had aan de 10 plagen. In die dagen 5:30, zal men de aarde 
aanzien, maar zie, daar zal duisternis zijn, het licht zal verduisterd worden 
in haar verwoestingen. 
 
Daniël 11:14 geeft ons aan wijzigingen hoe mogelijk het land Palestina 
ontvolkt zal worden om plaats te maken voor het ware Israël. “En hij 

(Rusland) zal komen in het Land des Sierraads, en vele landen zullen ter 

neder geworpen worden; doch deze zullen zijne hand ontkomen, Edom 

en Moab, etc. “. 

In of bij het Land des Sierraads is dus Edom te vinden, blijkens die 
gegeven. 
Wie is Edom? Het Zionisten-Israël. Zij zullen ontkomen, wegvluchten ... 
. wellicht naar Amerika met grote transportvliegtuigen. Egypte zal NIET 
ontkomen, vers. 42. 
             
Rusland zal zijn tenten planten tussen de zeeën aan de berg des Heiligen 
Sierraads, ( in het dal Megiddo) en daar komt hij ten einde ... en is het 
land geheel leeg.... gevuld met lijken. 
Nu is er plaats voor het échte Israël en kan de terugkeer beginnen. In die 
tijd staat Michaël op en zal het ware Jakob verlost worden. Al wie in het 
boek geschreven staat ( is dit een geslachtsregistratieboek om de 
raszuivere Israëlieten op te zoeken?). Dit is tijdens de laatste jaarweek, 
de tijd van Jakobs benauwdheid. 
 
Wij hebben 2 mogelijkheden: 
 
Zoals eerder gezien in Ezechiël, dat het ware Israël als lokaas dient om 
Gog naar het Land des Sierraads te krijgen, en ten tweede, dat Gog het 
oude Edom-Jodendom verdrijft waardoor de plaats open komt voor he 
echte Israël. 
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Lees verder Amos 9:12 dat God aan het herstelde Israël het erfbezit van 
Edoms nazaten ( de Joden) zal geven, en zij in het land worden geplant 
om daar nooit meer uitgerukt te worden. 
Maleachi 1:4 - Edom beschouwt wederom de woeste plaatsen - het 
huidige Israël - zo zegt god : zullen zij bouwen, zo zal Ik het weer 
afbreken ... een volk op het welk de Heere vergramd is tot in alle eeuwen. 
Joël 3:19 Edom wordt een woeste wildernis, om het geweld dat zij gedaan 
hebben tegen de (echte) kinderen van Juda: Hier zien we weer het 
vraagstuk van “Jood tegen Jood”, en tevens hoe de Joden (Edom) die 
wiedergutmachung van W.-Dld (Juda) met geweld afpersen. 
 
Pinkstercommunisme. 
 
Hand. 4:32-35. Men was één van Geest en vanuit die innerlijke eenheid 
wilde men geen verschil, rang of stand. Dit echte communisme verschilt 
van dat in Rusland, China, of waar dan ook, omdat het: 
 
1e, vrijwillig was zonder dwang van dictatuur. 
2e, het een geestelijke en een materiele basis had 
3e, deze vorm van communisme gesticht was door klassen loze liefde, en 
niet door klassenstrijd. 
 
Deze vorm van samenleving door Christenen heeft gedurende de eerste 
honderd jaren na Christus voortbestaan. Justinus en Terluttianus (110-
180 n. Chr.) zeggen : “Wij hebben alles gemeenschappelijk, behalve onze 

vrouwen”. In de brief van Barnadas staat : “Gij zult alle dingen 

gemeenschappelijk bezitten”. Zelfs Augustinus schrijft nog in de 4e eeuw 
dat het particulier bezit geen natuurrecht is. Sinds het bestaan van dit 
particuliere bezit is tevens alle ergernis, haat en jaloezie gekomen, met 
oorlog, moord en onrecht. Bisschop Clemens I schrijft : “Het gebruik van 

de wereldse goederen moesten allen gemeen hebben. Het eigendomsrecht 

zaait tweedracht”.  Uit alles blijkt dat de goede geest van de eerste 
Christenen nog lang heeft bestaan hoewel dit communisme ook een 
mislukking is geworden, omdat het een eenzijdige vorm had. Het was een 
communisme van consumptie, verbruik, en niet tegelijk een vorm van 
productie en rechtmatige verdeling. Geen communisme zal slagen zonder 
deze beide elementen te accepteren en uit te voeren. De gemeente in 
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Jeruzalem werd spoedig straatarm, zodat er gecollecteerd moest worden; 
men produceerde niets. Ook heeft de heidense samenleving, gebaseerd 
op concurrentie, hen platgedrukt, en tegen de tijd dat de Christenen de 
leiding der maatschappij veroverden door keizer Constatijn de Grote, had 
men het Christendom reeds dusdanig vervormd, dat het onherkenbaar 
was. In die tijd was het Christendom reeds ten volle gericht op 
concurrentie, bezit vorming en oorlogsgeweld. 
De kerk wist niet meer wat rechtvaardige verdeling was, behalve dat zij 
zelf het grootste deel van alles voor zich nam. Op deze wijze ging het 
eerste communisme ten onder, maar niet omdat de grondgedachte fout 
was geweest, maar omdat men het trachtte te verwerklijken onder 
onmogelijke omstandigheden, het slechts ten dele in praktijk werd 
gebracht en de hebzucht een te grote rol speelde. 
Dit communisme had een antwoord op alle levensvragen, zowel voor de 
sociaal en maatschappelijk verdrukten als voor de gevangenen. In alle 
communistische landen op deze wereld heeft men hierop geen antwoord. 
Anders denkend gaan in de gevangenis, in her opvoedingskampen. Er is 
dwang, heel het land is één grote gevangenis, want als men weg wil naar 
een ander land, kan en mag dat niet. Een klasseloze maatschappij schijnt 
alleen door dictatuur te verwezenlijken, en toch deze dictatuur schept een 
nieuwe klasse: de macht uitoefenaars, de straat, welke nooit zal kunnen 
verdwijnen. Een klasseloze maatschappij heeft men kustmatig geschapen 
door deze Almachtige klasse. Toch hebben ze gelijk dat alle klassen terug 
gebracht moeten worden tot een klasse nl. der werkers. 
Zo begon Jezus ook, met vissers, een tollenaar, allen leken. Jezus heeft 
nooit een renteniersklasse gesticht of een niet-werkende geestelijke 
klasse. Hij predikte het Koninkrijk Gods, de enige ware vorm van 
communisme. Deelname daarin is mogelijk als men een kind word, 
zonder verschil te maken tussen ras, kleur, geld, stand en klasse. Er is 
meer één klasse, nl. die der DIENAREN; dienaren en helpers. Dit is de 
enige gezonde remedie die door elk aanvaardt moet worden. De 
communisten van nu hebben een klasse van werkers, die niet werkt heeft 
geen burgerrecht. Het Rijk Gods stevent boven deze stelling uit : Niet 
slechts werkers, maar Helpers, in het algemeen belang. Wie de zonen der 
mensen helpt, helpt de Zoon des Mensen. Wie een hongerige brood geeft, 
verschaft Christus een maaltijd. De vraag der discipelen : Heere, waar 
hebben wij U hongerig gezien, is als nu opgelost. Het gaat om de mens 
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als schepsel van God, en de vrijmaking van al de banden waarmee het 
nog gebonden is door de Zonen Gods als het Koninkrijk baan breekt en 
het eerste Christencommunisme onder leiding van de wedergekomen 
Christus in haar grootste vorm zal herleven. 
Dit zal een nieuwe Pinkergebeuren zijn, de tijd is er bijna rijp voor om 
dit aangename jaar des Heeren te laten uitroepen, het Jubeljaar. 
 
Het Koninkrijk Gods, in noten dop beschreven. 
 
Het Koninkrijk Gods heeft een sociaal en een persoonlijk begrip, een 
maatschappelijke en een individuele betekenis. Het binnen gaan van het 
Koninkrijk is persoonlijk en geschiedt door een nieuwe geboorte, maar 
het wezen van het Koninkrijk is maatschappelijk. 
Het Koninkrijk is het Leven, als synoniem, daar kan de mens pas 
werkelijk leven, in de orde Gods. Het is een nieuwe maatschappelijke 
orde in het persoonlijke en collectieve leven. Jezus met de discipelen 
demonstreerden de nieuwe maatschappij in mini-vorm. Zij predikten en 
toonden het koninkrijk. In dit Rijk heerst het hogere principe van de 
samenwerking, niet van de concurrentie. 
Het Rijk Gods is als het gezinsleven, cooperatief, en het Rijk van God 
wil deze gezinsgeest uitdragen in de samenleving. Dit is het meest 
radicale plan het welk ooit de mensheid is voorgehouden. Het Koninkrijk 
werd door Jezus niet gebracht als een vaag programma, maar vast 
omlijnd, ( niet tijdgebonden) en rekening houdend met alle menselijke 
nood. Oe Thant, oud secr. gen. der V.N. zei eens : Wat zouden wij kunnen 
opbouwen indien wij samenwerkten. Hier zien wij samenwerking, de 
familiegeest van het gezin toegepast op alle sociale en economische 
verhoudingen met de twee grote waarden : Elk naar behoefte .... elk naar 
vermogen. 
Jezus houdt ons deze nieuwe orde voor als Hij zegt dat de Schriftwoorden 
van Jesaja in Hem vervuld waren : De Geest des Heeren is op Mij, daarom 
heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden om de armen het Evangelie 
te verkondigen ( de economische onterfden), en de blinden het gezicht ( 
de lichamelijk onterfden), om de verslagenen henen te zenden in vrijheid 
( de zedelijk en geestelijk onterfden), om te prediken het aangename jaar 
des Heeren ( het Jubeljaar en = 1988/89 het 70e Jubeljaar! begin der 
nieuwe wereldorde). 
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Het Koninkrijk Gods houdt rekening met ALLE menselijke nood. Het is 
nabij. Er komt een nieuwe rechtvaardige samenleving, geleid door Jezus 
Christus, terwille van de mensheid. Wij zien hier 3 dingen die zich niet 
verdringen als staatsvorm: 
1e, de nieuwe samenleving of organisatie = Constitutionalisme 
2e, de Persoon door wie = Autocratie 
3e, de personen voor wie = Democratie of communisme 
Door alle tijden heen zijn deze vormen van staatsbestuur beproefd en 
mislukt doordat men er één van de drie verkoos, zonder de andere er bij 
te nemen. 
Alleen autocratie gaat ten onder omdat het volk als geheel er niet achter 
staat. 
Alleen democratie gaat ten onder omdat het centrale gezag niet sterk 
genoeg is. 
De constitutionele staat is inwendig zwak omdat de trouw welke wij aan 
een persoon geven los staat van het stelsel. Slechts alle 3 vormen en dit 
maakt het tot een levend geheel. 
Dit Rijk maakt de aarde tot een hemel vol liefde en ware broederschap. 
Zo’n rechtvaardige samenleving komt : 
1e, door gelijk verdeeld bezit, 
2e, door een ieder te geven naar behoefte, 
3e, doordat een ieder bijdraagt naar capaciteit en gave. 
Dit is de driehoek-bouwsteen door de bouwlieden verworpen, maar door 
God tot Hoeksteen verkozen. 
Wederkerig dienen als WET zal alleen waarborg zijn voor ons 
voortbestaan. Daarom biedt het Rijk Gods LEVEN in overvloed in het 
meest verheven opzicht. Het programma van Jezus mag dan revolutionair 
zijn, maar is dat slechts in constructieve zin. 
Hij wierp nooit iets weg zonder eerst het goede er uit te vissen. Het Rijk 
Gods is wel een der meest revolutionaire gedachten welke Jezus naar 
voren bracht. Vanzelf dat Hij op het O.T. inhaakte en daaruit Zijn 
programma ( het goede) viste en de rest (het ceremoniale) wegwierp, Zelf 
als Priester stierf, waardoor de Profetische helft betreffende het Rijk 
Gods bleef leven door Zijn Nieuwe leven. 
Zijn programma zal de wereld veroveren omdat het op LIEFDE en niet 
op HAAT of DWANG is gebaseerd. Zijn programma bevat een grote 
sociale revolutie, nl. het verhogen van de nederingen en machtigen van 
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hun tronen te stoten. Inclusief een economische revolutie : Hongerigen 
met goederen te vullen, rijken ledig weg te zenden. 
Het einddoel van het Messiaanse Koninkrijk is een opklimmen tot een 
leven van hogere volmaaktheid voor de enkeling en volmaakte coöperatie 
voor de maatschappij; als dat is bereikt s het de tijd van Christus het Rijk 
over te geven aan de Vader en zal God zijn alles in allen. 
 
Volmaakte harmonie in samenleving. 
 
Het Koninkrijk Gods houdt wel terdege rekening met de materie, het is 
openlijk materialistisch, en niet slechts geestelijk. God heeft de materie 
gemaakt en het was zeer goed. Het Rijk Gods is de meest absolute 
gemeenschap, en tegelijk de meest absolute erkenning van de waarde van 
elk individu. Het is een combinatie van streng sociale orde en tevens een 
grote persoonlijke vrijheid ( in andere aardse systemen in zulks 
onmogelijk). De gemeenschap is er niet voor zichzelf, en het individu 
ook niet. Er is een wederzijds samenwerking in deze nieuwe 
samenleving, met het allerhoogste doen “God in het centrum”. 
Het Koninkrijk Gods prijst God. Het communisme prijst de klassen loze 
maatschappij. Het Fascisme prijst de staat. Het N. Socialisme prijst het 
ras. Het Kapitalisme prijst de superrijken. Zoals in de andere systemen 
alleen de samenleving wordt gereformeerd zonder de mens te 
vernieuwen, zal in het Rijk Gods allereerst de mens vernieuwd worden. 
Dit komend rijk moeten wij eerst zoeken en zijne gerechtigheid, wat een 
puur sociale zaak inhoudt. 
 
Psalm 67: De volken zullen U o God loven. 
De natiën zullen zich verblijden en juichen omdat Gij de volken zult 
richten in rechtmatigheid; en de natiën op de aarde die zult Gij leiden ... 
en alle einden der aarde zullen Hem vrezen. 
 
De Nieuwe Tempel die niet meer zal vergaan. 
Volgens dhr. D. Reinders. Uit Koers 1974. 
 
HET PRIESTERSCHAP IN DE TEMPEL DIE NIET MEER ZAL 
VERGAAN. 
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De Tempel van Ezechiël zal niet binnen Jeruzalem gebouwd worden, 
maar ongeveer 10 km en Noorden. De Tempeldienst is de theoretische 
kern van het bestaan van Israël. Het Godsrijk rust op de twee pilaren van 
Koningschap en Priesterschap. 
Voor het oog van de wereld en van Israël vielen deze twee pilaren weg, 
en daarmee scheen het Godsrijk te falen. Toch zijn de twee pilaren nooit 
weg geweest; ze zijn ondergronds voortgezet en staande gebleven. 
Eenmaal zal alles weer bovengronds zich openbaren in het Koninkrijk 
Gods. 
 
In dat 1000 jarig rijk zal in het Theocratische wereldbestel Israël 
nationaal en geestelijk hersteld zijn, en zal er een nieuwe Tempelorde 
komen. Jeruzalem zal geheel opnieuw in kwadraatvorm herbouwd 
worden, nadat het tijdens Armageddon volkomen is verwoest. De naam 
van Jeruzalem zal voortaan zijn : DE HEERE IS ALDAAR. 
 De Tempel zal niet in deze stad zijn, maar er buiten, Openb. 21:22. 
De heerlijkheid van deze Tempel, die eveneens in kwadraatvorm zal 
gebouwd worden, zal groter zijn dan die van Salomo’s tempel. Haggai 
2:10 ziet niet op de herbouwde Tempels naar de stijl van David-Salomo, 
want velen die de eerste Tempel gezien hadden weenden omdat de 
tweede lange na niet zo fraai was. In verband met het bouwen van de 
Nieuwe Tempel wordt Zerubbabel genoemd als degene die de aan en 
uitvoerder zal zijn. Hij wordt zelfs de vorst van Juda genoemd. Ten dien 
dage, na Armageddon, zal God deze man stellen tot een zegelring. In 
Zach. 6:12 is het “SPRUIT”. 
De Tempeldienst zal worden bedient voor Levietische priesters uit de 
kinderen van Zadok. Het Hogepriesterschap ging van Aäron over op zijn 
oudste zoon Eleazar tot aan Eli. Van Eli ging het over op de familie 
Ithamar, Aarons jongste zoon, tot aan Abjathar. Na Abjathar gaf Salomo 
het aan Zadok, wederom een nazaat van Eleazar. En hoewel zijn kinderen 
ook niet de braafsten zijn geweest ( in Ez. 8:16 aanbaden zij de zon) 
zullen zij toch in de nieuwe tempel de dienst waarnemen. 
De Bijbelverklaring van Dächsel meent dat Jozef van Arimathea uit de 
nazaten van Zadok is ( zie de verklaring op Ez. 44:14-16 p. 787). En het 
was deze man die in Engeland voet aan wal zette. Hij heeft daar zijn 
nazaten achtergelaten, en dat is frappant, zodat God uit hen een volk zal 
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kiezen tot priesters voor Zijn dienst in de Nieuwe Tempel. De persoon en 
het leven van Jozef is de lezers van “Een nieuw geluid” wel bekend. 
Zij zullen geen zoenoffers meer brengen, en de offerdienst zal geen oud 
testamentische karakter dragen. De offerdienst zal een sacramenteel 
karakter dragen, terugziend op het verzoend werk van de Messias. De 
nieuwe tempeldienst zal iets geheel nieuws zijn, wat echter wel weer 
draait om het al oude middelpunt : Jezus de Messias. 
Architect D. Reinders uit Rotterdam gaf aan Rik Valkenburg in “Koers” 

1974 een verslag en tekening van deze Nieuwe Tempel. Vijfentwintig 
honderd jaar geleden gaf God een bestek van een bouwwerk dat een 20e 
eeuwse stijl heeft, in kwadraatvorm, een modern bouwwerk. 
Het huidige streven in de republiek Israël heeft niets met deze Nieuwe 
Tempel te maken. Men wil immers op de oude plek de tempel van 
Salomo herbouwen. Die tempel is reeds klaar in pre-fab vorm in 
Amerika. (vlgs geruchten). Deze Tempel zal weer verwoest en door de 
antichrist geannexeerd worden. 
Jeramia 31:14, toont dat er in het Mes. Vrederijk tevens Priesters zijn, als 
ook Jesaja 66:21, hoe vreemd velen dit ook mogen vinden. 
 
Het Priesterschap is de 2e PIJLER van het Godsrijk. 
 
Pinehas, zoon van Eleazer, zoon van Aäron krijgt het Verbond des 
Vredes omdat hij Gods ijver heeft uitgewerkt, nl. dat zijn zaad het 
verbond krijgt van het eeuwige Priesterdom. Num. 25:13. 
Omdat de kerk meent dat zij het geestelijk Israël is, en het Nieuwe 
Verbond volgens de kerk reeds lang in werking is, mist men de juiste kijk 
op de offers. Het tijdvak der Gemeente en het gerechtvaardigd worden 
door het geloof, is UNIEK, is tot aan het Messiaanse Vrederijk, daarna is 
er in feite de voortzetting van Israël onder het Oude Verbond. 
Een ark zal in de Nw. Tempel waarschijnlijk niet aanwezig zijn, Jer. 3:16. 
God zelf zal deze Tempel laten bouwen, Zach. 6:13, en zij zal enorm 
hoog liggen zodat het een indrukwekkend gezicht zal zijn dit schone 
complex van verre te zien. 
Boven alle heuvelen zal de Berg van het Huis des Heeren uitsteken, 
imposant en schoon van gelegenheid. Jes. 60 spreekt tevens over 
botanische tuinen die aangelegd zullen worden tot versiering. Vele 
buitenlanders zullen helpen de muren der stad ( en ook wellicht van deze 
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Tempel) te bouwen. Men zal Jeruzalem en het volk noemen : De stad des 
Heeren, het Zion van de Heilige Israëls. 
Hoe het precies met de ark zit zal in die tijd duidelijk worden. In de Ierse 
kronieken staat dat Jeremia en Baruch met de koningsdochters 
aankwamen en een grote kist met zich brachten, plus de bethelsteen; 
misschien was die kist wel de ark, die straks ergens boven water komt. 
Ziet Op. 11:19 daarop? 
In het bestek van Ez. staat nergens iets over deze ark. Nog iets over de 
Levieten. Het is bekend dat de Gibraldi’s ( het vorstenhuis van Monaco) 
afstammen van Levi, en wellicht ook de Britse druidische priesters. Van 
Isabell helder is hierover een brochure. 
Er zijn mensen die bij geschrifte zijn tegen deze Tempelvisie verzetten. 
Ik heb ook alles overwogen, het voor en tegen nagegaan, en kan niet 
anders zien dat deze Tempel er nog moet komen in het Messiaanse 
vrederijk, en er wederom geofferd zal worden. Het staat oa. duidelijk in 
Zach. 14, de toedracht in dat vrederijk, en de offers in vers. 20/21. Je zou 
denken dat de tijd van de Tabernakel in de woestijn terugkeerde als je 
leest dat er ook een wolk- en vuurkolom zal komen, Jes. 4:5. Ezau heeft 
ook deze tweede pijler van het Godsrijk omver willen werpen, lees dat 
oa. in 1 Sam. 22, alwaar Doeg de Edomiet de Priesters aan Saul verraadde 
en in diens opdracht vermoorde. 
       
Bijna was de Levi-Aaron-Ithamar lijn verwoest, maar ..... God spaarde 
Abjathar. 
Ezau heeft zich kennelijk niet zo druk gemaakt om deze 2e pijler van het 
Godsrijk omver te werpen, daar hij geen religieuse inslag had. Het ging 
hem meer om het koningschap. Toch zal de antichrist, de Ezau-Amelek-
super Agag van de eindtijd tevens een aanbidding opeisen, een soort 
koning-priester zijn. 
 
HET SCHEPPINGSVERHAAL VAN DE 20E EEUW 

 

In deze eeuw werd door de geleerden de aarde en hemel geschapen, of 

zoals men wil, herschapen. 

De aarde nu was, of liever, werd woest en chaotisch, en een duistere laag 

smurrie lag op de vloed. De geleerden lieten hun geesten (gedachten) 

over de water verontreinig problemen gegeven. Zij bonden de strijd aan 
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tegen deze door de mens gemaakte wanorde en zeiden: Er zij licht. En er 

was licht, de gloeilamp, atoombom, en kunstverlichting. Zij maakten 

scheiding tussen het licht en de duisternis, alsook chemische middelen 

voor allerlei doeleinden. 

De geleerden zeiden : Laat ons het uitspansel, de hemel, verkennen en 

zien of daar voor ons explotatie mogelijkheden zijn, of dat er mogelijk 

levende wezens wonen. Met raketten en allerlei peperdure installaties 

maakten zij deze eeuwen oude droom werkelijkheid en landden in 1966 

voor het eerst op de maan. 

En de geleerden zeiden : Dat de wateren op één plaats samenvloeien en 

het droge te voorschijn kome; en het was alzo. En zij noemden het droge 

polders. En zij zagen dat het goed was en zeiden : dat de aarde veel jong 

groen voortbrengen, vruchtbomen en zaad gevend gewas; en het was 

alzo. Vele overschotten werden vernietigd, terwijl 2/3 honger leed. En de 

geleerden zeiden : Dat er satellieten aan het uitspansel des hemels zijn 

om ons te waarschuwen tegen het opkomen van stormen en andere 

onheilen en dat zij dienen tot aanwijzing van de vaste weerstijden. 

En de geleerden zeiden: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en 

dat het gevogelte over de aarde zweve. Toen schiepen zij duikboten, 

vliegdekschepen en andere boten elk naar hun aard, als ook straaljagers, 

helikopters en vliegtuigen elk naar hun aard. En de geleerden zieden: 

wees vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren. En het was alzo, de 

zeeën krioelden van oorlogsvloten en de lucht was vol van 

straalmotorgegons. 

En de geleerden zeiden : Dat de aarde voortbrengen levende wezens naar 

hun aard, tractoren, auto’s, treinen en allerlei machine’s. Verder zeiden 

zij : Laat ons niet meer in het zweet onze aanschijns weken en 

airconditioning maken, computers en robots in menigten. 

En de geleerden zeiden : Laat ONS mensen maken naar ONS beeld en 

naar ONZE gelijkenis; mensen die wetenschappelijk gevormd en 

bekwaam zijn om heerschappij uit te oefenenen over de onontwikkelde 

volkeren zij gaven hun mensen daar toe geld tot macht en wapens om te 

verderven.  

De geleerden zagen dat de bevolkingsaanwas te snel groeide, en zeiden: 

Laat men abortus, provocatus, euthanasie en geboortebeperking 

toepassen. En het was alzo. 
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De geleerden zeiden : Laat ons de mens een hulp geven want hij gevoelt 

zich eenzaam temidden van de volksmassa. Zij bouwden daartoe radio, 

televisie en velerlei soortgelijke consumenten producten die voor een 

ieder betaalbaar waren. 

En de geleerden zeiden: Laat ons één wereldregering vormen anders 

loopt het uit de hand en komt er een totale zelf vernietiging. Laat ons om 

dit doel te verwezenlijken de beproefde Weishaupt formule toepassen nl. 

alle bestaande regeringsvormen opruimen, de vaderlandsliefde doden, 

het gezin uit elkaar trekken, het erfrecht afschaffen en vooral de 

godsdienst de wereld uithelpen, en een wereldbank maken. 

Tenslotte zagen de geleerden dat de mens van huis uit immer religie blijft 

verlangen, en zij zeiden tot elkaar : Laat één uit ons tot een god worden 

uitgeroepen en laten wij hem in de Tempel Gods zetten. Laten wij tijden 

en wetten veranderen en de religie tot een surrogaat maken. En het zal 

zo komen. 

Toen zij nu volbracht hadden de hemel en de aarde te scheppen zagen zij 

tot hun grote verbazing dat het mis ging ( denk aan de club van Rome) 

Toen werd het avond en de ware God greep in : Harmageddon. 

God nu zeide : Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En het kwam alzo. Zalig 

die hieraan deel krijgt. Hallelujah. 

 

P.F. van der Meer. 

 

DE MYSTERIEUSE MACHT ACHTER DE JODEN. 
 
1. Inleiding 
3. Achtergronden M.O. Conflikt. De Eerstgeboortezegen. 
4. Wie en wat is een Jood? 
5. Jezus duistere afkomst. 
9. Zoiets als een Joods ras bestaat niet, vlgs. Kreisky. 
13. Wat is Zionisme ? 
17. Wie was Ezau ? 
18. Hoe Ezau zich vermomt als Jakob. 
24. De kapitalistische samenzwering. 
25. De verleiding - ras vermenging. 
29. Het ontstaan der rassen. 
40. Abortus Provocatus. 
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41. De Club van Rome 
43. Het jaar van het kind. 
45. Ontwikkelingshulp. 
46. Bileams raad tot ras vermenging. 
47. De opgeheven rode rechterhand. 
48. Rome ... het Papisme en Joods product ? 
54. Het kapitalisme en communisme 2 recepten van de Edom-Jood. 
57. Voorbeelden van Joodse naamsverandering. 
61. Het Russisch beland wat in Iran gebeurt. J.G. Heitink. 
69. Joodse mediums. 
70. Wie deelt de lakens uit? 
72. Fluoride. 
73. Het getal 666 en de Rockfellers. A.D.P. v.d. Gaag. 
76. De Chazaren. 
78. Z.Afrika de gans welke gouden eieren legt. 
88. De Joodse superbankiers. 
90. Joodse Kernenergie. 
91. Is Schmidt soms Jewish? 
92. Das Judischen Paradox van Dr. Nahum Goldmann. 
93. Joodse zelfgetuigenis. 
94. Holocaust schokt Duitse TV kijkers. 
98. Wie en waar is JUDA? 
99. De legende der 6 miljoen. 
100. Is de republiek Israël het profetische Israël het profetische Israël? 
104. Gaskamers in Auswitz. 
109. Ezau’s einddoel onthult. 
111. Sions twistzaak afgehandeld. 
112. Het nieuwe echte Israël. De Romeinenbrief daarover. 
117. Het koningschap, de 1e pijler van het Godsrijk. 
120. De diverse deportaties van de huizen Israël en Juda. 
123. Ufo’s in dienst van God. 
124. Israël karakter trekken en herkenning tekenen. 
127. Wie zijn de toekomstige bewoners van Palestina ? 
131. Pinkster communisme. 
132. Het koninkrijk Gods. 
135. Het priesterschap, de 2e pijler van het Godsrijk. 
138. Het einddoel van God. 
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139. Zo zal ongeveer het scheppingsverhaal der 203 eeuw er uit zien. 
 
Dit boekje is niet te koop en mag niet verkocht worden; het is gratis 
verkrijgbaar. 
Schrijver dezes openbaart hier zijn gedachten, heb ik ergens mis, die met 
de geest der zachtmoedigheid mij dat toont, zal mij een grote dienst doen, 
want ik zoek de waarheid, en zodra mij een waarheid overtuigend 
overkomt, onderwerp ik mij daaraan, geen blijder zaak wetende, dan door 
de waarheid altoos overwonnen te worden, en als zodanig de overwonnen 
waarheid hulde te doen. Voor domme bestrijders wens ik echter geen 
duim breed te wijken. Al is de Ezau-leugen nog zo snel, de Jakob-
waarheid achterhaalt hem wel. Gode zij de lof. 
 
De Europa vlag met 12 sterren ... de 12 stammen Israëls. 
Het lijkt er op dat er geen 10 landen in de E.E.G., maar 12 landen in de 
E.E.G. zullen komen. 
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