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Inleiding

Is MH17 het hedendaagse
JozefJozef-drama?

Het is vandaag (17-07-2015) precies één jaar geleden dat de MH17 uit de
lucht is gehaald, althans dat is wat de pers ons voorschotelt. Er zijn en
blijven immers zeer veel vragen open waarop wij als bevolking nog geen
antwoord hebben gekregen. De onderste steen waarover premier Mark
Rutte sprak is nog lang niet boven. Velen hebben de indruk dat er feiten
worden achter gehouden van de ware toedracht. Zoek eens op Internet en
tik “MH17 leugens en bedrog” maar eens in. De ware toedracht van de
ramp blijft voor velen in nevels gehuld. Het is dan ook maar de vraag of
de onderste steen ooit boven zal komen. Wij en velen met ons hebben
daarover onze twijfels. Dat verhindert ons echter niet om zelf op zoek te
gaan naar mogelijke aanknopingspunten om de onderste steen boven te
krijgen. Vandaar deze brochure waarin wij een en ander op een rij zetten
ter vergelijking van wat zich vroeger heeft afgespeeld als een spiegeling
van wat zich heden ten dage voor onze ogen voltrekt. Volg ons op de
voet en zoek zelf ook verder, en bedenk dat de geschiedenis zich steeds
herhaalt, ook nu.
Het getal 17

Door P.F.v.d.Meer sr
Pentahof@planet.nl
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Het getal 17 is in de Bijbel een symbool van het overwinnen van de
vijand(en). De zondvloed begon op de 17e dag van de 2e maand, en op de
17e van de 7e maand -dus exact 5 maanden later- rustte de Ark op de
berg Ararat. De Ark is een symbool van overleving van Noach en zijn
gezin, en van overwinning over het ongerechtige geslacht van die dagen.
Wij lezen in Daniel 7 over de 7 hoofden en 10 horens, dat is in totaal 17.
In Openbaring is hetzelfde aantal aangegeven. Het wijst naar de
overwinning voor het zogenaamde ‘heilige zaad’, dat zijn de
rechtvaardigen die de nieuwe aarde zullen beërven. Verder lezen wij dat
het volk Israel –wat het ‘heilige zaad’ wordt genoemd- te kampen had
tegen 17 vijandige volkeren. Dus 1 tegen 17, en dan toch de overwinning
behalen. In de Bijbel wordt een verslag gegeven van de strijd tussen het
goede zaad (wat het vrouwenzaad wordt genoemd in Genesis 3:15) en
het verkeerde zaad (wat het slangenzaad wordt genoemd). Hierover is op
2
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Internet wel het een en ander te lezen, ook op onze website
www.pentahof.nl
Er vindt in deze wereld vanaf het begin der geschiedenis die ons bekend
is een geestelijke en lichamelijke strijd plaats tussen verschillende
zaadlijnen, waarbij het gaat om het recht op de aarde, om de aarde te
beheren en te bewonen. Die strijd voltrekt zich niet alleen tussen het
goede en kwade zaad, maar er is ook steeds een onderlinge strijd tussen
de goede leden van het goede zaad, en ook tussen de kwade leden van het
kwade zaad. Dat maakt het er voor ons niet gemakkelijker op om daar
goed zicht op te krijgen, vooral vanwege vermenging en inmenging van
de zaadlijnen (geslachtslijnen). De strijd binnen de gelederen van de
eigen geslachtslijnen gaat meestal om de eerstgeboorterechten en om het
recht om te heersen over de anderen zoals wij later zullen zien.
Het getal 17 is een merkwaardig getal. Het is het 7e in de rij van
priemgetallen. Een priemgetal is een getal dat ondeelbaar is. Het getal 17
wijst in de Bijbel naar geestelijke vervolmaking. In de Bijbel is te lezen
dat Jozef 17 jaar oud was toen hij door zijn broers naar Egypte werd
verkocht. (In Het Boek des Oprechten hoofdstuk 41 staat deze
gebeurtenis eveneens beschreven.) Later was Jakob ook in Egypte toen
Jozef zich bekend had gemaakt en aldaar onderkoning was. Jakob leefde
in Egypte nog 17 jaar. De MH17 werd op 17 juli, dat is 17-07-2014
neergehaald in de Oekraïne. Wat speelde zich ervoor af en erna?
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Het magische getal 7 komt veelvuldig voor rondom het drama van de
MH17 en de MH370. Het betrof Boeings 777, en de MH17 werd op 1707-2014 neergehaald. De vraag is of het werkelijk de MH17 was en geen
plaatsvervangend toestel zoals wordt aangetoond door sommigen.
Opvallend is dat Christine Lagarde van het IMF het getal 7 aangaf in een
toespraak voor de National Press Club in Washington, en daarop bleef
hameren. Betrof dat de aankondiging dat de wereld een reset nodig heeft
om uit de huidige economische problemen te komen? Het IMF had aan
de Oekraine 17 miljard dollar toegezegd, waarvan reeds 3,2 is uitbetaald.
De goudvoorraad van 42,3 ton van de Oekraine is in het geheim naar de
FED
in
Amerika
overgevlogen,
waarde
???
Zie:
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=817
3:mh17-de-door-lagarde-voorspelde-reset-isbegonnen&catid=69:occult&Itemid=81
https://worldthechanges.wordpress.com/tag/christine-lagarde/
Het 9/11 drama staat blijkbaar niet los van het MH17 en MH370 drama.
Waren deze en nog andere drama’s noodzakelijk voor de illuminati om
de poort (stargate) tot hogere dimensies te openen, en is CERN daarbij
betrokken? De poort is een symbool als doorgang naar een andere
erachter liggende ruimte. Israel vertoefde na Jozef en Jakob 430 jaar in
Egypte en werd aldaar in slavernij gehouden. Tijdens de bevrijding
(Exodus) moesten de Israëlieten aan de
beide deurposten bloed smeren van een
lam. Dat symboliseerde de doorgang
naar een nieuwe toekomst, naar een
andere levensdimensie. Gebruiken de
illuminati dezelfde symboliek? Door de
slachting van ruim 2000 mensen die in
de Twin Towers nog aanwezig waren in
New York op 11 sept. 2001 hebben zij
bloed aan de deurposten gesmeerd. De
Twin Towers symboliseren de twee
pilaren Jakin en Boaz die voor de
Tempel van Salomo stonden. Over de
4
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Twin Towers is exact 6,66 jaar
gebouwd. De vernieling van deze
Twin Towers nam exact 77 minuten
in beslag. Niet alleen de Twin Towers
zakten in elkaar. Er werden in totaal 7
gebouwen vernietigd. Er werden
zoals
later
door
diverse
wetenschappers is onderzocht géén
echte vliegtuigen gebruikt, maar
explosieven. Er zijn dan ook geen vliegtuigonderdelen gevonden, dan 2
motoren die niet bij de genoemde Boeings behoorden. Ook bij het
Pentagon zijn geen vliegtuigonderdelen gevonden, en ook daar blijkt
geen vliegtuig te zijn ingevlogen. Het is duidelijk dat de illuminatirituelen op misleiding berusten.
Men gebruikte Blue-Beam
holografische technieken. De illuminati zien de Amerikaanse staten
Oregon en Arizona als de twee pilaren Jakin en Boaz, waartegen het
bloed gesprenkeld dient te worden. De ingang van de Tempel van
Salomo zien zij als zijnde de staat Californië. Dat is te lezen op de
website van illuminatimatrix.
https://illuminatimatrix.wordpress.com/77-march-22-2014-32214322-black-swan-freedom-tower-1-world-trade-center-constructionapril-27-2006-to-july-4-2014-exactly-100-months-99-66-monthsfreescale-semiconductor-bl/
De Twin Towers wijzen symbolisch naar de twee benen van de godin
Isis. Het zijn de 11-zuilen, of ook de
zuilen van Hercules. De illuminati
volgen hun Luciferiaanse kalender
(programma), waarbij zij vooral het
financiële systeem hanteren om de
volkeren in slavernij te houden, net zoals
de oude Egyptenaren het volk Israel in
slavernij hielden. De zogenaamde
economische crisis heeft zo goed als
zeker ten doel om het financiële systeem van de banken te redden en het
5
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geldbedrog bedekt te houden. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw
elektronisch geldsysteem waarbij alle contant geld afgeschaft zal worden,
zie onze brochure 862. Het nieuwe WTC-gebouw werd 13 jaar na 9/11
geopend op 03-11-2014. Dit gebouw telt 104 verdiepingen, dat is 8 x 13.
13 is op het Amerikaanse Grootzegel hun geluksgetal, wijzend naar de
13e stam van Israel. Het gebouw is exact 1776 feet hoog. Dat is het jaar
van de oprichting van Weishaupts orde, en de oprichting van de
Verenigde Staten van Amerika. 1776 feet is 16 x 111. Het nieuwe WTC
gebouw kost 3,9 miljoen dollar, dat is 3 x 13.
https://www.youtube.com/watch?v=IL8cJWyOxWQ
Bij Flight 93 op 11 september 2001 zijn ook nooit vliegtuigdelen
gevonden. De vliegtuigen zouden door 19 Arabische kapers op zulk een
knappe wijze zijn bestuurd naar hun doelen welke zelfs door bekwame
piloten voor onmogelijk wordt gehouden. Het wordt steeds duidelijker
dat de illuminati-slachtofferrituelen zo goed als zeker op misleiding
berusten, doordat men Blue Beam-project hologrammen gebruikte. Het
zijn bloedrituelen zoals deze ook door de broers van Jozef werden
gebruikt. Nadat zij Jozef naar Egypte hadden verkocht namen zij een
bokje en slachtten dat en doopten de veelkleurige rok van Jozef erin en
zonden deze naar hun vader. Zij stelden hun vader de quasi-vraag of hij
in die besmeurde rok de rok van zijn zoon Jozef herkende. Inderdaad was
het de rok van Jozef. Jakob beschikte niet
over DNA-testmateriaal en is aan het
twijfelen gebracht. Jakob heeft jarenlang in
onzekerheid
geleefd
en
zich
er
waarschijnlijk bij neergelegd dat Jozef
mogelijk door een wild wezen was
verscheurd.
Pas na een zeer grote
hongersnood kwam jaren later de onderste
steen naar boven. Toen was Jozef reeds
onderkoning. Jakob heeft Jozef daarna nog
17 jaar gezien en gesproken. Het getal 17
gaat dus in de Bijbel om het overwinnen van
de vijand of vijandschap, om de verhoging na een zeer diepe vernedering,
6
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om de heerschappij van het goede zaad. Dit zagen wij tijdens en na de
zondvloed, en bij de hongersnood van Jakob, maar dat zal ook opnieuw
gezien worden wanneer wij als verzamelde kern van de 12 stammen in
Nederland door een diepe crisis heen verhoogd zullen worden, zoals
onder andere in Jesaja 60 wordt voorzegt.
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ogen. De meeste mensen zien het wel
maar beseffen niet wat de strijd
inhoudt en waarom men strijdt. De
wereld is erbij betrokken, maar er zijn landen en landstreken als het
Midden-Oosten, Kanaän, Egypte, Nederland en Maleisië die er een
hoofdrol in spelen. Het gaat voornamelijk om het land van het getal 7 en
17, de heptaporur, een land met een deltagebied. Nederland telde 7
provincies boven de Rijn, en vroeger met België 17 provincies. Wij
dienen te
weten wie
de
illuminati
zijn en van
welke
zaadlijn of
bloedlijn
zij
zijn

voortgekomen, en wie zij als god vereren. Hierover kunt u op onze
website voldoende informatie vinden, en ook op andere websites. In
genoemde landen spelen rivieren als levensaders een zeer belangrijke rol.
Denk aan de Nijl in Egypte, de Jordaan in Kanaän, de Rijn, de Schelde
en de Maas in Nederland. Rivieren monden meestal uit in zeeën, en de
uitmonding vormt veelal een deltagebied. Wij kennen de Nijldelta en
ook ons deltagebied in Zuid-Holland en Zeeland. Vanuit ons land
Nederland hebben de illuminati Amerika
bevolkt en verkozen tot hun Nieuwe
Atlantis, de Nieuwe Wereld, waar zij de
Nieuwe Wereld Orde willen oprichten, de
Novus Ordo Seclorum. Oorspronkelijk
werd New York
New Amsterdam
genoemd, liggend aan de monding van de
Hudsonrivier. De illuminati stammen
gedeeltelijk van de Atlanten af die de
ondergang ervan overleefden. De Almacht JHWH verkoos Kanaän voor
Zijn zaadlijn –het volk Israel- en in dat land de plaats Sjilo om er te wonen
in een tent. De tent is symbool van verplaatsbaarheid, dus een tijdelijk
woonvertrek. De Atlantiden en Nefilim zaten ook vermengd tussen de
Israëlieten, waarbij wij wijzen naar de Amelekieten, Gibionieten, en
Askenazen of Khazaren. Laatsten zijn vechtlustige lieden. Deze
ingemengden hebben Israel dikwijls doen zondigen en brachten het tot
afgodendienst en planetenverering. In de priesterdienst van de stam Levi
mengden zij zich en voerden daarin hun eigen rituelen in die aan de
afgoden gewijd waren. Men ging over tot het daadwerkelijk offeren van
dieren aan de godheid, alsof men daarmee de godheid kon tevreden
houden. Het gaat JHWH niet om die uitwendige dierenoffers, maar zoals
in Psalm 51 staat om het offer van het gebroken hart. Verder stelden zij
de besnijdenis in, waar het JHWH alleen gaat om de besnijdenis van het
hart. Onder deze gemengde priesters en lieden die de leiding overnamen
van landen en gemeenschappen zaten veel kannibalen, vleeseters, die het
doden van dieren en het eten van vlees goedkeurden en aanbevolen. Zij
zijn ook degenen die het christendom en het Nieuwe Testament hebben
geschreven (Piso, zie brochure 368) en de zondag in plaats van de sabbat

7

8

De Eeuwige strijd om de eerstgeboorterechten
De eeuwenlange strijd tussen Kain en Abel, Ezau en Jakob en hun
nageslacht voltrekt zich voor onze
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stelden. Het christendom met haar dogma’s en leerstellingen is gestoeld
op heidense ondergrond.
Het land Kanaän was strategisch gelegen aan de handelsroutes NoordZuid. De plaats Sjilo
vormde het midden van de
aarde in die tijd, waar de
Tabernakel stond. JHWH
maakte een verbond met
Zijn
volk,
en
als
verbondsteken gaf hij de
Sabbat, de 7e dag.
Wanneer de zon opgaat te
Sjilo betekent dit dat ten
Oosten ervan reeds de helft van de aarde verlicht is door het
Sabbatsdaglicht. En op die plaats waar het licht is op gegaan hebben zich
de nazaten van de gemengden gevestigd, nl in Maleisië. Zij denken
daarmee de eersten te zijn die het Licht ontvangen, het daglicht van de 7e
dag, en het nieuwe licht van de komende nieuwe tijd, de tijd van de komst
van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. De leidende groep van de
Maleisiërs worden ook wel Yodians genoemd, waarin het woord jood
aanwezig is, zie brochure 326. Wanneer
de zon te Sjilo ondergaat wordt het
Westen verlicht met het 7e-daagse
sabbatslicht. Daar ligt Nederland, het
Sion in het Westen, waar het centrum is
van
de
12
stammen die in de
verstrooiing zijn.
Nederland werd
oudtijds reeds het Westerse Kanaän, het Israel in
het Westen genoemd. Nederland heeft de tripleA-status, zie brochure 624.
Wanneer de
aardasstand wordt gewijzigd en poolwisseling
9
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plaatsvindt, wordt Nederland het midden van de aarde, de Berg Sions, zie
brochure 509 en 539.

Figuur 1 Dit zouden de slachtoffers van de MH17 zijn, maar volgens
omwonenden waren het lijken die reeds stonken

De onderlinge strijd van de illuminati-Luciferianen voltrekt zich dan ook
in en om ons land en Maleisië, te zien in de verdwijning van de MH370
en neerhaling van de MH17, indien dit de echte MH17 was. Het betreft
hier slachtofferrituelen. Met deze mysterieuze vliegtuignummers en de
inzittende passagiers spelen de illuminati zo te zien een sinister spel. De
inzittende passagiers waren overwegend Nederlanders, Maleisiërs en
anderen, zie afbeelding: De ware toedracht is nog onduidelijk en de
laatste steen is na een jaar zoekwerk nog niet boven, althans niet voor het
grote publiek. Volgens sommigen heeft er een verwisseling plaatsgehad
dat het niet om de echte MH17 gaat, maar om een plaatsvervangend
toestel waarin men lijken had gelegd waarin geen bloed meer aanwezig
was. Het stonk er dan ook verschrikkelijk op de rampplek volgens
ooggetuigen die er kort na de ramp gingen kijken.
Wat beogen de illuminati? Bereiden zij zich voor op een grote bruiloft,
de dag dat de nieuwe tijd zal ingaan, de zogenaamde overgang van de 3e
naar de 4e en 5e dimensie? Verwachten zij in september 2015 dat deze
nieuwe tijd ingaat wanneer de vierde bloedmaan gezien wordt? Wanneer
tegelijkertijd alle contant geld wordt afgeschaft laten zij de zilver- en
goudprijs enorm stijgen, zodat hun bruidsschat enorm groot wordt. Zij
10
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vereren de oude Egyptische goden. Horus is de zoon van Osiris en Isis.
Horus is de zoon van god, de sungod. Zie op onze website
www.pentahof.nl de brochures 534 over Isis, en 567, 673 over het
Kosmische Omslagpunt, en 646 over de Saturnusverering, en 674 over
Sirius, en 592, 624, 757 en 763 over de betekenis van Nederland.
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Jozef – Jakob, Israel en Egypte
De oude Egyptische mythische goden als Osiris, Isis en Horus spelen
ook in het Jozef-MH17 drama een voorname rol. Volgens een website
wijst de neerhaling van de MH17 op een vallende ster, zie afbeelding:

Lucifer is de lichtbrenger, die een gedachtenproces in de mensen op gang
zal brengen in een wereld die grijs is van chemische wolken (chemtrails),
wat tevens dient om de gedachten der mensen gevangen te houden. Door
middel van de financiële crisis zal men de bevolking steeds armer maken,
en wordt een kleine rijke elite er veel en veel rijker door. Dit fenomeen
vond reeds plaats in Egypte waar de slavendienst steeds strenger werd.
Uiteindelijk leidde JHWH zijn volk eruit en beroofden zij de Egyptenaren
van hun goud en zilver.
Figuur 2 ook bij MH17 is het verdriet
groot

Figuur 3 Het verdriet van Jakob

Figuur 4 De bebloede rok wordt
aan Jakob getoond

Figuur 5Spullen uit de MH17

11

Deze ster wijst niet alleen naar de MH17 die
zou zijn neergehaald volgens de reguliere
lezing, maar ook naar de Hondsster Sirius.
De MH17 deed op 17 juli 1997 de eerste
vlucht (dus
een
geboorte)
en exact 17
jaar later op
17 juli 2014 de laatste vlucht (sterfdag).
Elk jaar rijst de ster Sirius op 17 juli
omhoog en kondigt de vloed van de Nijl
aan. De Nijlvloed bracht de geboorte van
Horus voort, die oorlog voerde tegen zijn
12
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oom Set. Sirius wordt herboren direct na de dood van de zon. De enige
hond die tijdens het neerhalen van de Twin Towers stierf heette Sirius,
een Labrador, zie afbeelding.
Jozef werd doodgewaand door Jakob, en ook alle slachtoffers van de
MH17, MH370 en vliegtuigen die tijdens het 9/11-2001 gebeuren ingezet
zouden zijn, worden doodgewaand. Wij willen bij deze geen valse hoop
geven aan de families van de slachtoffers, maar de mogelijk staat open
dat de illuminati een toneelspel hebben opgevoerd en dat de passagiers
van deze vliegtuigen elders zijn ondergebracht en straks gebruikt worden
door het antichristelijke systeem. De
slachtoffers zouden gebruikt kunnen
worden om de macht en wonderen van
het (of de) antichristelijke systeem te
tonen. Jakob werd ook plotseling verrast
na jarenlang verdriet toen hij de
boodschap ontving dat Jozef nog leefde,
en zelfs onderkoning in Egypte was.
Overigens lijkt het identificatieonderzoek in Nederland naar MH17-slachtoffers wel serieus te zijn.
Het getal 70
The FREEDOM TOWER which is not yet opened, also forms 4 number
7’s when drawing a line across any one of the top edges of the building.
Starting at the top left corner, draw a line to the top right corner, and then
follow the diagonal line to the bottom left corner. This forms the number
7. Doing this on all 4 sides creates the number 7777.
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scene

with

the

Pentagon

on

9-11.

There is no sign of a Boeing 757 wreckage, bodies or baggage. Indeed, an early
report by CNN's Jamie McIntyre contradicted government and media claims
that a hijacked plane, carrying 64 people and weighing 175 tons had crashed
into the Pentagon and literally
disappeared. Yet, in an inversion of
reality, there is a memorial garden
at the Pentagon listing all "victims."
What really happened to these
people?
Look at Shanksville, where another
Boeing 757 supposedly crashed on
9-11. Why are the government lies
Figuur 6 in dit kleine gat zou een Boeing
so blatant? There is another
zijn gevallen
agenda. The Illuminati are taunting
us, boasting that they can make us believe anything. They don't discover
reality, they invent it. They have deceived and enslaved us psychologically and
they are gloating.

http://henrymakow.com/2014/07/false-flags-highlight-our-satanicpossession.html

Wij zijn momenteel in de 70e generatie na Henoch. Van de Boeing 777
MH370 zou een deel van een vleugel zijn gevonden op een Frans
eilandje. Wat daarvan waar is moeten wij afwachten. Men kan ook om
de wereld te misleiden een vleugeldeel van een ander toestel er neer
hebben gelegd.

Jakob kwam in Egypte en vormde met Jozef 70 zielen, zoals in Genesis
46 staat: 26 Al de zielen, die met Jakob in Egypte kwamen, uit zijn heup

Volgens Henry Makow op zijn website het volgende:

Waarvan 33 uit Lea, 16 uit Zilpa, 14 uit Rachel en 7 uit Bilha. Zeventig
is het getal van het begin van Israels volksgrootte, welk getal wij
14

13

gesproten, uitgenomen de vrouwen van de zonen van Jakob, waren allen zes en
zestig zielen. 27 En de zonen van Jozef, die hem in Egypte geboren zijn, waren
twee zielen. Al de zielen van het huis van Jakob, die in Egypte kwamen, waren
zeventig.
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terugvinden in het aantal leden van het Sanhedrin, het tribunaal van
Israel. Zie Exodus 24:1, Numeri 11:16. Exodus 1:5. In Daniel 9:24 is
sprake van 70 weken. Wij bevinden ons momenteel 70 jaren na de
tweede wereldoorlog. Het wereldschaakspel loopt bijna ten einde en de
laatste zetten worden ‘zorgvuldig’ voorbereid.

Nederland

Figuur 7 De G8 moest G7 worden
zodat Rusland gedemoniseerd
moest worden

Nederland is geen democratie maar een particratie volgens professor dr
F van Dun, hoogleraar Natuurwet te Maastricht en Gent. In en rond
Nederland speelt zich wel het enige wáre 9/11 gebeuren af van Jozef die
zich aan zijn broers en vader zal gaan bekendmaken na een diepe crisis.
Destijds bracht de hongersnood de broers naar Egypte om koren te kopen.
Momenteel is het de financiële of economische crisis, waarvan in het
verlengde wel een hongersnood kan liggen, die de échte Israelieten naar
Jozef zullen doen trekken. Het enige wat daarvan momenteel
bekendgemaakt kan worden zijn de Romeinse cijfers VIV. De illuminati
hebben op hun Grootzegel en de One Dollarnote ook de Romeinse cijfers
geplaatst waarachter een verborgen betekenis zit waarnaar wij mogen
raden. Wij laten hen ook raden naar onze drie Romeinse cijfers VIV.
VVVVV – VI VERI VNIVERSVM VIVVS
bovenstaande op: Mene, Mene, Tekel Upharsim ?

http://www.rt.com/news/310230-mh17-crash-new-video/
Waarschijnlijk heeft een luchtraket die in Israel gemaakt is de MH17
neergehaald, zie: https://jdreport.com/rapport-mh17-uit-de-luchtgeschoten-met-israelische-raket-van-een-su-25/
15
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VICI Lijkt
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De V = 5, de I = 1, en de V = 5. Opgeteld = 5 + 1 + 5 = 11
V + IV = 5 + 4 = 9. VI + V = 6 + 5 = 11.

Dit is 9/11 ten voeten uit.

V I V dat vormt twee omgekeerde piramiden met in het midden een
pilaar, een zuil, de Meru-wereldzuil, of de Djedzuil 23,5 graad, dat is het
aantal graden van de schuine aardasstand, en de schuine stand van ons
hart in ons lichaam.. De Irminsul wijst naar het astrale, de geesteswereld.
VIV aan elkaar vormt een W, omgekeerd een M. Die M&W vinden wij
terug bij Willem en Mary, en bij Willem en Maxima, die drie dochters
hebben namen die allen met een A beginnen, dus triple A. De A van alfa
= begin, A-Meru-Ka. Ka = ziel/geest. De Nederlandse Royals behoren
tot het zogeheten ‘blauwbloed’, zoals hiervoor uiteengezet wat dat
betekent. Het 9/11 gebeuren in Romeinse cijfers is IX – XI, en plaats
deze cijfers tegen elkaar aan, dan krijgen wij het volgende beeld: IXXI,
waarbij de buitenste twee I’s de pilaren Jakin en Boaz symboliseren, en
in het midden van de twee XX vormt zich een hexagon, waarin een
Davidster kan worden geconstrueerd, het koningschap. Koning David
was 30 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 40 jaren, dat is 70 toen
hij ermee ophield, zie 2Samuel 5:4-5. Het gaat in de strijd op het
wereldschaakbord om de eerstgeboorterechten van de aarde en het
koningschap erover, waarbij de kleuren Rood, Wit en Blauw de kleuren
van de bloedlijnen weergeven. Het rode bloed van het Adam-SetAbraham-Jakob-geslacht, of het blauwe bloed van Kain, Askenaz(en) en
het witte bloed der gevallen engelen, de Nefilim. De huidige royals
bezitten blauw bloed. Zie de afbeeldingen van Da Vinci’’s Last Supper
(Het Laatste Avondmaal) en Carbon 7. De kleuren van Nederland,
Engeland, Amerika, Maleisië en andere landen zijn overwegend rood, wit
en blauw. De Godsnaam JHWH telt als cijferwaarde 10+5+6+5 = 26,
maar in de joodse telling is het 1+0+5+6+5 = 17.
Het 70e Jubeljaar
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Het Thelemic (Jubeljaar) jaar en de Luciferian Gematria wijzen naar het
getal 77, zie afbeeldingen. In de maand september 2015 worden er grote
gebeurtenissen verwacht. Daaraan voorafgaand zouden er 13 grote
gebeurtenissen plaatsvinden, zie:
18
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1. NORAD reopens Cheyenne Mountain after years of closure due to worries
about an EMP attack
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2. US Supreme Court legalizes gay marriage in all 50 states
3. Star of Bethlehem appears on June 30th
4. Talisman Saber Starts
5. Pope Francis declares his desire to build a World Government and a New
World Order
6. The Temple Institute announces their plan to farm raise Red Heifer’s a
precursor to the Building of the Temple.
7. New York Stock Exchange crashes, United Airlines halts, Wall Street
journalist site and Chinese Market Shutdown
8. Jade Helm begins July 15th
9. Shemitah Year
10. Jubilee year
11. Blood moon Tetrad Concludes September 28th
12. UN hosts their Agenda 21 Meeting Sustainable Development for the Entire
Planet (September 25-27) Pope Will Travel to New York and address Congress
& attend the meeting
13. The coming UN Proposal to make Palestine a state.

http://beforeitsnews.com/prophecy/2015/07/another-criticalevent-coming-in-september-one-youve-not-heard-before-thatwill-impact-you-greatly-2471016.html
Het Shemitah-jaar is het sabbatsjaar, dat in sept. 2014 zou begonnen zijn,
en in sept. 2015 eindigt, waarna het 70e Jubeljaar aanvangt. Dat zou
volgens joodse berekening op 22/23 september 2015 zijn, met Yom
Kippoer. De datum 07-07-2015 plus 77 dagen komt op 22/23 september
uit. Betreft het een komend 77 ritueel? En zal er een nieuw en groot
bloedritueel ontstaan, zie VVVVV = 5.5.5.5.5?
Op 23 september hoopt paus Franciscus de VN-vergadering toe te
spreken. Dat is de 70e vergadering sinds de oprichting. In die tijd zou
CERN een sterrenpoort gaan openen. Het wereldschaakspel der politici
met daarachter de schaduw-elite zet zich onverminderd voort. Lees het
boekje van prof. dr. E. Engelen “De Schaduw-elite”.
19

MH370 nieuws: Op het eiland met de merkwaardige naam
Réunion zou binnen een week een tweede deel gevonden zijn, dat
mogelijk tot de MH370 behoort. En er zou ook een stuk van een
stoel gevonden zijn en een flesje afkomstig uit Indonesië. Hoe
bestaat het. Na 500 dagen ineens spoelen er delen aan die mogelijk
van dat vliegtuig afkomstig zijn. Opmerkelijk de naam van het
eiland, réunion, dat betekent hereniging. Gaat het straks om de
mogelijke hereniging van de doodgewaande passagiers van de
MH370, die mogelijk de paus levend tevoorschijn zal toveren? Zie
onze brohure 863 over de MH17 en het Jozef-drama. De Franse
minister Laurent Fabius zei in maart 2014 het volgende: - Franse
minister van Buitenlandse Zaken: 'We hebben 500 dagen om
klimaat chaos te vermijden' Rekenen de illuminati met perioden
van 500 dagen?
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Het voorbeeld van een nieuw illuminati-ritueel: Griekenland toont de
wereld het beeld van gesloten banken, ingegooide etalages, lege winkels
en wanhopige mensen. Stel je eens voor dat spoedig ditzelfde gebeurt in
jouw omgeving. In het begin weet niemand wat er gebeurt, mensen staren
verwilderd in het rond, en vragen zich af hoelang hun voedselvoorraad
het zal uithouden, en wat te doen als deze situatie niet snel wordt
opgelost. Temeer omdat op topniveaus van overheid en bancaire
instituten iedereen moedeloos is en in een wanhopige laatste poging een
verontrustende instorting van het systeem proberen te voorkomen.
Niemand zou dit als mogelijkheid hebben verwacht
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Op pagina 18 van deze brochure bespraken wij de drie Romeinse cijfers
VIV. Omgekeerd is de V de Egyptische Fial van de Farao’s, de
dorsvlegel, en de middelste I wijst naar de Crook, de herdersstaf.
VITRIOL is de naam voor Sulfaat. Het gaat op de heerschappij over de
aarde en de oogst. We zien ook de hamer en sikkel op de afbeelding.
Vitriol telt 7 letters, en een zevenpuntige ster.

http://finalwakeupcall.info/blog/2015/07/22/het-einde-van-het-begin/
http://finalwakeupcall.info/
http://www.timetobelieve.com/catastroph/is-planet-x-biblical/

Het Heilige Zaad en het Parelland
Zoals wij zagen draait de hele wereldgeschiedenis en het
wereldschaakspel om de wereldheerschappij en de eerstgeboorte van het
heilige zaad, waartussen een strijd is, volgens Genesis 3:15. Tijdelijk
vertoefde het heilige zaad in Egypte en werd daar uitgebuit dmv slavernij.
Jozef had aanvankelijk gezorgd dat tijdens de 7 vette jaren er voldoende
voorraden opgeslagen waren voor de daarna komende 7 magere jaren.
Vandaag de dag hebben wij een 7-jarige
economische crisis achter de rug waarin
vele zwakke bedrijven het loodje hebben
gelegd. Er was nog wel een behoorlijke
voorraad en echt honger hebben wij niet
geleden. Komen er weer andere tijden aan
na de 7 magere jaren? Het getal 7 doemt
ook hier weer enkele malen op. Ja, er
23
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daagt een volkomen nieuwe toekomst volgens de profeten in het Oude
Testament. In brochure 857 bespreken wij Nederland. Daarin wordt
uitgelegd dat men in Oud-Egypte 5 soorten belangrijke huizen kende,
die men de naam ‘per’ gaf. Per-Aa was het huis van het leiderschap, waar
vanaf de naam Per-ao of Farao komt. Vernieuwing wordt gesymboliseerd
door de vlinder, de Koningsvlinder, voor een nieuw tijdperk. Het land
van de parels voor het nieuwe tijdperk ligt half onder de zeespiegel,
aangezien parels gevormd worden in sommige oesterschelpen, dat zijn
onderwaterdieren.
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mensen’ kunstmatig gemaakt ergens op de Zuidpool of op een eiland?

In dat land wonen velen op de zeebodem. Dat land is Neder-land,
Laagland, Neterlands. Daar heeft JHWH het overblijfsel van het heilige
zaad in bescherming genomen en er Zijn parels laten groeien (de
rechtvaardigen). De illuminati weten dit en
hebben ook hun kapel naast en tussen de
‘parels’ in genesteld. Zij kunnen via de huidige
laatste technieken ook een nieuw soort mens
genetisch bouwen. Dat wordt een hybride manvrouw hermafrodiet, een in hun ogen
volmaakte en onsterfelijke mens. De rest van de
wereldbevolking kan wat hun betreft afgemaakt
worden, zoals op de Georgian Guidstones staat.
Heeft of zal men van de mensen –de
zogenaamde slachtoffers- van de MH370, en
vliegtuigen die zoek zijn geraakt tijdens 9/11-2001 reeds ‘nieuwe
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Betekenis van de getallencombinatie 9/11
De eerste dag van de schepping was volgens Hebreeuwse tellingen op 11
september, dus 11/9 (in werkelijkheid is september de 7e maand/. Septa
= zeven). Op die eerste dag zou een derde deel van de engelen zijn
afgevallen, die op de aarde neerdaalden
(Nefilim = zij die uit de hemel
neerdaalden). Dit waren denkende
wezens, die via een gedachtenproces de
3e dimensie schiepen. Deze val is het
symbool van de dood. De schepping was
aanvankelijk van opzet een sprong naar
leven, maar eindigde in een val naar de
dood,
de
3D-illusiewereld,
een
droomwereld, die geen werkelijkheid is,
geen wijsheid bevat. Jozef droomde ook,
maar dat waren profetische dromen,
vergezichten. De 3D-wereld is in feite Figuur 8 Het Salomonszegel
nagenoeg leeg. De fysica toont dat het
atoom grotendeels lege ruimte is. De
nazaten van de Nefilim zijn veelal intellectuele wezens, die de wereld
controleren onder het mom van democratie. Zij beweren te regeren bij de
Gratie Gods. Zij brengen dierenoffers, en soms ook mensenoffers (de
Bohemian Grove). Zij vereren koning Salomo (sol & mon = zon en
maan). De naam Salomon heeft zon en maan in één, en daar wijst hun
nieuwe mens op, twee in één. Het getal 9/11 staat dan ook niet slechts
voor de oude schepping, maar ook voor de herschepping. De Nefilim zijn
verzot op getallen, zoals 111.111.111 x 111.111.111 =
12345678987654321. Hieruit blijkt dat alle karakteristieken van
gedachten mathematisch zijn en geometrische vormen hebben. Vandaar
dat de illuminati veelvuldig met getallen en geo-vormen werken.
Bloedoffers vormen de hoeksteen waarop o.a. het Judaisme, het
Christendom en de Islam zijn gevestigd.
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De ware God eist geen bloedoffers, zie oa. Psalm 51 en Jesaja 65.
Gedachten komen uit ons brein voort. De staat van bewustzijn die erdoor
wordt gevormd kan worden gevormd of vervormd door schoolonderwijs.
Kinderen
ontvangen
onderwijs
of
kennis
overdracht = transport,
trance die in hypnose
brengt. Het woord school
komt van skull, dat is
hoofd,
hoofdkennis,
intellectueel. De nieuwe
wereld van de illuminati is
28
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het Novo Atlantis, met namen als New Amsterdam, New Netherlands,
New York, Nova Scotia, New France (Quebec), New England, New
Jersey, New Canaan (Canada), etc. De vlag van Amerika telt twee
verticale rijen sterren, in totaal 9. En twee horizontale rijen, in totaal 11.
De totale wereldcontrole is 9 + 11 = 20, of te wel 2000, waarin de 7 vette
jaren waren van 2001 tot 2008, waarna de economische zelfgemaakte
crisis ontstond van 7 magere jaren die in eind 2015 eindigen. Zal men
aan het einde ervan een groot bloedritueel uitvoeren, mede ter inwijding
van de nieuwe tempel van Salomo, de Freedom-tower in New York? New
York is de 11e staat, met straten van goud, nl Wallstreet, het financiele
hart van de wereld. . Salomo’s tempel werd ingewijd met duizenden
dieren die afgeslacht werden.
Paus Francis spreekt op 24 september 2015 als 111e buitenlander de VNvergadering toe als (266e) of 111e paus, op de 266e dag van het jaar. Vanaf
de conceptie tot geboorte van een mens is 266 dagen. Op 28 september
is er een totale maansverduistering, de 4e bloedmaan. Tussen de
bloedmanen zit steeds 6 maanden, dus 6.6.6. Het getal 111 is een
belangrijk getal voor de kabbalisten en illuminati, en staat voor het
Hebreeuwse woord palmoni, dat is “de Heilige”. De WTC-twintowers
hadden 111 verdiepingen.
De strijd van de illuminati om de
wereldheerschappij wordt steeds heftiger naardat hun tijd inkrimpt. Zij
ontdekken steeds nieuwe werelden, nieuwe planeten. Zij hebben
momenteel foto’s van Pluto van dichtbij bekomen. Zij hebben naar zij
zeggen een 2e aarde ontdekt, de Kepler-425b.
http://www.timetobelieve.com/catastroph/is-planet-x-biblical/
Zij weten ook dat er een planeet bestaat die Planet 7X wordt genoemd,
doordat deze 7x de diameter van de aarde meet, zie bovenstaande video.
De militaire oefeningen in Amerika, genaamd Jade Helm-15, eindigen
op 15 september. Op https://www.youtube.com/watch?v=jlfdi47eKzs
Kunt u Dahboo777 Upcoming Red Flag Military Exercises by Area 51
bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=bLqILtYGbsI
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Hoe men verwacht dat de Hoover Dam zal worden opgeblazen, waarin
CERN een aandeel zal hebben, ter geboorte van de Nieuwe Wereld
Orde. https://www.youtube.com/watch?v=zruYGT7jKGQ
https://www.youtube.com/watch?v=IL8cJWyOxWQ
https://www.youtube.com/watch?v=hgjUTIFbSck
Zeven dagen waren er nodig om de
schepping te herstellen, zoals uit
Genesis 1-3 blijkt. Willen de illuminati
hun “jozef-dromen’ zien te realiseren
in 7 dagen tijd? Het lied ‘Zeven zeeën
te bevaren” geeft er hoop op dat de
wereld zal blijven bestaan. De ware Jozef zal opstaan en in
rechtvaardigheid regeren op Davids troon in de Bestelde Plaats, zie
2Samuel 7:10..
Zeven dagen zijn er nodig, Opdat de mens hier kan bestaan, Vele vragen overbodig,
Naar waarheen en waar vandaan
Zeven zeeën te bevaren, Is de droom van ieder mens, Zeven zeeën te bewaren, Voor de
mens de mooiste wens
Mogen zeven regenbogen door de hemel blijven gaan Mogen in vele kinderogen zeven
regenbogen staan.
Zeven sterren als planeten Met de aarde hoog in de baan Die van verre laten weten, Dat
de wereld blijft bestaan
Zeven levens voor de aarde, Hoop en vrede voor ieder mens, Ieder in zijn eigen waarde,
Voor de mens de mooiste wens.

https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=dana+winner+sewe+reen+boe
CERN en Jade Helm 15, opening van de afgrond
Kijk zelf naar het zeer belangrijke artikel van VTN: CERN End of
Days: Major Update iV, van Anthony
Patchhttp://boinnk.nl/95592/anthony-patch-monddood-gemaaktinzake-gegevens-omtrent-cern/
In CERN is men bezig om de oude verbinding die er tijdens de Golden
Age bestond tussen de aarde en Saturnus te herstellen. De CERN-ring
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is 27 km, of 16,77 (17 mijlen) lang, waarin men de Big Bang probeert
na te bootsen. CERN kan de aardmagneto-sfeer beinvloeden, om
daardoor andere dimensies (via poorten, stargates) te kunnen openen.
Het kosmische wiel is volgens de Maya’s 8-spakig, vandaar de 8-spakige
stargate-machines, de Ta-Wer-Aka. CERN wil ermee de bodemloze put
openen waarin nog gevallen engelen opgesloten zitten. In CERN hangen
delen van zeer oude perkamente manuscripten waarop geschreven staat
dat de oude Sumerische goden terug zullen keren. In die oude tijd
stonden Saturnus, Venus, Mars en aarde veel dichter bij elkaar. Deze
planeten waren via electro-plasma –ontladingen met elkaar verbonden
om te communiceren. Het universum is electrisch, vandaar, dus de mens
ook. In Saturnus is een kubus aanwezig waarin 7 gevallen hoofdengelen
opgesloten zitten, die CERN wil bevrijden, zodat ze in onze dimensie
kunnen komen om zich te verenigen met het slangenzaad. CERN heeft
daartoe de nobium en titanium magneten verbeterd zodat ze van 10 TeV
naar 14 kunnen, dat is 2 x 7 in begin september 2015. Men wil zelfs tot
het Jozef-getal 17 doorgaan, wat nodig zal blijken om de gevangenis te
kunnen openen. Men wil hún Jozef’s vrijlaten en verhogen, zoals Jozef
eens werd verhoogd nadat hij de droom van Farao op de juiste wijze had
verklaard. De Onderste Steen (Mark Rutte) moet naar boven komen!
http://beforeitsnews.com/alternative/2015/07/warning-emergencybulletin-from-chaplin-lindsey-williams-3192756.html
https://www.youtube.com/watch?v=FzSCdrB7Uvo
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https://www.youtube.com/watch?v=9swKVcytuTQ
De video van Maureen Walker “The Seven connections to CERN” is
verwijderd. Cern heeft verbindingen met o.a. het bedrijf D-Ware Systems
in Palo Alto, waar men werkt aan een adiabatische kwantumcomputer,
die de vorm van een kubus heeft. Door middel van deze computer kan
men contact maken met wezens uit andere dimensies, om met hen te
communiceren over de wereldoverheersing. De deeltjesversnellers in
Berkeley, Sesame Jordanie zijn ermee verbonden. Die in Berkeley lijkt
op de Noordpool van Saturnus. Men kan alternatieve DNA scheppen en
manipuleren, om een drie-strengen DNA aan te maken. Na activering zal
het in de menselijke geest en in het lichaam taken overnemen, zodat de
mensen de wil van de elite zullen opvolgen. Chemtrails werken hieraan
mee, doordat er kleine metaaldeeltjes inzitten om plasma op te wekken.
Ook vaccins bevatten metaaldelen, kwik en sqaleen, die daartoe dienen.
Heeft men de passagiers uit de verschillende gekaapte vliegtuigen
gebruikt als proefkonijnen? Wij zullen het binnenkort weten. De
onderste steen zal boven komen, en de Hoeksteen die door de bouwlieden
verworpen werd, zal door JHWH tot een Hoofd des Hoeks worden
gesteld. Jozef zal worden verhoogd als eerstgeborene van Rachel/Jakob.
17 deeltjes vormen samen alle atoomkernen volgens professor Robert
Dijkgraaf, en het 5e element is de dodecaëder, wat wijst naar het
bovenaardse, zie: http://www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/miljoen-kijkersvoor-kleine-deeltjes-dwdd.html
Nederland laagland wordt Hoogland, Hoogvlakte der aarde, de nieuwe
Berg Sions, alwaar ontkoming zal zijn aan het verderf dat men beraamt.
Zal Nieuw Nederland opnieuw 17 provincies gaan tellen, verenigd met
België?
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