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Inleiding 

Wij leven in een wereld waarin een elitegroep aan de macht is en die zich 

erop beroemen dat zij van God daartoe aangesteld zijn. Zij beweren te 

regeren bij de Gratie Gods. Ze kunnen dit niet bewijzen, maar werken 

met geheimen of mysteries, getallen en symbolen. Op onze websites en 

die van anderen is best al veel informatie beschikbaar over deze en 

dergelijke zaken. 

 

Op de website: (www.vrijewereld.org) 

  http://www.vrijewereld.org/2013/02/01/laat-u-niet-bang-maken-door-

alternatieve-media/ 

  staat het volgende artikel over angst. Daarin zijn positieve, maar ook 

negatieve elementen aanwezig.  Wij moeten voorzichtig zijn om met het 

waswater het kind niet weg te spoelen.  Er zijn veel dingen voorzegt door 

mensen die niet zijn uitgekomen. Er zijn veel zogenaamde zieners en 

profeten die uit hun duim erop los fantaseren.  Er zijn ook echte zieners, 

waarvan veel reeds is uitgekomen, maar andere zaken die waarschijnlijk 

nog wachten op vervulling. Het is wel zaak heel voorzichtig om te gaan 

met aankondigingen van komende gebeurtenissen, vooral wanneer vaste 

datums worden genoemd. Maar, het kan wel. Noach had 120 jaar de 

vloed voorzegt. Iedereen geloofde er niets van. Velen zullen de spot met 

hem hebben gedreven.  Toen de vloed kwam was het voor hen wel te laat.  

Het was ook te voorzien dat de tegennatuurlijke leefstijl van de 

Sodommieten en Gomorrianen eens gestraft zou worden. Het overviel 

hen onverwachts.  De profeten hebben Israel steeds gewezen op hun 

gedrag om geen afgoden te aanbidden en zich niet met andere volkeren 

te vermengen. Men deed het toch, waarna de wegvoeringen kwamen die 

hun waren aangezegd, zie o.a Jeremia hfst 3-6.  Het duurde wel lang 

voordat de diaspora plaatsvond, maar het kwam uiteindelijk wel.  

Het artikel: (de rode letters zijn ons commentaar) 

    Laat u niet bang maken door mainstream/alternatieve media 
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Angstmakerij 

Dat de mainstream media een grote leugen en angst-

industrie is moge duidelijk zijn.  

Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor om hun nieuws te zoeken bij de 

zogenaamde alternatieve media of nieuwe media. 

Alternatieve media die constant berichten dat de NWO eraan komt, zijn 

of slecht geïnformeerd of doen dit bewust om u angst aan te jagen  

(we zullen geen namen noemen, wie de schoen past trekke hem aan). 

. 

Een paar voorbeelden: 

Hoe vaak zou er niet martial law afgekondigd worden? Is dit gebeurd? 

NEE. (Nog niet, maar het kan wel zomaar ineens gebeuren) 

Hoe vaak zou de USA ontwapend worden in het midden van de nacht 

door DHS? Is dit gebeurd? NEE 

Hoe vaak vertelden ze u dat de FEMA kampen met burgers gevuld 

zouden worden? Is dit gebeurd? NEE (Ook dat kan plotseling 

plaatsvinden) 

Hoe vaak melde men dat er aanslagen zouden komen op de Olympische 

spelen? Is dit gebeurd? NEE (Jawel, in München vonden aanslagen plaats 

in de Jaren 70) 

Hoe vaak zou Niburu tot grootschalige rampen op Aarde leiden Is dit 

gebeurd? NEE (Dat is wel door de profeten in de Bijbel voorzegd, en kan 

snel in vervulling gaan) 

Hoe vaak zouden ernstige zonnevlammen (CME’s) onze elektronische 

infrastructuur kapot maken? Is dit gebeurd? NEE (Ook dat is een kwestie 

van tijd, afwachten tot het komt) 

Hoe vaak schreeuwde men dat de oorlog met Iran zou gebeuren? Is dit 

gebeurd? NEE (Gelukkig maar, want Iran heeft superwapens waartegen 

de NATO niets kan beginnen) 



De 9/11  Geheimen der Illuminati ivbm september 2015            No.865 

 

3 

 

Dit lijstje kan eindeloos aangevuld worden door onzinnige angstmakerij 

gepropageerd door de zogenaamde alternatieve media. 

Had het duistere kabal vroeger veel macht en invloed? ZEKER. Is 

dit nog het geval? NEE.  (Zeg dit niet te hard) 

De controleurs zijn aan hun einde. De tekenen zijn overal te zien.  

Het enige wat ze nog kunnen doen is de schijn ophouden en hopen dat u 

de illusie blijft geloven.  

We hadden allang een fascistisch regiem, dit regiem is/wordt nu 

ontmanteld.  

U bent al vrij, u bent altijd al vrij geweest, u kunt zich gedragen als 

een vrij mens. De keuze is aan u. 

Vrijheid komt niet zonder verantwoordelijkheid. U hoeft geen belasting 

te betalen, u hoeft geen vergunningen te vragen en al die andere onzin.  

Er is geen externe autoriteit andere dan de universele wetten.  

De staat der Nederlanden bestaat niet (meer), de corporaties die bekend 

stonden als landen zijn niet meer.  

De Nederlandse grondwet was niet onze grondwet, daar deze nooit onder 

common law is geratificeerd door de bevolking.  

De wetten van de Nederlandse staat zijn een legale fictie. Voor alles wat 

ze u aandoen geeft u toestemming, ook als u zich daar waarschijnlijk niet 

vaak van bewust bent. Als u de toestemming niet meer geeft kunnen ze 

niets aanvangen. Ze komen u niet halen! Het zijn enkel een paar zielige 

oude zieke mannetjes.  Als u ze geen toestemming meer geeft om u te 

regeren kunnen ze dit niet doen.  Geef geen toestemming, accepteer niet 

de autoriteit van de criminele bezetters! 

 

Oud nieuws 

De alternatieve media zijn grotendeels niets meer dan desinformatie of 

misinformatie doorgeef luiken en publiceren alles wat ze maar kunnen 

vinden om de bezoekers aantallen te verhogen.  

Weinigen van hen doen echt onderzoek en doen aan fact-checking. 

Het is een verkeerde voorstelling van zaken dat de illuminati nog steeds 

oppermachtig zijn.  Toch wordt dit thema steeds weer herhaald door vele 

alternatieve media.  De illuminati willen graag dat u hen vreest, de 
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realiteit is dat ze u vrezen. Entiteiten die zoveel controle over u willen 

uitoefenen, zijn entiteiten die bang voor u zijn.  Angst en separatie onder 

deze entiteiten is de reden voor de controle en onderdrukking. 

Wij zijn geen nieuws-site.  Want het nieuws is vaak oud nieuws en/of 

irrelevant nieuws.  We houden ons liever bezig met thema’s die blijvend 

relevant zijn.  Dit betekend niet dat we de actualiteiten niet constant 

monitoren en analyseren. 

U moet het zelf doen 

Zover wij het kunnen waarnemen is er de afgelopen 4ater veel gebeurd 

achter de schermen om het kabal te ontwapenen, te onteigenen en hun 

controle over de wereldbevolking te verwijderen.  En vele bondgenoten 

hebben hieraan bijgedragen.  Maar uiteindelijk moet u het zelf doen!  

De controleurs willen niet dat u weet dat u almachtig bent. 

Het spel is gespeeld.  Tijd om het speelveld op te ruimen.  

Wereld bevrijding is mede uw verantwoordelijkheid.  

Als u niet langer wilt wachten onderneem dan zelf actie. 

Geloof niets voordat u het met uw eigen onderzoek kunt bevestigen.  

Dit geldt voor het materiaal op deze site. (tot zover dit artikel) 

 

http://beforeitsnews.com/alternative/2015/07/warning-emergency-

bulletin-from-chaplin-lindsey-williams-3192756.html 

 

WARNING! Emergency Bulletin from Chaplin Lindsey Williams! <  

NOW DO YOU BELIEVE ME ??? 

YOU MIGHT HAVE 30 DAYS TO PREPARE

FOR WHAT IS COMING IN SEPT. & OCTOBER. 

 START PRAYING… BECAUSE THAT MIGHT BE ALL WE HAVE AND 

CAN DO !! 

PREACHERS: GET OFF YOUR DUFF’S  -

CANCEL YOUR NON-PROFIT STATUS… NOW!! 

STAY CALM & THINK !! START REVIVAL NOW !! 

  

lindseywilliams5@lindseywilliams.net> 

Sent: Thu, Jul 30, 2015 4:55 pm 
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WARNING! 

Emergency Bulletin from Chaplin Lindsey Williams! 

 

EMERGENCY BULLETIN! 

The New World Order Will Be 

Implemented September 25th! 

The New World Currency Will Be 

Introduced October 20th! 

We Are At the Brink of Total 

Worldwide Financial Collapse! 

TAKE ACTION NOW! 

Pastor Lindsey Williams has asked me to 

compile an emergency bulletin for those 

on his email list. The information is so 

important he has said: “This is probably 

the most important bulletin we have ever 

sent – This is the fulfilment of everything the Elite have ever wanted to 

do – It will affect every human being, worldwide – They will implement 

this over a period of time – The dates have now been officially set for the 

start of implementation.” 

The New World Order Will Be Implemented In September!
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The Roman Catholic Pope just announced when he speaks at the United 

Nations on the 25th September 2015 that he will issue an ENCYCLICAL 

– The definition of an encyclical is – A letter from the Pope sent to all 

Roman Catholic Bishops throughout the world. Every Roman Catholic 

is EXPECTED to obey. There are 1.2 billion Roman Catholics around 

the world. 

 

According to Pastor Williams this means that when the Pope announces 

the New World Order in front of the annual gathering of world leaders 

on September 25th, 2015 at the United Nations just before the signing and 

implementation of the ‘Post-2015 Development Agenda’ that the Pope 

will order every Roman Catholic around the world to obey 

unconditionally – total obedience – including the acceptance of the Mark 

of the Beast when it is announced. 

In the newsletter Pastor Williams issued in June it speaks about the visit 

of Pope Francis to the USA and what Holy See (The Vatican) is involved 

with in the United Nations (Global Government) and sustainable 

development (Agenda 21). Pastor Williams elaborates in detail in his 

DVD what this means in his new DVD ‘Things You Must Do Before 

September 15th, 2015’. 

The New World Currency Will Be Introduced In October! 

 

On October 20th, 2015 the International Monetary Fund will announce a 

new world currency. The IMF is one of the most secretive and powerful 

organizations in the world. They monitor the financial health of more 

than 188 member countries (Dat is opgeteld 1+8+8=17, het magische 

getal, zie brochure 863). They establish global money rules and provide 

“bail-out” assistance to bankrupt nations. 

On October 20th, 2015 the IMF is expected to announce a reserve 

currency alternative to the U.S. dollar, which will send hundreds of 

billions of dollars moving around the world, literally overnight. 

The author of the most prominent financial newsletter says, “what is 

about to happen will threaten your way of life whether you own an 

investment related to it or not. It will change everything about your 
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normal way of life: Where you vacation, where you send your kids or 

grandkids to school. 

  
We Are At the Brink of Total Worldwide Financial Collapse! 

Pastor Williams has shared with me some articles that truly tell you how 

frightening the global situation is. He said to me “This is getting more 

hysterical (Dangerous) by the day. If only people knew and believed how 

close to disaster we are. When this blows up – There has never been 

anything like it in the history of mankind.” Pastor Williams tried to tell 

you repeatedly for nearly 40 years! 

• Euro-Zone Financial Armageddon: The combined Greek, 

Italian, Portugal and Spain euro debt represents $120 trillion of 

derivative debt aka I.O.U.s between banks and the ECB has no

cash or liquidity in the system only derivative debt that 

compounds every day. 

• The BIS Nightmare That Will Send The World Into Panic: The 

derivative position of US banks for Q1 2015 has just been 

published and the reading is more frightening than ever. The top 

5 US banks have total a derivative exposure of $247 trillion. This 

is 3.5 times world GDP. Total derivatives for all banks in the 

world are just over $600 trillion. But these figures are less than 

half of the real exposure. A few years ago the BIS in Basel 

changed the basis of valuation of derivatives to “Value to 

Maturity.” This basically halved the value of outstanding 

derivatives overnight. Based on the old and proper valuation, the 

total outstanding today would probably be at least $1.5 

quadrillion. And remember, when a counter party fails, notional 

value is the real value that will be lost. It is absolutely 

guaranteed that this $1.5 quadrillion will implode in the next few 

years and drag the whole financial system with it. But before that 
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process has finished, central banks worldwide will print a few 

quadrillion dollars, euros and yen in their desperate attempt. 

Pastor Williams Wall Street Insider friend said the following 

about this article “Thanks—good update. You’ve warned about 

this for years. This is why a “little” event like Greece, or 

another, could unravel the system.” 

• China Stocks Suffer Sharpest Daily Fall Since 2007 as worries 

mount that athorities are pulling back on measures to prop up 

the market. Just as Pastor Williams’ Elite friend said to watch 

China. China is the Big One!  

• Citigroup Just Cornered The “Precious Metals” Derivatives 

Market: Citigroup’s Precious Metals (mostly silver now that 

gold is lumped in with FX), exposure over the past 4 years. Of 

note: the 1260% increase in Precious Metals derivative holdings 

in the past quarter, from just $3.9 billion to $53 billion! Soaring 

from just 17.4% to over 70%, there is just one word for what 

Citigroup has done to what the Precious Metals (excluding gold) 

– Cornering! Pastor Williams said “We live in a strange world 

of rapidly developing events. They are preparing for something 

big.” 

• News is coming in constantly from around the world as this 

newsletter was being prepared, check out these headlines: China 

is banning major pension fund shareholders from selling for six 

months. 54% of the entire Chinese stock market is frozen. 

Trading on the NYSE was suspended for a technical glitch with 

all open orders cancelled. Microsoft fires 7,800 employees. The 

Australian Dollar has hit a new low. Every day there is more 

news about the implosion of the global economy. You have 

to Take Action Now! 

The bomb shells about the New World Order and the New Global 

Currency should give you the motivation to take action and prepare. 

Pastor Williams has been unveiling the truth behind the Elite plan for 

humanity and this planet for over 38 years. All of his DVDs will help you 
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understand what is happening. You must prepare for September through 

December now, before it is too late. 

 
 

 

Things You Must Do Before September 15th, 2015 TRAILER 

 

 

 

CLICK HERE TO WATCH THE TRAILER!  

 

 
  

 

Things You Must Do Before  September 15th, 2015 

To Prepare For September Through December 

• Events Scheduled For September Through December. 

• Things The Elite Told Me To Do. 

• Know What You Are Preparing For. 

• Alternate Location. 

• Move Or Suffer. 

• How To Stay Warm Without Electricity 

• The Date The New World Order Will Be Implemented. 

- Chaplain Lindsey Williams

- Author of The Energy Non-Crisis   

THINGS YOU MUST DO BEFORE SEPTEMBER 15TH, 2015

A New DVD From  Pastor Lindsey Williams 
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http://www.alleendewaarheid.nl/911-was-zionistische-staatsgreep-

om-macht-in-vs-over-te-nemen/ 

Op bovenstaande website staat het volgende:  De aanslagen van 11 
september 2001 in de Verenigde Staten waren onderdeel van een 
‘zionistische staatsgreep’ om de macht in het land te krijgen en 
namens Israël een permanente oorlog tegen de islam te starten. Dat 
zegt de Amerikaanse journalist dr. Kevin Barrett. Ondertussen 
werden Saoedi-Arabië en Pakistan afgeperst en gebruikte men de 
middelen die de Amerikaanse overheid tot haar beschikking had 
om Israël te ondersteunen, aldus dr. Barrett, medeoprichter van de 
Muslim-Christian-Jewish Alliance for 9/11 Truth. 

“Dit hele plan is bedacht door de zionisten, die de drijvende kracht 
achter 9/11 waren,” zei hij. “Ze wilden zeker stellen dat 9/11 
gebruikt kon worden om Saoedi-Arabië onder druk te zetten en te 
voorkomen dat het land zou kunnen ontsnappen aan de 
invloedssfeer van de VS. Pakistan werd daarnaast onder druk gezet 
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om in te stemmen met de aanstaande inval in Afghanistan.” 
Amerikaanse overheidsfunctionarissen stellen dat de aanslagen, 
waarbij 3000 mensen om het leven kwamen, uitgevoerd zijn door 
terroristen van Al Qaida. Veel analisten hebben gezegd dat het een 
false flag-operatie was en dat Osama bin Laden slechts een boeman 
was voor het Amerikaanse militair-industrieel complex. President 
Obama wordt door een groep beleidsmakers onder druk gezet om 
een geheimgehouden deel van een rapport over 9/11 openbaar te 
maken. Daarin zou staan dat Saoedi-Arabië betrokken was bij de 
aanval op 11 september 2001. Er gaan al langer geruchten dat het 
rapport informatie bevat over een relatie tussen de Saoedische 
koninklijke familie en Al Qaida. Dr. Barrett stelt dat dit rapport een 
‘cover-up’ is om de zionistische agenda te verhullen en niet de 
waarheid over het incident bevat. “We moeten die pagina’s 
openbaar maken, maar we moeten ook tot op de bodem uitzoeken 
wat er werkelijk op 11 september is gebeurd,” zei hij. (tot zover de 
website) 

MH370 nieuws: .  

Op het eiland met de merkwaardige naam Réunion zou binnen een 
week meerdere delen gevonden zijn, die mogelijk tot de MH370 
behoren. 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 de paus 
levend tevoorschijn zal toveren? Zie onze brochure 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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http://www.wsj.com/articles/airplane-door-found-on-reunion-
island-1438507358 

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id
=9624:mh370-staat-waarschijnlijk-nog-steeds-op-diego-garcia-
&catid=20:het-complot&Itemid=33 

 

 

 

                  
Op 07-07-2015 een aardbeving van 7.7  Verwacht wordt dat er in (of 

op 23) september een groot ruimteblok zal neerstorten. Wanneer dat 

in zee neerstort kan dat een grote tsunami veroorzaken. 
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http://thecrux.com/dyncontent/psibookmf_next-big-financial-crisis-

coming-soon/?cid=MKT057534&eid=MKT099369 

4 Billionaires are Extremely Worried that America’s Next Big 

Financial Crisis is Coming Soon 

07.12.2015     BY Mike Palmer, Stansberry Research This story is 
developing quickly. If you are worried about the possibility of 
another large scale U.S. financial crisis, you are not alone. In 
recent months, four super-successful billionaires have gone on 
record with warnings that we are now living in perilous financial 
times. Andy Redleaf, for example, is a successful hedge fund 
manager, who accurately predicted the last major financial panic 
in America. Just before the last big financial crisis in America, 
Redleaf prophetically wrote to his clients in December 2006 that: 
“Sometime in the next 12 to 18 months, there is going to be a 
panic in credit markets.” Redleaf is now worried again. He 
recently told CNBC: “I think it is a truly scary time.” 

RECOMMENDED: Financial Expert explains what’s gone 

wrong in America and how to prepare for next crisis  
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A few months earlier, billionaire Sam Zell told CNBC something 
similar: “People have no place else to put their money, and the 
stock market is getting more than its share. It’s very likely that 
something has to give here. I don’t remember any time in my career 
where there have been as many wildcards floating out there…” Just 
before that, billionaire Carl Icahn told the same network he’s “very 
nervous about U.S. equity markets… you have to worry about the 
excessive printing of money!” Then, just a few weeks ago, 
billionaire money manager Crispin Odey went on record with 
perhaps the strongest warning yet about the global economy. He 
said: “Everything points to it being a bubble. You can never know 
the height of a bubble, but by the time it gets to here, you haven’t 
got much time. 
https://www.youtube.com/watch?v=ujPfm5vTx9Y&feature=yout
ube&t=556 

Het Midden van de aarde   

Robert Lawlor  heeft het over de geometrie van de eindtijd, zie: 
http://www.themeasuringsystemofthegods.com/Robert%20Lawlo
r%20-%20Sacred%20Geometry.pdf 

Alle levende wezens hebben volgens Lawlor als basis een 
vijfvoudige geometrie. In het apocriefe boek Wijsheid hfst. 11:20 
staat het volgende: U hebt alles geregeld door maat en getal en 
gewicht. Wij zouden eraan toe kunnen voegen dat ook de 
geometrische vormen door de Schepper geregeld zijn.  Wanneer 
wij de pentagonale geometrie van het leven zien en volgen, vinden 
wij dat als zijnde de basis van het vijfvoudige archetype.  Het 
atomische getal voor koolstof (carbon)  waarop ons leven 
gebaseerd is, is Carbon 12. Het koolstofatoom bevat 6 protonen, 6 
neutronen en 6 elektronen.  Plato wist het reeds dat water de 12-
puntster der geometrie van de icosaëder volgt.  Wij moeten dan ook 
naar onze zoektocht naar het midden van de aarde de geometrie van 
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het leven volgen, zoals dat in onze brochures 555 en anderen is 
uiteengezet.  

Het midden van de aarde, het midden 
van een samenleving, dáár vindt de 
verharding en uitholling plaats. En 
wie vormen het midden van een 
samenleving? Dat is de overheid, het 
zogenaamd Bevoegd Gezag. In haar 
boek ‘Samenlevingen in balans’ geeft 
Marja de Vries op juiste wijze weer 
dat onze samenlevingen nagenoeg 
allen beroofd zijn van spirituele 
waarden. Dan blijft er onder de 
mensen weinig meer over dan wat 
onkunde, eigenwaan en zatheid des 
levens. Hoe kan een samenleving weer spiritueel levend worden?  
Dat kan door alle hindernissen weg te nemen, door de verharding 
aan de binnenzijde eruit te halen en de mensen weer te verbinden 
met de natuurorden.  In het boek “Borderline-times: het einde van 
de normaliteit”,  wijst de psychiater D. de Wachter erop dat er nog 
slechts heel weinig verschil is momenteel tussen patiënten en niet-
patiënten.  Hij vraagt zich terecht af of wij allen soms ernstig ziek 
zijn.  Wij zijn volgens hem in een samenleving belandt waarin niets 
meer normaal lijkt te zijn. Alles wordt op de spits gedreven, en 
niemand vertrouwt nog iemand. Alles wordt door ambtenaren door 
wetjes en regelgevingen vastgelegd en gecontroleerd.  Bijna niets 
kan een mens nog zonder vergunningen, formulieren, pasjes, of wat 
dan ook doen.  De boeren agrariërs zuchten zich moe onder alle 
formulieren die ze bedrijfsmatig moeten invullen en laten 
registreren.  Vroeger hadden wij voor de auto nog een simpel 
kentekenbewijs en rijbewijs. Van lieverlee kwam er een deel 2, 
deel 3 bij, en momenteel een kentekencard. Om een auto als bedrijf 
te verkopen uit de bedrijfsvoorraad moet er een tijdelijk document 
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worden aangevraagd bij het RDW. En de papierenwereld wordt 
steeds groter. Wij zijn als samenleving doorgeslagen, gebod op 
gebod, regel op regel, zoals in Jesaja 18 en 2   staat.  De bedenkers 
van alle wetjes en regels zitten in het 
midden, waardoor de verharding van 
de samenleving ontstaat. De burgers 
willen zoveel mogelijk vrij zijn en 
niet voor alles en nog wat 
gecontroleerd worden.  De bedenkers 
en uitvoerders van de wetjes beweren 
dat zulks is om fraude tegen te gaan. 
Maar hoe strakker men de band om de 
burgers aanhaalt, des te meer fraude 
er ontstaat, want de wetjes zijn er om 
de mazen ertussen op te zoeken en 
eraan te ontkomen.  Een derde van de 
werkende samenleving is ambtenaar, 
wat wijst naar een waterhoofd dat steeds groter wordt, en waar de 
burgers de kosten van moeten betalen. De overheden –en ook de 
burgers-  weten niet meer waartoe wij als mensen op de aarde zijn, 
en wat wij moeten doen om de samenleving leefbaar te maken.  De 
verwarring is overal aanwezig. De wereld lijkt mooier en 
gerieflijker te zijn geworden door de vooruitgang en techniek, maar 
van binnen uit wordt de wereld steeds rotter, harder, leger en 
onleefbaarder. De wereld is vandaag een Groot Babylon geworden, 
een verwarring die uitloopt op een steeds grotere chaos waar 
niemand zelf nog verantwoordelijkheid opneemt. Alles wordt 
doorgeschoven naar anderen. Als voorbeeld stellen wij het gegeven 
dat overheden zich verschuilen achter de heining van het “Bevoegd 
Gezag”,  waarin niemand iemand is, en alles onpersoonlijk is 
geworden.  Wij mensen mogen ook niet meer mét de aarde leven 
en onszelf zijn van het Bevoegd Gezag, wie dat ook moge zijn. 
Tijdens onze geboorteaangifte worden wij een natuurlijk persoon 
gemaakt door de staat, wat hen geld oplevert.  Wij worden 
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geëxploiteerd. Ook de aarde wordt uitgebuit en beroofd van de 
natuurlijke eigenheid, en de roof gaat sneller dan de natuurlijke 
groei. Er worden grote oerbossen omgekapt met bomen van wel 
100 jaar oud, waar sommige landen wel nieuwe inplant doen, die 
men na 40 of 50 jaar opnieuw gaat kappen.   

De Wraak van de Natuur 

De natuur gaat op een natuurlijke elektromagnetische wijze een grote 

schoonmaakactie houden, en wel zeer binnenkort. Volgens de profeten in 

de Bijbel zullen daarbij alle hoge bergen zakken en lagere delen van de 

aarde omhoog worden gedrukt. Jeremia 9:10-15. 

 

 
Figuur 1 CERN inwendig groot, de mensen lijken stipjes 

Heel het universum is elektromagnetisch (EM afgekort) waarvan de 

illuminati via techniek gebruik zullen maken om hun bestaan te redden 

en ons om te bouwen tot gehoorzame slaven. Zij bezitten o.a. zeer grote 

hightech werkplaatsen als CERN, Fermilab, Sesame, HAARP, Eiscat en 

over de wereld heen wat kleinere laboratoria.  Al wat negatief geladen is 

aan gebouwen, organisaties en individuen zal in de aarde wegzakken. 

Opgeruimd staat netjes, en wel op de meest natuurlijke wijze die er is 
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volgens de natuurwetten. In en op de aarde lopen energiebanen 

(Leylijnen) en die zijn er niet voor niets. Tempels, oude heiligdommen 

en later kathedralen en kerken werden en zijn op kruispunten van deze 

energiebanen gebouwd. Ook paleizen, regeringsgebouwen en andere 

voorname bouwwerken bouwde men op deze plekken.  In de gebouwen 

wordt energie opgebouwd, dat werkt als dome’s, ronde koepels, wat u 

kunt lezen in onze brochure 311. In het boek van C.W. Leadbeater “De 

Wetenschap der Sacramenten” wordt dit fenomeen uitvoerig beschreven.  

De energie die in de gebouwen opgewekt wordt kan positief en of 

negatief zijn. De satanisten zullen overwegend negatieve energie opladen 

doordat men geen waarheid, recht, liefde in hun harten en levens blijkt te 

zijn. De natuur weet exact de maten en gewichten die de Schepper 

gegeven heeft om positieve energie op te bouwen tot een betere wereld, 

en of om negatieve energie op te laden waardoor men zichzelf vernietigd.  

Ook Drunvalo heeft bij verschillende natuurvolkeren die hij bezocht over 

het herstel van de energielijnen zijn kennis opgedaan. 

http://hetuurvandewaarheid.info/2012/04/06/het-mysterie-van-de-ley-

lijnen/comment-page-1/ 

 
De natuur kent dus een kantelpunt, erop of eronder. Bij overschrijding 

van de maat loopt het vat over en neemt de natuur zelf actie, noem dat 

wraak. Wij zien vandaag de dag de natuur weer in actie komen, wraak 

ondernemen o.a. door de vele vulkanen die in werking treden, door de 

vele en grote sinkholes, door tsunami’s, droogten hier en elders extreme 
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regenval, orkanen, etc. De illuminati zullen tot het uiterste gaan om te 

ontsnappen aan de wraak der natuur.  Zij hebben vele en zeer grote 

schuilkelders wereldwijd in de aarde, die gebouwd zijn met belastinggeld 

van de burgers die er niet in mogen, maar waarin zij zich kunnen 

opsluiten, om de kans op overleven te vergroten.  Onder de illuminati is 

een elitegroepje die probeert via sterrenpoorten aan de aarde te 

ontsnappen om naar andere sterren of sterrenstelsels te reizen. In 

september aanstaande doet CERN een poging om deze sterrenpoorten te 

openen, in samenwerking met het Vaticaan. Het logo van het Vaticaan is 

samengesteld uit twee sleutels, kruislings, wat wijst naar het openen van 

de hemelpoort en van de poort van de afgrond, zie blz.14.  

 

De natuur laat niet met zich spotten en zal genadeloos terugslaan wanneer 

CERN tot het uiterste zal gaan.  Wanneer het Vaticaan en alle religieus 

negatief geladen gebouwen in de aarde zullen wegzakken, net als Korach, 

Dathan en Abiram, moet u niet vreemd opkijken. Zij brachten vreemd 

vuur, zie Leviticus 10:1 en  Numeri 3:4 
 Maar Nadab en Abihu stierven voor het aangezicht van JHWH, als zij vreemd vuur voor 

het aangezicht van JHWH in de woestijn van Sinaï brachten, en hadden geen kinderen, 

doch Eleazar en Ithamar bedienden het priesterambt voor het aangezicht van hun vader 

Aäron. Numeri 16:28 Toen zeide Mozes: Hieraan zult gij bekennen, dat JHWH mij 

gezonden heeft, om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart zijn. 

29 Indien deze zullen sterven, gelijk alle mensen sterven, en over hen een bezoeking zal 

gedaan worden, naar aller mensen bezoeking, zo heeft mij JHWH niet gezonden. 

30 Maar indien JHWH wat nieuws zal scheppen, en het aardrijk zijn mond zal opendoen, 

en verslinden hen met alles wat hunner is, en zij levend ter helle zullen nedervaren; alsdan 

zult gij bekennen, dat deze mannen JHWH getergd hebben. 
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31 En het geschiedde, als hij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het 

aardrijk, dat onder hen was, gekloofd; 

32 En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en allen mensen, die 

Korach toebehoorden, en al de have. 

33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte 

hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente. 

34 En het ganse Israël, dat rondom hen was, vlood voor hun geschrei; want zij zeiden: 

Dat ons de aarde misschien niet verslinde! 

35 Daartoe ging een vuur uit van JHWH, en verteerde die tweehonderd en vijftig mannen, 

die reukwerk offerden. 
Het zogenaamde ‘vreemde’ vuur is het vuur dat niet positief en door 

JHWH toegelaten is. Het atomische ‘vuur’ en wat men in CERN en 

andere plaatsen met het elektrische vuur uitricht is verwerpelijk. 

Wanneer vervolgens ook alle kerncentrales, en de hiervoor genoemde 

Hightech werkplaatsen wereldwijd van het oppervlak der aarde 

verdwijnen, weet u nu waardoor dat 

komt. Alle negatiefs zal door de aarde die 

zijn mond opendoet opgeslokt worden en 

verbranden, zodat wij van een heleboel 

negatieve lasten bevrijdt zullen zijn. Ook 

alle gebouwen waarin de pedo’s, de 

leugenaars, de geweldplegers, de 

onrechtsprekers hebben gezeten zullen 

verdwijnen Vrouwe Justitia der natuur is wat dat betreft écht 

geblinddoekt en ontziet niets of niemand.  Alleen de rechtvaardigen, de 

positief geladen gebouwen of woningen zullen op de geschoonde aarde 

overblijven. De rest zal de vuurproef niet kunnen doorstaan.  Alle onrecht 

vanuit rechtbanken, overheidsgebouwen, stadshuizen, gemeentehuizen, 

belastingkantoren, etc., zal gewogen worden in de weegschaal der natuur  

Er komen momenteel reeds veel verborgen ongerechtige zaken naar 

buiten. In ons land en in Engeland, België en andere landen tiert de 

pedofilie en andere sodomszonden welig, denk aan Joris Demmink, 

Jimmy Saville, Edward Heath, en anderen meer. Wat zich al jarenlang in 

de Rooms Katholieke kerk heeft afgespeeld, en ook in de paleizen en 

kastelen, kan geen daglicht verdragen. Op Internet wordt veel van dit 

soort vuile was buiten opgehangen. En ook de doorsnee burgers zijn niet 
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veel beter. Wanneer er in Sodom en Gomorra nog slechts 5 

rechtvaardigen overig waren zou het gespaard zijn gebleven. Ze waren er 

blijkbaar niet.  Wanneer wij de kranten openen en de nieuwsberichten 

lezen, gaat het veel over moorden, oorlogvoeren, omkopingen, 

schandalen, seksmisbruik, gayparades waar duizenden naar toe trekken, 

etc.  Er is in de natuur een Goddelijk elektromagnetisch gedenkboek 

aanwezig wat álles vastlegt wat op aarde plaatsvindt. Elk gesproken 

woord is erin opgenomen, net als op een bandrecorder. Al onze woorden 

en daden worden gewogen en beloont, hetzij met straf, hetzij met 

weldaden. De dag der wraak, ook wel de “Dag van JHWH” of de ‘Dag 

der Gerichten” genoemd wordt door alle profeten in de Bijbel 

aangekondigd. Die dag is zeer nabij gekomen, wat binnen enkele weken 

te verwachten is volgens veel 

informatieve websites op Internet.  

Wanneer wij binnenkort de bergen zien 

wegzakken weten wij dat Gods 

rechtvaardigheid nabij is en dat Zijn 

goedertierenheid over ons blijft. Zijn 

werk op Sion zal groots zijn, lees Jesaja 

10:12.  

Continenten zullen breken en van elkaar 

los komen, Veel kerncentrales staan op 

breuklijnen. Wanneer de aarde zijn mond 

opent, zal er veel negatief geladen werk-

tuig verzwolgen worden. 

 

De zonden der Phoenixwezens 

De Phoenix wezens of te wel de illuminati-elite die afkomstig zijn van de 

gevallen engelen zijn notoire zondaars. Zij zijn hoogmoedig van hart. Zij 

denken economisch foutief. Zij buiten alles uit. Zij zijn seksueel pervers. 

Zij gebruiken geweld en zijn oorlogszuchtig. Zij haten het echte 

mensenras, en exploiteren het als imkers die de honing van de werkbijen 

weghalen en er wat suikerwater voor in de plaats geven.  Niet alleen 

lichamelijke slavernij voeren deze elite uit, maar ook slavernij van de 

 

Figuur 2 breekpunten 
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menselijke geest (eugenetica). De techniek staat hen terzijde, waardoor 

men aan een nieuwe mens bouwt, een betere mens die aan hun bevelen 

geheel gehoorzaam is. Zij dulden geen verzet en eigen wil. Men werkt 

via DNA-implantaties en Electro chips om een computer op de mensen 

aan te kunnen sluiten. Die computer is gekoppeld aan het wereldwijde 

web, zodat men erdoor één van geest wordt met de grote massa. Op die 

wijze wil men de hersenen re-programmeren.  Kinderen kunnen straks op 

bestelling in een laboratorium worden gekweekt en afgeleverd met alle 

gewenste eigenschappen die men maar wil. Dat is kunstmatige 

intelligentie zo men wil. Ze gebruiken het ook voor zichzelf om zichzelf 

wat beter te maken dan men nu is.   

Aurora lichtvelden tonen het indalen van energetische 

elektromagnetische velden, wereldwijd zal dit geactiveerd worden in alle 

vormen van materie zichtbaar zijn, waardoor energiecentrales volledig 

overbodig worden en in de put des afgronds voorgoed mogen neerdalen. 
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Figuur 3. Niet te geloven dat een Koran-blaadje is gevonden en na 500 dagen in zee te 

hebben gelegen nog leesbaar is. Dat moet dus wel heel goed papier en nog betere inkt 

zijn!  De vissen hebben er nauwelijks aan geknaagd. Wel een illuminati-wonderstukje ! 
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Figuur 4 Opvallend dat men de kubus van Saturnus gebruikt om ermee de 

neergang van de MH370 in de oceaan mee aan te geven.  Saturnus is Chronos, 

de planeet van de personificatie van de tijd. Volgens de Maya's komt er een 

periode waarin er spreekwoordelijk geen tijd zal zijn.  Er gaan aan het 

omslagpunt 9 jaren vooraf, en er volgen 11 jaren erna. In totaal dus 20 jaren.  

De datum 9/11, dat is 11 september, valt in wezen in de 7e maand, waarna er 

nog 111 dagen volgen tot het einde des jaars.  Saturnus heerst over alle 9/11 

tijdcodes van de illuminati. De Mayakalender eindigde op 21-12-2012 om 

11:11.  De grote CERn ring is 27 km lang. Van 2015 terug naar 1988 is 27 jaar, 

dat is 3 x 9, of 999, omgekeerd 666.  De MH370 had 227 passagiers en 12 

bemanningsleden aan boord, dus 239 bij elkaar. 22/7e is 3,14, is Pi, de omtrek 

van een cirkel. 239 is de datum 23-09-2015 . Van 9 maart 2014 toen de 

MH370 verdween tot julie 2015 is 500 dagen. De Franse minister sprak van 

500 dagen om de climaatchaos te vermijden. Wij leven kennelijk –zonder dat 

de mensheid het beseft-  op de rand van de klimaat-afgrond. Op 23 

september eindigen deze 500 dagen, wanneer CERN de abys of afgrond zal 

openen. De Franse minister herhaald zijn woorden driemaal. Kijk naar video’s 

op internet: The Opening of the Abyss.  Wij worden massaal bedrogen, zie: 

www.deceivinghumanity.wordpress.com/2015 
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De Phoenixwezens hebben een afbeelding van de oude Egyptische Fenix 

(adelaar)  op het Amerikaanse Grootzegel geplaatst als teken van het 

incarnatieprincipe van hun godheid die uit de hemel neerdaalt in de tijd. 

Deze Phoenix heeft 13 pijlen in zijn klauw wat wijst op oorlog en geweld. 

In de andere klauw heeft hij een lauriertak met 13 bladen en 13 vruchten, 

wat wijst naar vrede en overvloed. Het is wel een gewapende vrede en 

een welvaart die op diefstal berust van 

andere volkeren. De Amerikanen 

 hebben met andere NATO-landen 

Afghanistan, Irak en Libië beroofd.  

 

 

 

 

 

 

Nogmaals CERN en 23 september 2015 en 9/11 

In Fermilab Chicago in de VS doet men momenteel een NOvA-

experiment met neutrino’s. Een neutrino is een sub-atomisch deeltje, wat 

geproduceerd wordt bij zeer hoge energiereacties. Neutrino’s kunnen 

dwars door materie heengaan. Bovendien oscilleren ze en wisselen ze van 

het ene type neutrino naar het andere.  De neutrino’s gaan met een 
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snelheid van 500 mijlen door de aardkorst naar een detector die in Ash 

River in Minnesota staat.  Wetenschappers denken dat neutrino’s de 

grootste geheimen van het universum bevatten. Wie weet at ze nog zullen 

ontdekken. De toekomst van de aarde hangt grotendeels wel af van wat 

wij mensen erop en ermee doen. Nu zijn de illuminati wel mensachtigen, 

maar geen echte Adammensen. Zij houden ons gevangen in ons denken, 

doen en laten, zodat wij niet goed met de aarde kunnen omgaan.  Deze 

Annunaki’s en andere soorten gevallen engelen hebben van de aarde een 

gevangenisplaneet gemaakt. Zij hebben onze toegang tot onze 

Goddelijke bron versperd, ons derde oog laten verschrompelen Wij zijn 

hun slaven doordat ze ook met ons DNA hebben gerommeld. Zij hebben 

de zogenaamde Atlas-ingreep op ons toegepast, waarbij de C1-wervel 

werd verschoven en om z’n as werd gedraaid en dus scheef in ons lichaam 

kwam te liggen. Dat is de bovenste wervel van onze ruggengraat. Op deze 

wijze werd de opening voor de zenuwbanen van de hersenen naar het 

ruggenmerg voor de helft afgekneld, zodat er minder energie door kan 

stromen, waardoor er minder energie voor geestelijke ontwikkeling 

overblijft. Daardoor zijn de mensen gemakkelijker te manipuleren door 

de machthebbers.  De tijd is nu ervoor rijp dat wij zullen ontwaken en de 

slavernij der elite van ons zullen afwerpen. Lees meer op 

http://apollosolaris.com/category/my-blogs/ 

 

 
 

CERN is momenteel bezig met het scheppen van sterrenpoorten 

waardoor mensen kunnen reizen door 

het universum zonder gevolgen te 

krijgen van schadelijke 

ruimtestraling. Men wil planeten als 

Mars, Pluto en sterren leefbaar 

maken en bevolken.  In CERN wordt 

magnesium de boride (M9B2)  
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gebruikt om ermee een supergeleider te maken. Men kan er een soort 

magnetisch schild mee maken, aldus een geleerde van CERN B. Bordini, 

die hoofd is van het project.  Hun plan is om een actief magnetisch veld 

te scheppen om ruimtereizigers te beschermen tegen hoge kosmische 

geladen deeltjes. Wanneer CERN in september 2015 op volle toeren gaat 

draaien kan het in de buurt ervan zeer gevaarlijk zijn vanwege het 

opladen van magnetische velden 

in en op de aarde.  Men wil het 

holografische tijdperk waarin wij 

ons momenteel bevinden  verlaten, 

dat is de 3D-wereld, die in feite 

leeg is. Er zullen 

plasmaontladingen gaan 

plaatsvinden. Door het opladen 

van de EM-velden zullen alle 

dingen op aarde zich gaan 

wijzigen, activeren,, zoals metalen, kristallen, etc. De natuur zal zeer 

vreemde dingen gaan vertonen, waarvan wij nu reeds getuigen zijn, o.a. 

veel vulkaanuitbarstingen, sinkholes, aardbevingen, overstromingen, etc. 

Het weer is ook zeer wisselvallig, ook in ons land, waar in de maand juli 

de ergste zomerstorm plaatsvond sinds heugenis.  CERN heeft een 

jaarlijks budget van $ 1.100 miljoen. Daar kunnen ze dus hele leuke, maar 

wel risicovolle dingen mee doen.  Zij hebben ook een afdeling in 

Jordanië, dus in het oude midden van de aarde, genaamd SESAME.  Het 

Midden-Oosten is de Oriënt, en het Westen is de Occident.  Ook ons brein 

heeft twee helften, elk met eigen functies. De plaatsen op de aarde 

vormen afbeeldingen van de ‘aarde’ in ons hoofd.  Eden in de Oriënt was 

het middelpunt, met Sjilo in Kanaän. Vanuit Eden waaierde het 

middelpunt uit over de aarde. JHWH heeft Sjilo verlaten, waar de 

tabernakel stond, en zich tot Zijn overblijfsel in het Westen gekeerd. Daar 

vormt Hij een overblijfsel van rechtvaardigen voor wie de nieuwe aarde 

zal zijn om te bewonen. Dat is het nieuwe midden der aarde, of zoals in 

ons brein in het midden ons derde oog zit, dat zal ontwaken over Zijn 

erfdeel.  In CERN heeft men de Alice, dat betekent zónder A, zonder 
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begin, beginselloos. Het gaat JHWH juist om het nieuwe begin, een 

kustland in het Westen met een triple A-status, dat is Holland.  Linker en 

rechterhersenhelft, waarvan de bokgod Bafomet een symbool is, met op 

zijn armen de spreuken Solve et Coagula, dat betekent oplossen en 

vastmaken. De energie van de ene helft gaat linksom, de andere rechtsom, 

waardoor de letter S ontstaat, wat wijst naar de Steen der Wijzen. JHWH 

zal de wijsheid van deze wereldwijzen teniet maken, hen vangen in hun 

arglistigheid.  Bafomet de bokgod is androgeen, tweeslachtig, als 

symbool voor de komende nieuwe mens der illuminati die zijn in 

laboratoria aan het fabriceren zijn. De taak van de Steen der wijzen is om 

de twee hersenhelften samen te voegen, waarbij het mannelijke rationele 

denken van de rechterhersenhelft en het vrouwelijk intuïtieve denken van 

de linkerhelft samengaat.  Hun plan is om de Merovee’s het eerst hierin 

te laten delen, vandaar dat 2015 het jaar van het LICHT wordt genoemd 

door hen, zie brochure 825.  Lucifer is hun grote Lichtbrenger. Licht 

bestaat uit 7 kleuren. Wij bezitten 7 klieren. Een octaaf omvat 7 tonen. 

CERN is 27 km lang, en de kleinste ring is 7 km lang.  Zie ook onze 

brochure 646 over Saturnus en de kubus en plasmazuilen 

(Birkenlandstroom).  Wij zijn kennelijk aangeland aan het einde van de 

lege materiecyclus der aarde, waar de X en Y chromosomen tot één 

moeten worden.  

https://www.youtube.com/watch?v=O01s0MX2h5U 

https://www.youtube.com/watch?v=_i8IwM8YvG0 

https://www.youtube.com/watch?v=2Mf9LpwiGic 

https://www.youtube.com/watch?v=LAFLnC48cGc van Texe Marrs 

over de transformatie van de mensheid, febr. 2015. 

https://schafderenteaf.wordpress.com/   Deze webste moet u 

beslist bekijken en lezen.  Dan weet u precies wat zich in de 

wereld afspeelt, en dat wij leven op een gevangenisplaneet.   

http://endtimesforecaster.blogspot.com/ 
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In een volgende brochure willen wij CERN en de offerandes van Bileam 

met elkaar vergelijken. De overeenkomsten zijn uniek. Maar er is meer, 

aangezien Bileam profeteerde dat er géén list tegen het volk Israel te 

beramen viel om het te verderven. Dat is het Goddelijk Geheim. 

Het Goddelijke Geheim Geopenbaard Jesaja 54: 
1 Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk 

gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame 

zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt JHWH. 

2 Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat men de gordijnen uwer woningen 

uitbreide, verhinder het niet; maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in. 

3 Want gij zult uitbreken ter rechter hand en ter linkerhand; en uw zaad zal de 

heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. 

4 Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, 

want gij zult niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid 

vergeten, en den smaad uws 

weduwschaps zult gij niet 

meer gedenken. 

5 Want uw Maker is uw 

Man, JHWH der 

heirscharen is Zijn Naam; 

en de Heilige Israëls is uw 

Verlosser; Hij zal de God 

des gansen aardbodems 

genaamd worden. 

6 Want JHWH heeft u 

geroepen, als een verlaten 

vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel 

gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. 

7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik 

u vergaderen. 

8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; 

maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt JHWH, uw 

Verlosser. 

9 Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren 

van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik 

niet meer op u toornen, noch u schelden zal. 

 

De 9/11  Geheimen der Illuminati ivbm september 2015            No.865 

 

32 

 

10 Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn 

goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet 

wankelen, zegt JHWH, uw Ontfermer.  

11 Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw 

stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten. 

12 En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten van 

robijnstenen, en uw ganse landpale van aangename stenen. 

13 En al uw kinderen zullen van JHWH geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen 

zal groot zijn. 

14 Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden; wees verre van verdrukking, 

want gij zult niet vrezen; en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. 

15 Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit Mij; wie zich tegen u 

vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. 

16 Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het 

instrument voortbrengt tot zijn werk; ook heb Ik den verderver geschapen, om 

te vernielen. 

17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die 

in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten van 

JHWH, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt JHWH. 

 

 
 


