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Inleiding
Uit het boek van Edward Bellamy "Terugblik uit het jaar 2000"
uitgegeven in 1950, hebben wij veel informatie gehaald voor deze
brochure 934.
De samenleving heeft reeds eeuwenlang een foutief gericht eigenbelang
tot grondslag, hetwelk omgevormd dient te worden in onzelfzuchtigheid.
Onze huidige samenleving en beschaving, hoe keurig ze zich ook doet
voorkomen, is in wezen een duivels stelsel, waar de één z'n dood de ander
z'n brood is. Gewelddadige beroving vindt erin niet alleen plaats door
tasjesdieven en plofkrakers, bankovervallers en criminelen. Nee, van
hoog tot laag beroven de mensen elkaar, en overheden zijn niets anders
dan moderne roofridders, aldus een advocaat uit Amersfoort, zie onze
brochure over de diefstalsamenleving no. 370.
http://www.pentahof.nl/Brochures/370-diefstalsamenl.pdf

Koning Willem I zei: “Ik wil elke Nederlander een ordentelijk bestaan
verschaffen en ander brood (geven) dan dat van bedeling (bedelaars)”.
Dat lijkt de goede kant op te gaan, maar helaas, zijn spreuk was bedoeld
ten eigen voordeel, opdat de Nederlanders harder zouden kunnen werken
en meer belastingen op zouden kunnen hoesten. J. de Rek schrijft er het
volgende over in zijn dikke boeken: Koningen, Kabinetten en

In ons huidige stelsel maakt de gelegenheid de dief. Iemand met een
goed ontwikkeld zedelijk besef zal de verleiding om zich aan het bezit
van een ander te vergrijpen weerstaan (J&M Herschel). Alle oorzaken
brengen dienovereenkomstige gevolgen teweeg (wet van oorzaak en
gevolg). Wie op het zwaard vertrouwen zullen door het zwaard vergaan.
Dat gold vroeger, maar geldt ook vandaag. Wie een ander berooft, berooft
zichzelf en krijgt de rekening ervan gepresenteerd. Om de toestand van
onze huidige samenleving te illustreren en nader te omschrijven volgt
een citaat uit het leerzame boek van meester Acket, p.104
Op de vraag hoe wij het diepste wezen van de mens kunnen uitdrukken,
dat is het donkerste deel van een mensenziel, geeft Acket alsvolgt
antwoord: De mens: Eén bonk zelfzucht. Ik, Ik, Ik van begin tot eind. Ik
wil leven. Ik wil bestaan. Ik wil meer zijn, mooier leven, sterker bestaan
dan alle mensen….. Ik heb leed van alle goeds dat anderen overkomt. Ik
ben blij met alle kwaads dat anderen omlaag drukt. Ik wil alle geld en
goed dat er bestaat. … Ik verlang de hoogste eer in alles. Ik weet, ik ken,
ik durf alles beter. Ik. Ik. Ik. Arme mens !

Klompenlieden.
De Woekerwet was ingetrokken en tot 1932 zal Nederland een vrij
handelsland blijven. De rentevoet werd vrijgegeven. Om het herstelde
Nederland rond 1850 uit de financiele nood te helpen bedacht de regering
nieuwe accijnzen. Een arbeider werkte gemiddeld 7 weken per jaar voor
de belastingen. Hoe die verhouding momenteel is weten wij niet, maar
wij denken dat een arbeider nu minstens een maand of 4 – 5 per jaar voor
de belastingen werkt. De regerende klasse spaarde zichzelf, waartegen
het nog vrij jonge kamerlid mr. S. van Houten in 1872 het volgende
inbracht: “Wij hebben hier een oligarchie die geen lasten draagt, die zich
voor een kleine som onttrekt aan de militaire lasten; die bij de inrichting
van ons belastingstelsel in verhouding tot haar vermogen in de verste
verte niet genoeg van de financiele lasten van de Staat torst. De militaire
lasten drukken bij onze tegenwoordige organisatie voornamelijk op het
volk achter de kiezers, en de financien rusten voor een te groot deel
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eveneens op dat deel des volks, en voorts op de Javanen. Sedert de
staatsrechtelijke hervorming van 1848 heeft de volgens ons kiesrecht
heersende klasse zich nog geen enkele last opgelegd”.
In de Kamer werd veel over goed onderwijs gesproken, aldus De Rek op
p.538, maar ook daar ging het later om economisch gewin. Hoogleraar
Opzoomer zei in 1866: “Wat wij aan onderwijs uitgeven, dat halen wij
op de gevangenis uit. Niets kost de staat zoveel als de ondeugd, in welke
vorm ze zich ook moge vertonen. Is kennis volksbescherming –het grote
wapen tegen de ondeugd- dan is geen geld zo goed uitgegeven als
hetgeen aan het onderwijs wordt besteed”.
Alles draait reeds eeuwen om geld en gewin. In de vorige eeuw hing van
een huwelijk het fortuin en het maatschappelijk welzijn af. Vandaar dat
de familie erin nauw betrokken was. De vaders deden onderzoek en
onderhandelden, waarbij het meisje een stuk kapitaal vertegenwoordigde.
Soms zagen de jongen en het meisje elkaar voor het eerst op de
verlovingsdag. Vrouwen hadden het overigens niet zo heel best in de 19e
eeuw, wat men in het boek van J. de Rek kan lezen op p.436: Koningen,
Kabinetten het het Klompenvolk. De onoprechtheid was in die tijd zeer
groot op nagenoeg elk gebied des levens. Er werd eerbeid geëist voor de
vrouw, maar haar onmenselijke situatie werd niet gewijzigd. Men roemde
de vrijheid en gelijkheid, terwijl de meeste mensen slechts de vrijheid
hadden om zich als weerloze schapen door de wolven te laten verslinden.
Is het sindsdien veel verbeterd? Helaas nee, maar de tijd is nabij dat de
grote omkeer plotseling zal plaatsvinden. Daarover gaan wij het in deze
brochure hebben.
Wie nog meer wil weten over de situatie in de 19e en 20e eeuw moet het
boek van Bellamy “Terugblik uit het jaar 2000” lezen vanaf p.189 tot
191.
Citaat van Sint Antonius van Egypte
Geplaatst op 15 februari 2016 door E.J. Bron
5

Er komt een tijd dat de mensen gek zullen worden, en als ze iemand zien
die niet gek is, zullen ze hem aanvallen en zeggen: “Jij bent gek; jij bent
niet zoals wij.” (Sint Antonius) (www.ejbron.wordpress.com)
Beoordeel dit: reacties op Citaat van Sint Antonius van Egypte :Cathja
zegt: 15 februari 2016 om 10:08 Profetische woorden van deze Sint
Antonius van Egypte. Zijn woorden zouden wel eens hebben kunnen
wijzen richting de 21e eeuw. De tijd waarin wij nu leven voldoet aardig
aan zijn voorspelling als we letten op het wereldgebeuren.
1. carthago zegt: 15 februari 2016 om 11:03 Het wordt nog gekker
als je bedenkt dat de dementerende politici in de Eussr niet meer in
staat zijn de niet gekken te onderscheiden van de gekken . Leuker
kunnen ze het niet meer maken, alleen nog maar gevaarlijk gekker.

Onze huidige (Babel) samenleving
Van Interent:Door Gerrit Welbergen op 18 februari 2016 Banken, Crisis,
Maatschappij, Rente, Schuldencrisis

Schuldencarrousel: Bubbels en abcessen
6
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Behalve diverse opgeblazen bubbels (aandelen, derivaten etc.) in onze
economie kun je, als je het goed beschouwt, nog veel andere abcessen
waarnemen in onze samenleving die ons waarschuwen voor een verdere
neergang van onze ‘welvaart-gebouwd-op-schuld-economie’. Deze term
gebruik ik vaker in mijn columns omdat het zo fijntjes aangeeft op welke
manier wij onze welvaart anno 21ste eeuw hebben opgebouwd. We
hebben in feite een stukje welvaart uit de toekomst naar voren gehaald
door schulden aan te gaan. We willen niet wachten tot er voldoende geld

gespaard is, maar we hebben een enorm
bankenkartel
opgebouwd
die
de
schuldencarrousel op gang houdt door het verhandelen van een enorme
schuldenberg in de vorm van obligaties, hypotheken, consumptieve
kredieten en andere vormen van schuldpapier. Op deze wijze lukt het nog
maar net om een sterk opgepompte economie draaiend te houden, maar
daarbij moest wel de rente naar beneden worden gemanipuleerd om de
‘welvaart-gebouwd-op-schuld-economie’ draaiende te houden.
Schuldenberg over de top: De enorme schuldenbubbel wordt ooit en
misschien weldra onhoudbaar. Ook de opkomende economieën keken
naar de westerse economieën en aapten ons na. Het is natuurlijk een
makkie om groei te creëren door een stukje welvaart uit de toekomst naar
voren te lenen. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Wie dan leeft betaalt dus de
rekening. En op dat punt zijn we gerekend vanaf de Tweede
Wereldoorlog nu ongeveer aangekomen. Wij en onze kinderen betalen
nu de rekening van de generatie die na de wederopbouw met de opkomst
7
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van nieuwe technologieën hun welvaart hebben gefinancierd met het geld
van de toekomst. De opeenstapeling van schulden is nu veroorzaker van
de neergaande spiraal die we alom om ons heen zien voltrekken. Er zijn
genoeg signalen die duidelijk maken dat we over de top zijn en dat de
schuldenlast ons in een neergaande spiraal meetrekt naar de dieperik.
(Tot zover het citaat)
Momenteel domineert 0,1% elite op de wereld –genaamd de Kabal of
Illuminati- de wereldbevolking. Zij hanteren het demonische Babelgeld-slaaf-rente systeem, waarmee zij de mensheid exploiteren door
middel van schulden. Dat er een zekere welwaart is ontstaan in de 20e en
21e eeuw komt doordat er ongelimiteerd geld werd gedrukt en
uitgegeven, dat functioneerde als dymaniet dat elk ogenblik kon
ontploffen. Het ontploft ook regelmatig, zodat er crisis op crisis volgt.
Het geld als cement voor het gebouw der samenleving is alzo geen
hechtmiddel maar een plofmiddel. Wij leven in de tijd dat de goede
engelen Gods de aarde sturen in de juiste richtig van bevrijding en
vernieuwing. Die vernieuwing is door hen in werking gezet volgens hun
heilige getallenreeks 11 : 11. Er is in de
hemelse gewesten en op aarde een hevige
strijd gaande tussen de goeden en
kwaden, waarbij het gaat om welke
nieuwe wereldorde er zal worden
gevestigd. Komt er een nieuwe
wereldorde die op autoriteit is gevestigd,
een politiestaat, waar angst, dwang,
slavernij en geweld floreren? Of komt er een nieuwe wereldorde die
gebaseerd is op wijsheid, op samenwerking, op liefde, op vrijheid en
gelijkheid? Die strijd werd in vroeger dagen reeds door de Maya’s
opgemerkt. Zij streden die strijd uit via het voetbalspel, met elftallen,
waar 11 spelers tegen andere 11 spelers ‘streden’. Hiervandaan komt het
voetbalspel, wat in feite oorlog is om overwinning te behalen.

8

De Nieuwe Tijd als Rijk Gods op de vernieuwde aarde

No.934

http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/02/machtigen-der-aarde-zijn-nietmeer-dan-idioten-met-nucleair-speelgoed/#.VsoN72wUXct

Machtigen der aarde zijn niet meer dan
‘idioten met nucleair ‘speelgoed’
door John Diks op feb.21, 2016, onder Politiek
6

‘Beschaving’ heeft de mensheid niets
opgeleverd
Zo lang de mensheid bestaat en al zeker zolang er aan geschiedschrijving
wordt gedaan, kunnen we concluderen dat, wat wij beschaving noemen, niet
meer is dan een eeuwenlange opeenstapeling van oorlogen,
onderdrukking, dood en verderf. Godsdiensten en religies zijn niet gebruikt om
de mensheid tot verlichting en zodoende naar een hoger bewustzijn te brengen,
maar wel om de mens allerlei beperkende regels en onderdrukkende
maatregelen op te leggen. Alle landen en naties die in de loop der eeuwen
ontstaan zijn werden door hun leiders opgezadeld met grondwettelijke regels
en duizenden beperkende bepalingen die voorschreven wat mocht maar vooral,
wat niet mocht.
Intussen is de aarde sinds het begin van onze jaartelling bezig aan haar 2017e
rondje om de zon en is datgene wat beschaving wordt wordt genoemd ontaard
in een vernietigingscircus die zijn weerga niet niet niet kent en voor zover wij
terug kunnen kijken in de geschiedenis, nog niet is voorgekomen.
Zo gaf de de NAVO vorig jaar ongeveer 1.000 miljard dollar uit aan haar legers
en vernietigingswapens en zijn de totale oorlogsuitgaven vorig jaar wereldwijd
opgelopen tot méér dan 1.750 miljard dollar.

Politici en Centrale bankiers: Een duivels Pact
Deze uitgaven zouden niet mogelijk mogelijk zijn zonder de bereidwilligheid van
de, overigens criminele particuliere centrale bankiers, die maar al te graag
staan te popelen om overheden triljoenen dollars te lenen die zij met
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toestemming van dezelfde overheden uit het niets tevoorschijn mogen
toveren.Dezelfde bankiers hebben enorme financiële belangen in de
wapenindustrie en wakkeren overal ter wereld conflicten aan met als
uiteindelijke doelstelling een Derde Wereld Oorlog om in de chaos die daaruit
ontstaat één wereldregering te kunnen vormen die moet gaan dansen naar de
pijpen van de bankiers
Hieronder een video waarin een Saoedi-Arabische politieke analist aan RT’s
Arab network zegt dat het Saoedi-Arabische ‘koningshuis’ de beschikking heeft
over lange afstand raketten met nucleaire wapens die eventueel gebruikt zullen
worden om Iran aan te vallen.

Er komt een totaal nieuwe samenleving
In de Bijbel wordt de vernieuwde samenleving het 'koninkrijk Gods'
genoemd.
Wij leven als mensheid reeds duizenden jaren in een maatschappij als
motor waarvan het smeermiddel en de brandstof GELD is om de
machine draaiende te houden. Vandaar dat wij in elke plaats, elke stad,
elk dorp, bankgebouwen zien of geldautomaten. In winkels en op
plaatsen waar goederen of levensmiddelen worden verkocht, dienen deze
met geld betaalt te worden. Dat kan nu nog met contant geld, maar de tijd
nadert snel dat alle contant geld zal verdwijnen en alleen digitaal kan
worden afgerekend met een pinpas of
ander teken. Geld is een schepping van de
mens. Geld wordt geschapen uit niets, uit
lucht, getallen in een computer. Vandaar
dat geld berust op bedrog. Geld bestaat
zolang de mensen er maar in geloven. De
mensheid is aan het ontwaken, en vandaar
dat geld binnen afzienbare tijd geheel zal
verdwijnen. In de nieuwe tijd zal er geen
geld meer zijn, ook geen winkels
waartussen moordende concurrentie
heerst. Er zullen slechts enkele grote warenhuizen zijn waarin elk mens
inkopen kan doen zónder geld om in zijn levensbehoeften te voorzien.
Momenteel bestaat koop en verkoop in wezen uit ruil, nl door middel van
10
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ruil. U koopt wat en u geeft of ruilt daarvoor geld. Geld is hier een middel,
een betaal-middel.
Wanneer wij de samenleving weer als een gemeenschap gaan zien,
waarbij de gemeenschap de enige producent van goederen is, zal er geen
ruil meer mogelijk zijn van goederen. Ieder mens mag alsdan hetgeen hij
nodig heeft voor zichzelf of zijn gezin in het warenhuis ophalen. Men
kan zonder geld 'kopen en verkopen'. Echter, alles wat men er kan 'kopen'
of 'verkopen' heeft wel een prijskaartje waarop een rekeneenheid staat.
Op een andere kaart of in een computer wordt bijgehouden wat de koper
heeft gekocht. Deze kaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
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die daarvoor het laagste betaald worden. De slimste mensen pakken de
schoonste kantoorbaantjes en verdienen verhoudingsgewijs het meeste
geld. Een advocaat kan zomaar 200 tot 300 euro per uur rekenen, terwijl
een goed geschoolde vakman ongeveer 30 tot 40 euro per uur kan
rekenen. Deze grote verschillen zullen verdwijnen, aangezien de
ongelijkheid ervan zeer schrijnend is.

De huidige begrippen van koop en verkoop berusten op zelfzucht, waarin
wij anderen benadelen om er zelf voordeel van te trekken. Geld is geen
bewijs dat wij recht hebben op goederen. Onder burgers dient
saamhorigheid, onbaatzuchtigheid en liefde te heersen ter wille van het
gemeenschappelijk belang der samenleving. Een samenleving die geld
als smeermiddel blijft gebruiken om haar economische motor draaiende
te houden, zal nooit verlost worden van zelfzucht en moordende
zelfzuchtige concurrentie. Alleen een gemeenschap zonder geld, zonder
winkels, zonder machten, zal uitgroeien tot een liefdevolle rijke
samenleving van wederzijds dienen. Men zal niet hoeven te sparen. Er
is geen zorg voor de toekomst meer noodzakelijk. De gemeenschap is
samen sterk en staat waarborg voor een goed, gezond en gerust leven van
iedere burger van wieg tot graf. De marktwaarde van alle goederen en
arbeid wordt niet meer bepaald door loon door middel van geld.
Handelaars proberen meestal zoveel mogelijk te krijgen voor hun
goederen door prijsopdrijving. Werklieden proberen meestal zoveel
mogelijk loon te vragen voor hun arbeid. Op deze wijze hebben
samenlevingen duizenden jaren lang gedraaid, waarbij miljoenen
transacties plaats moesten vinden, en waarbij banken en overheden hun
slag konden slaan via renten en belastingen. In dat systeem
bestond/bestaat het keiharde gevecht, waarbij de één zijn dood de ander
zijn brood is. Dit oneerlijke systeem heeft ertoe geleid dat het zwaarste
en vuilste werk door de minst intelligente mensen werd/wordt uitgevoerd,

Pas
wanneer
de
gemeenschap de enige
ondernemer is, is er geen
arbeidsmarkt
en
marktprijs meer, en zijn er
ook geen lonen. In dat
nieuwe stelsel zijn er geen
lonen, aangezien geld
afgeschaft
is.
Opeenhoping van geld
door enkele speculanten is alsdan niet meer mogelijk. Elk mens heeft in
de nieuwe samenleving recht vanwege zijn mens-zijn op de producten
die de gemeenschap gezamenlijk heeft geproduceerd. Ieder ontvangt
hetzelfde aandeel. In de gelijkenis van de ponden ontving de één tien
ponden, de ander vijf en de laatste één pond. Dit behoort tot verleden tijd
in het nieuwe bestel, ieder ontvangt gelijke delen. Er wordt algeheel
afgerekend met het begrip ‘loon’. Elk draagt bij aan de gemeenschap
naar vermogen en kennis. De gemeenschap verlangt van een ieder dat
men het beste levert wat mogelijk is. Wie meer presteert en meer levert
dan anderen krijgt evenwel evenveel als degenen die minder kunnen
presteren en minder kunnen leveren. Het gaat in de nieuwe samenleving
niet om het materiele begrip loon/arbeid, maar om het zedelijke begrip
‘verdienste’. Een ieder die zijn uiterste best doet naar vermogen ontvangt
recht op dezelfde goederen als degene die uitblinkt in een bepaald iets.
Alle mensen zijn er gelijk. Wie talentvol is en zijn talent begraaft of maar
half gebruikt is schuldig aan de gemeenschap. Talenten moeten altijd
volledig worden gebruikt ten dienste van de gemeenschap. De mensen
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in de nieuwe samenleving hebben geen prikkels van belang door geld
meer nodig om te presteren. De mensen zullen niet meer verlangen naar
buitensporige weelde en hoge banksaldo’s.
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Azazel álle kwaad op de aarde. Het koninkrijk Gods kwam niet in de
dagen van Jezus –indien historisch- tot stand. Wat er wel kwam was een
kerk die niet beantwoordde aan de hemelse vereisten, aan het ideaal van
gelijkheid, vrijheid, onbaatzuchtigheid en broederschap.

De nieuwe samenleving is de realisatie van het Koninkrijk Gods op deze
aarde, zoals de hemel dat ingevuld wil zien. In het begin ging het mis
doordat Kain en zijn nageslacht de wetten van Jahweh aan hun laars
lapten. Hij vermoordde zijn broer Habel, en bracht zijn andere broer Seth
onder slavernij. Hij begon steden te bouwen en nam verboden technieken
ter hand om de goden uit te dagen. Van hem komt via de gevallen engel

Draagt elkanders lasten, dus gemeenschappelijk, zoals in Galaten 6 staat:
vers 2 Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.
Alsdan zijn de lasten niet zwaar en
worden het zelfs lusten om elkaar
te helpen, zoals de barmhartige
Samaritaan de halfdode man hielp.
Dan proberen mensen niet elkaar
uit te buiten door hun diensten
gratis of voor weinig te gebruiken,
noch om zich ten koste van
anderen te verrijken. Er mogen ook
geen halve opgeleide artsen,
specialisten of anderen beroepen zijn die men op die wijze uitoefent.
Alleen echte vakbekwame en goed geschoolde mensen mogen een
beroep uitoefenen. De groep werkenden zijn geen burgers van de nieuwe
gemeenschap omdat ze werken, maar ze werken omdat ze burgers zijn
van de nieuwe gemeenschap. In die nieuwe gemeenschap zal niemand
diensten laten verrichten die men zelf niet wil verrichten, of waarvoor
men zich te hoogstaand vindt. Men zal niemand kunnen dwingen iets te
doen tegen zijn wil. Men zal niemand lasten opleggen, geen belastingen,
geen dwangsommen. Stelsels doen dat wel, zoals ons huidige
belastingstelsel. Ook het overheidsstelsel met bekeuringen en
dwangsommen doen aan gewelddadige beroving van burgers. De huidige
samenleving is verdeeld in klassen waardoor de ongelijke verdeling van
de welvaart tot stand komt. Dat kan in de nieuwe samenleving niet meer,
daar allen gelijken zijn van elkaar. Overheden die voorschrijven hoe het
volk zich dient te gedragen aan de hand van menselijke regelgevingen,
dienen gezien te worden te lijden aan anachronisme. Er dient vrijheid te
zijn voor iedereen.
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De rechtvaardigen die het gezegende aardrijk zullen beërven hebben geen
last meer van egoïstische zelfverrijking ten koste van anderen. Zij zijn
verlost van de begeerte naar macht, naar aanzien, naar geld, naar wat men
momenteel ‘succes’ noemt. Zij arbeiden niet meer slechts voor eigen
voordeel, maar voor het belang van de gemeenschap, en wel op
vrijwillige basis. Alle rechtvaardigen op de vernieuwde aarde zullen met
zelfverloochening en geestdrift bezield hun taak verrichten en hun
talenten gebruiken. De nieuwe samenleving is gebaseerd op de grondslag
van gelijke inspanning van alle werkkrachten. Ieder draagt zijn steentje
bij naar vermogen. Men ontvangt alleen eer en aanzien vanwege inzet en
prestatie, niet zoals vandaag de dag dat men eer en aanzien verkrijgt door
rijkdom en positie.
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De eeuw of het tijdvak van geestelijke
opbloei en vrijheid van meningsuiting
zijn wij ingegaan. In zeer korte tijd heeft
de mensheid een zeer grote morele en
materiële ontwikkeling doorgemaakt,
vooral na 1945 het einde van de tweede
wereldoorlog. Internet heeft de laatste
tien jaar daartoe sterk bijgedragen om
kennis op allerlei gebied voor het grote
publiek toegankelijk te maken. Ieder mens op aarde kan met weinig
moeite gebruik maken van de kennis van allerlei zaken die men maar wil
te weten komen. De massale ontwaking gaat zeer snel en is echter de
doodsvijand van de gevestigde machten en banken.
Er zal geen leed meer zijn, geen gevangenissen, geen ativisme (misdaad).
Wat er nog fout zou gaan wordt behandeld in hospitalen. Overtredingen
ontstaan grotendeels door de ongelijkheid van inkomsten en bezit. Geld,
armoede en dergelijke zijn de drijfveren van de misdaden. Wanneer de
gemeenschap de enige beheerder is van alle welvaartsbronnen is het
bestaan van allen gewaarborgd. Opeenhoping wordt op die wijze
voorkomen. Er zullen dan ook geen misdaden meer zijn wanneer
iedereen voldoende heeft en daarmee tevreden is. De mensen in die tijd
zullen allen rechtvaardig zijn. Ze zullen niet stelen, niet liegen, geen
kwaad doen. De grondslagen voor de nieuwe samenleving –het Rijk
Gods- zijn niet vatbaar voor twisten, ruzies en oorlogen.

De Nieuwe Tijd als Rijk Gods op de vernieuwde aarde

Wereldoorlog 111 staat voor de deur. Het getal 111 is zowel door de
illuminati als door de kabbalisten in gebruik om daarmee de komst van
de nieuwe tijd aan te duiden. In het Hebreeuws heeft het woord voor
‘Heilige” dat is Palmoni, een letterwaarde van 111.
De illuminati werken ermee in hun getallenreeksen, te zien in het
Amerikaanse Grootzegel.

Over the last several years
a vast number of wonderful
saints have written articles,
letters, and even some
books, on a possible 2016
timeline.
For example
here below is a graphic
used by Tom Horn in both
his books “Apollyon Rising
2012” and “Zenith 2016”.

Het lijkt erop dat de Baduy-stam op Java in Indonesie, en nog enkele
natuurvolkeren, leven zoals het hoort volgens de natuurwetten en regels
zoals deze in het Rijk Gods gelden. In brochure 912 De Nieuwe Tijd
hebben wij reeds omschreven hoe Vladimir Megre de toekomst ziet. Lees
dat aub nog na en kijk vol verlangen vooruit naar deze komende periode.
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The bible was changed to
say capstone from
cornerstone as part of the
corruption of the world.
Lucifer is referred to as the
capstone as Osiris Ra in
many hieroglyphs.

http://pillarofenoch.blogspot.co.id/2014/07/the-true-meaning-of-usgreat-seal-taken.html
https://starmonkiesbigpicture.wordpress.com/2014/11/25/the-trianglecapstone-final-countdown-2016/

New world Order Agenda The Triangle Capstone Final
Countdown 2016
November 25, 2014New World Order Agenda 6 Comments The
Triangle is the 911 *Gate* at the top of the Pyramid it Represents the
Birth Canal for the Year 2016
This is when the Babylon Earth is completed for the coming of the
Antichrist! This 7 years below is a countdown that the 3.5 Mark is a
foreshadow to the 7 yr tribulation (a mirroring). There’s a link I will put
below in regards to that timeline of events. (Keep in mind there has
been cycles of 7 year events forever)
17

Time of The Triangle!
2016 IS the New World Order
We are in a *time period* now according to the Katun calendar of the
Mayan Long Count. This timeline is the foreshadow of the Tribulation
that I believe starts in 2016.

We are here now in the timeline in the capstone until 2016.
The Mayan Calendar was portrayed as ended in 2012 but this was the
beginning of the Triangle Gate of ISIS the female aspect of Satan
joining Horus and Osiris through the Gate of the Abyss!
If you notice the Calendar started in 1776 in the Katun and at the top
*before the capstone* it stops in 2012. Then the long count begins!
18
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What’s missing from the top is …The TRIANGLE capstone…that
ends in 5776 which is 2016! There are Many symbols throughout
history that resemble the gate as the birth canal
Yoni The peace sign and crows foot
represents the triangle too

A triangle symbol containing a letter
“Y” inside which divides it internally
into three triangles is called the Eye of the Dragon, or Dragon’s Eye.
Since Freemasonry has its all-seeing eye which represents Satan, the
Dragon, again we have a connection.
The Cube is the triangle as well
Once the cube is cracked open who
will be at the top from the abyss at
the 5th seal the 6 trumpet? This is a
reversal the female aspect is
defeated and Apollo aka Horus will
reign before he’s thrown in the fire
when Jesus returns!

2016
The Pyramids Amazing connections!
From the finishing of Solomon’s Temple in 962 BC until the year 2016
AD there are 3,024 years… these years have 360 days each.
The Great Pyramid is 3,024 feet around at its base. This perimeter 3024,
divided by “3” results in 1008… this is the same as subtracting 3024 by
2016 = 1008
The year 2016 is 5776 on the Jewish calendar…. The Great Pyramid is
5776 inches high.
5776 inches is 481.33333 feet or “half” the year of the Temple of
Solomon’s completion, 962 BC.
These Numbers are mind blowing it’s no coincidence!
(Link below for full article)
We are at the Final Count down
https://m.youtube.com/watch?v=6MPTbSJH0lE&feature=youtu.be
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The Antichrist (capstone)
The baphomet male female deity
Triangle in depth explanation
http://unurthed.com/2010/09/30/the-double-triadic-hexagram/
Pyramids Calendars calculations
http://scoreful.com/20090520232653/viewtopic_288.html
Watchers..Tying it all together
http://scoreful.com/20090520232653/viewtopic_241.html
Eye of Ra the capstone
http://scoreful.com/20090520232653/viewtopic_237.html
Escape from the Serpent: Proof for the Rapture
(In this timeline it matches up specifically with foreshadowing events
exactly with the bible and America) although I don’t think this is the
start of the timeline I believe it’s an omen..
https://m.youtube.com/watch?v=ZGBXbAvQPn0

This song was written in Europe in 1986 .. It has nothing to do with the
final countdown of when Jesus comes but the false Jesus!
De agenda van de Nieuwe Wereld Orde
De gegevens zoals op de Merovingerpiramide aangebracht bestaande uit
13 steenlagen wijzen naar 2012 en 2016, de jaardata waarop de NWO
gestalte krijgt. Het teken dat veel illuminati met hun handen maken wijst
naar de vrouwelijke genitaliën, de baarmoeder. Wij zien mevrouw
Merkel van Duitsland ook altijd met haar handen deze vorm maken. De
topsteen van de piramide is een driehoek, die men wel de 911-poort
noemt, het geboortekanaal dat in het jaar 2016 zorgt voor de verschijning
21
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van Apollyon en zijn Nieuwe Wereld Orde. Apollyon heeft in het Grieks
een letterwaarde van 1461 en wanneer wij daar 555 bij optellen zijn we
in 2016 aangekomen. Het jaar 2016 is tevens het joodse jaar 5776, dat is
de exacte hoogte van de Grote Piramide, 5776 inch.

Psalm 37: 8 He. Laat af van toorn, en verlaat de grimmigheid;
ontsteek u niet, immers niet, om kwaad te doen.
9 Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die
JHWH verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten.
10 Vau. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn; en
gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen.
11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk
bezitten, en zich verlustigen over groten vrede.

De Nieuwe Tijd als Rijk Gods op de vernieuwde aarde

18 Jod. JHWH kent de dagen der oprechten; en hun erfenis zal in
eeuwigheid blijven.
19 Zij zullen niet beschaamd worden in den kwaden tijd, en in de
dagen des hongers zullen zij verzadigd worden.
20 Caph. Maar de goddelozen zullen vergaan, en de vijanden van
JHWH zullen verdwijnen, als het kostelijkste der lammeren; met
den rook zullen zij verdwijnen.
21 Lamed. De goddeloze ontleent en geeft niet weder; maar de
rechtvaardige ontfermt zich, en geeft.
22 Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten; maar
zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden.

12 Zain. De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen den
rechtvaardige, en hij knerst over hem met zijn tanden.
13 JHWH belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt.
14 Cheth. De goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken, en hun
boog gespannen, om den ellendige en nooddruftige neder te
vellen, om te slachten, die oprecht van weg zijn.
15 Maar hun zwaard zal in hunlieder hart gaan; en hun bogen
zullen verbroken worden.
16 Teth. Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de
overvloed veler goddelozen.
17 Want de armen der goddelozen zullen verbroken worden; maar
JHWH ondersteunt de rechtvaardigen.
23
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