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Inleiding 

Het gaat ons in dezen om de oorsprong van de bloedige offerdieren. Waar 

zijn deze ontstaan? Wij mensen wandelen in een beeld, beeldvorming. 

Dat vindt reeds plaats in onze jeugd, en wat in onze jeugd erin geprent is, 

laat zich maar moeilijk wijzigen. Vanaf het begin der mensheid zijn 

manipulators bezig geweest  om ons mensen via droggronden te 

misleiden. Men wil ons vooral van het juiste spoor van de natuur 

afbrengen, om in de tegennatuur positie in te nemen. Wat is er 

natuurlijker dan het leven, de levende wezens, een jong lammetje en 

jonge andere dieren. Onze Schepper heeft het leven lief en stelt er belang 

in dat alle leven kan groeien en zich kan ontwikkelen.  De kwade geesten 

onder de mensen hebben van de Scheppergod een boeman gemaakt, een 

wrekende en straffende God, bloeddorstig en toch onderhandelbaar, door 

een bloedoffer in de plaats van een mens in ontvangst te nemen van 

overtreders. Hij is dus de GOd die eerst het leven schiep in al zijn 

onschuld en schoonheid, en vervolgens kan men een ruilhandeltje met 

Hem overeenkomen, door een onschuldig dier te nemen en dat in onze 

plaats aan Hem te offeren op een altaar. Deze God zou zelfs het voorbeeld 

hebben gegeven in de Hof van Eden door Adam en Eva rokken van vellen 

aan te trekken (de zogenaamde Aegis). Adam en Eva krijgen een 

tweeling, Kain en Abel, die beiden een offerhandeling uitvoerden. De 

Bijbelschrijver laat Kain van de vruchten van het land een offer brengen 

en Abel een schaap. JHWH zag Abel; en zijn offer aan en verwierp het 

offer van Kain. Deze offerdienst eindigde in een groot drama, een 

broedermoord. 

In Zuid Afrika zijn er groepen gelovigen die stellen dat de schrijver van 

Genesis met opzet de rol omgedraaid heeft. Kain zou een lam geofferd 

hebben en Abel de vruchten des lands. Daar is veel voor te zeggen, want 

waarom zou de God van Israel zitten te wachten op een jong lammetje 

dat gedood wordt, om geofferd te worden?  Er is toch niets mooiers in de 

wei dan een jong lammetje te zien dartelen. Lees Jesaja 66:1-4 erover en 

Psalm, 51:16-17.v     

 

De Offerdiensten De vraag waar de offerdiensten zijn ontstaan, en of 

JHWH deze zou hebben ingesteld, heeft mij al geruime tijd bezig 

gehouden.  Nadat in brochure 674 door mij het navolgende erover 
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geschreven is, las ik Jesaja 66, de eerste verzen, waaruit duidelijk blijkt 

dat JHWH nooit de offercultus ingesteld heeft en Zich daarvan af heeft 

gehouden.  

Lees ook de brochures 477,503,553,582 en 627 over deze materie.  Zie 

uit brochure 674 het volgende met betrekking tot de offerdiensten, 

waaruit wij een gedeelte overnemen als herhaling waardoor een betere 

begripsvorming kan ontstaan: 

In een apocrief boek "Het 

Testament van Salomo" wordt 

het sterrenbeeld “De Pleiaden” 

genoemd, dat 33 graden van 

Orion af staat.  De 

vrijmetselaren menen wellicht 

dat hun voorouders vanaf de 

Pleiaden kwamen naar de aarde.  

Eeuwenlang is door de 

mensheid een goddelijke Triniteit aanbeden, wat door het christendom is 

overgenomen als zijnde de “Heilige Drie-eenheid”.  De Triniteit die 

aanbeden werd bestond uit drie sterren of sterrenstelsels die op de zon 

geleken. Eén ster of sterrenstelsel was de Pleiaden, en een tweede lag 

daar vlakbij. Deze drie sterren of sterrenstelsels werden verpersoonlijkt 

tot een drie-eenheid. Op oude kleitabletten staat dat de Sumeriërs en oude 

Egyptenaren ooit bezoek kregen van goden in luchtschepen, die van de 

drie sterrenstelsels afkomstig waren. Zij zagen hen als één familie van 

goden, als een drie-vuldigheid, en gaven er de titels aan van Vader, 

Moeder en Zoon.  De koningen en farao’s zouden van dezelfde goden-

bloedlijn zijn. In Genesis wordt over de goden gesproken als Elohim, een 

meervoudsvorm, zie  

Genesis 1:26  En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, 

naar Onze gelijkenis; 
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Het bezoek dat Abraham kreeg bestond uit drie engelen. Waren dit 

afgezanten van de 

drie 

sterrenstelsels?  

Deze oude goden 

kwamen af en toe 

naar de aarde, 

aangezien zij 

aardse materialen 

nodig hadden om 

te kunnen 

overleven. Zij 

hadden goud nodig om er ormuz (witgoudpoeder of manna) van te 

maken, om hun bloed op peil te houden. Vandaar ook bloed-offers. Ze 

hadden ook linnen nodig en andere materialen en voedingsmiddelen (de 

priesters moesten altijd in linnen gekleed gaan). Zij gebruikten ook 

koolstof (carbon) dat een atoomnummer heeft van 6. Dit lost het raadsel 

op van het getal 666, zie hiervoor een artikel van Frank Hoogerbeets: 

 http://www.ditrianum.org/nederlands/Artikelen/Numerologie/0004.htm 

Teneinde om koolstof te verkrijgen verbrandde men dierenlichamen. 

Hiervandaan zijn de offerdiensten ontstaan aan de goden, om hen 

tevreden te stellen! Later ging men zelfs over tot het offeren van mensen, 

wat het hoogste was der mensen/slaven om de goden aan te bieden. De 

goden zouden ook het reukwerk heel aangenaam gevonden hebben, om 

daardoor in hoger sferen te geraken. Hiervandaan komt het branden van 

reukwerk, het roken en het reukwerkoffer met wierrook en mirre. 

Wanneer de goden door de rook bedwelmd waren, waren ze wat milder 

gestemd, en vandaar dat men hen reukwerk bracht. Wij dienen de hele 

offerdienst in het Oude Testament in dit licht te bezien. Het offeren van 

dieren en mensen neemt immers de zonden van de mensen niet weg. De 

ene ware God heeft geen behagen in al die dieren-, mensen- en 

reukoffers, zie: 
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Psalmen 51:17 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een 

gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten. Zie Jezus 

Sirach 20:4.  

De drie goden der goddelijke drie-eenheid waren oudtijds: 

Ninki, als moeder, werd Isthar, Isis genoemd, als de ster Sirius. 

Enki, de vader, werd Namakh, Osiris genoemd, als sterrenbeeld Orion 

Marduk, de zoon, werd Horus genoemd, 

als de zon - sun, als draak voorgesteld. 

De draak wijst naar zonne-erupties, en 

energie van de zon die de aarde raakt. 

En zie wat de profeet Jesaja in hoofdstuk 

66 over offers te zeggen heeft:  

1  Alzo zegt JHWH: De hemel is Mijn 

troon, en de aarde is de voetbank Mijner 

voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar 

is de plaats Mijner rust? 2  Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, 

en al deze dingen zijn geweest, spreekt JHWH; maar op dezen zal Ik zien, 

op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft. 3  

Wie een os slacht, slaat een man; wie een lam offert, breekt een hond den 

hals; wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert; wie wierook 

brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Dezen verkiezen ook 

hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen.  4  Ik zal ook 

verkiezen het loon hunner handelingen, en hun vreze zal Ik over hen doen 

komen, omdat Ik geroepen heb, en niemand antwoordde, Ik gesproken 

heb en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad is in Mijn ogen, en 

verkoren hetgeen waartoe Ik geen lust had. 

Wie de bovenstaande teksten leest en op zich in laat werken, leest daaruit 

dat JHWH niet verlegen was om een huis dat door mensen voor Hem zou 

worden gebouwd. Het gaat JHWH niet om een huis of tempel om in te 

rusten, waar bloedige dierenoffers zouden worden gebracht. Het gaat 
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JHWH om de mens, om het hart van de mens (in de eerste plaats de 

Israeliet), die arm en verslagen van geest is en vreest voor Zijn woord.  

 De mens, de priester, die een os slacht, dus een levend wezen het leven 

ontneemt, staat gelijk aan iemand die een mens slaat, dus een moord 

pleegt. Welke man of priester een lam slacht en offert, staat gelijk aan 

een wreedaard die een hond de hals breekt.  Wie meent een spijsoffer te 

moeten brengen, is gelijk aan iemand die van een onrein varken het bloed 

offert. Men moet graan en ander voedsel dat voor de mensen en beesten 

gegroeid is niet verbranden als een offer! Wie wierook brandt als een 

gedenkoffer, staat gelijk aan iemand die een afgod zegent. Men dient 

kruiden en wierook  niet voor offerdiensten te gebruiken, maar ter heling 

van zieke mensen, en ook om de gezondheid te stimuleren. Zulke 

brandoffers staan gelijk met afgoderij.  Wie al het voorafgaande doet 

verkiest zijn eigen weg te gaan, en volgt de lusten van zijn ziel in deze 

hun verfoeiselen. Zij zullen hun loon ontvangen. Zij luisterden niet naar 

de wil van JHWH en Zijn Wetten, maar deden dat kwaad was in Zijn 

ogen, en zij verkozen dat te doen waartoe God géén lust had!   

In dit licht dienen wij de hele offercultus en tempeldienst van het Oude 

Testament te bezien. Er zijn nog meer Schriftgedeelten waaruit blijkt dat 

JHWH in werkelijkheid niet gediend was van de offerdiensten. 

Psalm 50:7  Hoort, Mijn volk! en Ik zal spreken; Israel! en Ik zal onder 

u betuigen; Ik, God, ben uw God. 8  Om uw offeranden zal Ik u niet 

straffen, want uw brandofferen zijn steeds voor Mij. 9  Ik zal uit uw huis 

geen var nemen, noch bokken uit uw kooien; 10  Want al het gedierte des 

wouds is Mijn, de beesten op duizend bergen. 11  Ik ken al het gevogelte 

der bergen, en het wild des velds is bij Mij. 12  Zo Mij hongerde, Ik zou 

het u niet zeggen; want Mijn is de wereld en haar volheid. 13  Zou Ik 

stierenvlees eten, of bokkenbloed drinken? 14  Offert Gode dank, en 

betaalt den Allerhoogste uw geloften. 15  En roept Mij aan in den dag 

der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren. 

Psalm 51:16  Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze 

geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen. 17 De offeranden Gods 
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zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! 

niet verachten. 

Jesaja 1:11  Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt 

JHWH; Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette 

beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, 

noch der bokken. 

Jesaja 43:24  Mij hebt gij geen kalmus voor geld gekocht, en met het vette 

uwer slachtoffers hebt gij Mij niet gedrenkt; maar gij hebt Mij arbeid 

gemaakt, met uw zonden, gij hebt Mij vermoeid met uw 

ongerechtigheden.                         

 

Jeremia 7:21   Zo zegt JHWH der heirscharen, de God Israels: Doet uw 

brandofferen tot uw slachtofferen, en eet vlees. 22  Want Ik heb met uw 

vaderen, ten dage als Ik hen uit Egypteland uitvoerde, niet gesproken, 

noch hun geboden van zaken des brandoffers of slachtoffers. 23  Maar 

deze zaak heb Ik hun geboden, zeggende: Hoort naar Mijn stem, zo zal 

Ik u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn; en wandelt in al den 

weg, dien Ik u gebieden zal, opdat het u welga. 

In Micha 6:6 lezen wij het volgende, waaruit blijkt dat offers onze zonden 

niet kunnen wegnemen. Zelfs een mensenoffer, de eerstgeborene, kan 

men niet geven of afstaan voor de zonden van je innerlijk. Zie: 
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 6. Waarmede zal ik JHWH tegenkomen, en mij bukken voor den hogen 

God? Zal ik Hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren? 

7  Zou JHWH een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan 

tien duizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn 

overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel? 8  Hij heeft 

u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist JHWH van u, dan 

recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te 

wandelen met uw God? 

God is geen ruilhandelaar in zonden, maar eist van ons berouw en een 

oprechte rechtvaardige leefwijze. Dat blijkt uit vers 8 van Micha 6. De 

Bergrede in het Nieuwe Testament is niets anders dan een leefwijze. Niet 

iets wat men maar gelooft en mee door kan leven op een zondige manier. 

Nee, heel de Torah geeft ons levensvoorschriften, om recht van aard te 

zijn en vaardig in het rechtdoen.  

 

De Wet van Zelfopoffering  

In heel de schepping is de wet van zelfopoffering actief aanwezig. Een 

rechtgeaarde ouder offert zich op voor zijn kinderen, wanneer zijn 

kinderen goedwillend zijn. Een rechtgeaard dier offert zich op voor zijn 

kroost.  Wie zaad zaait offert het zaad op en gaat al wenende, met als doel 

om ooit te mogen oogsten.  

  Psalmen 126:6  Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande 

en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende 

zijn schoven. 

De mythe van Jezus wil ons duidelijk maken dat de wet van 

zelfopoffering er ons toe brengt álles los te laten en over te geven aan 

God, ter eenwording met Gods wil. Dat houdt tevens een eenwording in 

met alle mensen die door God zijn geschapen, de Adam-mensen. 

Wanneer men zich één weet en voelt met de Adam-mensheid lijdt men 

mee wanneer er pijn of droefenis ergens is. In een menselijk lichaam gaat 

dat immers ook zo eraan toe. Wanneer één lichaamslid lijdt, lijden alle 
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leden.  Het bewijs dat het volk Israel behoort tot de Adam-mensheid is 

duidelijk zichtbaar in haar eigenschap van mede-lijden. Wanneer er 

ergens op aarde rampen hebben plaatsgevonden, wordt in het Westen, 

waar in hoofdzaak de nazaten van de twaalf stammen Israëls in de 

verstrooiing wonen, mild gegeven en veel geld opgehaald voor de 

slachtoffers. Deze goede eigenschap vinden wij voor zover bekend niet 

terug in de Aziatische en andere niet blanke landen. 

Deze eenwording met het lijden van anderen, zoals dat in de verhalen 

over Jezus tot uiting komt, is door de kerkvaders opgevat als een 

plaatsvervanging en gerechtelijke verwisseling. Jezus zou volgens hen in 

de plaats van zondaars zijn gaan staan om hen te redden, en om voor hen 

een schuld bij God af te betalen. In Jezus wordt echter getoond dat er een 

hógere eenheid van broeders en zusters bestaat en ontstaat, die in God 

één zijn. Niet dat Jezus in hun plaats gaat staan, maar één wordt met hen. 

Het gaat om deelname, 

gemeenschap voor een te 

herstellen twaalfstammig 

Israel. Is er een Israëliet 

die lijdt, dan lijdt de gehele 

gemeenschap mee. Dat is 

medelijden.  Israel is de 

Knecht van JHWH, zoals 

in Jesaja 53 omschreven. 

Iedere Israëliet is dan een 

Knecht in het 

afgezondene, een 

Godszoon, een zaligmaker die een zoenoffer mag brengen voor zijn 

broeders en zusters, dat wil zeggen: weldadigheid te betonen. 

 

Altaren 

Onze hoofdschedel is een soort dome, een bolle kap, zoals deze te zien is 

op veel tempels, kathedralen en gebouwen.  Heinrich Himmlers idee van 

 

Figuur 1Buchenwaldmonument offerschalen 
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de Spear of Destiny is gelijk aan een diagram van ons hoofd, van onze 

hersenen, waar de punt van de speer wijst naar onze pijnappelklier, ons 

derde oog. Zie: http://www.williamhenry.net/spear.html 

http://thirdreichocculthistory.blogspot.co.id/2011/08/himmler-

ahnenerbe-and-wewelsburg.html 

 

Deze speer is volgens 

de legende het 

instrument waarmee 

de Romeinse soldaat 

de zijde van Jezus 

doorstak, waarna er 

bloed en water 

uitstroomde. Hitler 

was op zoek naar deze 

speer, want wie deze speer in bezit zou hebben, kon daarmee de wereld 

overheersen.  Himmlers kasteel Wewelsberg is ontworpen als symbool 

van de SS-kracht, dat is elektra. In het kasteel van Himmler werden de 

‘supermensen’ opgeleid die over de wereld zouden kunnen heersen. In 

het ontwerp van het kasteel is de mystieke Mount Meru verwerkt, dat is 

de kosmische as of hemelladder, maar het wijst tevens naar een 

deeltjesversneller zoals in CERN. Het 

ontwerp toont een cirkelvormig complex. 

 

Figuur 3 Buchenwald 

Figuur 2 Sachsenhausen 
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Ook andere ontwerpen van de Nazi’s tonen cirkelvormige complexen. 

Neem Buchenwald, dat als een soort offeraltaar op een heuvel is 

gebouwd.   

 

Elk mens op aarde heeft 

unieke gaven van de 

Schepper ontvangen, en 

wel met een bepaald doel. 

Vandaar dat in een mens 

het verlangen leeft om 

deze gaven te kunnen 

ontwikkelen, om daarna 

zijn gaven dienstbaar te 

stellen voor het geheel der 

samenleving. De mens is 

geen hoger ontwikkeld 

dier, aangezien in de 

dierenwereld overwegend 

het ego overheerst, en 

dieren niet graag hun 

voedsel delen met andere 

dieren. Een enkele 

uitzondering vormen de bijen en mieren, die een soort coöperatieve 

instelling bezitten en gezamenlijk werken aan hun voedselvoorraad om 

te kunnen overleven. De mens is uniek en dient gericht te zijn op 

samenwerking om te overleven en te evolueren naar een hoger plan. Elk 

mens heeft zijn talenten om die te ontwikkelen en ermee bij te dragen op 

positieve wijze  voor het welzijn van het geheel der samenleving. De 

drang en het verlangen zich te ontplooien mag niet de kop ingedrukt 

worden door anderen, noch door overheden of enig gezag.  Er moet 

immers vooruitgang geboekt worden in de korte tijd dat wij op aarde 

leven. Wij leven momenteel in een 3-D-werkelijkheid waarin 

beeldvorming of liever beeld-ver-vorming plaatsheeft, zodat wij 

vooruitgang laten slaan op de economie. De economie is voor ons de 
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heilige koe. In werkelijkheid is vooruitgang niet in de economie gelegen, 

wat een menselijk waanbeeld is. Het is een illusie, een zelf geschapen 

gedachte waardoor de mensheid gedreven wordt via een zelf bedacht 

geldsysteem dat op luchtbellen gebouwd is. Werkelijke vooruitgang 

bestaat in geestelijke en morele ontwikkeling die tijdens ons leven ons 

deel kan worden. Het gaat er om dat wij niet alleen de aarde in cultuur 

brengen, maar vooral ons innerlijk cultiveren, ons hart reinigen en 

wijsheid bekomen. Kortom, het gaat om bewustwording.  

 

Voor een goede toekomst van het mensdom is er dringend een 

kwantumsprong vereist, namelijk van ons ego naar het eigen zelf in ons, 

naar wie wij in wezen zelf zijn. Ons ego verhindert ons te zien wat ons 

levensdoel op aarde is, aangezien ons ego een zelfbedachte illusie is. Wij 

zijn niet ons ego.  

 

Psalm 39:5 JHWH! maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner 

dagen zij; dat ik wete, hoe vergankelijk ik zij. 

6 Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als 

niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. 

Sela. 7 Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij 

ijdellijk; men brengt bijeen, en men weet niet, wie het naar zich nemen 

zal. 8 En nu, wat verwacht ik, o JHWH! Mijn hoop, die is op U 
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Oorlogen als bloedoffers op het altaar 

Bloedige offers dienen als een gift aan de Bovennatuur. Dat is de strijd 

om het recht van de sterkste. Daar worden oorlogen voor gevoerd met 

allerlei kwalijke motieven. De soldaten worden als kanonnenvlees 

ingezet om hun doelen te bereiken. De soldaten krijgen nog wel mooie 

begraafplaatsen als dank van de overwinnaar. Dat zijn de zogenaamde 

‘erevelden’ in rijkere landen. In armere landen krijgen ze een houten 

kruisje.  Het zijn bloedoffers aan de oorlogsgod Mars. 
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Medicijnen/pharma  als bloedoffers voor het altaar 

http://soda-cans.beforeitsnews.com/alternative/2015/11/murdered-

holistic-drs-had-discovered-autismcancer-causing-protein-

intentionally-being-added-to-all-vaccines-3246756.html 

Murdered Holistic Doctors Had Discovered Autism/Cancer-Causing 

Enzyme Intentionally Being Added to All Vaccines Saturday, November 

21, 2015 15:05 (Before It's News) 

So apparently the holistic doctors who were 

all being killed in Florida had found out via 

their research that the nagalase enzyme 

protein is INTENTIONALLY being added 

to the population via immunizations. 

Nagalase STOPS vitamin D from binding to 

the Gc protein. This completely strips a 

human being’s body of it’s natural ability to 

kill cancer cells. Nagalase is a protein that’s 

also created by all cancer cells. This protein 

is also found in very high concentrations in 

autistic children. And they’re PUTTING it 

in our vaccines!! This prevents the body from utilizing the Vitamin D necessary 

to fight cancer and prevent autism. Nagalese disables the immune system. It’s 

also known to cause Type 2 Diabetes. So basically…they weren’t  killing these 

doctors because they had found the cure to cancer or were successfully treating 

autism… they’re killing them because these Dr’s had been researching and had 

the evidence that the vaccines they’re injecting our precious children with are 

CAUSING our current cancer and autism crisis!! And that it’s obviously being 

done knowingly and on purpose! The doctors they killed in Florida had been 

collaborating and were getting ready to go public with the information.  

  

Depopulation 101..add poison to vaccines…make it law that all children must 

be injected to attend school. Slow kill methods. They think they’re being fair w/ 

their “survival of the fittest” method . Only the best genes survive? These ppl 

have no souls. 

  

Dr Ted Broer breaks the above info (about the nagalese) in this clip. He explains 

it much better than I do. The clip is short (from his July 25th Hagmann & 
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Hagmann interview) but it’s a MUST listen. Dr Ted Broer broke it on The 

Hagmann & Hagmann Report and it took them a whole hour just to get him on 

air b/c their 3 hour show was brought down and every line they tried to use kept 

disconnecting..and then their servers were brought down. They  asked a bunch 

of ppl to pray against the attack and then finally got him on a secured line..and 

so a full hour into the show they were finally back on the air and connected to 

Dr Broer and the first thing he said was “I am in no way suicidal.” He was super 

nervous holding onto this info…afraid he’d be taken out Hastings style before 

he got a chance to say it publicly. So listen to this short clip of him breaking the 

story. It’s a 19 min clip but the most important info is heard within the first 10 

min. It is def some of the most important news Ive ever heard. And it needs to 

go viral. PLEASE LISTEN TO THIS SHORT CLIP!! (You may want to open 

the video directly in YouTube so you don’t have pop up ads from this site 

interrupting it.) 

And if you want to hear more of his interview this next video continues right 

where the last clip left off. The first video is just a clip of the most important part 

if you only have time to hear a little bit of it. As Dr. Ted Broer continues he 

explains WHY they’re doing this. Why they’re intentionally attacking our 

immune systems. This next clip is FASCINATING. Dr Ted Broer continued… 

 

Here is the full interview with Dr 

Ted Broer on The Hagmann & 

Hagmann Report, July 25,2015   
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Hierna volgt een leerzaam artikel over de bloedoffers dar nazi’s, 

waar er misbruik is gemaakt door de zionisten door de getallen sterk 

op te drijven, om Duitsland maar zoveel mogelijk te laten bloeden, 

door wiedergutmachung te eisen. 

De Boogeyman 'Treblinka is een grote leugen' door 
Katja Ergin  

Recent ontstond er internationale commotie rond de conservatieve 

bisschop Richard Williamson. De bisschop had het bestaan van 

gaskamers ontkend en daarmee indirect ook de holocaust. Zijn 

rehabilitatie door paus Benedictus XVI kon daarom op massale 

afkeuring rekenen. Helaas wordt holocaustontkenning niet altijd 

even resoluut publiekelijk afgekeurd. Het boek De Boogeyman, De 

geschiedenis als complot van Peter Stuivenberg, dat eind 2008 

werd uitgegeven door Uitgeverij Elmar, krijgt bijvoorbeeld vrijwel 

geen aandacht. Terwijl ook hierin de 

holocaust wordt ontkend. 

Met het boek De Boogeyman en de 

bijgevoegde DVD wil Peter Stuivenberg 

aantonen dat er een elite is, in zijn boek 

aangeduid met Boogeyman, die middels 

het laten plaatsvinden van een drietal 

wereldoorlogen een nieuwe wereldorde 

wil vestigen. (1) In dit kader dient er 

onder meer een zionistische staat in 

Palestina te ontstaan om een 

wereldoorlog (de derde) in het Midden-

Oosten te laten losbarsten. Om die staat 

te helpen realiseren is volgens Stuivenberg de holocaust 

geënsceneerd door de Boogeyman en zijn handlangers. De 

Boogeyman zijn volgens Stuivenberg een selecte groep mensen 

afkomstig uit de top van de financiële, politieke en industriële 

wereld. Stuivenberg noemt in dat kader frequent invloedrijke 
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joodse bankiers en zakenlieden als de Rothschilds. Tevens stelt hij 

dat organisaties als de Council of Foreign Relations, de Trilaterale 

Commissie, de Wereld Bank, het Internationaal Monetair Fonds en 

de Wereld Handels Organisatie worden gebruikt door de 

Boogeyman om een nieuwe wereldorde te bewerkstelligen. 

Wie echter met nieuwe visies komt omtrent de holocaust, moest op 

zijn minst Zyklon-B juist kunnen spellen. Stuivenberg is nogal 

slordig. Zo schrijft hij bijvoorbeeld Zyklon-B als Zyclon-B, maakt 

hij een rommeltje van de voluit geschreven naam van de NSDAP, 

de naam Schoup wordt bij hem Shoup, de historicus Gerald 

Reitlinger heet Gerard Reitlinger, en Beieren wordt Bavaria. Ook 

met de feiten neemt Stuivenberg het niet zo nauw, zeer zeker niet 

ten aanzien van de holocaust, maar ook elders in zijn boek gaat het 

herhaaldelijk mis. Volgens Stuivenberg heeft Friedrich Engels 

bijvoorbeeld deel 2 en 3 van Das Kapital geschreven in plaats van 

Karl Marx. Verder beweert de auteur dat Marx' tekst Over het 

Joodse vraagstuk in het Duits schaars is, terwijl deze teksten zowel 

in de Marx Engels Werke (MEW) als de Marx Engels 

Gesamtausgabe (MEGA) momenteel leverbaar zijn. Ook in het 

Nederlands is het boek gewoon te krijgen via uitgeverij Pegasus. 

Stuivenberg zegt dat deze tekst ook bekend staat als World without 

Jews. Dat is op zich waar. Stuivenberg vertelt er echter niet bij dat 

die titel niet van Marx zelf afkomstig is, maar bedacht is door de 

samensteller van een bundel naar het Engels vertaalde Marx-

teksten uit 1959. 

 

Naast slordige spelling, inconsequente vertalingen en foutieve 

feiten redeneert Stuivenberg soms op het idiote af. Wat te denken 

van de volgende passage: "Dr Franjo Tudjman […] schrijft [..] dat 

er geen 6 miljoen Joden tijdens de holocaust zijn omgekomen, maar 

ongeveer 4 miljoen [..]. De kans dat de cijfers zijn gemanipuleerd 

is klein om de simpele reden dat Tudjman niet met de Duitsers 

bevriend is, was en ooit zal worden." (2)  
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Revisionistische bronnen 
 In het boek van Stuivenberg wordt een aantal van de bekendste revisionisten als 

bron gebruikt. Het gaat hierbij om: Robert Faurisson, Paul Rassinier, Carlo 

Mattogno, Roger Garaudy, Arthur Butz, Wilhelm Stäglich, Daryl Bradford 

Smith, Jean Marie Le Pen, Ernst Zundel en Mark Weber. Stuivenberg maakt ook 

gebruik van belangrijke revisionistische en/of extreemrechtse websites. Zo 

passeren de sites van Stormfront, Zundel (Zundelsite), Jew Watch, het 

Amerikaanse revisionistische Institute for Historical Review, L'Association des 

Anciens Amateurs de Récits de Guerres et d'Holocaustes en Vrij Historisch 

Onderzoek de revue.  

Propaganda voor negationisme 

Stuivenberg ontkent de holocaust zelf niet specifiek; hij blijft bij algemene 

uitspraken. Zo stelt hij dat de Amerikaanse revisionist Arthur Butz heeft 

"onthuld" wie de "bedenkers van de massamoorden in Auschwitz" zijn, hij heeft 

het over het ensceneren van de holocaust, hij beweert dat de holocaust "pas in 

1943 op gang kwam", "De Duitsers [...] krijgen de holocaust in de schoenen 

geschoven", hij spreekt van "zogeheten vernietigingskampen" en stelt dat de 

"verwarring rond Auschwitz [..] voorlopig niet op [houdt]". Stuivenberg beweert 

niet onomwonden dat er geen holocaust heeft plaatsgevonden of dat er geen 

gaskamers hebben bestaan in Auschwitz of in vernietigingskampen. Daarvoor 

laat hij anderen aan het woord. De belangrijkste reden waarom Stuivenberg voor 

zijn schildering van de holocaust niet serieus kan worden genomen, is zijn zeer 

eenzijdige en beperkte weergave van de historiografie van de jodenvervolging 

in de Tweede Wereldoorlog. Stuivenberg maakt namelijk voor een zeer groot 

deel gebruik van negationistische bronnen. Dit betekent dat zijn twee 

hoofdstukken over de holocaust voor een groot deel bestaan uit een niet-kritische 

aaneenschakeling van citaten van bekende revisionisten als Paul Rassinier, Ernst 

Zundel en Robert Faurisson (voor de bronnen van Stuivenberg zie het zwarte 

kader). Op deze wijze passeert zonder enige nuance van de kant Stuivenberg een 

schandalig citaat als "Treblinka [is] een grote leugen […] en [mag] in de 

afvalbak van geschiedenis [..] worden gegooid." (3) Als Stuivenberg eens een 

niet-revisionist aanhaalt is dat alleen om het negationistische verhaal te 

versterken. Dat deze personen (bijvoorbeeld Jean Claude Pressac) juist 

beargumenteerde opvattingen hebben die in tegenspraak zijn met de ontkenning 

cq. de afzwakking van de holocaust krijgen we niet te horen.  
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Daarnaast is Stuivenberg selectief met de thema's met betrekking tot de 

holocaust die hij aan bod laat komen. Een globaler verband ontbreekt, hij 

schildert de NS-staat niet in de context van de jodenvervolging. Het gaat vooral 

over Auschwitz en gaskamers. We treffen bij hem niets aan over de 

grootschalige moordpartijen van de Duitse Einsatztruppen in Oost-Europa 

waarvan overwegend joden het slachtoffer werden (honderdduizenden doden). 

Hij meldt niets over het euthanasieprogramma van de nazi's, dat toch relevant is 

aangezien in dat programma voor het eerst mensen door de nazi's werden 

vergast. Met dit programma deden de nazi's ervaring op met het systematisch 

vermoorden van mensen. Door het onthouden van dergelijke informatie aan de 

lezer, kan deze moeilijk een oordeel vellen over de juistheid van de 

revisionistische quotaties. 

Bovendien heeft Stuivenberg niet gesproken met ooggetuigen, heeft hij geen 

primaire bronnen onderzocht en heeft hij geen concentratiekamp of andere 

relevante locaties met betrekking tot de holocaust bezocht. Dit alles wekt de 

indruk dat het hem niet gaat om waarheidsvinding, maar dat hij alleen zaken wil 

weergeven die zijn voorgekookte samenzweringstheorie over de Boogeyman 

lijken te bevestigen. 

Daarmee schiet hij zichzelf in de voet. Want met de bovenstaande 

ongeloofwaardige aanpak maakt hij zich tot spreekbuis van het internationale 

revisionisme - dat juist bekend staat om leugens en bedrog. Zijn zelf 

  

 

  

Foto gemaakt door een eenheid onder leiding van SS-Unterscharfürhrer 

Kamann tijdens de bouw van Crematorium II in Auschwitz-Birkenau. In het 

kader is het dak van een gaskamer te zien met drie 'schoorstenen' voor de invoer 

van Zyklon-B. (bron: Daniel Keren, Jamie McCarthy en Harry W. Mazal, The 

ruins of the gas chambers: A forensic investigation of crematoriums at 

Auschwitz I and Auschwitz-Birkenau, Holocaust and Genocide Studies, lente 

2004, p. 80) 
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geformuleerde doel kan hij juist met zijn tekst over de holocaust wel vergeten: 

het aantonen dat de autoriteiten gewend zijn om te liegen en te bedriegen. De 

werkwijze die Stuivenberg hanteert om de holocaust te presenteren is vrijwel 

identiek aan die van de revisionisten. Dat is niet verrassend, want net als 

Stuivenberg beogen revisionisten geen serieus wetenschappelijk doel met hun 

schrijfsels, zij bedrijven immers politiek. Revisionisten willen extreem-rechts 

en/of nationaal-socialistisch gedachtegoed ontdoen van de last van de misdadige 

uitwassen van de NS-staat, opdat hun rechtsextremistische politieke ideeën een 

bredere acceptatie zouden kunnen verkrijgen. Daarom moet onder meer de 

holocaust worden ontkend. De belangrijkste onderwerpen die revisionisten 

behandelen, zijn de uitroeiing van de joden in Europa en de Duitse 

verantwoordelijkheid voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.  

 

Bruine dimensie 

Stuivenberg heeft geen oog voor deze bruine politieke dimensie van het 

revisionisme. Revisionisten zijn in zijn opvatting onderzoekers die op 

wetenschappelijke wijze de holocaust navorsen. Aan de vervolging van 

revisionisten wijdt Stuivenberg zelfs een hele appendix. Van de daarin 

beschreven personen wordt niets meegedeeld over hun politieke gezindte. Alleen 

  

 

  

Detail van een bouwtekening, gevonden in 2008 in Berlijn, van een gaskamer 

te bouwen in Auschwitz. De gaskamer op deze kaart werd overigens niet 

gebouwd. (bron: Bild, 8 november 2008)  
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over Rassinier wordt gemeld dat hij in de Tweede Wereldoorlog vrijheidsstrijder 

was. Veel van de door Stuivenberg genoemde revisionisten zijn echter rechts-

extremisten. Over Thies Christophersen krijgen we bijvoorbeeld te lezen dat hij 

als landbouwexpert toegang had tot Auschwitz. Dat hij daar kwam omdat hij bij 

de SS zat, blijft onvermeld, evenals dat hij na de oorlog actief bleef in extreem-

rechtse kringen. Günther Deckert wordt voorgesteld als schrijver en publicist, 

maar is bekender als voormalig voorzitter van de Duitse extreem-rechtse partij 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Nog een laatste voorbeeld: 

de Oostenrijker Gerd Honsik. In de appendix staat weinig meer dan dat hij 

schrijver is. Honsik is veel meer dan dat. Tot eind 1987 was hij voorzitter van de 

partij Volksbewegung ("Ausländer-Halt-Bewegung"). Hij pleegt in 1961 met 

anderen een aanslag met een brandbom op de Italiaanse ambassade in 

Oostenrijk. Hij zit in 1976 in het bestuur van de Nationaldemokratischen Partei 

(NDP). In 1984 is hij betrokken bij de oprichting van de Oostenrijkse partij 

Nationale Front. In 1991 is hij kandidaat voor de lijst Nein Zur Ausländerflut. In 

1994 bezoekt hij in Spanje de nazi Otto Ernst Remer.  

Door de niet-kritische aanpak van Stuivenbergs onderzoek met betrekking tot de 

holocaust biedt hij een podium aan extreem-rechtse holocaustontkenners. 

Doordat hij zelf geen vraagtekens plaatst bij de opvattingen van deze personen 

lijkt hij de negationistische opvattingen van deze revisionisten te huldigen. De 

zwakke presentatie van Stuivenbergs bevindingen in De Boogeyman doet sterk 

afbreuk aan de geloofwaardigheid ervan. Maar doordat een uitgeverij als Elmar 

het boek heeft uitgegeven, krijgt de publicatie mogelijk toch een serieus tintje 

voor de potentiële lezer. (4) Bovendien is het boek voor de boekhandel makkelijk 

via het Centraal Boekhuis verkrijgbaar. Mede daardoor krijgen de 

revisionistische opvattingen in Stuivenbergs boek een veel groter bereik in 

Nederland dan doorgaans het geval is.  

'In Dachau soms? 
 

Peter Stuivenberg ontkent in zijn boek De Boogeyman de holocaust met name 

door het aantal doden, en de wijze waarop die omgekomen zijn in het 

concentratiekamp Auschwitz, ter discussie te stellen. Hij doet dit door 

standpunten van revisionisten naar voren te brengen waarin diverse facetten van 

de vernietiging van joden in dat kamp worden besproken. Zo wordt middels 

citaten onder meer betwijfeld of er gaskamers waren, of de capaciteit van de 

crematoria afdoende was om alle doden te verbranden, of de vervoerscapaciteit 

van de nazi's afdoende was om zoveel joden te vermoorden in de kampen (bron: 
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Rassinier), wordt de geloofwaardigheid van 

ooggetuigen ontkend, en in algemenere zin; 

zouden er geen documenten zijn tussen de 

massa's aan papier van het Internationaal 

Militair Tribunaal die de holocaust aantonen: 

"niets [blijkt] van een systematische 

uitroeiing van Joden." 

Negationistische publicisten hebben 

doorgaans andere opvattingen over de 

holocaust dan niet-revisionistische historici. 

Stuivenberg leidt mede daarom af dat er 

verwarring is rond het aantal doden ten 

gevolge van de holocaust (en in Auschwitz): 

"De verwarring rond Auschwitz houdt 

voorlopig niet op" en "blijkbaar is er 

verwarring rond het dodental". Stuivenberg 

grijpt in dit kader het bijstellen van het aantal doden in Auschwitz (van vier naar 

anderhalf miljoen) in de jaren negentig aan en verwijst daarbij naar de 

aanpassing van de tekst op het Auschwitz Birkenau Monument aldaar. Deze 

verandering zou volgens Stuivenberg impliceren dat het totale aantal slachtoffers 

van de holocaust flink moet worden teruggebracht; een stuk minder dan zes 

miljoen. Stuivenberg: "Je zou dus zeggen dat het officiële dodental geen 6 

miljoen is, maar blijkbaar 2,5 miljoen minder. Maar zo werkt de Boogeyman 

niet. Het getal van 6 miljoen blijft staan en aangezien er officieel 1,5 miljoen 

mensen in Auschwitz zijn omgekomen, moeten u en ik maar uitzoeken waar de 

resterende 4,5 miljoen mensen zijn vermoord. In Dachau soms?" (5)  

Stuivenberg bedrijft in de geciteerde tekst louter demagogie. Het is bijvoorbeeld 

volstrekt irrelevant om Dachau naar voren te brengen, omdat in de hedendaagse 

geschiedschrijving (en zelfs onder revisionisten) algemeen wordt aangenomen 

dat Dachau een concentratiekamp was, en geen vernietigingskamp waar 

systematisch mensenlevens werden beëindigd. Het betreft een van de vele non-

argumenten in het boek van Stuivenberg. 

Stuivenberg meldt kort na bovenstaand citaat dat de 4,5 miljoen mensen 

betrekking heeft op joden. Ook dat is onjuist. Op de inscripties op het monument 

in Auschwitz is sprake van vier miljoen mensen en daarna van anderhalf miljoen 

    

Cover van de revisionistische klassieker Die Auschwitz-Lüge van oud-nazi 

Thies Christophersen. Het boek verscheen voor het eerst in 1973 bij Kritik-

Verlag 
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mensen, waarvan de meerderheid joden. De vermindering heeft dus zeker niet 

alleen betrekking op joden. Bovendien is het aantal van vier miljoen slachtoffers 

ten gevolge van Auschwitz helemaal niet zo'n onbespreekbaar thema als 

Stuivenberg wil doen geloven. Dat blijkt nota bene al uit de van zes miljoen 

afwijkende totaalcijfers van door hem zelf aangehaalde wetenschappers. In 

wetenschappelijke kringen was in de jaren vijftig al sprake van een veel lager 

aantal. De door Stuivenberg geciteerde Gerald Reitlinger stelde in zijn boek The 

Final Solution (1953) dat er niet veel meer dan een miljoen mensen in Auschwitz 

omkwamen in de gaskamers of elders in het kamp. Reitlinger meldt dat de vier 

miljoen een overdreven aantal van de sovjets was; feitelijk betrof het 

propaganda. Reitlinger staat met zijn schatting niet bepaald alleen. Begin jaren 

zestig publiceerde Raul Hilberg een zeer omvangrijk standaardwerk over de 

holocaust, The Destruction of the European Jews. Hilberg komt in dit boek tot 

5,1 miljoen joodse slachtoffers, waarvan circa 1 miljoen in Auschwitz. (6) 

Kortom, er was nooit sprake van een breed gedragen, lichtzinnige, zware 

overdrijving van het aantal slachtoffers in Auschwitz, waardoor de door 

Stuivenberg genoemde 'verwarring' over het aantal doden ten gevolge van de 

holocaust had kunnen ontstaan. Een belangrijke reden daarvoor is dat het cijfer 

van zes miljoen al decennia voor het bijstellen van de tekst op het Auschwitz 

Birkenau Monument in wetenschappelijke kring was ondergraven. Iedereen die 

het had willen weten, kon van andere cijfers met onderbouwing kennis nemen. 

Stuivenberg gaat daar doelbewust aan voorbij, omdat het bedrijven van adequate 

geschiedschrijving door derden met betrekking tot de jodenvervolging in 

tegenspraak is met zijn theorie van manipulatie van deze geschiedenis door de 

ongrijpbare Boogeyman.  

Samenvatting van "Tabel 1: sterfgevallen naar oorzaak" en "Tabel 3: 

sterfgevallen per jaar" uit Hilbergs boek Die Vernichtung der europäischen 

Juden (deel 3, 9e druk, 1999, Fischer Verlag, pp. 1299-1300) die betrekking 

hebben op de aantallen joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog in Europa 

ten gevolge van de holocaust.  

Tabel 1: Aantal sterfgevallen naar oorzaak 
Gettoïsering en algemene ontberingen 800.000 

Executies in de open lucht 1.300.000 

Kampen tot 3.000.000 

onder andere: 

Auschwitz 1.000.000 

Treblinka tot 750.000 

Belzec 550.000 

Bloedoffers en altaren                                   no. 884 

 

26 

 

Sobibor tot 200.000 

Kulmhof (Chelmno, red.) 150.000 

Lublin (Majdanek, red.) 50.000 

Totaal 5.100.000  

Tabel 3: Aantal sterfgevallen per jaar 
1940-1940 beneden de 100.000 

1941 1.100.000 

1942 2.700.000 

1943 500.000 

1944 600.000 

1945 100.000  

Noten: 
1) Op de bijgevoegde DVD komen we een aantal opmerkelijke antisemitische 

documenten tegen. De Protocollen van de Wijzen van Sion staan er zowel op in 

het Nederlands als het Engels (bron: Radio Islam). De Nederlandse versie is die 

van collega-fantast Robin de Ruiter. Daarnaast zijn een deel van de teksten uit 

The International Jew van Henri Ford op de DVD gezet. Stuivenberg lijkt het 

waarheidsgehalte van de vervalsing van de 'Protocollen' hoog aan te slaan. 

Waarschijnlijk is hij het eens met de door hem geciteerde antisemiet en 

'samenzweringsdeskundige' William Guy Carr: "Los van de vraag waar het 

oorspronkelijke document vandaan komt, kan niemand ontkennen dat de 

gebeurtenissen die in de wereld plaatsvinden dit scenario volgen." Zelf stelt 

Stuivenberg dat de 'Protocollen' "[...] impact hebben op de wereldgeschiedenis." 

2): Peter Stuivenberg, De Boogeyman, De geschiedenis als complot, Uitgeverij 

Elmar, 2008, p. 192. 

3): Peter Stuivenberg, De Boogeyman, De geschiedenis als complot, Uitgeverij 

Elmar, 2008, p. 190. Het citaat is afkomstig uit een artikel van de Franse 

revisionist Robert Faurisson met de titel Treblinka: an exceptional guide. Het 

werd in 2004 in het blad The Revisionist gepubliceerd. 

4): Uitgeverij Elmar is een mainstream uitgeverij die ook uitlevert via het 

Centraal Boekhuis. Ze is onder meer bekend van reisboeken. Ze publiceerde ook 

een aantal andere titels van Stuivenberg. Met De Boogeyman (oplage 3000 stuks) 

waagt Stuivenberg zich voor het eerst aan geschiedschrijving. Pikant detail is dat 

Elmar binnenkort een boek van Gerald Aalders over prins Bernhard zal uitgeven. 

Aalders is als onderzoeker verbonden aan het NIOD. We kunnen veronderstellen 

dat hij niet blij is met de 'documentatie' van Stuivenberg. 5): Peter Stuivenberg, 

De Boogeyman, De geschiedenis als complot, Uitgeverij Elmar, 2008, p. 189. 

6): Er vindt heden ten dage nog veel wetenschappelijk onderzoek plaats met 
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betrekking tot de holocaust en WO II. De kennis over jodenvervolging op het 

territorium van de voormalige Sovjet-Unie is een facet dat nog volop in 

ontwikkeling is. Zo is nog niet zo heel lang bekend dat er op Wit-Russisch 

grondgebied een vernietigingskamp lag; Maly Trostinets. In en bij dat kamp 

kwamen volgens conservatieve schattingen van de Duitse historicus Christian 

Gerlach 60.000 joden om, veelal door massa-executies. Er zijn ook veel hogere 

schattingen bekend. Paul Kohl noemt bijvoorbeeld 206.500 vermoordde mensen 

in Maly Trostinets (bron: Projektgruppe Belarus (red.), Existiert das Ghetto 

noch?, Assoziation A, 2003, pp. 234-249). Raul Hilberg noemt Maly Trostinets 

overigens niet in zijn boek The Destruction of the European Jews, omdat daar 

ten tijde bij het verschijnen van dit boekwerk begin jaren zestig weinig relevante 

informatie in het Westen over beschikbaar was.  

Meer lezen over negationisme: Bailer-Galanda, Brigitte, Wolfgang 

Benz en Wolfgang Neugebauer (red.), Wahrheit und 'Auschwitzlüge'. Zur 

Bekämpfung 'revisionistischer' Propaganda, Deuticke, 1995  Bastian, Till, 

Auschwitz und 'Auschwitz-Lüge'. Massenmord und Geschichtsfälschung, Beck, 

1994  Benz, Wolfgang (red.), Legenden, Lügen, Vorurteile. Ein Wörterbuch zur 

Zeitgeschichte, DTV, 1992  

Berghe, Gie van den, De uitbuiting van de holocaust, Anthos, 2001  Lipstadt, 

Deborah, Denying the Holocaust, The Free Press, 1993  Pelt, Robert Jan, The 

case for Auschwitz. Evidence from the Irving trial, Indiana University Press, 

2002  Seidel, Gill, De ontkenning van de holocaust. Antisemitisme, racisme en 

Nieuw Rechts, Ambo/Novib, 1986  Vanermen, Stijn, De ontkenning van de 

jodenuitroeiing. Het negationisme en de invloed ervan op extreem-rechts in 

België, VUBPRESS, 1996  (uit: Alert!, nummer 1, maart 2009. Alert! is een 

uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA) 

 

Vals eerbetoon aan de slachtoffers der bloedoffers 

Wanneer men ooit het slachtoffer wordt van een zogenaamde 

terroristische aanval zoals de elite voorgeeft dat het in 2001 het geval zou 

zijn geweest in New York, toen de twintowers opgeblazen werden en er 

ruim 3000 slachtoffers vielen, of van een groot ongeval zoals het 

neerhalen van de MH17, of het vliegtuig van Germanwings dat in de 

Franse Alpen neerstortte, of zoals onlangs in Parijs de massaslachting,  

dan krijgt men daarna een prachtig monument en valt er groot eerbewijs 
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te beleven. Wanneer men het MH17-gebeuren bekijkt hoe Nederland 

daarmee is omgegaan, om een zeer goede indruk naar buiten af te geven, 

is dat wel gelukt.  

Of de slachtoffers van de tsunami’s in Japan, Indonesië en andere landen 

ook mooie monumenten hebben gekregen, weten wij niet En of dat 

daarbij ook sprake was van bloedoffers die door de illuminati waren 

gemaakt, is onzeker. Wanneer wij het Palestijnse probleem bezien, wijst 

dat sterk op een jaren-durend bloedoffer dat de zionisten-khazaren plegen 

op het Palestijnse volk.  

Tenslotte vragen wij ons af wat CERN aan het voorbereiden is met de 

proefnemingen die men momenteel doet op de allerhoogste snelheid die 

binnen mensenbereik ligt. Is men voor de elite het allergrootste 

bloedoffer aan het voorbereiden, dat wil zeggen, door de aarde te laten 

barsten en beven zodat bijna de gehele mensheid erdoor zal sterven?  

 

Het onschuldig vergoten bloed 

roept om wraak.  
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Lukas 11:42 Maar wee u, Farizeën, want gij vertient munte, en 
ruite, en alle moeskruid, en gij gaat voorbij het oordeel en de liefde 
Gods. Dit moest men doen, en het andere niet nalaten. 
43 Wee u, Farizeën, want gij bemint het voorgestoelte in de 
synagogen, en de begroetingen op de markten. 
44 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want 
gij zijt gelijk de graven, die niet openbaar zijn, en de mensen, die 
daarover wandelen, weten het niet. 
45 En een van de wetgeleerden, antwoordende, zeide tot Hem: 
Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid 
aan. 
46 Doch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden! want gij belast de 
mensen met lasten, zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die 
lasten niet aan met een van uw vingeren. 
47 Wee u, want gij bouwt de graven der profeten, en uw vaders 
hebben dezelve gedood. 
48 Zo getuigt gij dan, dat gij mede behagen hebt aan de werken 
uwer vaderen; want zij hebben ze gedood, en gij bouwt hun 
graven. 
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49 Waarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en 
apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij sommigen doden, 
en sommigen zullen zij uitjagen; 

50 Opdat van dit geslacht afgeëist worde het 
bloed van al de profeten, dat vergoten is van de 
grondlegging der wereld af. 
51 Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood 
is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeëist 
worden van dit geslacht! 
52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis 
weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij 
verhinderd.  
 
Figuur 4 Dit 9/11 monument is door Rusland aan Amerika geschonken, een traan 

(verdriet)  
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Figuur 5 Het Indisch monument in Den Haag 
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