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Inleiding
Wat hebben wij aan verwachting gekoesterd dat op 23 en 24 september
2015 zou kunnen gebeuren? Misschien grote rampen die het mensdom
nu nog zijn gespaard gebleven, maar die er wel aan zullen komen. Er is
wel degelijk veel gebeurd de afgelopen dagen, denk aan de
vluchtelingencrisis in Europa. Het Jaar van het Licht (Lucifer) is op 2309-2015 ingegaan, terwijl de paus in het Witte Huis werd opgewacht.
Mogelijk heeft CERN enige vertraging opgelopen doordat proeven
aantoonden dat niet alles naar wens verliep. De agenda van de Nieuwe
Wereld Orde kan vertraging hebben opgelopen, maar doorgaan doet ze.

De paus sprak op 25-09-2015 de VN-vergadering en het Congress toe

Willem-Alexander heeft maandag 28 september als 12e gastspreker de
VN-vergadering toegesproken, nadat Obama, Putin, en andere
wereldleiders waren geweest.
''Een onafhankelijk juweel in de kroon van de VN", aldus de koning. In
een videoboodschap dankte VN-chef Ban Ki-moon Nederland voor de
jarenlange gastvrijheid en steun voor het hof.
https://www.youtube.com/watch?v=1SLhPGnUQ7w
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Is men momenteel bezig de plaatsen toe te wijzen aan de komende
wereldleiders onder Lucifer/Apllyon? De aarde heeft men in 10 regio’s
verdeeld. Etc.
Zie onderstaand nieuwsbericht:

De val van de dollar is er ter sprake gekomen en hoe de elite in hun
Nieuwe Luciferiaanse Wereld Orde de mensheid onder controle denken
te zullen houden.

Koning, Koningin en minister-president bij 70e Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties in New York
Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en minister-president Rutte
nemen deel aan de 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
(AVVN) in New York. De Koning leidt de delegatie van het Koninkrijk der
Nederlanden en houdt maandag 28 september een toespraak tijdens de opening
van de AVVN. Het is de eerste keer dat een Nederlands staatshoofd de AVVN
toespreekt. Hiermee wordt het belang dat Nederland op deze 70e Algemene
Vergadering hecht aan de VN onderstreept aan de vooravond van de stemming
voor de VNVR, waarin Nederland kandidaat staat voor een niet-permanente
zetel. Ook minister Koenders van Buitenlandse Zaken, minister-president Eman
van Aruba, minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu en
burgemeester Aboutaleb van Rotterdam hebben hun deelname aan de 70e
Algemene Vergadering bevestigd.
De Koning gaat in zijn toespraak onder meer in op de betekenis van de
Verenigde Naties en op de bijdrage van het Koninkrijk aan de VN op de terreinen
van vrede, gerechtigheid en ontwikkeling.
Koningin Máxima is ook aanwezig vanwege haar functie als speciaal
pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve
financiering voor ontwikkeling. Zij biedt onder meer het jaarverslag van haar
VN-activiteiten aan secretaris-generaal Ban Ki-moon aan.

Willem-Alexander is de man van het water, met het nummer 2, 22 en 222
als kenmerk, zie onze brochure no.222.
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Minister-president Rutte hield zaterdag 26 september een toespraak tijdens de
VN-top over de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen, die worden gelanceerd.
Deze zogenaamde 'Sustainable Development Goals' (SDG's) bouwen voort op
de Millenniumdoelen (MDG'S), die dit jaar aflopen. De SDG's hebben tot doel
om de MDG's te verbreden door onderwerpen als duurzaamheid, ongelijkheid
en vrede op te nemen in een agenda die gaat gelden voor alle landen, met als
belangrijkste ambitie het uitbannen van extreme armoede in de wereld in 2030.
Ook Koningin Máxima en minister Ploumen woonden deze top bij. De minister
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heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan zowel de Nederlandse uitvoering
van de MDG's als de inzet van Nederland bij de totstandkoming van de nieuwe
SDG's. In de marge van de AVVN-week is er een top over VNvredeshandhaving onder leiding van de Amerikaanse president Obama waar
minister-president Rutte zal spreken. Minister Koenders zal op zaterdag 26
september het co-voorzitterschap van het Global Counter Terrorism Forum
overnemen.
Het programma van de leden van de Koninkrijksdelegatie voorziet in tal van
evenementen, gesprekken en bilaterale ontmoetingen. Zoals bekend heeft het
Koninkrijk de ambitie om een tijdelijk lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad
(2017-2018) te bemachtigen. Dat streven past in de internationale inzet en
ambities van het Koninkrijk en bij de positie van Den Haag als juridische
hoofdstad van de wereld. Door een tijdelijk lidmaatschap van de Veiligheidsraad
kan het Koninkrijk onder meer meebeslissen over de mandaten van de VNvredesmissies en de bescherming van mensen in conflictgebieden.
Opening of the 70th Session of the UN General Assembly (UNGA 70)
The 70th Regular Session of the UN General Assembly (UNGA 70) is scheduled
to open at UN Headquarters on Tuesday, 15 September 2015. On 25 September
2015, His Holiness Pope Francis will address the UNGA, and from 25-27
September the Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda
will convene. The General Debate of the 70th Session of the UNGA will take
place from 28 September - 6 October 2015.

http://sd.iisd.org/events/70th-session-of-the-un-general-assemblyunga-70/
CERN gaat van 13TeV naar 21 TeV wat nodig is om de sterrenpoort naar
de abyss te openen.
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Uit de toespraak van koning Willem-Alexander:
“Kenmerk van een rechtsorde is dat misdaden niet onbestraft blijven.
Geweld mag nooit het laatste woord hebben en rechteloosheid mag nooit
de norm zijn. Ieder die strijdt voor gerechtigheid, vindt ons Koninkrijk
aan zijn zijde.
Vaak zijn het juist kleine lidstaten die ons de goede weg wijzen.
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Oog en oor voor de belangen van alle landen, groot en klein. Niet het
recht van de sterkste. Maar de sterkte van het recht. Dat is onze basis.”

http://revampyourmind.com/the-economi... Happa Apollyon Minecrafts
Earth Video here http://revampyourmind.com/the-precise...
Wanneer CERN van 8 naar 13, en vervolgens naar 21 TeV gaat, vergt dat
een zeer groot offer. Om de abyss of bodemloze put te kunnen openen
zal de levensenergie nodig zijn van ongeveer één kwart der mensheid.
Dus van ongeveer 2 miljard mensenlevens. CERN moet zich houden aan
de natuurwetten, zoals die der mathematica. Daarin is 1+2+3+4+5= 21,
het getal van de zuurstof die wij nodig hebben, dat is 21%.
Volgens de fibonaccireeks is er een sprong nodig van 8 naar 13, naar 21.
De fibonaccireeks, zie 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,
610, enzovoort.
Agenda 21, voor ons die in de 21e eeuw leven, waarin technocraten alles
op alles stellen om hun hoge doelen te bereiken, om hun grote
leermeester Lucifer/Apollyon/RedBull, Abadon, etc te bevrijden uit
zijn/haar benaderde positie. CERN heeft men klaargestoomd om de aarde
te electrocuteren zodat de tectonische platen zich zullen uitzetten. Daar
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zullen grote aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s van komen
van zeer grote omvang. De afgelopen weken vonden er reeds behoorlijk
zware aardbevingen en vulkaanuitbrakingen plaats.

https://www.youtube.com/watch?v=KNQmbxjuZO8
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Zag Atlantis er ooit zo uit? Een vierkant in het midden,m met een 8 spaak
en een pentagon met 5 cirkels

De vergaderzaal der Verenigde Naties, een hemelgewelf als een dome,
dat gesteund wordt door drie pilaren. Om te kunnen navigeren op aarde
is een driehoeksmeting vereist.

Figuur 1 De 'toffe jongens' van de Nieuwe Wereld Orde, de echte stuurlui staan aan wal
achter de schermen en delen hun bevelen uit..

Een dome over Atlantis

9

10

De Nieuwe Wereld Orde van Lucifer

No.882

De Nieuwe Wereld Orde van Lucifer

No.882

Dome’s, octopus, Shiva en de CIA

Onderstaande website geeft nog al flink af op de khazaren-joden.
http://smoloko.com/?m=201405

Figuur 2 Dit is het onderaardse CIA-hoofdkwartier onder het meer van Geneve

The Hoover dam is supposed to be destroyed as part of an antichrist
birthing ritual that may involve CERN as indicated by this quote;
“Vishnu/Shiva dances in the waters of the Hoover Dam on that Big
Day. The bomb made by CERN in Switzerland is dropped into the
waters!”
https://truthernews.wordpress.com/2015/03/30/red-alert-911-stylenuke-attack-by-iran-imminent-un-headquarters-in-nyc-1-terror-target/
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zitten, aangezien het een neutraal land is wat in geen 500 jaar al oorlog
heeft gehad. Zeg maar 99% van de Zwitsers heeft echter geen notie van
wat er in hun land en onder de grond plaatsheeft.
Bij CERN is een complex waar de Amerikaanse CIA haar hoofdkwartier
heeft van Europa. De CIA heeft volgens het bericht heel diep onder het
Meer van Geneve een voor ons oog verborgen schuilplaats waar men
veilig denkt te zijn voor de grote rampen die men verwacht dat deze de
aarde zullen treffen.

Figuur 3 De Zwitserse Alpen van bovenaf gezien lijken op een krokodil of draak.

CERN en de CIA
Van de hand van de journalist David C. Taylor is het boek verschenen:
“Greenland Theory, Apocalypse now”, waarin het gaat over CERN en
het CIA-hoofdkwartier in Zwitserland, diep onder het Meer van Geneve.
CERN is officieel op 29 september 1954 opgericht. Dat is 61 jaar
geleden. Zwitserland heeft in totaal 316 km aan tunnels. CERN vormt
voor Internet het moederbord voor de wereld. CERN vormt de
wereldhoofdstad van de onderwereld. De CIA opereert onder de naam
Holy See. Zwitserland beschikt over het Onyx-onderscheppingssysteem
om militaire en particuliere communicaties af te kunnen luisteren. De
BIS-bank is er gevestigd. Zwitserland heeft vele voordelen om er te
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De afbeeldingen van het CIA-complex bij CERN geven een soort octopus
te zien die 8 poten/tentakels heeft. Via duikboten kan men vanaf Genua
in Italië door een 275 km lange gang onder het Meer van Geneve komen.
CERN ligt daar ongeveer 27 km vandaan en is met tunnels eraan
verbonden. Daar kunnen de mensen die voorzien zijn van een RFID-chip
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gebruik van maken. Daarin rijden trams heen en weer. Via de CERN Leptunnels gaan per dag wel 15.000 mensen in en uit. Het hoofdkwartier van
de CIA heeft de naam “North Area” gekregen. CERN heeft met de CIA
’s werelds grootste computer in gebruik. Het Wereld Wijde Web is in
CERN ontwikkeld. Geneve is alzo het moderne wereldcentrum van de
onderwereld. Er zijn te CERN 6 ingangen en 6 uitgangen en 6 externe
kamers. Het getal 666 komt in het CERN-logo tot uitdrukking. Ook de
luchthaven van Geneve Meyrin heeft 6 ingangen naar CERN.
http://yournewswire.com/does-cern-host-the-real-cia-headquarters/
De CIA ontwikkelde Microsoft Windows, zodat ze in staat zijn om bij
alle computyergebruikers door het raam (window = raam, venster) naar
binnen te gluren. Een computersysteem of aansluiting werkt ingaand en
uitgaand, dus men kan stilletjes meekijken wat wij doen. De CIA staat
onder jurisdiction van de Holy See, het Vaticaan wat een sovereine
vrijstaat is. De Holy See heeft net als de octopus de tentakels over alle
landen van de wereld uitgespreid. Men meent onder het Meer van Geneve
heel veilig te zitten in de Alpen. De Alpen omvatten acht landen en
vormen een natuurlijke muur ten opzichte van het Noorden.
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Vanuit de lucht gezien lijken de Zwitserse Alpen op een krokodil of
draak. Daaronder zit CERN en de CIA, met de grootste en machtigste
technologische machine ter wereld, die netals een draak vuur kan spugen.
In de oudtijd noemde men dergelijke grootmachten Rahab, Behemoth en
Leviathan, zie: Psalm 87, 89, 104, Job 40, Jesaja 27, 51.
Al nestelen zij zich tussen de sterren of op de bodem van de zee, zie:
Obadja ver 3 De trotsheid uws harten heeft u bedrogen; hij, die daar
woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning; die in zijn hart
zegt: Wie zou mij ter aarde nederstoten?
4 Al verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo
zal Ik u van daar nederstoten, spreekt JHWH.
Amos 9: 2 Al groeven zij tot in de hel, zo zal Mijn hand ze van daar halen, en al
klommen zij in den hemel, zo zal Ik ze van daar doen nederdalen.
3 En al verstaken zij zich op de hoogte van Karmel, zo zal Ik ze naspeuren en
van daar halen; en al verborgen zij zich van voor Mijn ogen in den grond van
de zee, zo zal Ik van daar een slang gebieden, die zal ze bijten.

Volgens D.C.Taylor schiep de CIA ISIS om chaos te scheppen in de
wereld, met name in het Midden-Oosten en Europa. Isis is uitgerust met
zeer moderne wapens, legervoertuigen en auto’s. Men beschikt ook over
bio-wapens en kleine kernwapens. Zelf zit de CIA heel diep opgeborgen
tijdens een nucleaire holocast. In Jordanië zouden de Isis-rebellen door
de VS-instructeurs zijn opgeleid. Isis-jihadisten worden in Syrië opgeleid
en voorzien van geld en wapens. De Syrische rebellen zijn in
werkelijkheid Isis-strijders. Verschillende van deze strijders liften mee
met de zogeheten politieke vluchtelingen die met grote aantallen Europa
overvallen, of anders gezegd Europa binnenvallen.
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Het CERN-CIA-offer-altaar
De vormen van daken van sommige kathedralen en tempels zijn
bolvormig. Dat noemt men dome’s. Dome’s hebben met akoestiek, maar
ook met energie te maken. Sommige kerken hebben in hun naam het
woordje ‘dom’, denk aan de Keulse dom. Domes komen uit de
Romaanse architectuur voort. De uitdrukking ‘Anno Domini’ betekent
‘geen dome’, ook wel het ‘jaar des Heeren’ genoemd. Free-dom en
dergelijke woorden meer hebben een relatie met ‘dome’. De betekenis
van een dome zie Brochure no. 311 over Leadbeater: De wetenschap
der sacramenten. Veel altaren hebben de vorm van een dome, of een
halve cirkel. Daarover meer in een nieuwe brochure no. 884.
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https://www.youtube.com/watch?v=o2t8C6k32EI

There isn’t a grain of truth in John Kerry’s statement the Assad
government isn’t trying to stop ISIS; the Syrian army has been fighting
terrorists, while the West watched the country being destroyed, says
Syrian presidential adviser Bouthaina Shaaban.

19

‘The Pentagon is considering the use of military force against Russia to
protect US-trained militants in Syria, a move that could trigger war with
America’s arch-rival, a report says.
US authorities quoted by the Associated Press on Thursday, said senior
military leaders and defense officials are considering whether or not they
should use military force if American-trained militants in Syria come
under Russian fire as Moscow continues its air combat against Takfiri
groups in the Arab country.
Isis einddoel ligt in Europa. De CIA heeft als doel om Europa door
middel van terroristische aanvallen stuk te maken, met name Duitsland,
waar de meeste zogenaamde vluchtelingen op af stormen. De VS voorziet
Isis van wapens, waarvan de VS beweert dat Isis deze wapens in het
wagenpark gestolen zou hebben. Het Pentagon beweert dat Isis 2500
Amerikaanse legervoertuigen en tanks heeft gestolen. Welnu, als dat
20
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waar zou zijn heeft de VS een slechte bewaking. Waarom dropt de VS
dan zelfs wapens uit de lucht naar Isis? Isis is dan ook geen
georganiseerde Islamitische terreurgroep, maar een tak van de VS-special
forces. Dat Isis een Amerikaanse schepping is werd op 4 maart 2015
bevestigd toen de Amerikaanse senatoren McCain en Lindsey Graham
spraken met de Isis-leider Abu Bakr al Baghdadi. Het hoofdkwartier van
Isis ligt in Jordanië, een Amerikaanse compagnon. Dat Amerika,
Engeland, Frankrijk en Nederland zogenaamd tegen Isis strijden is te zien
als een soort van toneelspel. De bombardementen die zij uitvoeren raken
niet Isis, maar Syrië. Isis is bezig een aanval te richten op Amerika met
gebruik van massavernietigingswapens. En dat zal weer leiden tot een
oorlog met Iran en Pakistan, die de VS zal beschuldigen als schuldigen.
Isis heeft op 9 juli 2014 beslag gelegd op 88 pounds uranium in een lab
in Noord-Irak. In juni 2014 heeft Isis ook nog eens 425 miljoen dollar
gestolen van de centrale bank van Irak. Hoe is het mogelijk! Zij kunnen
met dat geld in Pakistan een nucleaire bom kopen. Isis heeft alreeds biochemische wapens, afkomstig uit Irak. De CIA kon onder de dekmantel
van Isis een grote terreuraanval uit gaan voeren. De CIA zou tevens
zitten achter de verdwijningen van de MH370 en MH17, met als doel
om dit toestel in te zetten voor een bio-chemische aanval op het Westen,
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Goddelijke Bescherming
Wij lezen in Zacharia 2 het volgende:
5 En Ik zal haar wezen, spreekt JHWH, een vurige muur rondom; en Ik
zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.
Het gaat om het ‘Jeruzalem’ in de eindtijd, dat dorpsgewijze bewoond
zal worden. Nederland is vanouds het Westers-Kanaän genoemd, het
Israel in het Westen. Wij zullen beschermd worden tegen alle kwaad dat
de illuminati tegen ons willen uitvoeren. In oude tijden waren er plasmaontladingen tussen planeten. Wanneer op een dergelijke aanval tegen ons
bio-wapens en nucleaire wapens gebruikt zullen worden, zal JHWH een
plasma-ontlading doen ontstaan. Wanneer de zon erop zal schijnen, wat
een geweldig gezicht zijn, goudkleurig als een vuur, een muur van vuur.
De plasma-ontladingen hebben de vorm van een dome, die om ons heen
getrokken zal worden.
Kijk ook op internet eens bij Birkeland currents Saturn column’

Baruch 3:21 Hebt moed, kinderen, roept tot God, en hij zal u verlossen
uit het geweld, en uit de hand der vijanden.
22 Want ik heb nu van de eeuwige uw verlossing gehoopt, en mij is
vreugde toegekomen van de heilige; om der barmhartigheid wil, die
ulieden haastig zal komen van onze eeuwige verlosser.
23 Ik heb ulieden uitgezonden met treuren en wenen, maar God zal u mij
wedergeven met blijdschap en vrolijkheid in der eeuwigheid.
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24 Want gelijk nu de naburinnen van Sion uw gevangenis gezien hebben,
zo zullen zij haast zien uw verlossing door onze God, die u over u komen
zal, met grote heerlijkheid en glans van de eeuwige.
25 Gij kinderen, lijdt geduldig de toorn, die van God over u is gekomen,
want uw vijand heeft u zeer vervolgd, maar gij zult haast zijn verderf
zien, en gij zult op hun halzen treden.
26 Mijn tedere kinderen zijn door scherpe wegen heengegaan; zij zijn
weggerukt als een kudde, die door de vijanden geroofd is.
27 Hebt moed, kinderen, en roept tot God, want die dit over u gebracht
heeft zal uwer gedenken.
28 Want gelijk uw gedachte is geweest om van God te verdwalen, zo doet
tienmaal meer naarstigheid om, bekeerd zijnde, hem te zoeken.
29 Want die dit kwaad over u gebracht heeft, zal over u brengen een
eeuwige vreugde met uw verlossing.
30 Heb moed, Jeruzalem, want hij die u genoemd heeft, zal u vertroosten.
Amein !
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