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Harskamperweg 5 - 7 vanuit een satelliet
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De Pentahof, het symbool van hoop, vernieuwing, regeneratie,

eenheid, liefde, volmaaktheid, etc, en van álles wat tot de komende

5e dimensie behoort.

De Pentahof is op één dag gebouwd, ongelooflijk maar waar. Niet

een gewone dag van 24 uren, maar een dag die 24 jaren omvat. In

1988 is begonnen met de bouw, en nu in 2012 is de bouw 'gereed'.

In 2012 komt het éénmaal in de 823 jaren voor dat er in de maand

juli, de maand van mijn geboorte, 5 vrijdagen, 5 zaterdagen en 5

zondagen zijn! De Triple-5 status! 



5                                          "De   Pentahof"

                                 "De   Pentahof"

streren 

en mysteries oplossen.............

 zoals bijvoorbeeld "de SFINX" en .......de 

"Grote Piramide van Gizeh".

    Op gelijke wijze is "De P E N T A H O F " een

   symbool in steen, om een scala van gebeurtenissen

   uit het verleden en heden uit te beelden en in herinnering 

   te houden. Een symbool wijst op iets dat niet onder woorden

 is te brengen, althans moeilijk.

      Het voornaamste in het " Pentagram" -wat door alle tijden heen

het symbool geweest is van de nieuwe/wedergeboren mens.

Het is de expressie van de 

"ALTOOSDURENDE WORDING" 

   in het Universum, waarin het Godsplan tot uitdruk-

king komt. Deze symboliek in steen 

heeft slechts waarde als het

rie 

wordt omgezet in praktijk, nl.

 als de mens het Pentagram 

 in zich heeft als de parel

van grote

waarde!
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Het bouwplanHet bouwplanHet bouwplanHet bouwplan

Het plan om een vijfhoekig huis te bouwen is niet van de ene dag op de

andere uit de lucht komen vallen. Er is een ontwikkelingstijd geweest.

Voor ons waren er vele "toevalligheden" die achteraf gezien mogen

worden als een stukje leiding van Hogerhand.

 ben

ik ertoe gekomen om in Kootwijkerbroek zulks te realiseren?

Er was een vorst in het Midden-Oosten die een nieuw paleis wilde gaan

bouwen. Dat bracht mij ertoe om iets exemplarisch te ontwerpen, wat

zou berusten op de nationale vlag van dat land. Ik heb toen een plan

overhandigd aan de ambassadeur van dat land in Den Haag. Het plan is

tot op heden niet gerealiseerd. Dat bouwplan hield in: Om drie

vijfhoeken tegen elkaar aan te leggen, te schakelen tot één gebouw. 

In die tijd verkochten wij onze vorige woning, en zochten tevergeefs vier

maanden lang naar iets anders. Er bleef niets anders over dan een oud

krotje met wat hokjes in Kootwijkerbroek. Wij hebben dat toen genomen

met de bedoeling er een nieuwe woning te bouwen. Toen wij hier

woonden kreeg ik het Barneveldse wapen te zien, en zag daarin tot mijn

grote verbazing een symbolische vlinder die zich ontpopte door de

warmte van de zon, de zon had vijfhoekige stralen. Dat was een

aanknopingspunt van belang. Het Barneveldse wapen wees naar de

vernieuwing van de constitutie in vorige eeuwen.

D-e   Pentahof is

e -en ontwerp van

P-ieter Frank van der Meer, in

e-en vijfhoekige vorm,

n-aar het Barneveldse wapen; de zonnestralen

t-onen ons de Gulden Snede

a-ls hoogste vorm van perfectie; het is een 

h-uis in het midden des lands

o-p de Veluwe, waarin ook de 

f-ibonaccireeks is verwerkt.
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"De   Pentahof""De   Pentahof""De   Pentahof""De   Pentahof"

Het wezen van ware cultuur dwingt tot symboliek, en om die oorzaak is

in "De   Pentahof" veel symboliek toegepast.

Het Latijnse woord "Manet Monet" betekent: Blijvend herinnerend.

Daarvan is ons woord "monument" afgeleid, iets wat doet herinneren.

Een monument roept herinneringen op die blijven. Symboliek

verscherpt deze blijvende karaktertrekken. Symboliek hoeft deswege

niet eenzijdig te zijn, meer veelzijdig. Daardoor wordt het rijke

mensenleven, de volle bloem geopenbaard, als alle snaren van onze

levensharp gespannen, gestemd, en voor de Schepper bespeeld worden.

In veelzijdigheid heeft de Schepper vermaak en behagen, zoals in een

diamant vele zijden zijn geslepen en elke zijde een eigen glans

weerspiegelt, alzo moeten wij onze gaven uitdragen en uitstralen. Jozef

kreeg niet voor niets een veelvervige rok. Ook al wekte dit de afgunst

van zijn broers op, toch zou in Jozef die veelzijdigheid een hoogtepunt

gaan nemen.

Op gelijke wijze is getracht in ontwerp en realisatie van "De Pentahof"

een eenheid in de veelzijdigheid te scheppen. De Pentahof is geen

bouwplan van massaproductie volgens vaste mallen en matrijzen. De

Schepper gebruikte ook geen mallen, want elk boomblad is ongelijk,

elke vingerafdruk en elke bloedgroep is verschillend van de ander.

Speelde Apollo op een lier (een soort harp), evenzo keert de lier op

andere levensterreinen terug om het lied, om de rijkdom van

mensenlevens te bespelen en uitdrukking te geven. Het lied heeft een

begin en eind, en aan het eind sterven de laatste tonen weg, maar ... het

monument blijft, en dat wordt door de geslachten in stand gehouden.

In de veelzijdigheid van De Pentahof is de eenheid gehandhaafd n.l. de

hoogste vorm van enkelvoudige geo-lichamen, en deze keert in het

ontwerp overal terug. Ons ontwerp is dan ook geen onsamenhangend

lijnenspel, maar het is de uitdrukking van de hoogste vorm van

eenheid, naar de Gulden Snede of de Heilige Maat.

Via de vijfhoek moest een stijlvol geheel verwezenlijkt worden, een

product van esthetische ontwikkeling, met een uitstraling van kunstzin,

want zonder dit zal een mens nooit de Godswoorden kunnen verstaan

zoals deze in de Heilige Schrifturen zijn vervat. De Schepper laat Zijn

volle licht nooit op één terrein des levens schijnen, maar op het gehele
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leven. Vandaar dat er samenhang is in de Schepping, en berust de

schepping op het fundament van samenwerking. Er is dan ook een

harmonieuze verbinding tussen natuur, cultuur en Godsverering.

Architectuur moet laten zien wat op alle levensterreinen valt waar te

nemen, en zo moet een gebouw een levend stenen boek worden, wat in

elk tijdperk weer anders zal zijn. De Egyptische tijd bracht ons grote

piramiden, de Helleense tijd bracht ons grote tempels, de Middeleeuwen

brachten ons kathedralen en basilieken, de Renaissance bracht ons

kerken, raadhuizen en mooie woonhuizen, en de 20e eeuw bracht ons

niet alleen wolkenkrabbers, flats en beton, maar ook een combinatie van

alle voorgaande tijdperken. En dat is een gebouw waarin de uitstraling

van "uit Chaos tot Perfectie" tot uitdrukking kwam. Geen revolutiebouw

en eenvormigheid, maar veelvormigheid, volgens de "Heilige Maat".

Een gebouw wat zich als een vlinder op de zon richt, zoals het

Barneveldse wapenschild.
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Rozendaal: Gelderse roos, zoals

op het oudste Gelderse wapen

 Brummen

De Brit-Am Roos,

symbool van de 10

stammen,

vertegenwoordigend

het Verenigde Israël

De filosofie achter het bouwplan:

De filosofie achter het bouwplan berust op drie pilaren

(uitgangspunten), nl.

     1.  Het oudste wapen van Gelderland

     2.  Het wapen van de gemeente Barneveld

     3.  Het familiewapen van Van der Meer

De overeenkomsten zijn kenmerkend voor het ontstaan van de gedachte

om een vijfhoekig gebouw te ontwerpen waarin de maten en vormen

weergeven wat de som is van voornoemde drie wapens. 

In de drie wapens domineert de vijfhoek/punt (de  Penta), en het getal

drie. De grondvorm van "De Pentahof"' bestaat uit drie tegen elkaar

aangelegde vijfhoeken, waarvan de middelste 180 graden gedraaid is.

De algehele samenvatting van de symboliek is, de weg te symboliseren

vanuit "chaos tot perfectie", vanuit verdeeldheid naar heelheid..

1. Het oudste wapen van Gelderland:

Het oudste wapen van de provincie Gelderland is een wapen waarop

drie  mispelbloemen (Gelderse rozen) staan afgebeeld (als

Pentagrammen).

Met welk doel, en/of waarom onze voorouders dit hebben gedaan is niet

geheel duidelijk. Merkwaardig valt te vermelden dat de mispelvrucht

vijf pitjes/steentjes heeft. Opvallend is dat Gelderland, de Veluwe vijf

heuvelruggen heeft, die tijdens de voorlaatste ijstijd zijn gevormd.
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www.britam.org/

Hattum, vlag met

mispelbloem

Gelders

zuiveringschap

Merkwaardig is eveneens dat onze voorouders in

Kootwijk vijfhoekige spiekers/hooibergen bouwden!

Het huis met een verhaalHet huis met een verhaalHet huis met een verhaalHet huis met een verhaal

Elk huis heeft een eigen verhaal. Sommige huizen hebben echter een

speciaal verhaal, een verhaal wat men er als het ware vanaf kan lezen.

Gelukkig telt ons land niet veel analfabeten meer. Om echter het

verhaal, wat achter een huis schuilgaat te kunnen lezen, vereist méér

dan de gewone leeskunst. Een gebouw of huis kan n.l. een boek zijn in

steen, waar de kleuren, vormen, materialen, maten, steenlagen, etc.-,

allen symbolen zijn waar een sprake van uitgaat. De stenen spreken,

doch om die sprake te verstaan moeten zintuigen worden ontwikkeld die

normaliter onontwikkeld zijn. Wij zullen via dit schrijven een tip van de

sluier oplichten en die zintuigen prikkelen welke veelal nog slapen.

De mens is immers nieuwsgierig, en dat merk je vooral aan de

voorbijgangers die elk hun eigen visie en mening uitten over "De 
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Pentahof". Het is leuk om al die meningen te horen, doch daarmee is het

geheim niet opgelost.

Dit huis is n.l. puur Gelders en Barnevelds, omdat als basis het wapen

van beiden is gebruikt. Hoe dat dit in elkaar zit, en waarom dit huis z'n

speciale vormen heeft, zal verder worden uiteengezet. Ook het Jachthuis

St. Hubertus bij Otterlo is een bijzonder Gelders monument, vol

symboliek.

Het wapenfiguur van de eerste Gelderse graven (voor 1229) vertoonde

eenvoudige vijfbladige bloemen. De oudste vorm van de bloem in het

wapen is te zien op de munten van de graven Hendrik, Otto 1 en

Gerhard IV. 15e eeuwse kronieken zeggen dat deze "Gelderse bloem"

een mispelbloem was. Flos Velut Esculeus in het Latijn, is

Mispelbloem.

Dit oudste Gelderse wapen komt o.a. voor op

een oude lier (een soort muziekinstrument als

de harp). De lier heeft 7 snaren (één octaaf),

en een eikentak, met daarbij een vlinder (zou

deze vlinder geassocieerd mogen worden met

die van Barneveld?).

Waarom een muziekinstrument op dit oudste

wapen?

Muziek brengt ons tot hoger sferen en dieper

inzicht, zelfs tot extase.

Welnu, geometrie is "bevroren" muziek,

want elke muzieknoot heeft een vibratiegetal,

en elk getal is mathematica.

Er zijn 7 noten in één octaaf, 7 vibratieniveau's.

 

Een door mij gemaakte lier of harp van eikenhout symboliseert het

oudste Gelderse wapenschild met lier. In het midden een vijfhoek als

gat, wat te zien is als de doorgangspoort van dit leven beginnend bij:      

 

 1. de cirkel,

 2. de rechte lijn, 

 3. de driehoek,
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  4. het vierkant, 

  5. de vijfhoek.

De vorm van deze  Penta-harp is als een "heilige graal", beker. De

inhoud heeft een tweeledig krachtveld, met de mogelijkheid tot

kristallisatie, en/of tot regeneratie, welks laatste is afgebeeld door een

druiventros, de vruchtbaarheid, vrolijkheid (wijn) en groei.  Wij leven

op aarde tussen en in het mysterie van deze dualiteit, van tijd en ruimte.

Dit is het concave en convexe.

De voet van de harp, en de mond van de graalbeker zijn in ruit-vorm

gemaakt. De harp is een zeer oud bekend muziekinstrument, en wij

willen er voor pleiten dat de afbeelding van de oude lier met het oudste

wapen van Gelderland weer ingevoerd zou worden als vervanging van

het huidige wapen van Gelderland, n.l. de binnenste twee leeuwen er

uit, de buitenste leeuwen handhaven.

De zogenaamde "Gelderse Roos" van het "Gelderse Landschap" is geen

echte roos, doch een eenvoudige vorm van de Mispelbloem.

Het Barneveldse wapenHet Barneveldse wapenHet Barneveldse wapenHet Barneveldse wapen

Overeenkomsten met het bouwplan: "De   Pentahof".

Links boven in de hoek 1/4e deel der zon met 5 stralen, waarvan 3 in de

vorm van een  Pentagram (3 x 5 = 15 punten). Het getal 5 wijst op de 5e

dimensie die aanstaande is.

De zon en de vlinder,  uitgevoerd in goud (the golden force).
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De pop die vlinder aan het worden is bestaat uit: 6 vleugels + 7

rompdelen + 2 voelers = totaal 15.

De vlinder richt zich naar de zon, door welker warmte/licht haar

regeneratie plaatsvindt.

Twee bloemen, één in 4-vorm + een 5-vorm, samen 9.

In het embleem een wapen met 3 rode zuilen, bestaande uit 3 x 3

componenten, samen 9.

Barneveld is 9 letters, en omvat 9 gemeenten: Barneveld, Voorthuizen,

Zwartebroek, Terschuur, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Garderen

en De Glind.

Deze getallen vinden wij terug in het bouwplan "De   Pentahof".

De vlinder heeft op haar vleugels 6 ogen + 6 ringen = 12 totaal.

De pop/vlinder geeft dezelfde symbolische betekenis als de  Penta, in 7

trappen uit de chaos tot perfectie!

De romp van de pop/vlinder heeft 7 componenten.

De pop stijgt op uit de "woestijn, of hei", gelijk het volk Israël uit

Egypte. In totaal tellen wij 5 bladeren, oftewel 7 blaadjes aan de kleine

plantjes, en 3 aan de grote plant.
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Het basisplan van de scheppingHet basisplan van de scheppingHet basisplan van de scheppingHet basisplan van de schepping

De schepping berust op de twee zuilen Pi en Phi, waartussen een

wisselwerking bestaat als uitdrukking van schoonheid. 

Phi is de mannelijke zuil der bewuste Wijsheid, de "efa", de vijfpunt,

waarin de Sectio Devina, de heilige maat 0,618 aanwezig is. In de

zonnebloem zijn deze twee spiralen duidelijk zichtbaar aanwezig.

Pi is de vrouwelijke zuil der onbewuste geestelijke kracht, de cirkel,

22/7 = 3,14. De ganse schepping berust op getal (Pythagoras) en is

getalsmatig. De Phi-getallen zien wij terug in de Fibonaccireeks, waarin

de kosmische mathematiek tot uitdrukking komt.

In Johannes 1:1 staat: In den beginne was het Woord.

"Woord" is in onze taal onzijdig, doch dat is het niet, want het is

mannelijk. Dus: "de Woord", en dit kan evengoed vertaald worden met

"getal". In den beginne was het (de) Getal, Beginsel of Principe. Beter

nog te vertalen als: Het Beginsel is Getal. In het Getal is de Wijsheid die

Haar huis bouwde, en Haar 7 pilaren uithieuw. Spreuken 9.

Volgens Strongs Concordance is het Woord, no.3056, de Logos, de

Goddelijke expressie via het getal, en komt van "lego", 3004, = leggen,

systematische relatie. De Opperste Wijsheid trok een cirkel (Pi) en

hieuw haar 7 pilaren, vijfhoeken, (Phi).
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Op deze wijze is het bouwplan van "De Pentahof" gemaakt, 7

vijfhoeken, systematisch aanééngeschakeld, op een rij leggen, naar de

vorm van de levensbloem (flower of life). Deze methode gebruikten de

oude Egyptenaren reeds bij hun bouwwerken. Twee vleugels zoals van

de Barneveldse vlinder, elk met drie delen, en in het midden de romp.

De Wijsheid, of Getal heeft Haar/Zijn Tempel gebouwd, Zij heeft Haar

zeven vijfhoeken uitgesneden. Dit alles op basis van Phi en Pi, zoals de

zuilen Jachin en Boaz (de zogenaamde pilaren van Henoch).

De oude Egyptenaren, Babyloniers, en Chinezen, bouwers van grote

vermaardheid uit de oudheid wisten wáár en hoe zij hun tempels

moesten bouwen. De gunstige ligging voor een bouwwerk is dáár waar

twee magnetische stralingsstromen elkaar kruisen, positief en negatief.

In een landschap is dit herkenbaar aan de gematerialiseerde energie.

Dit is bijvoorbeeld te zien als aan de ene zijde een bos massief is, en aan

de andere zijde een land-weide-massief te vinden is. Dan bevindt men

zich op zo'n scheidingslijn. De Chinezen noemden dit FENG-SJOEI

(Shui), en dit wordt berekend naar  HI = de adem der natuur

LI = de ordening der natuur

SO = de cijfermatige kennis (mathematica)

YING = de verschijningsvormen

Plato zei dat geometrie de wetenschap is van het eeuwig zijn. De Feng-

Sjoei (Fing Shui) zegt dat alle natuurwetten en levensvormen strikt in

overeenstemming behoren te zijn met bepaalde mathematische

principes van het Universum, die door ingewijden in cijferschema's

kunnen worden uitgedrukt. De aarde is als een soort antenne, en de

ingewijde of technicus weet hoe hij de antenne op de golflengte moet

afstemmen om de kosmische stromingen te laten binnenkomen. Dit

noemt de Chinees de LO P'an = de getalsmatige verhoudingen.

Bezie de structuur en opbouw van "De Pentahof", welke ligt in het

midden van Nederland, op de rand van een bos massief, de Hoge

Veluwe 5500 ha,  het Westerwoud 55 ha en Hoog Westerwold bij Asselt

55 ha, terwijl de Veluwe 5 heuvelruggen heeft. Het getal 5 is ook hier

veelvuldig aanwezig.
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"De Pentahof" is gebouwd volgens de hoek, de Gulden Snee, of Sectio

Devina, vervat in het  Pentagram, of te wel de Heilige EFA, Zach. 5:6.

Op die ene steen, de Hoeksteen, een vijfhoekig huis met 7 platforms,

zoals de Opperste Wijsheid Haar Huis bouwt op 7 pilaren (Spreuken

8:9) zijn de Goddelijke Perfecties uitgedrukt. Deze Goddelijke

Perfecties zien wij terug in de Urim en Thummim als vlammende

vijfhoek en de totaliteit der waarheid, de lichtmaten Gods.

Elke vorm refereert aan een basisvorm, en dat is weer te herleiden tot

dat grote Ene, de heelheid, de Liefdesbron. Achter de vorm zit het

wezenlijke. Elk symbool staat voor een energie en verschaft de opening

naar de daarachter liggende wereld. In symboliek mag men zien wat

men wil, maar toch leidt alles weer naar de grote Eén of heelheid.

Het Barneveldse wapenHet Barneveldse wapenHet Barneveldse wapenHet Barneveldse wapen

Het Barneveldse wapen is wellicht wel het mooiste, dan wel het meest

sprekende wapen ter wereld, en toch zo onbekend dat de meeste

streekbewoners het niet kennen. Dit wapen is het meest van zich

sprekende symbool wat wij tot nog toe ooit hebben gezien. 

Symbool (Grieks = Sunbolon) = het samenvatten van 2 dingen,

plaatsvervangend teken, dat een zinsverwantschap in beeld geeft.

Welnu, op dit wapen staat een symbiose (Gr= Sun-bios= zonne leven) =

het verschijnsel dat vertegenwoordigers van verschillende dier- en

plantsoorten  blijvend samenleven (een soort huwelijk-samengaan) in

tegenstelling tot parasitisme. In dit geval een vlinder (pop die vlinder

wordt) en een plant (men denkt aan een tabaksplant, doch wij neigen er

toe veeleer te denken aan een mispel, het symbool van het oudste

Gelderse wapen, wat op een oude Lier nog is te zien).

In het wapen van Barneveld links bovenin de Zon (sym) en de vlinder

met de plant (bolon) maken te samen het symbolon = symbool

compleet.

De Zon is Symmetra = Zon-moeder/Zon-maat (metra=maat, waar ons

metrische maatstelsel vandaan komt). Symmetrie is de wiskundige

regelmaat in een figuur, dat de ene helft van een figuur het spiegelbeeld
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is van de andere helft, en waar het geheel als het ware een symfonie

vormt (= dat wat in zichzelf bevredigend klinkt). 

Symfonie - zonnebekoring, en dat is het wat te zien is op het

Barneveldse wapen! De Zon met stralen in de vorm van  Penta's

(vijfhoeken) en de pop die vlinder wordt en zich richt op de zon, en de

plant, die van zaad, steel en bloem haar ontwikkeling toont.

De vlinder is geen echte vlinder, doch een symbool. Wij zien in de

natuur geen vlinders met 6 vleugels ook als een libelle niet. De vlinder

stelt dan ook de zonmaat voor, en is een symbool van de levenswet van

ons natuurlijke en geestelijke bestaan, waar een tijd van groei,

ontwikkeling en bloei inzit.

Aan (of achter) de bloem zit weer het nieuwe zaad. De kringloop is te

zien bij de pop die vlinder wordt, en bij het zaad wat wortel schiet en

vrucht geeft. Wat er in zit komt er uit, het wikkelt af = ontwikkelen.

De bloem moge spoedig verwelken, doch het zaad is er en heeft zich

vermenigvuldigd en zal voor nog vollere pracht zorg dragen.

Wanneer wij de bloem eenmaal hebben gezien ... staat het ingegrift in

onze hersenen hoe prachtig de bloeitijd wel is, wat symbool is van de

toekomst hoe eens héél het aardse leven zal bloeien !! (onder de stralen

van de Zon der Gerechtigheid, Mal. 4:1).

Die bloei, de climax is een verrukking om te zien, om te ruiken, om te

tasten, om te horen en te proeven. Het is een wonderbaar schouwspel

van vervolmaking van dat wat in de kiem verborgen lag.

Uit de chaos tot perfectie, uit de cirkel tot de lijn, driehoek, vierkant en

Vijfhoek. Die vijfhoek is de Blinkende Morgenster Venus, waar liefde

de bron is, de oorsprong (oer-sprong/eisprong). Een sprong gaat van

beneden naar omhoog en valt weer terug. Dit kan mee-vallen en of

tegen-vallen.  Mee-zitten en of Tegen-zitten, en ook Tegenstaan. Zo'n

sprong is altijd spiraalvormig, en geeft een wisselwerking weer, van een

komst in het verleden naar een doel in de toekomst. Van een geboorte in

het verleden (de pop van de vlinder, en het zaad van de plant) tot het

openbaar worden van het product. Openen van het zaad, van de pop,

waar het bolster afvalt; het is een baren en worden, iets nieuws tonen.

Dit is openbaring van het geheim.

Achter een symbool schuilt een geheim, hetwelk zo niet met woorden

wordt verteld, dan wel via een teken of tekenen wordt weergegeven.
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Geheim komt van Heim = Huis. Ontheemd = Heem, heim, = zonder

huis.

Heimwee = verlangen naar huis, naar het vaderland. 

Een geheim is iets wat in huis blijft tussen de muren, en niet is voor de

buitenwereld. Een symbool kan een geheim bewaren, en dat is het wat

het Barneveldse wapen heeft gedaan, het geheim van een huis in de

vorm van vijfhoeken! Het symbool is getekend door onze voorvaders,

intuïtief, waarvan zijzelf wellicht (nog) niet de betekenis konden

vermoeden.

Tekenen komt van betekenis, en betekenis van een zaak moet getekend

zijn in een symbool dat zichzelf voorstelt!

Een illustratie is om de betekenis toe te lichten.

Illumineren = verlichten. Welnu, de Zon in het Barneveldse wapen geeft

het Licht, en de stralen (3 hele en 2 halve vijfhoeken) laten het licht

verspreid vallen op het geheim, en dat openbaart zich: Een Huis in

Vijfhoeken.

Heim, heem, um, chem, sum; ziet als uitgang achter plaatsnamen, op

een nederzetting; alsmede de uitgang "wijk"

Elk kunstwerk is als een gelaat waarop de onzichtbare zin van de dingen

fysiek zichtbaar wordt. Kunst is de taal die zin geeft aan de feiten,

waaraan te zien is dat de wereld géén gesloten geheel is, maar altijd

open blijft voor nieuwe mogelijkheden. Echte kunst toont dat het leven

zin heeft!
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 Het grondplan van De Pentahof

De vlinder van het Barneveldse wapenDe vlinder van het Barneveldse wapenDe vlinder van het Barneveldse wapenDe vlinder van het Barneveldse wapen

Het grondplan van "De Pentahof" is opgebouwd uit 7 vijfhoeken,

waarvan een middenromp een grote vijfhoek is, met 2 vleugels, links 3

vijfhoeken, en rechts 3 vijfhoeken. Dit geheel stelt de vlinder voor; de

pop die vlinder wordt, en zich op de zon richt.

Een vlinder lijkt een fladderaar, doch is wel terdege georiënteerd. De

nachtvlinder vliegt n.l. onder één hoek op een lichtbron toe, wat op

frappante wijze door het Barneveldse  wapen wordt weergegeven.

De pop die vlinder wordt richt zich op de zon met vijfhoekige stralen.

De hoek waaronder die vlinder zich op de zon richt is constant, en de

vliegroute loopt als dan in een spiraal, de Phi-spiraal. Die phi-spiraal

komt in een  Pentagram tot volmaakte uitdrukking, 36 graden, en in een

Pentagon het dubbele, 72 graden.

"De Pentahof" als "vlinder" richt zich eveneens op de grote lichtbron, de

Zon, zie tekening.

Ook zijn de phi-spiralen in de grondvorm duidelijk aanwezig.

Oudtijds bouwde men o.a. de Grote Piramide (= lichtmaten) en

Stonehenge op de zon gericht. De grote purim = licht, piramide gaf

zonreflexies, en evenzo "De Pentahof", de koepels op het dak geven

zonne-reflecties, wat zorgt voor een fascinerend schouwspel.

Vlinder is het symbool van Vrijheid.

De vlinder in het Barneveldse wapen wijst naar vrijheid.

Het middengedeelte van het lichaam van de vlinder heet thorax, en

bestaat uit een drietal segmenten, de pro-, meso- en metathorax, die elk

een paar poten dragen.

De voet bestaat uit 5 leden en eindigt in klauwtjes. In de vlucht worden

oriëntatie en balans door speciale organen geregeld. 

De meeste vlinders vliegen alleen bij zonlicht. De vleugels zijn

opgebouwd uit schubben die elkaar dakpansgewijs overlappen.

Sommige mannetjes hebben speciale geurschubben (androconin) die

opvallend gekleurd zijn, waarmee het mannetje tijdens de baltsvlucht

om het wijfje heen fladdert en met de vleugels stimulerende geurstoffen
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naar het wijfje stuwt. Het achterlijf -- het abdomen: bestaat in principe

uit 10 segmenten, waarvan er slechts 7 duidelijk zichtbaar zijn.

Vlinders behoren tot insecten die een volledige gedaantewisseling

ondergaan: ei, larve, pop en imago. De vlinder die uit de pop komt is

direct volwassen. Vlinders dragen bij tot de verlevendiging van ons

leefmilieu. Zo ook "De Pentahof", waarvan het grondplan een soort

vlinder is. De thorax met aan beide zijden 3 vleugels, identiek aan die

van het Barneveldse wapen.  Ook het dak van "De Pentahof" is

schubvormig, gelijk de vleugels van de vlinders.  De vlinder in z'n

pracht is een voorbeeld van de natuurwet dat het planten- en dierenrijk

in de bruidstijd op z'n volst is met een schat aan kleuren. 

Het leven is niets anders dan een liefdesstadium van een lange

ontwikkeling. De schoonheid en pracht is immers een grote aanbeveling

in de liefde, wat duidelijk bij de vlinder uitkomt, welke als een in

tweeën gevouwen minnebrief het adres van de bloem opzoekt.

De zon, de vlinder en de plant, ze horen bij elkaar, een trio, een

symbiose, symbool van de driekracht,

zoals op weergaloze wijze is afgebeeld

op het Barneveldse wapen.

De vlinder van dit wapen vertoont een

linkse kromming in de thorax en

abdomen, en de plant vertoont een

rechtse kromming in de steel.

De linkse kromming is die van de PHI-

spiraal (symbool van de Vader) en de rechtse is die van PI, (symbool

van de Zoon). 

Phi is dynamisch, mannelijk en driehoekstructuur. Pi is

statisch/generatief, vrouwelijk en vijfhoekstructuur.

Ook deze gegevens zien wij duidelijk in de vlinder en plant: waar de

vlinder de Phi-driehoekstruktuur heeft in 2 x 3 vleugels, met elk een

oog, 3 aan één zijde, en het achterlijf 2 x 3 ringen, en de antenne's in

driehoeksvorm. De plant heeft de Pi- wortel 5 structuur, vijfbladige

bloemen, 3 bladen + 2 bloemen, 5 componenten op de steel. Intuïtief

hebben onze voorvaders dit wapen ontworpen en wellicht niet geweten

wat het allemaal inhield!
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Het Griekse woord psuchè is het woord dat vertaald is door 'ziel', terwijl

het letterlijk 'vlinder' betekent.  Het gaat hierbij om het heen en weer

vlinderen tussen geest en materie, om een overgang en overbrugging tot

stand te laten komen.  De Pentahof is vanuit de lucht gezien een vlinder

(libelle), en is daarbij de afbeelding van de overgang van materie naar

geest en visa versa.  Het geeft het overgangsgebied weer tussen het

werkelijk zichtbare en het voor ons onzichtbare, tussen het bewuste en

onbewuste.  Wanneer wij gaan slapen vindt er in ons eveneens een

omschakeling plaats, een splitsing van onze persoonlijkheid, en tevens

vindt er dan een splitsing plaats van het bewuste naar het onbewuste.

Het onderbewustzijn is het zogenaamde astrale bewustzijn, wat een

sterk uitbeeldend vermogen bezit, zodat wij in onze dromen van alles en

nog wat kunnen zien en te zien krijgen. 

In het bouwplan van 'De Pentahof' is niet getracht om de werkelijkheid

uit te beelden, want dan is het geen kunst meer. Kunst moet juist de

illusies in de mensen opwekken. Er is getracht om in De Pentahof iets

kunstzinnigs te leggen dat de zin van iets op verborgen wijze weergeeft.

Dat dit ons is gelukt merkten wij al spoedig tijdens de bouw.

Voorbijgangers en passanten spraken hardop hun mening uit over de

aparte vormen en bouwstijl.  Daaruit kwamen de wijd uiteen lopendste

visies naar voren. De één vond het een zangschool worden, de ander een

synagoge, weer een ander een moskee. In de volksmond werd het 'het

jodenhuis'  genoemd, dit terwijl het niets met joden te maken heeft.

Men dacht dat het huis zeshoekige vormen had, terwijl het juist

vijfhoekige vormen zijn.  Wat dat betreft zijn wij erin geslaagd de

mensen via kunst op het verkeerde been te zetten, en dán is kunst

geslaagd.  

De Barneveldse BarnemannenDe Barneveldse BarnemannenDe Barneveldse BarnemannenDe Barneveldse Barnemannen

Barneveld betekent brandveld (heilige vuren).

Uit Homerus Odysseus en Illias blijkt dat er maar één land is op de

wereld dat Hellas, Helios kan zijn n.l. Helland, Holland, waar de Hades

in Walcheren lag (zie van I. Wilkes: where Troy once stoud.)

Nederland is enerzijds het land van de Hades/onderwereld, en

anderzijds het land van het Licht, Helios + zon.
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In het Barneveldse wapen is dit te zien, de zon met  Pentavormige

stralen, en de pop die vlinder wordt en zich richt op de zon.

Men sprak vroeger over de Heilige Cirkel, en deze wordt weer rond na 5

geometrische stadia: Cirkel, Lijn, Driehoek, Vierkant, Vijfhoek ...

Cirkel.

Eeuwenlang werd de wetenschap beheerst door vooroordelen, doch in

onze eeuw zijn wetenschappers gestuit op een fenomeen, de ontdekking

van een kristal met Vijf-voudige-symmetrie/structuur n.l. bij

mangaan/aluminium atomen (een aantal vlakken van het kristal is een

regelmatige vijfhoek).

Eeuwenlang hadden de symmetriewetten geschreven dat kristallen met

een vijfvoudige symmetrie onmogelijk waren, want daar dreigde de

chaos. Juist in die eeuwenlange vermeende wanorde blijken nieuwe

symmetrievormen te bestaan!

Heden staat de gemeente Barneveld in het middelpunt van een gestart

ontwikkelingsproces. In dat proces blijkt dat er uit de chaos een weg
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loopt tot perfectie, wat de voorvaderen van Barneveld intuïtief in het

gemeentewapen versymboliseerden n.l. de metamorfose.

Meta betekent: Keerpunt (van de zonnestand in de dierenriem).

Mortelis: sterfelijk, dood.

Fose: graven, omspitten, zoals men door omspitten de oude grond

onderbrengt, een nieuwe grond naar boven.

Barneveld is die oude en nieuwe Brandplaats, de smeltkroes en

vuuroven waaruit de echte Barnemannen (dit waren vroeger de

vuurgeesten) voortkomen, als gevolg van de kosmische wet der "Heilige

Kringloop".

De oude Kelten en Druïden kenden die heilige kringloop als cirkel, de

nol of nul, en aanbaden de zon op eilandjes, waarvan er één bij de

gemeente Putten lag n.l. Nulde.

Ook Archimedes was bezeten van het rekenen met cirkels. De constante

waarde (Pi) lag volgens hem tussen 3,14084 en 3,14288. Na hem

hebben velen het getal PI berekend, en uiteindelijk is vastkomen te

staan dat Pi een onmeetbaar getal is. Zo ook de Helios, de metamorfose,

het is en blijven onmeetbare realiteiten: je ziet het voor ogen voltrekken,

en het is door geen 6 miljard mensen tegen te houden.

In Helios-Helland (met plaatsnamen als Hellevoetsluis, Helmond, Den

Helder, Helvoirt etc.-.) ligt het brandpunt voor de Nieuwe Constitutie in

en om Barneveld (in Lunteren ligt het geografisch midden, en in het

Sprielderbos bij Garderen/Putten  het zwaartepunt.)

Daar zal de metamorfose zich voltrekken, en wordt de tot voor kort voor

onmogelijk gehouden symmetrievorm van het kristal zichtbare realiteit

n.l. de Vijfhoek. De cirkel die doorgeknipt en opengebogen werd tot

rechte lijn, trekt zich als een bi-metaal weer samen tot driehoek,

vierkant en Vijfhoek. En, wie in dit louteringsvuur gehard werd is

allround resistent: de Steen der Wijzen = Heliogabalus. Die vijfhoek is

het symbool van de allerhoogste perfectie, der GULDEN SNEDE.

Homerus beschrijft hoe vrouw Holle/Circe twee honden had die de

Hades/Onderwereld bewaakten. Het louteringsproces begon in Circe,

Zirke = Zierikzee, en het lijkt er op dat die kringloop zal eindigen in

Barneveld. Dit was in 1990 november tijdens een tentoonstelling-

expositie. Waarom stonden nu uitgesproken dáár (in Barneveld) in het
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gemeentehuis naast de trappen twee levensgrote honden, die doen

denken aan Cerberus en Campe?

Is Barneveld het einde van de tocht door Hades, waar de Barnemannen

te voorschijn komen, waar de pop een vlinder wordt ?

Precies daar was de locatie waar een bouwwerk op basis van de vijfhoek

werd gebouwd (de vijfhoek afgebeeld in het B'veldse wapen, en in het

oudste Gelderse wapen als Mispelbloem, en waar in Kootwijk ooit

Vijfpalige hooibergen werden gebouwd).

In dat Barneveldse wapen schittert de symmetrie van de vlinder in het

licht van  Helios = zon, met Vijfhoekige stralen.

In Barneveld bracht men in oude tijden grond in cultuur door oude

stukken hei te verbranden. In cultuur brengen is metamorfose, en ook

dat wordt uitgebeeld door de bodem en plant op het B'veldse wapen.

Zoals het eeuwenlang het geval

was met metamorfose, zo is dat

nu ook. 

De Vijf voudige symmetrie,

verwerkelijkt in "De Pentahof".

De 12 stammen lagen in het

tentenkamp in de woestijn. Dit

volk vertoefde 38 jaar te Kades

Barne. U ziet de associatie

KADES BARNE VELD is

spreekwoordelijk inhoudelijk

vastgesteld door een Hogere Macht die de historie der volkeren leidt!

Het "Koninklijke Geheim" wordt voor Uw ogen gebouwd. Zal er

misschien ontwaking komen als het kinderliedje wordt gezongen:

Wordt wakker 't zonnetje (Helios) is al op ...

de bloemetjes staan reeds in hun knop ...

Wetenschappelijk is vastgesteld dat o.a. de nachtvlinder onder één

constante hoek zich richt op de lichtbron. 

Barnevelds KoningsgeheimBarnevelds KoningsgeheimBarnevelds KoningsgeheimBarnevelds Koningsgeheim

In de Vrijmetselarij is de 32e graad (op één na de hoogste) die van het

"Koningsgeheim".
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Elk rijk heeft z'n eigen koning:

het dierenrijk heeft als koning:         de LEEUW

het vogelrijk heeft als koning :         de ADELAAR

het bomenrijk heeft als koning :        de EIK

Er is echter nog een koningsgeheim dat betrekking heeft op de

ZWAAN.

De Heilige Zwaan (Cygninae).

Als Apollo naar zijn moeder Leto in Engeland reisde, zou hij zich met

een zwanenboot hebben laten verplaatsen.

In de oude tijden werden deze "heilige zwanen" de zingende zwanen

genoemd, waarvan de uitdrukking "Zwanenzang" komt.

Het liedje: Koenen Kranen, witte zwanen, wie gaat er mee naar Engel-

land varen? Engelland is gesloten, de sleutel is gebroken, is er dan geen

smid in het land, die de sleutel maken kan? Laat doren, laat doren, van

achteren en van voren!

Engel-land is hierbij een "Troja-burcht", en de smid is een hemelsmid.

Een Trojaburcht is een Labyrint.

Het gaat hier om de Knobbelzwanen, de enige zwaan die in Nederland

broedt. Zij veroorzaken de zogenaamde Zwanenzang tijdens het vliegen,

met hun machtige vleugels die in de lucht een zingend geluid maken.

De wilde zwanen (zonder knobbel) verblijven des winters in ons land,

en broeden op de Arctica; zij maken niet dat zingende geluid.

De knobbelzwaan heeft een oranje snavel met een zwarte knobbel als

basis. De legende zegt dat de Zonnemaagd door de Vuurgod zou zijn

verkracht (bij Leda verwekte Jupiter/Zeus in de gedaante van een

zwaan. Castor en Pollux; ook Pallas speelt dezelfde rol t.o.v. Athene).

Het gaat om de verkrachting van de Zon, die bij de oude volken door

priesters in een ritus werd uitgebeeld (is verworden tot

tempelprostitutie). 

Dit ritueel voltrok zich in het midden van de tempel, in een labyrint. De

zwaan zou hierbij de bevrijder zijn van de Zonne-maagd. Dit hoogst

edele dier prijkt dan ook op menige geveldaklijst in Friesland, het

zogenaamde "Oelebord". De zwaan is een zonnedier, wat in oude tijden

heilig werd gehouden en bij de Koning behoorde. Oel = zonnezoon. Op

het oelebord zijn 2 zwanen weerszijden van het oelgat geplaatst. In
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Engeland zijn nog steeds zwanenmeren, en ook in Nederland, het

zwanenwater bij Callandsoog, Heiloo. Loo = heilige plaats.

Ook het oude verhaal van de zwanenridder van Z-Nederland begint met

koning Oriant. De zwaan op zich is altijd het beeld van een

hemelswezen, een gevleugelde witte gestalte. De door zingende zwanen

getrokken boot van Apollo is het begin van alle zwanenbootsagen. Als

de najaarsgod kwam Apollo (zonnegod) zuidwaarts naar zijn heiligdom

in Griekenland, en liet z'n Hyperboreaanse onderdanen een half jaar in

duisternis. In het voorjaar bezocht hij in z'n zwanenboot de

Hyperboreanen een half jaar met licht.

De zon is het levensbepalende element in de gevoelens der mensheid.

De zwaan is de lakei-dienaar van de Koning -- zon, om het

koningsgeheim wereldwijd bekend te maken. De zwanen vliegen altijd

in V formatie, de Victorie van de Koning.  De zon is immers

onoverwinnelijk.

De geboortedag van Mithras als zonnegod viel op 25 december, en was

bijna de Romeinse staatsreligie gebleven. Men heeft voor de geboorte

van Jezus 6 data's geprikt, en uiteindelijk liet men die vallen op 25

december om vooral toch op Mithras te gelijken! Het SOL INVICTUS

= de onoverwinnelijke zon. In oude tijden kende men ook de

zwanendans, de Swantewit, drie stappen vooruit, en één achteruit.

Helgoland in het Waddengebied zou één der hoofdeilanden zijn geweest

van de "heilige zwaan".

BarnsteenBarnsteenBarnsteenBarnsteen

Via diepzeeonderzoek zijn naast Helgoland resten gevonden van een

oud fort, wat de mooiste tempel van Atlantis geweest kan zijn, welker

muren en vloeren bekleed waren met barnsteen, waar het goudgele

zonlicht doorheen kon schijnen. Barnsteen is een versteend fossiel hars

van dennen. Barnsteen wordt alleen in onze kuststreken gevonden tot

Polen toe / Oostzee, waar het ook van potvissen afkomstig is.

De Grieken noemde het Oreickhalkos (orakel hars).

Dit Helgoland of Basileia (= Koningsstad) lag aan de mond van de Elbe

of Eridanos (Jordaan, hoewel ook de Rijn zo wordt genoemd). Hier
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  Amber / Barnsteen

stond de burcht van glas n.l. Glasburg. Glas =

glaesum, de oude naam voor barnsteen. Barn

= vuur, branden.

Plato verhaalt dat het koninklijk paleis op het

midden van het eiland lag, overal precies 5

stadiën van de kust. Wij zien in dit verband

dat het Koninklijk paleis als Heiligdom, met

Barnsteen versierd, in verband staat met het

getal 5 ( Penta).

De bewoners van die tijd zouden volgens de

Egyptenaren de Pheres, Saksar en Denen zijn

geweest = Friezen, Saksen en Denen. 

Helgoland heette: Neter Aa = heilige aarde,

en bestond uit 10 districten. De Grieken zeiden dat Phaeton van z'n

vader Helios één dag de zonnewagen mocht besturen, en daarbij afweek

van de juiste baan en de wagen op aarde neerstortte, zodat de aarde

hiervan in brand vloog. De tranen van zijn zusters veranderen hierbij in

Barnsteen. Dit wijst op een kosmische natuurramp op de

waddeneilanden.

Deze Friezen, Saksen en Denen waren Atlantiden die na deze ramp

zuidwaarts trokken naar de Alpen en Griekenland, waar zij Dorians

werden genoemd, en Spartanen. Andere groepen kwamen in Libië,

Kreta en Rhodos (Cro-magnonvolken). De Egyptische overlevering

verhaalt hoe de Friezen zich aan de kust van Palestina vestigden als

Filistijnen, Phoeniciers (Zie M. Uilert : het zonnejaar 151). En de

Saksen zouden  naar Syrië zijn gegaan, en de Denen naar Cyprus, de

Dori op Peloponesus.

De Umbriërs, Kimbren en Teutonen uit Libië vestigden zich in Italië. Al

deze Noordzeevolken waren lang, bleek en blauw-ogig. De oude

Griekse beschaving is in feite door het Noordse ras voortgebracht. Het

is onmogelijk dat déze Friezen en Saksen van Abraham afstammen. Er

zijn latere Friezen die wél van Abraham/Izaak afstammen.

Resumerend: "De Pentahof" en het Koningsgeheim in de gemeente

Barneveld. In het Barneveldse wapen zien wij de bewuste zon, Helios,

met vijfhoekige stralen. In "De Pentahof" zijn de elementen verwerkt

van de diverse "konings-rijken", en is de "zingende zwaan" veelvuldig
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als wandtegel geplaatst. Het Koningsgeheim = esoterische kennis

verwerkt in de bouwstruktuur.

De zwanenzang brengt men veelal in verband met het sterven, het einde

van iemands leven. Het einde van het

huidige vissentijdperk is nabij, het sterft

weg, en juist in dit tijdperk, op de dorpel

van het nieuwe Watermantijdperk, is "De

Pentahof" gebouwd als een soort

z w a n e n z a n g ,  e e n  v i c t o r i e  e n

overgangssymbool van het oude naar het

nieuwe.

Die metamorfose is weergaloos afgebeeld

door het Barneveldse wapen, een pop die vlinder wordt en zich richt op

de Zon.

SOL INVICTUS, de  Penta-vormige stralen, de Zingende Zwanen,

Barnsteen, Leeuw, Adelaar, Eik en de Vlinder, allen dragen bij tot de

ontsluiering van het grote Koningsgeheim!

De zwanenvlucht geschiedt in V-formatie. Die V van Victorie is de helft

van de ruit/drop in het concave x convexe, onafscheidelijk aan het

Pentagram verbonden. Het sierglaswerk in "De Pentahof" is

overwegend van dit drop/ruitmotief, geel van kleur, als Barnsteen.

De zwaan draagt het  Pentagetal in zich: de dracht, 5 weken broedtijd,

en 5 maanden alvorens te kunnen vliegen. De zwaan is een sierlijke

vogel. Deze vogel is heel trouw, het paartje wat eenmaal bij elkaar is

blijft altijd bij elkaar. Op deze wijze draagt de zwaan ook een steentje

bij tot de ontsluiering van het Barneveldse Koningsgeheim. Geheim =

van heim = huis, vaderland (heimwee= terugverlangen naar).

Het Koningsgeheim en de loop der Zon en Maan:

De loop der hemellichamen was voor de ouden geen geheim meer. Men

had een verbluffende kennis van zaken aangaande deze dingen. A.

Kircher, 17e eeuw, toont in zijn perpetuele lunar kalender  de eenheid

van Mathematica, Mystiek en Mythologie.

De Saros: Eens in de 18,61 jaar gaat de volle maan omstreeks midzomer

heel dicht bij het zuiden op, zodat haar pad langs de hemel minder dan 2

graden boven de horizon plaats heeft.
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Van die omloop, getal 18 symboliseert de dood /Noord, en overgang

naar 19 = getal der opstanding/Oost, der zon. 18+19=37.

In oude kerken zien wij dikwijls metselwerk in rijen van 19 en of 18

stenen. Ook halve bogen als de stralen der zon van 18 + 19 stenen. Deze

structuur is eveneens in "De Pentahof" verwerkt, hierover straks meer.

Deze getallenstructuur is het OER-geheim in de kosmos, en is terug te

vinden in de oude steenkringen (o.a. Stonehenge) en in de structuur van

al het geschapene. De zon komt in het Oosten op ... en in het Midden

staat de zon pal boven de aarde = het altaar, ons hart ... en de ondergang

vindt plaats in het Westen. Deze esoterische kennis (geheime kennis)

was, zoals gezegd, verwekt in veel middeleeuwse architectuur.

Een Saros-ronde is 3 x 18,61 = 58 = 19+18+19.

Waar men zulke getallen ontmoet duidt dat op een inwijdingsplaats, een

Loo (heilige plaats) zoals in Anlo, het kerkje met een ronde boog waarin

37 stenen zijn verwerkt. In vele kerken is het labyrint terug te vinden, de

doolhof, die een baan beschrijft, altijd spiraalvormig, en in het centrum

begint (Phi-spiraal). Het doel van de labyrinten is een directe verbinding

tussen de Zon en het middelpunt der aarde, waarlangs de kosmische

energie straalt, te scheppen. Wanneer een "reine" mens op zulk een plek

staat, en z'n hoofdmeridiaan van top tot teen open is, zal de kosmische

inspiratie worden opgenomen in de pijnappelklier, wat in de mens wordt

tot Licht,

I n z i c h t ,

Liefde en

Wilskracht.

V r o e g e r

n o e m d e

men deze

m e n s e n

G o t -

mensen, of

Goten. In de

Vrijmetselar

ij heeft men

i n  h e t

Pentagram

d e
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hoofdletter G voor Genesis, Gnosis, doch

ook voor Got-mens. Om een inwijding te

ontvangen moest men zich reinigen, en een

lange tocht gaan langs de spiraalweg van de

doolhof naar het middelpunt, om in het

centrum de kosmische kracht te ontvangen.

Daarna vertrok de ingewijde door een korte

rechte weg.

De gang door de doolhof symboliseerde wat er inwendig had

plaatsgevonden: zelfonderzoek, berouw, zuivering, katharsis of

loutering, bewustwording van levensdoel. Ditzelfde wordt nog in ons

spel "het Ganzenbord" afgebeeld. De spiraal, labyrint, doolhof = de

Trojaburcht, en is het kosmische model geprojecteerd in de tijd = de

phi-spiraal, dynamiek.

De mandala van het Oosten is eveneens een spiraalvorm, statisch,

ziende op de ruimte. In onze huidige doolhoven staat nog steeds

middenin de bolle-holle spiegel. Daar aangekomen zie je jezelf, het IK,

in allerlei vorm.

Ons hoofd is ons centrum van kennis, bewustzijn, en dat heiligdom

wordt beschermd door de

vormen van het labyrint.

De hersenen zien er uit

als een walnoot, labyrint

vormig.

"De Pentahof" in het

midden des lands, in het

m i d d e n  v a n  d e

d o o l h o f / l a b y r i n t ,

Trojaburcht, waarin de

esoterische kennis is

verwerkt, ook in de

steenlagen:

De zijde van de opgaande

zon = Oost is 5 meter breed.

De witte gevelsteen telt in die zijde 19 liggende stenen en 21 lagen op

elkaar. De Noordzijde, telt 18 liggende stenen. 21 = 3 x 7 steenlagen. 
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7 getal van heiligheid, rust , sabbat, hoogste toon van het octaaf. 

Wit is symbool van heiligheid, bevat alle kleuren.

De bruine trassteen telt 9 steenlagen. 21 + 9 = 30 = zonnemaand.

Oost- en Noordkant = 19 + 18 = 37 + 19 = 56.

3 + 7 = 10, de nieuwe cyclus na 9, het hoogst enkelvoudige getal.

18,61, de saros speelt een belangrijke rol bij het voorspellen van

verduisteringen. De saros = 6585 1/2 dag = 18 jaar en 10 dgn.  28 dgn =

maan-maand (vrouwcycles). Zonmaand = 30.

Aantal muurvlakken van "De   Pentahof" voorvleugel woongedeelte =

12.

9 trasstenen + 21 witte steenlagen = 30 x 12 vlakken = 360, de graden

van de cirkel, en de dagen van het zonnejaar. Het nieuwe tijdperk wordt

weer gelijk aan 360 dagen als de aardas recht komt, en 365 dagen

verleden tijd wordt.

                           Barneveld

3 vijfhoeken    =     Hemel   zon en Geest.    

Menselijk aspect

samen 15 hoeken                     

symmetrisch (de All-moeder)

Etherische wereld:   vleugelprincipe

Fossiele wereld:

Fauna en Flora + bio

De Metamorfose Minerale wereld:

materie Aarde

         

 woestijn / eilandprincipe -- Nul

De psycholoog Carl Gustav Jung zei: 
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"De huidige problemen in deze wereld zijn het gevolg ervan dat

wij het contact met de symbolenwereld hebben verloren. 

"De Pentahof" wil een wegwijzer zijn om de weg terug te vinden. 

De vier "oude" elementen: vuur, lucht, aarde en water vinden we ook

terug in het Barneveldse wapen:

de zon = vuur

de lucht -

de aarde -

het eiland in het water

Rond en recht werken samen, vrouwelijk en mannelijk.

Zet men de dingen los van elkaar dan ontstaat disharmonie, n.l. het

rechtlijnige denken  van de man zonder samensmelting van het ronde

denken der vrouw, om samen spiraalvormig te worden. In de kosmos is

er samenwerking der 2 polen, waaruit de drang voortkomt tot

spiraalvorming = opklimming, de weg tot hogere eenheid. Ook in ons

lichaam zit de kosmische oervorm van

rond en recht: ons bloedvat is recht met

een ronde zenuw er omheen, als klimop.

Alle ronde en holle dingen dragen iets

vrouwelijks: het huis, de pot, de tas, de

ton, de boot, etc.- Alle rechte dingen

dragen iets mannelijks: gereedschappen,

wapens, sportgereedschap, torens, muren

etc.-

De koning had een scepter + rijksappel =

recht + rond. Wanneer recht + rond samenwerken ontstaan er schone

producten:

de kloen + breinaalden, de klok met wijzers, de krukas + zuigers =

motor, het stopcontact + stekker, etc.-

Het is een huwelijk, samengaan. En om nu het samengaan van Zon en

Maan uit te beelden is er geen mooier voorbeeld dan de waterlelie. Het

ronde blad dat op het spiegelende water drijft, verbonden met een lange

rechte steel vanuit de modder, en de bloem die als halve manen zich

openstelt voor de zon. Ook de leeuw als zijnde het dier der zon (het

ronde) geeft status aan een vorst (het rechte), als symbool van macht.
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De Germanen dachten dat de eik het zonnevuur in zich hield, en de eik

(de boom) is rond + recht.

De leeuw, de eik, de waterlelie, alles is afgestemd op de zon.

In het Barneveldse wapen zien wij de verschillende verdichtingsniveaus

voor ogen:

1e.   de aarde, de stof, materie (meter = moeder) mineralen

       Uit de aarde komt de plant en bloem

2e.   het fossiele, de flora, nog vast aan de aarde

3e.  het etherische, de vlinder die opstijgt naar de lichtbron Helios, de

zon.

De zon is het aanknopingspunt van die allen, ook van de mens, het hart,

dat de zonne kracht doorgeeft via het ruggenmerg en het licht der ogen,

om de grote lichaamskrachten uit te voeren.

Die zonne kracht werd oudtijds voorgesteld als een Zonnerad, rechtsom

draaiend de swastika-vrouwelijk, en linksom draaiend de souwastika,

mannelijk. Het vrouwelijke is implosief, het mannelijke explosief,

impulserend, de krachtstoot om tot onze Schepper terug te keren.

Het onderste gedeelte van het Barneveldse wapen is meer mannelijk, de

verwerkelijking van de stof, bebouwen der aarde. Het bovenste gedeelte

is meer vrouwelijk, levenwekkend, omvormend, aangetrokken door de

Zon. De plant in het wapen staat op een eilandje, en dat waren vroeger

de heilige plaatsen. Waar op aarde zo'n krachtveld is (eilandje)

gebeuren wonderlijke dingen, dáár stijgt men omhoog, gelijk de vlinder,

gericht op de zon. Dat zijn centra's als KADES BARNE in de woestijn,

als voorposten van het nieuwe Kanaän.

Op zulke plaatsen waar de kracht uit de aarde omhoog steeg bouwden

de zonnekoningen hun paleizen, van steen en hout. Hun huisaltaar was

op de zon gericht, het Oosten. De slaapkamer was zo gericht dat het

echtpaar met de benen naar het Oosten lag, om de kracht van de

morgenzon te ontvangen, bij het verwekken van het nageslacht.

Al met al beeldt het Barneveldse wapen op schone wijze uit de

samenleving en samenwerking van kosmische zaken op diverse

niveau's. Wij zien daar de pasgeboren vlinder die aan de zon wordt

voorgesteld, op een heilige plaats, het eiland, de mandorla. Van deze

voorstelling is de kinderdoop afkomstig.
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In feite toont het Barneveldse wapen het paradijs n.l. de intieme

samenwerking tussen zon en aarde, geest en materie, Schepper en

schepsel. De pop symboliseert het wegstervende vissentijdperk, en de

vl inder  het  komende  watermant i j dperk,  met  nieuwe

uitdrukkingsvormen: weg met de oude vastgeroeste tradities en vormen,

om nieuwe wijn in nieuwe lederen zakken te doen. Er komt nieuw leven

in het nieuwe tijdperk, in het krachtveld van de zon ontstaan ... dát is de

boodschap in het Barneveldse wapen! Die tijd is zeer nabij! Richteren

5:31 Die Hem liefhebben, moeten zijn, als wanneer de zon opgaat in

haar Kracht.

De zon in het Barneveldse wapenDe zon in het Barneveldse wapenDe zon in het Barneveldse wapenDe zon in het Barneveldse wapen

De zon vormt het zielenleven der mensen. De zon wekt op tot

scheppende arbeid en kunst. De zon wekt op tot idealen en innovaties =

cultuur. De zon staat voor de energiesoort vuur.

De normen in ons leven komen van de Zon, en de vormen komen van de

Maan. Wanneer nu zon en maan in conjunctie staan verloopt alles

probleemloos. Verwijderen zon en maan zich van elkaar, dan moet de

maan een eigen orde opbouwen, van beneden. De zon-orde is van

Boven, uit de kosmos, en is oorspronkelijk.  De maan-orde doet alles na,

imitatie, een spiegelbeeld. De zon is scheppend, creatief; de maan is

nabootsing. De zon is dynamisch, de maan statisch.

Het 1e kwartier der maan geeft een beeld van revolutie, civilisatie

zonder cultuur, veel diploma's en staatsreligie, alle mensen uniform in

grote flats, IK-loos, massaproductie, lopendebandwerk. Alle cultuur en

schepping sterft als de maan zonder zon is, vervreemd van de

oorsprong. Zo ontstaat een afschuwelijke leefwijze, in grote steden, met

chemie als geneesmiddel, wat goed geld oplevert (= onnatuurlijk). Dit

tijdperk typeert de chaos, de woestijn.  In het Barneveldse wapen stijgt

de vlinder op uit de woestijn, kort ervoor ontpopt en tot leven gewekt

door de zon, als tegenbeeld van het 1e kwartier der maan. De zon in het

Barneveldse wapen is eveneens een kwart.

Deze zon in het wapen heeft vijfhoekige stralen, en is typisch voor het

feit dat de buitentemperatuur der zon rond de 5555 graden Celsius ligt.

Totaal zijn er vijf stralen van vijfhoeken.
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De nieuwe samenleving komt er aan, de pop lijkt zo levenloos als de

maan, doch zodra de zon haar eerste stralen laat schijnen wordt ze tot

leven gewekt en ontvouwt ze haar wondermooie vleugels en steekt ze

haar antennes uit.

Onze Barneveldse voorvaders hebben dit beeld genomen voor de

nieuwe constitutie die men destijds ingevoerd had. Het beeld is echter

zeer actueel, en symboliseert onze nieuwe toekomst,  de hemel op

aarde, waarvan de profeet Jesaja spreekt als de tijd waarin de leeuw en

het lam samen zullen grazen, etc.-

Kades BarneaKades BarneaKades BarneaKades Barnea

Wij zijn allen van de zon afhankelijk. De Sfinx die voor de Grote

Piramide staat, ziet reikhalzend uit naar de zon in het Oosten.

In het Barneveldse wapen zien wij de zon in de linkerbovenhoek met

stralen in " Pentavorm". De sfinx (hoofd van een denkend mens,

lichaam van de leeuw) staat gericht naar de opkomende zon, staande in

de woestijn. Ook de vlinder in het Barneveldse wapen stijgt op uit de

woestijn, gericht op de zon.

In de woestijn, te midden van niets dan zand, staan de Sfinx en de Grote

Piramide. De stenen moesten van verre komen. Van zand alleen kan

men slechts zandkastelen bouwen, géén bouwwerken die reeds

duizenden jaren oud zijn. Op gelijke wijze moet de mens in diens

"woestijn-bestaan" de bouwsteen van elders halen om een hecht

levensfundament te bouwen. In ons zanderige bestaan is geen
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wezenlijke verandering aan te brengen, slechts door regeneratie gelijk

als de pop tot de vlinder.

De woestijn is symbool van dorheid, van verlatenheid, waar toch nog

oases zijn zoals KADES BARNE. In feite zijn wij bezig zelf de

woestijnen te scheppen door onze grove levensstijl. Toch komt de mens

pas tot loutering (lijden) in de weg van de woestijn, wat de poort tot de

Rozenhof opent. Onze oude gedaante (de pop) afleggen, om vlinder te

worden.

Het oudste Gelderse wapen heeft 3 mispelbloemen, waarvan men de

zogenaamde "Gelderse Roos" heeft afgeleid. In die woestijn bloeit de

roos, Jesaja 35. "De Pentahof" wil symbool staan voor deze bloeiende

roos (in feite 3 mispelbloemen, 3  Penta's), als een cultuurmonument in

steen. 

Woestijn = midbar, en dat betekent ook "pasture", een vruchtbare weide

plaats, zoals in Jesaja 12:11, Psalm 55:7 65:13 72:9. In Jesaja 35:1

komen 3 woorden voor: Midbaar, Tsiyyah en Arabah. 

Arabah = duister, onbekend gebied. 

Tsiyyah = droog, dor gebied.

Midbar heeft dus twee betekenissen.

Men kan uit de woestijn opklimmen tot nieuwe leven, òf men kan ten

ondergaan in eigen vuil (onze huidige wegwerpmaatschappij, wat een

onleefbaar milieu wordt). De Exodus moge voor velen een sprong in het

duister zijn, en velen zullen liever tot Egypte terug keren (daar weet je

wat je hebt, "zekerheden"). Wie zijn oude leven verliest (de pop) zal een

nieuw leven ontvangen (de vlinder). De Zon der Gerechtigheid zal

opgaan, en er zal genezing zijn, Maleachi 4:1.  Jahweh is onze

Heelmeester.

Toen Israël drie dagen in de woestijn was na de doortocht door de Rode

Zee, had het dorst, en vond het bitter water. Het volk was

gedesillusioneerd. Hier openbaarde Jahweh zich voor eerst als Jahweh

Rafaël = de Geneesheer/Heelmeester. Diezelfde boodschap zit in het

Barneveldse wapen! Het Messiaans Vrederijk daagt, als de zon in het

Oosten.

Het Oudste Gelderse Wapen, het Barneveldse wapen, en "De Pentahof"

... zijn slecht "wegwijzers" tot de komende nieuwe realiteit: Het nieuwe

Gouden tijdperk. (De roos heeft een vijfpuntstruktuur. Als de roos

uitgebloeid is ziet men de vijfpunt op de ronde zaadbol).
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De roos met vijfhoekstructuurDe roos met vijfhoekstructuurDe roos met vijfhoekstructuurDe roos met vijfhoekstructuur

De Schepper heeft in de Schepping overal Zijn stempel opgedrukt, en

dat is onuitwisbaar. In de botanische wereld zien wij allerlei vormen,

kleuren en structuren. De roos heeft een vijfpunt structuur. De roos is

één der mooiste bloemen met de lekkerste geuren. Het ligt in de

schepping afgedrukt wat de Schepper beoogde, en wij moeten het

"boek" der schepping slechts leren lezen. De roos is het beeld van de

jonge vrouw, en veel namen zijn van de roos

afkomstig o.a. Rosemary, Rosalien, Rhode, etc..

De bloemkelk van de roos is vijfspletig, de

bloemkroon vijf-bladig. Als de roos is uitgebloeid

blijft de zaadbol over, de rozenbottel, met daarboven

op nog de 5 schutbladen, net als bij de mispelbloem

en bottel. De roos symboliseert de kosmische orde: de

bol of cirkel (de bottel) als de beginfase der

ontwikkeling ... en de vijfpunt als eindfase, na de

bloeitijd!

De steel heeft een rechte lijn. De roos heeft weliswaar prikkels, dat is ter

verdediging van haar bestaan, en zo zijn eveneens aan ons geestelijke

wapens gegeven. Juist Gelderland heeft de Mispelbloem of te wel de

Gelderse roos als wapen en symbool. In Gelderland wordt de kosmische

compleetheid en ontwikkeling gedemonstreerd, van

cirkel naar rechte lijn, van lijn naar driehoek, van

driehoek naar vierkant, en van vierkant naar

vijfhoek.

De rozenbottel draagt het nieuwe zaad in zich, en

zo ook het herstelde Israël der twaalf stammen,

heeft het nieuwe zaad voor de toekomst in zich,

wat de dorre vlakten der woestijnen zal laten

bloeien als een roos! De roos heeft: 5

schutbladeren, de cirkel, de bol als rozenbottel.
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Barneveldse Wapen en ExtaseBarneveldse Wapen en ExtaseBarneveldse Wapen en ExtaseBarneveldse Wapen en Extase

Het lijkt een fatum of opgelegd vonnis dat mens en dier moet sterven en

daarna het oordeel. Toch is het een "zegen".

De rups wordt een pop en raakt besloten in de enge cocon als in een

gevangenis. Dit is een symbool van de mens die in z'n aardse bestaan

vast raakt en verstijfd, sterft en daarna geoordeeld wordt.

De vlinder ontpopt zich en mag vrij rondvliegen, in een nieuwe vorm en

met ander eigenschappen dan voorheen als rups.

Het sterven is een doorgang tot een nieuw ander bestaan, waar de

kluisterbanden van het aardse bestaan afvallen, en de nieuwe mens

gericht is op de Heilzon der Gerechtigheid, Mal.4, waar er genezing is

onder Diens vleugelen.

Het oordeel zal fataal en rechtvaardig zijn zodra wij de nieuwe

levenskiem missen, want het zaad zal sterven en niet ontkiemen als de

kiemkracht ontbreekt.

Het komt er op aan dat wij het keerpunt (crisis) kennen in ons leven.

Hier geraken wij buiten onszelf, dat is extase, uit treden om onze

nieuwe bestemming te bereiken, de vervolmaking in concave.

Het convexe is nu, wortelend in de minerale wereld. 

Het grote keerpunt, kruispunt zit in het wegsterven, en het opnieuw tot

leven komen, waar er geen mooier voorbeeld is, dan te zien op het

Barneveldse wapen: de pop die vlinder wordt!

Het is de metamorfose, gedaantewisseling, aankomen op de juiste

bestemming.

Dat is genieten = zalig niets doen, uitrusten in genot, gelijk de vlinder

mag fladderen en vliegen, gericht ... en toch vrij, zo zal de nieuwe

mensheid zijn, vrij en toch doelgericht, gestimuleerd door de zon.

Wij kennen allen de spreuk uit het evangelie:

Eng is de weg die tot het leven leidt

Breed is de weg tot het verderf.

De oude ingang van "De Pentahof" leek nauw, alsof er bijna geen kar

goed door kon rijden. Toch was de poort voldoende wijd. Het is

gezichtsbedrog, vanwege de trechtervormige plaatsing der pilaren. De

poort had 2 sokkels of pilaren.
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De oude inrit van De Pentahof

De hekken tussen de 2 pilaren zijn symmetrisch, en daarin is het Wapen

van Barneveld uitgebeeld. Verder is er een muur met glazen stenen

gemetseld, want rond een hof hoort een afscheiding. In deze muur zijn

o.a. de cirkel en het vierkant gemetseld, met daarop kappen van

roestvrijstaal. In deze cirkel en vierkant zijn glazen stenen verwerkt met

de kleuren ROOD, WIT en BLAUW, de kleuren van de Tabernakel, en

onze nationale kleuren.

Getracht is om in het ontwerp, en bij de uitvoering, de verborgen

schoonheid van de Schepper zichtbaar te maken.

Volmaakte schoonheid = heiligheid. Dit is weliswaar op aarde

onbereikbaar, doch het moet in

ons een onuitroeibaar ideaal zijn. Het geschapene ontleent haar

schoonheid aan de Schepper, en alzo is het geschapene met de Schepper

één. De Schepper is het GENIE, en bouwen is een kunst wat in

schoonheid moet geschieden, geniaal, gericht op de hoogste

schoonheidsvorm. Die vorm = het  Pentagram, de GULDEN SNEE.

Volgens deze uitgangspunten is "De   Pentahof" gebouwd. Het lijkt een

groot huis, maar dat valt heel erg mee, want er moest met de ruimte

gewoekerd worden.

Barneveld: In de Bijbel komt men het woord "Barne" enige malen

tegen.

Het belangrijkste is KADES BARNE, een oase ten westen van de

Negebwoestijn, uiterste van de stam Juda. Kades = Heiligdom.

Barnen = branden, vuur.
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De  Plant van NaamDe  Plant van NaamDe  Plant van NaamDe  Plant van Naam

Steeds meer gaan de theologen inzien dat er met de profetie aangaande

de Messias iets aan de hand is dat geen betrekking kan hebben gehad op

Jezus. Zacharia spreekt heel duidelijk over een persoon in de toekomst,

en ook Haggaï, waar de komst van de Zemach wordt aangekondigd.

Deze Zemach is geen vereenzelviging van Zerubbabel, maar een

persoon in de eindtijd. In Ezechiël lezen wij dat er in de eindtijd een

'plant van naam' verwekt zal worden.

Volgens Strongs: plant = matta 4302, een tuin, een wijngaard, dus een

hof. Naam = 8034, shem, is een gedachteniswerk, gedenkteken, iets dat

autoriteit heeft, iets volgens een cijfer. Zal dat "De Pentahof" zijn,

volgens het cijfer 5, de Gulden Snede? Het is een bouwwerk dat vragen

oproept, iets dat een autoriteit heeft i.v.b.m. de vijfhoek.

Het Barneveldse wapen: Symboliek

Het gesproken woord is de hoorbare gedachte.

Het geschreven woord is de zichtbare gedachte.

Het schrift heeft iets wonderbaarlijks, want de gedachte die de schrijver

er in legt is blijvend, terwijl het gesproken woord vluchtig is, tenzij op

een band vastgelegd. Het geschrevene is als iemands dubbelganger,

want men blijft er in voortleven in de gedachten die vastgelegd zijn.

Schrift is beeld, en het oudste schrift was dan ook: beeldenschrift, zoals

o.a. in Egypte.

De Schepper heeft Zijn gedachte uitgesproken door Zijn Woordvoerder,

en neergeschreven door Zijn wereld te scheppen, als een plaatje. Hij

trok een cirkel over het vlak des afgronds, en was alzo "tekenend" bezig

met het ontwerpen en scheppen. Spr.9.

Heraldiek en wapens zijn "beeldenschrift". Ook het Barneveldse wapen

is op zich een groot boek waarin oneindige gedachten worden

geopenbaard.

In het geschapen beeld vindt men de hand van de maker terug, want

iemand die iets maakt, legt er zichzelf in, en zijn product is alzo zijn

spiegelbeeld. God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. God lag
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al Zijn kunnen in het maken van de mens, en keek er daarna naar, en

zag dat de mens zeer goed was. Wij zijn Zijn beeldenschrift!

"De  Pentahof" is gebouwd, gericht op de zonsopgang en

zonsondergang, n.l. de diagonalen van het grondvlak.

Genade, genade, uit Zach.4:9 kan ook zien op juichkreten van

verwondering, dus: Hoe wonderlijk, hoe wonderlijk is dit!

Volgens Haggaï 2:9 zal de heerlijkheid van dit laatste huis groter zijn

dan van het vorige, op de plaats waar Jahweh vrede zal geven. Dit

geschiedt als de hemel en aarde geschud en bewogen zullen worden

door een wereldomvattende aardbeving, en wanneer de tronen der

koninkrijken zullen omgekeerd zijn, Hag.2:21-23.

Het Hebreeuwse 'chof' en Nederlandse 'hof' betekenen beiden 'haven',

een veilige schuilplaats.

Dat is de Ros Pinnah, de vijfhoekige hoofdsteen, Jes.28:16, een

beproefde steen, naar de Gulden Snede, van een vast fundament der

Schepping, het ordenend beginsel.

In Ez.21:25-28 wordt de huidige vorst van dat

land als 'goddeloos' getypeerd, en de kroon zal

van dat vorstenhuis genomen worden,

omgekeerd, omgekeerd en omgekeerd, tot deze

gegeven zal worden aan hem die daar recht op

heeft! Het Britse en Nederlandse vorstenhuis

stamt niet van David af, maar van Julius Caesar,

een Phoenicische-atlantide oorsprong.

Het is Zerubbabel, de Zemach in de eindtijd, die

daar recht op heeft, de bouwer van de laatste en

nieuwe tempel, een paleis, een hoofdsteen in

zeven paviljoens, de Spruit van David. Deze

nieuwe David, Ez.37:24 wordt koning over het herstelde Israël. En daar

komt het heiligdom, Ez.37:26. De realisatie is in volle gang!

De Poort des Hemels: Bethel is de poort des hemels. Aan de eenvoudige

steen die Jakob oprichtte zat niets kunstzinnigs. Jakob koos niet voor

een bewuste vormgeving, daarvoor was het de tijd nog niet.
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Toch was het een groot moment in de heilsopenbaring, en vandaar een

gedenksteen. Hier had iets plaatsgevonden

dat met God (de goden) en het

bovenzinnelijke te maken had. Hier was het

een spreken van God, van hart tot hart, met

Jakob. En het hart van een mens leeft

immers bij het meest oorspronkelijke, in dit

geval een ruwe steen als gedenkteken.

Er moet echter ontwikkeling zijn in een

mensenleven. Van het hart moet het gaan

naar het verstand, en door overlegging van

het verstand moet het gaan naar de handen

en voeten.

In het begin in de Godsopenbaring eenvoud en oorspronkelijkheid, en

dat zal het tot in het einde ook blijven. Maar met dit verschil dat die

eenvoud en oorspronkelijkheid volwassen zijn geworden, zodat er

sprake kan zijn van een 'gedenkteken als Altaar', hetwelk in het midden

des lands zal opgericht worden, Jes.19:19 en 60:7. Geen

brandofferaltaar, maar een gedachtenisaltaar.

Dat altaar heeft een weldoordachte vormgeving, met decoratieve

symbolen, die het in-beweging-zijnde leven uitbeelden, en de

verbinding tussen hemel en aarde symboliseren.   

De Jakobssteen geeft aan: Hier gebeurde het!

Het altaar in de eindtijd geeft aan: Hier zal het gaan gebeuren!

Die poort des hemels is dát punt op aarde waar de kosmische

samenhang der dingen zo volledig mogelijk is geprojecteerd, en waar de

onlosmakelijke eenheid tussen onze planeet en de rest van het

universum wordt uitgebeeld, zoals bv. bij de 'Jakobsladder'.

De poort des hemels is de poort van de Goden, en daarin zijn op diverse

manieren de hógere eenheid vastgelegd.

Alles wat bestaat is vijfvoudig, zei Pythagoras. De kosmos is

vijftienvoudig, 3 x 5, dus een verhouding van 1:3.

Het  Pentagram is de volmaakte vorm van het vijfvoudige, en heeft een

basishoek van 36 graden. Een cirkel heeft 360 graden, en de verhouding
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1:3 toegepast op 360 is 120. Delen wij 120 door 36 dan krijgen wij

3,3333333..... oneindig.

De hóógste kosmische orde draagt het getal 15. Intelligentie is daarvan

het symbool, en deze verslaat de kracht, bedwingt het vuur met water.

De basis in het universum is de cirkel, welke Jahweh beschreef over het

'vlakke des afgronds', Spr.8. Het is de bolvormigheid. Een bol is niet

een tweedimensionaal vlak dat zich kromt in de 3e dimensie. De bol is

niets anders dan een opgeblazen stip, de 1e dimensie, en heeft slechts

één verschijningsvorm, groot of klein maakt niet uit. Altijd zijn lengte,

breedte en hoogte hetzelfde, dus is er slechts een ééndimensionale

eenheid! De cirkel kan niet zonder middelpunt. Omtrek en middelpunt

kunnen niet zonder elkaar, en ook leven en dood schijnen niet zonder

elkaar te kunnen, daar het zaadje moet sterven om te ontkiemen.

In de natuur heerst het basisprincipe van de eenvoud, enkelvoud.

Kosmos betekent: eenvoud. Toch is er verloop tussen hitte en kou,

waaruit de hoge- en lagedrukgebieden voortkomen. De basisstructuur

der natuur is hitte en kou. Hitte als

dynamische kracht; kou als statische kracht,

beiden op zoek naar balans. En zo zoekt het

leven door de dood heen naar stabiliteit, naar

de onvergankelijkheid.

De cirkel is dan ook geen kromming, maar

een rechte lijn die volkomen rondgebogen is,

in volmaakte balans. Daar is o.a. de zon, en

andere planeten voorbeeld van.

Alles in de natuur is spiraalvormig, dat toont

het op zoek zijn naar evenwicht. Dit ideaal

wordt nu nog niet bereikt. Die volkomen harmonie zal wel bereikt

worden in de nabije toekomst.

Ook ons universum heeft een omtrek en centrum. Dat centrum is het

heetste plekje (Barneveld = brandveld) met de grootste massa, en de

omtrek is het absolute nulpunt. Pi is de omtrek van een cirkel, en 3,14 x

diameter is de omtrek.

Piramide = pi + ra (de radius of straal) en mide is het midden.
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Tijd is de 2e dimensie, is de beweging welke voorafgaat aan het

kromtrekken van de lijn, waardoor de 3e dimensie ontstaat, dat is

ruimte.

Tijd is de zichzelf krommende ruimteTijd is de zichzelf krommende ruimteTijd is de zichzelf krommende ruimteTijd is de zichzelf krommende ruimte

In het grondplan voor de bouw van '"De Pentahof"' ligt de cirkel als

basis ten grondslag, en driedimensionaal levert het 120 driehoeken op.

Wanneer wij een maatlat langs de diagonaallijnen legt, zien wij dat uit

de ééne vorm de andere vorm voortkomt, en dát is eenheid met

stabiliteit.

Welnu, om als 'poort des hemels' te fungeren zal het  Pentagram als

hoogste vorm van eenheid centraal moeten staan. Dat weet Lucifer ook,

en daarom gebruiken (misbruiken) zijn aanhangers het pentragram

dikwijls.

Een poort des hemels moet dus een soort kosmisch monument zijn,

waarin de eenvoud van het oergeheim zich openbaart en ontvouwt. Het

moet de som zijn van historische, culturele en religieuze leven op aarde.

Dat kan van de Grote Piramide niet worden gezegd, daar deze reeds

vele generaties oud is.

De poort des hemels moet het product zijn van wetenschappelijk,

wiskundig, geometrisch, mathematisch, astronomisch, architectonisch,

religieus en cultureel speur- en ontwikkelingswerk!

Het moet een encyclopedie zijn van fysieke en psychische

wetenschappen. En het moet uitdrukking zijn van de wetenschap der

nummers, cijfers, maten, gewichten, tonen, vormen, stralingen, kleuren,

trillingen, reflexen, etc. De hemelpoort moet behoren tot de kosmische

orde van het getal 15. Dat is driemaal het  Pentagon, waarin de eenvoud

en zelfwerkzaamheid de basisformule vormen. Bij deze

zelfwerkzaamheid geldt, om met zo min mogelijk middelen evenwel het

hoogste te bereiken, in zo kort mogelijke tijd.

U begrijpt toch wel dat zoiets een altaar moet genoemd worden, waarop

héél ons hebben, bezit, kunnen, ja ons hele leven aan is opgeofferd!

Bij de piramiden is deze formule weliswaar uitgewerkt, maar dit zijn

géén cultuurmonumenten, omdat zij allen berusten op rechtlijnigheid.
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Als de basisformule van alle cultuur 'zelfwerkzaamheid en creativiteit'

is, is rechtlijnigheid immers een tegenstelling! Zodra wij in een

rechtlijnige maatschappij terechtkomen van high-tech en industriële

slavernij via lopende band en bio-industrie, verdwijnt alle

zelfwerkzaamheid en vindingrijkheid. De machine zorgt daarin voor

productie, en ontneemt ons de creativiteit.

Kunst is stilstaande beweging. Kunst moet het in-beweging-zijnde

leven uitbeelden. Wanneer wij de hedendaagse kunstwerken bezien, zijn

dat meestal rechtlijnige abstracties, waaruit niet het in-beweging-zijnde

leven straalt. Dit zijn meestal de betaalde en gesubsidieerde

kunstenaars. De échte kunstenaars hebben hun prestaties nooit als

werken bezien, als betaalde arbeid, maar als de hoogste vorm van

menselijk kunnen, om met de geringste middelen het hoogste te

bereiken, waarbij loon naar prestatie niet in het geding is. Het gaat

alleen om de liefde tot het werkstuk!

Op die unieke manier gaat de Schepper te werk, en laat Hij de vervallen

tabernakel van David weer opbouwen. Zie Amos 9:11. Dat is Gods

bouwkundig herstelplan. Hut is in het Hebreeuws 'Cukkah', sukkot, tent,

cottage, paviljoen, Strongs 5521.

Wij vinden dat het Barneveldse wapen het mooiste wapen ter wereld is,

waarin op unieke wijze het Goddelijk

herstelplan wordt gesymboliseerd, door de

beeltenis van de pop in cocon, die zich ontpopt

en tot vlinder wordt. Verschillende

lichaamsorganen hebben de vorm van een

vlinder, denk aan de longen, de schildklier, etc.

De Latijnse naam voor vlinder is lepidoptera

(schubvleugelig).

Vlinders worden nauw verbonden met de lente en zomer, met de bloei

en zon, geur en vrijheid. Weinig dieren worden zo hoog gewaardeerd

als de vlinder. Een vlinder is immers een levend schilderij! Toch hebben

zij slechts één functie, nl. het zorgen voor nageslacht, of het

instandhouden der soort. Op gelijke wijze heeft de Schepper maar één
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doel, om d.m.v. Zijn herstelplan

Zijn soort te doen overleven, n.l.

het Vrouwenzaad.

Davids tent werd verwoest. Het

h u i s  Davids  wer d  e e n

afgehouwen stam, waarvan de

wortel niet te zien is. De Brits-

Israël-aanhangers menen -m.i.

ten onrechte- in het Britse en

Nederlandse vorstenhuis de

voortzetting te zien van het huis

Davids. Er zal echter een nieuwe

loot  verschi jnen uit  de

afgehouwen stam van Isaï. Eén der weinige bomen waarbij men zulks

kan zien is de eik. In Basan stonden veel eiken, en dat is in Nederland

het geval. Holland is een eikenland. 

God zorgt voor Davids nageslacht. Hij herstelt Davids huis. En het huis

van God wordt gebouwd op zeven pilaren, als zeven paviljoenen, zoals

wij dit in '"De   Pentahof"' hebben toegepast.

De Kröller-Müllers, grondleggers van ons nationale park 'De Hoge

Veluwe', beschouwden bouwkunst als 'basis voor elke zielsuiting: strijd

tussen subject en object, waarbij het subject uiteindelijk wint'.

Vanuit een hógere zielsuiting hebben wij "De Pentahof" gebouwd in

vijfhoekvormen, waarbij het subject het object overwint. De vijfhoek is

ook een Juda-symbool, en de oudste Davidster was een vijfpunt, en

géén zespunt. Ten dien dage, staat er, wordt de tabernakel Davids weer

opgericht, als een hut of tabernakel welke de hoogste expressie geeft

aan de perfecte vormgeving en norm welke de Schepper gegeven heeft,

en in de Schepping inbouwde. De hoogste zielsuiting van de Schepper

was en is tevens de hoogste vorm van enkelvoudige eenheid, n.l. de

vijfhoek. In die vijfhoek is de Gulden Snee vervat, en dat is de hoogste

vorm van perfectie. Dat getal is de kosmische ziel. Dat is de maat aller

dingen, de EFA, Zach.5:6.
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Hiram, koning van Tyrus

De grove en ruwe diamant wordt pas waardevol

als deze geslepen is. In het licht schitteren de

vlakken en zien wij de kleuren op het

allerschoonst. Op gelijke wijze zal de herstelde

hut van David te dien dage, in de eindtijd,

opgericht worden, door Zerubbabel uit Juda.

Psalm 132:17.

Zerubbabel zal niet alleen een bouwkundige zijn,

maar ook een ontwerper, een wiskundige,

historicus, filosoof, musicus, dichter, techneut,

astronoom, theoloog, etc. Een bouwkundige heeft

de som van de menselijke kennis, en is ingewijd

in de wetten die de grondslag van de schepping

vormen, waarvan geometrie de voornaamste is.

Vandaar dat alle Vrijmetselaars Hiram en Salomo

hoog vereren, daar zij de grote bouwmeesters waren van de Tempel.

Bouwen gaat immers veel verder dan schilderen. Bouwen maakt

geometrie driedimensionaal. Bouwkunde is in feite vleesgeworden

geometrie. Oude tempels, synagogen, moskeeën, waren op het

geometrische principe gebouwd, zonder al te veel decoraties. In later

tijd, zoals bij de Gotische kathedralen ging de geometrie en decoratie

hand in hand. Maar een bouwer moet ook een geestelijke en

metafysische inspiratiebron hebben, en moet niet louter en alleen

technisch zijn. Dát getuigt immers van een hoge graad van

ontwikkeling. Voor zulke bouwers is een tempel of kathedraal veel

méér dan een "Godshuis". Zo'n bouwwerk is verwant aan de muziek,

een gebouw waarin de Allerhoogste als door muziek weerklinkt in de

oren der ziel.

Hoe kan men nu een bouwwerk bouwen waarin de Allerhoogste

weerklinkt en waarbij men Zijn aanwezigheid gevoeld, en Zijn

manifestatie waarneemt wanneer men er langs loopt of binnentreedt?

Welnu dat is het werk van de architect!

Architect komt van architecton, dat is 'meester', ambachtsman. Arche =

oer, iemand die de oerprincipes verstaat. Een arc is een vlamboog.

Volgens Plato is de bouwmeester dé meester van allen die iets

scheppen, en is de bouwkunst de belangrijkste wetenschap boven andere

kunsten!
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Woningbouw als product van Goddelijk onderricht

De schepping is het machtigste wonderwerk, maar ook de cultuur, nl.

datgene wat tot stand is gebracht door mensenhanden. Het is de

Schepper Die de mens onderricht; en toch is de cultuurgeschiedenis er

één van 's mensen ellende, moeite en strijd, waar echter ook

overwinning bijkomt.

Zónder Goddelijk onderricht komen stijlloze kunstwerken tot stand,

krijgen we wild-west, rock, wanorde en chaos. God zeide tot Noach:

Maak U een ark van goferhout! Goddelijk onderricht is: de mens tot

zelfwerkzaamheid brengen. Hij onderwijst in de weg die wij hebben te

verkiezen. Ps.32. In die onderwijzing zit ontwikkeling; van de oude

ploeg als boomstam tot een moderne ploegschaar, van een tent tot

woonpaleis.

Als alles maar in overeenstemming is met de natuurwetten, bevrijdt de

techniek van de soms wrede natuur. De natuur bevat op zich

verdervende elementen, die dodelijk zijn als wij ons er niet tegen

wapenen. God onderwees Noach hoe hij de natuur (het water) via de

techniek (de ark) kon gebruiken om te overleven. Petrus beschrijft hoe

niet de ark in de eerste plaats, maar het water Noach tot redding werd,

n.l. door het toepassen van de juiste techniek. Hetzelfde water dat vele

mensenlevens kostte... tilde Noach op! De Ark vereiste niet veel

kunstvaardigheid, daar een klein schip bouwen veel meer van de

bouwer eist.

De tabernakel van Mozes was ook al weer ingenieuzer dan de ark.

De ark was tot tijdelijke woning voor Noach en zijn gezin met de

dieren.

De tabernakel was een tent tot woning voor Jahweh, mobiel. Later de

tempel, een woning voor Jahweh, met publieke ruimte.

Van de tent waarin men vroeger leefde tot de hedendaagse woning lijkt

een kleine stap, doch het heeft eeuwen geduurd om zo ver te komen. De

tent was kwetsbaar, en bood de mensen minimale privacy. Het huis is

geriefelijk en weerbestendig, onroerend.

Doordat de ontwikkelingen (het Goddelijk onderricht) niet hebben

stilgestaan, hebben wij nu datgene bereikt wat wij bezitten. De

Geestelijke ontwikkeling achter dit alles is niet naar willekeur van de
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mens, nee, door de algemene goedheid van de Schepper is er nog veel

goeds tot stand gekomen ondanks de zondeval

Na de zondeval zag de mens zich geplaatst in een wereld die hem

vijandig gezind was. Die wereld moest gecultiveerd en leefbaar worden

gemaakt. En dan zien wij vanuit de tijd van Adam twee hoofdlijnen

werkend, n.l. de lijn van Kaïn, en de lijn van Seth.

Kaïn gaat steden bouwen, schept zich een stadscultuur, verwijdert zich

steeds verder van de natuur en de Schepper. Seth is een eenvoudige

nomade, leeft in tenten, dicht bij de natuur en scheppingsorde.

Lang hebben de aartsvaders als nomaden geleefd in tenten, en pas later

in Palestina is men huizen gaan bouwen, dit, terwijl Kaïn reeds lang

steden en huizen had gebouwd. Het huis is immers een vast deel van de

grote wereldruimte, afgesloten van de rest. Een tent is een beweeglijk

deel van de wereldruimte. Het huis is in feite een wereldje apart, ter

bescherming van het heilige zaad voor het huwelijk en het gezin. In een

huis hoort de liefdesvlam te branden als gave van Jahweh. Want, zoals

Hij is in Zijn wereld, zo behoren wij te zijn in onze wereld. Ruimte om

te rusten, ons af te zonderen, ons te ontwikkelen en voort te planten.

Die zelfontwikkeling hield de Schepper de mens voor, nl. door Zelf op

het vlak van de afgrond een cirkel te beschrijven (de ruimte) en die

cirkel te doorbreken, open te buigen (de tijdruimte) waarin wij zijn

geplaatst. Wij zijn beperkt, afgepaald door deze dingen. Tijd is daarom

duur, in tweeërlei opzicht. Duur in de zin van kostbaar, en duur in de zin

van lengte, afmeting.       

God onderrichtte de mens om een woning voor zich te bouwen, en dat

ging heel simpel. Men nam een rechte stok en plaatste deze in de grond.

Daar omheen hing men een kleed, en dat noemde men "tent". Die stok

symboliseert de tijd-lijn, en het kleed er omheen, is als de cirkel, de

ruimte. Dit model is een driehoekvorm. Beth = Huis, leefruimte.

Later ging men hutten bouwen, de blokhutten, kubiek en vierkant. En

hebben wij uiteindelijk onze huidige vormen van het huis, vierkant met

een puntdak er op.

Als sluitstuk zien wij de vijfhoekvorm, de  Pentavorm van het huis, als

hoogste vorm van enkelvoudige lichamen, waarin tijd en ruimte

samenspelen en tot rust komen.
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Toen de Schepper het fundament van TIJD en RUIMTE legde, dat is,

een cirkel trok over het vlak des afgronds, Spr.8..... zongen de

morgensterren vrolijk hun lied.

Ten tijde des avonds zal het weer

licht zijn, en zal de morgenster....

avondster zijn, zoals Venus,

vijfpunt, zo komen wij weer terug

tot de vijfhoekige bouwvorm.

Venus beschrijft elke acht jaar een

vijfpunt, en deze vijfpunt gaat in

1200 jaar langs de Dierenriem.

Ook Kaïn heeft niet stilgezeten, en

ook hij kent de  Pentabouw, zie in

het gigantische  Pentagon-building

nabij Washington, vanwaaruit de USA de wereld domineert.

De Nefilim, het ras van de lichtgoden, brachten ons het vierkante huis

van hout. In Griekenland woonde men eerst nog in ronde en driehoekige

huizen en tenten, maar de Nefilim/Atlantiden brachten er vierkante

huizen. (zie P. Los. De Germanen).

Het begrip 'boer' stamt af van Pûr of Bûr, uitspreken als poer en boer,

betekent: gevestigde. En gibûr (hoog-Duits) is een inwoner, een

medeburger. Gi = mede, en bûr = woning.

In Babylon hadden de goden woningen in Sippur en Nippur (let op de

beide namen en hun laatste uitgangen).

Het begrip 'boer' hangt dus nauw samen met het begrip 'woning'.

Ons woordje 'Huis' heeft een dubbele betekenis: a, een menselijke

woning, en b, een menselijk geslacht ( het Huis van Oranje).

Bij de indo-Germanen was het huis heilig, met een vuur er in dat nooit

mocht uitgaan. In het Duits komt 'bûr' nog voor als 'kooi' (vogelbauer)

en als 'nachbar', of het Engelse 'neighbour', dat is 'naaste', een

medeverwant.

Het begrip van het Germaanse/Arische/Noordras-huis omvat dat van de

haard als centrum, de vuurplaats, en het dak als bescherming, en daarbij

het grondbezit als voedingsbodem voor de familie, die het vuur altijd

brandend moet houden (wij zien de organische eenheid). Erfgenaam

betekent dan ook: deelgenoot aan....
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Die organische eenheid verbrak Kaïn met zijn stedebouw!

De benaming 'boer' werd gegeven aan het hoofd van de familie, van die

organische eenheid. Dit begrip 'boer' had weinig of niets te maken met

landarbeid.

Plaats het begrip 'Boer' in de rij van platonische lichamen, en dan

krijgen wij het woord boerderij. De ontwikkeling van de woning verliep

van tent naar hut, van hut naar vierkante huizen, en uiteindelijk de

Pentabouw. Zelfs daar hadden onze

ouden oog voor, daar in Kootwijk

vijfhoekige spiekers of hooibergen

zijn teruggevonden.

Uit de chaos rijst de mens

langzaam op tot de perfectie, en

daarvan is het  Pentagram hét

volmaakte symbool, niet alleen

voor het Adamsras, maar ook het

Lucifer-ras gebruikt (ten onrechte)

dit symbool.

Wij zien dit symbool van Kaïn overgaan op zijn nageslachten, in

Babylon van toen, tot en met heden. De religie van Kaïn was een

natuurreligie, aanbidding van de Zon, en opbrengsten des lands. Dit

offer was Gode niet welgevallig!

De Zonnedienst heeft Babel gekenmerkt, en het is te zien dat het oude

christendom tot en met heden, grotendeels deelneemt aan de

Babylonische Zonnediensten met hun zondagverering!

Van Salomo's tempel kan niet worden gezegd dat dit een specifiek huis

voor Jahweh was, noch dat dit de weder opgerichte tent van David was.

De feitelijke bouwer van deze tempel was ene Adoniram, of Hiram

Abiff, een Feniciër uit Tyrus, 1Kon.5:16, 7:13-15; 2Kron.2:13-14.

Hij was een meester-bouwer en verstond de geheimen van getallen,

vormen, maten en decoraties, en hun toepassing in de geometrie.

De Fenicische moedergodin was Astarte, die door gedwongen

geslachtsverandering de christelijke wereld binnenkwam als Astoreth,

de mannelijke duivel. Astarte was de koningin des hemels, en de ster

der zee, de Stella Maris.
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De tempel van Salomo vertoont dan ook grote gelijkenis met de tempels

van Astarte, waarvan ook Salomo aanbidder werd, 1Kon.3:3, 11:4-5.

Het Hooglied is één lofzang op Astarte, een donkerkleurige godin!

Salomo roept tot haar af te komen van de Libanon, van de top van

Amana, van Senis en Hermon. Op die toppen werd Astarte

aangeroepen!

De kerk heeft het Hooglied altoos genomen als voorbeeld en type van

de Bruid van Christus. Nu, om dit nog langer te handhaven zal moeilijk

zijn! Er liggen wel punten van overeenkomst in, maar niet de zaak

zelf!!!

De berg Hermon stond vol van heiligdommen van Astarte. Hier zag

men het zgn. St. Elmusvuur, en aanbad men de natuurverschijnselen en

atmosferische elektriciteit. Zie onze brochures, serie Elektra.

Terecht kunnen wij ons afvragen of déze tempel ooit David voor ogen

heeft gestaan. En gezien de vele duizenden zinloze inwijdingsoffers en

slavenarbeid, zou men zeggen dat dit niet in overeenstemming kan zijn

met Gods wil. Er wordt in de Schrift dan ook over een ándere tempel

gesproken, over het herstel van Davids hut, en wel in een kustland, hoog

in het Noorden, waar de Geest tot rust zou komen, zoals in Zacharia

staat vermeld, gebouwd door Zerubbabel.

De HoeksteenDe HoeksteenDe HoeksteenDe Hoeksteen

In Jes.28:16 en Zach.10:4 lezen wij van de 'Hoeksteen'. Dat is de

'pinnah', zie Strongs 6439, dat is een hoofd, bolwerk, leider, verblijf.

Daar zit de wortel 'pen' in, dat is een hoek, omdraaien. Een pinnacle is

een torentje, top, hoogtepunt, kroon, van torentjes voorzien.

Een 'pinnah' is dus een verblijf of bolwerk, met als hoogtepunt torentjes

als kronen, een hoekig of vijfhoekig verblijf.

Jakob zag te Pniël Gods aangezicht, Gen.32:20. Pniël komt van pen-ee-

ale, Strongs 6439, of te wel het vijfhoekige zicht van God. Pen of  Penta

is vijf. Pniël is de plaats waar Jakob zijn broer Ezau tegemoet trok, en

worstelde met de engel van Ezau, de ''God'', die hij overwon. Daar rees

de zon hem op, gelijk de vlinder in het Barneveldse wapen zich op de

opkomende zon richt. Toen werd Jakob strijder met God genoemd, dat

is Israël.
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In Hag.1:1 lezen wij dat Zerubbabel de Hoeksteen zal voortbrengen, zie

ook Zach.4:6. Zijn handen hebben dat project gestart en zullen het ook

voleinden. Daarover zijn de ZEVEN verblijd, de 7 God, de Wijsheid die

Haar huis bouwde op 7 pilaren. Dat zijn de 7 ogen van God die het land

doortrekken, het land der 7 provinciën.

Zerubbabel = Zer-babili, spruit van Babel, van de stam Juda,

Matth.1:12, en Hag.1:14, geroemd om zijn bouwkwaliteiten.

De Hoeksteen welke Zerubbabel in de eindtijd moet bouwen, is in feite

een onmogelijke opgave (een grote berg, die tot een vlak veld wordt,

Zach.4). Het is een vijfhoekig bouwwerk met torentjes als kronen

(gekroonde stenen), van vijfhoeken die zich steeds omdraaien. Zulks is

het basisplan van de PEN TA HOF.

En in die tijd dat dit bouwwerk gebouwd wordt en gereed is, zullen de

tronen van de koninkrijken der aarde omgekeerd worden (grote

revoluties), en de aarde ongekend zwaar zal beven, zie Hagg.2:7,22.

Zagen wij tussen 1988 en 2012 geen grote gebeurtenissen, zoals de

Golfoorlog, het uiteenvallen van de Sovjet unie, en de hereniging van

Oost en West Duitsland, de oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië, etc!

Dan zal Jahweh Zerubbabel nemen en hem tot een zegelring stellen. Hij

was medewerker van de hogepriester Jozua. Bij en boven die Hoeksteen

is een gouden kruik met olie (de Geest) en de twee olijfbomen
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(getuigen) in het Noorderland, Nederland, Zach.6:8, alwaar de Spruit

het altaar in het midden des lands zal oprichten, 6:12. De Spruit

(eigenlijk: Begroeiing) is een vertakking en afstammeling van Juda,

David.

Lees Amos 7:7-9! Deze Hoeksteen, van de mensen weliswaar

verworpen, is door God tot een hoofd des hoeks gesteld. Dat is

wonderlijk in ieders ogen.

De pilaren van het koninkrijk der hemelen

Het Rijk van God rust op twee pijlers, het koningschap en het

priesterschap. Men denkt ten onrechte dat de twee pilaren Jachin en

Boaz daar op wijzen, daar dat symbolen zijn van in- en expiratie,

mannelijk en vrouwelijk. Jachin is de IA-kinestos en Boaz de Bo-asma.

Kinestos = beweging, op en neer; asma ziet op het orgasme. Dus

symbolen van generatie of voortbrenging.

Het Rijk der Hemelen wijst niet naar de orde der priesters uit Levi, maar

naar Melchizedek. Ps.110 en Hebr.7-9.

Bij een koning hoort een steen, een troon, en bij een priester hoort een

altaar. De koningen in Israël werden allen gekroond op de Jakobssteen.

En bij een priester/koning behoren beide!

Let op dezelfde ophef van Jes.19:19 en Amos 9:11, n.l. 'te dien dage',

zal Jahweh een altaar en opgerichte steen hebben in het geestelijk

Egypte (=Holland) waarmee het koning/priesterschap voor het nieuwe

tijdperk wordt ingeluid.

Het gaat om het onvergankelijk priesterschap, de hoogste vorm van

perfectie (violet). Dat wijst naar de hoogste manifestatie der Goddelijke

volmaking, via de 7 archangels, 7 ogen, 7 pilaren, etc.

Ook Zerubbabel stamt van David. Het enige echte Davidszegel is een

vijfpunt, en géén zespunt! Alleen het  Pentagram is symbool van de

hoogste kosmische orde van perfectie.
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Zo ziet het familie wapen

V.d.Meer eruit

Uit die baarmoeder des dageraads, de oerbron, zal uw jeugd zijn, Ps.110

(dat is de geboorte van het nieuwe Israël). Tot dat startpunt moeten wij

terugkeren, de baarmoeder van het Licht, de Pent-alpha!

Vandaar het verbond met David, waaruit de Enige Herder en Vorst zal

worden verwekt, Ez.34:23, de Plant van Naam.

Een secundair symbool van Juda is de waterlelie (de Gentiaan is het

familiewapen van de familie V.d.Meer).

Ps.89 spreekt heerlijke taal over David en het verbond met hem. Dit is

onvoorwaardelijk, 2Sam.23:5. De vertaling: 'hoewel Hij het nog niet

doet uitspruiten' moet zijn: 'want zal Hij het niet laten bloeien?' Er zál

straks weer een begroeiing te zien zijn, een plantenpartij, een familie,

afstammelingen van David!

2Kron.13:5 het zoutverbond, dat wil zeggen het onveranderlijke

verbond, zie Luk.1:30 dat Hem de troon van David zal worden gegeven.

Via een Spruit van David, komt de priester-koning naar Melchizedeks

orde, als aardse Zerubbabel in de eindtijd!

De takjes uit Ez.17 zijn bovengronds, geplant op

een hoge berg, ver buiten Palestina, kunnen nooit,

als dochters van Zedekia, de Troon van David

vertegenwoordigen. De bloedlijn loopt altijd via

de man, niet via de vrouw. Vandaar dat de kroon

omgekeerd, omgekeerd en nog eens omgekeerd

zal worden, tot hij komt bij dien die daar wettig

recht op heeft. En dat is Zerubbabel, de scheut of

begroeiing uit de afgehouwen tronk.

In de eindtijd zullen de kinderen Israëls zich

bekeren, Hosea 3:5, en Jahweh zoeken, en hun

koning David, nadat zij vele dagen gezeten hebben zónder troon, vorst

en offer.

De Zemach is de Spruit, beter vertaald is het de Begroeiing.

De begroeiing is meer een eindproduct dan een nieuw begin, een loot of

spruit. In de eindtijd zal dan ook het eindproduct te zien zijn. Het

eindproduct van wat God op verborgen wijze in het leven heeft weten te

houden, gelijk de kleine Joas in de tempel voor de kwade Athalia.



57                                          "De   Pentahof"

Het geheim van de waterlelie

De Begroeiing, zoals een waterlelie het water bedekt, is wonderlijk. De

lelie is symbool van de scheppingsdrang, en is verwant met de Hagal-

rune en levensboom. De lelie is symbool van de reinheid, kuisheid, van

het moederprincipe. De lelie als 'fleur de lis' komt veel in Frankrijk

voor, o.a. bij de Hugenoten en adellijke families. In Friesland zien wij

de waterlelie eveneens. Dikwijls zien wij bij de waterlelie een bij,

symbool van bezigheid, om honing te halen

De Friese vlag heeft 7 waterleliebladeren, pompebladen, hartvormig.

In Hoc signo vinces betekent: In dit teken zult gij overwinnen. Leidt ons

dat naar het grote geheim van David?

Lucifer zal het ons vertellen. In het boek

v a n  M a r k  P r o p h e t  ' C o s m i c

Consciousness' p.256 II, geeft de engel

Lanello de boodschap door dat hij eens

priester was in de tempel van de Logos in

Atlantis.  Hij  beweert  dat  hi j

reïncarneerde en later als Lot, Aesop,

Marcus de evangelist, Origenes, en

Launcelot Du Lac, hoofdknecht van

Camelot, de hartslag van King Arthur was, en als Clovis die Frankrijk

verenigde onder het protestantisme, onder de Fleur de Lis van Saint

Germain. Dus een zeer groot hervormer!

Wij zien dan ook de Fleur de Lis veelvuldig in Frankrijk gebruikt, en

ook de Priori de Sion gebruiken deze.

Du Lac in het Frans betekent: Van der Meer! Het familiewapen van

V.d.Meer is de waterlelie, drie pompebladeren! Het voorgeslacht van

V.d.Meer komt uit Friesland, en mogelijk daarvoor uit Frankrijk, van de

Hugenoten. Friesland is Fry-sak, van Isaak, zoon van Abraham. Zit in

Frankrijk zijn nazaat als de 'Du Lac's?' weerspiegeling van de Van der

Meer's?

Het Franse fleur de lis-symbool geeft drie-in-een bladen te zien, en het

Nederlandse Van der Meer-wapen geeft drie losse waterleliebladeren te

zien.
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Een nota uit 18-03-1994 van onze

buurman JvdPol was exact 1111,11 

Bab-ilu = Babylon is de poort der

verlichting, welke tot de drie

grote wereldgeheimen leidt, die

aan Salomo, koning Hiram en

Hiram Abiff waren geopenbaard,

als de 1 - 1 - 1. De kabbalistische

111, waarlangs alle gematria zich

beweegt.

God is géén drie in één; nee,

Jahweh is één, en de openbaring

is drie, de drievoudige vlam des

Geestes. Dát is het wat zich op

P i n k s t e r e n  o p e n b a a r d e ,

lotusvlammen als tongen,

verdeeld in drie, n.l. Liefde,

Wijsheid en Kracht!, in Hem, Die

de Weg, de Waarheid en het

Leven is.

Op de treeplank van de Gouden

Koets is een grote waterlelie aangebracht, als symbool van

voorzichtigheid.

Het symbool van de perfectie is het  Pentagram, waarin de Gulden

Snede, met Pi en Phi. Is het toeval dat mijn naam dit geheim opsluit?

Pieter Frank van der Meer, neem de 7 beginletters: Pi-fra-me, dat is het

frame van pi, of te wel 22/7e = 3,14, het frame of de begroeiing van

heel de schepping!

De plant in het Barneveldse wapen

Het plantenrijk voorziet ons van een rijkdom aan voedsel en drinken,

maar.... wij mensen moeten daarbij ook de kunst van het eten en drinken

willen leren. Het is niet waar dat wij met een "hap, slik en weg" kunnen

spreken van "eten".

Wie voedsel tot zich neemt tot opbouw van zijn lichaam, moet en mag

dit slechts doen in een rustige stemming. Tijdens het eten moeten wij

zoveel mogelijk passief zijn; dus niet tijdens een zakenlunch allerlei
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zaken afhandelen, niet heftig disputeren, en geen personen aan tafel met

wie men ruzie heeft.... de strijd gaat immers inwendig door.

Voor een goede spijsvertering is rustig eten onder vredige

omstandigheden een vereiste. Geest en materie zijn niet te scheiden en

werken op elkaar. Onze stemmingen werken op onze maag, en op het

gehele lichaam.

Wij zijn grotendeels opgebouwd uit geestelijke krachten die wij

"gedachten" noemen. Positief denken is van het grootste belang. Ons

denken geeft ons leven richting, geeft ons een uitstraling (aura) waaraan

wij herkenbaar zijn. De wijfelaar zult

U aan zijn lopen, doen en laten snel

herkennen, alsook de zelfverzekerde.

Wij moeten het tot een tweede natuur

maken rustig en rechtschapen te zijn.

De flora helpt ons, en gelukkig zijn

de mensen die bomen en planten

liefhebben, die genieten van een

mooie tuin en boswandeling. Van het

plantenrijk komt niet alleen

materieel voedsel, maar vloeit ook voedsel tot ons voor onze geest.

Planten en bomen geven ons een geestelijke kracht.

De planten en bomen, en ook de dieren zijn een levende gedachte van

de Schepper, zij vormen onze verwanten. Ons waarnemingsvermogen is

wel erg afgestompt vergeleken bij Adam, die al het geschapene een

naam gaf naar de aard van het voorwerp.

Het plantenrijk voorziet ons van zuurstof, de levensvoorwaarde voor

mens en dier. Als wij zien dat wij van de zuurstof moeten leven welke

de bossen en planten ons geven, krijgen wij hen lief. Wij moeten dan

ook niet gaan "sleutelen" aan de bomen en planten, want door het

zogenaamde "veredelen" treed degeneratie op.

Bij elke ademtocht halen wij iets van de bossen en planten in ons, en via

onze longen komt de zuurstof in ons bloed, worden onze hersenen

gevoed... zodat gezegd kan worden dat wij ons denkvermogen kunnen

gebruiken dankzij de bomen en planten.

60                                          "De   Pentahof"

Onze liefde voor al het geschapene is daarom de weg tot het zich steeds

vernieuwende hogerop gaande leven. Dit leven stroomt ons uit 1001

bronnen toe, als wij het maar zien.

Wij krijgen zelfs kleding van de bomen en planten o.a. katoen, en

beschutting via het hout, en ook warmte door verbranding.

De flora openbaart ons het Goddelijk element van schoonheid, zoals de

leliën des velds in heerlijkheid Salomo te boven gingen. De aarde zou

een kale woestijn zijn zonder flora en fauna. Planten en bomen brengen

ons ook genezing toe, en de zegen van ons "dagelijks brood", met al die

lekkernijen als honing, bessen, vruchten, noten, etc.

Van de bomen en planten komen ook heerlijke dranken, een genot en

rijkdom aan vitaminen. Men kan ook de verkeerde kant op ermee, o.a

door drugsmisbruik. Planten en bomen geven ons een geestelijke kracht.

In of op het Barneveldse Wapen ontbreekt de plant ook niet.

"De   Pentahof" en 

de waterlelie

Genot in zelfrealisatie

In ons mensenleven is slechts één ware diepe vreugde, en deze ligt in

het zich kunnen ontplooien van alle gaven en krachten. Deze realisatie

van ons zélf is te zien als goddelijke roeping in dienst van de

Schepping.

Dit is de vreugde in de door ons verrichtte arbeid.

Werken is bouwen.
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Het Hebreeuwse woord voor bouwen is banayh. Sara dacht zelfs

gebouwd te kunnen worden uit Hagar, Gen.16:2, dat is  zonen te kunnen

krijgen. Bouwen staat direct in verband met "zoon". Het Hebreeuwse

woord Ben is afgeleid van Banayh en betekent zoon, en Benjamin is

Zoon van de rechterhand, de hand waarmee men arbeid verricht en

creatief bezig is.

De stam banah leidt tot tarnit, dat is het bouwplan. Er is directe

verwantschap tussen Banah en Tarnit, tussen zoon en bouwplan, dat wil

zeggen, het generatieproces, 2Sam.7:27.

Genot is een vrucht van de met hart en ziel verrichtte arbeid, en in de

arbeid maken wij bouwplannen, zijn wij bezig iets te genereren. Men

legt heel zichzelf in het product, en daarna mag men er op terugzien, dat

is het genieten !

In onze moderne wereld is men genot gaan scheiden van arbeid. Arbeid

ziet men als een noodzakelijk kwaad, en men wil slechts genot na en

zonder arbeid, in brood en spelen. Veel vrije dagen, brood en spelen,

geld en goed, maar .... zij geven niet het genot wat men er van

verwachtte.

Genot is namelijk niet te koop, en genot verdubbelt zich niet als men

rijk wordt. Men realiseert daarmee niet het zelf van de mens, men mist

het doel van het leven, men presteert niets.

Het genot ligt in de 1e plaats in de creatie, en niet zozeer in de recreatie.

Creatie maakt zelfvoldaan. Recreatie geeft niet wat men er van

verwacht, en vraagt om steeds meer. Genot is afgeleid van nietsdoen, en

dat doet men pas na inspanning en arbeid. Wij komen dan op de

kosmische wet van het dienen, want bezig zijn is dienen, het dienen der

Schepping en de Schepper.

Alle geschapen dingen hebben een zelfstandigheid, maar er is toch ook

een samenhang van alle dingen, het een is er om en voor het ander. De

een kan dit, de ander dat: BESTAAN = DIENEN.

Dienen is geen dwang maar vanzelfsheid.

Er zijn hierin in hoofdzaak drie trappen :

De 1e is de levenloze stof, de materie, de mineralenwereld, alles dient

en staat in dienst van het leven (bouwen, opbouwend, het Banah volgens

het bouwplan of bestek.

Uit de aarde spruit immers ons brood voort en ons water.
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De 2e is de fossiele wereld, de flora en de fauna. Hier krijgt het dienen

meer vorm, de enkeling dient de massa, het exemplaar dient de soort, de

moeder het kind.

De 3e is de mensenwereld. Hier krijgt het dienen de hoogste vorm, want

de mens is bewust van wat hij doet, en waarom hij iets doet. In de

samenleving dient ieder de ander, wetend of onwetend, maar het is er

wel. De mens is egoïst, en zou alleen zichzelf dienen, maar Gods bevel

luidt : Dient elkander, de meeste onder U zij aller dienaar. 

Ook in ons lichaam zien wij de kosmische wet van het dienen, want

elke hartklop getuigt van een onzichtbare Macht in ons leven die ons

maakte en ons leven in samenhang met de ons omliggende wereld

bracht. Hij ordende dat, en dat ordenend beginsel ligt afgebeeld in het

Pentagram, de Vijfpunt, nl. de GULDEN SNEDE, de sectio Divina.

Volgens dit principe is de ganse Schepping gebouwd, Banah. Dit is de

heilige maat, de EFA,  PI en PHI, 22/7 = 3,14 = pi, en o,618 is PHI

Er is er Eén nl. de Schepper  Die ons ogen gegeven heeft om mee te

zien, en zou Hij Die ons ogen gaf Zelf Niet zien ??

Zou Hij die de wet van het dienen gaf Zelf niet dienen?

De wet van het dienen toont deswege dat ons leven zinvol is, er

samenhang is, en wij deel uitmaken van een zeer groot geheel, waarvan

alles in elkaar past en op elkaar afgestemd is.

Het symbool van dit alles is de Vijfpunt.

Deze kosmische samenhang komt van Boven naar Beneden, zoals de

zonnestralen van hoog naar laag. De oude Egyptenaren zagen deze

zonnestralen dan ook als handen die ons dienden!

Alle gift is van de Vader der Lichten afkomende. Door Hem leven en

bewegen wij ons. Geniet daar maar heerlijk van, en benut al Uw gaven

en talenten met hart en ziel, want Hij heeft alrede een behagen in Uw

werken.

Uit dit alles zien wij wonderschoon dat de Opperste Wijsheid 

ten 1e  HAAR Huis heeft gebouwd = BANAYH

ten 2e  HAAR ZEVEN PILAREN heeft gehouwen, het tarnit, perfecte

indeling, wet en orde.

ten 3e  HAAR slachtvee heeft geslacht. Wie bouwt en werkt moet eten

ten 4e  HAAR wijn heeft gemengd. Wie werkt mag na-genieten.

ten 5e  HAAR tafel heeft toegericht = het genot



63                                          "De   Pentahof"

ten 6e  HAAR dienstmaagden heeft uitgezonden = de wet van het

dienen

ten 7e  ZIJ NODIGT = de mededeelzaamheid, het kosmisch geheel

Lees dit in Spreuken 9.

Dienen = Hebreeuws ABAD, to work, Strongs 5647, en Grieks is

Diakoneo, hulp.

Genot = enjoy, pred.3:13 5:17

Hebreeuws = RA'AH, Strongs 7200, komt van ZIEN. De Egyptische

zonnegod heette RA, afgebeeld als een oog. Rejoice = terugzien met

blijdschap op verrichtte arbeid. Het oog van de raaf heeft een scherpe

blik. R'uwben (Ruben) = het zien van een zoon, de vrucht der arbeid.

RUST, de sabbat staat tegenover werk, Abad.

Het lied der Schepping. 

Pythagoras sprak over het heelal als  "het Lied der Schepping", en sprak

daarbij over de "harmonie der sferen".

De Bijbel spreekt het in een verheven taal uit als van Hem "Die de

werelden dacht en zij waren".

Ons denken is slechts een nadenken over het grote denken Gods.

En hoever kan de moderne wetenschap haar excursie nog voortzetten

naar de Macrocosmos (het oneindige), en naar de microcosmos (wat

schijnbaar eindig is).

Aanschouw Gods werken, het is als een lied: de sterren stralen, de

cellen delen zich, atomen vibreren willekeurig.

Elke schaalgrootte heeft zo zijn of haar  eigen wereld(beeld), en elk

van die is in beweging. Een foto  of plaat is abstract, maar ook deze

komt tot leven als wij via een film tientallen beelden per seconde

afdraaien.

Alles is in beweging, en alles is getalsmatig.

Neem o.a. de celdeling van de huid, die geschiedt in 28 dagen = de

maancyclus. In de onderste huidlagen worden voortdurend nieuwe

cellen aangemaakt, en deze schuiven geleidelijk aan naar boven, waarbij

zij worden gevuld met hoorn wat in de cel wordt aangemaakt. Na 28

64                                          "De   Pentahof"

dagen zijn de cellen in de bovenste huidlagen aangekomen, en vormen

daar  de hoornlaag.

Elk organisme in de Schepping maakt een  ontwikkelingsproces door,

en elke reactie op een omgeving, tijdens een bepaalde levensfase, hangt

af van voorgaande milieus. Bij de mens wordt o.a. veel informatie

opgeslagen in het immuunsysteem over diens milieu in het verleden. De

voorgeschiedenis van een organisme is in hoge mate bepalend voor het

heden  en de  toekomst. 

Het 2e wezenskenmerk van levende organismen is dat hun ontwik-

kelingsproces een resultaat is van de

unieke wisselwerking tussen  genen

en milieu. Bij het genotype is

bepalend wat tijdens de bevruchting

door de zaadcel en eicel als aanleg

voorhanden is nl. de genen die als een

serie DNA-moleculen in de kern van

de bevruchte cel zijn. En het fenotype

wat álle aspecten van het organisme

omvat in een bepaalde levensfase. Bij

een bepaald genotype behoort nooit

een vast fenotype. Feno-verschillen

liggen aan het milieu, voeding, etc.

Overal is harmonie, en Pythagoras

zag dit, of liever, hoorde dit als een

lied dat door het heelal ruiste.

"gewone" mensen horen die "muziek"

van het heelal niet of nauwelijks,

want hun geestelijk gehoor is afgestompt; slechts de ruwe klanken van

de aardse materiele dingen dringen tot hen door ... als .... geld, weelde,

brood en spelen, etc.

De muziek van het heelal bekoort slechts weinigen. Deze muziek

bestaat uit zeer vele tonen, maar smelt samen tot één harmonie.

Harmonie krijgt dan ook de betekenis van: juiste proportie,

evenredigheid, symmetrie.

Pythagoras noemde als eerste het heelal een "kosmos",  dat wil zeggen:

een sierraad, of kunstwerk. Al het geschapene bestaat uit getallen, de
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dingen zijn getallen. De regelmatige Vijfhoek, het Pentagram, werd

voor de Pythagoreers het meest heilige symbool.

In het  Pentagram lag hun grondstelling verankerd van :

       De kosmos is een kunstwerk, waarvan alle delen met het geheel

in harmonie zijn, waarbij alles overheerst wordt door het GETAL..

Het getal is een symbool voor de orde en harmonie, die overal in de

kosmos heerst. De grote Macro-kosmos is getal, en de kleine Micro-

kosmos is getal. Ons gehele lichaam is getal. Al onze organen hebben

een  eigen resonantie, trillingsgetal. Alles werkt via trillingen. Onze

stem, ons gehoor, .... alles werkt op trillingen, die getalsmatig meetbaar

zijn. 

Door de Wetenschappelijke Bibliotheek, een uitgave van Natuur en

Techniek is een lezenswaardige serie uitgegeven, waarbij o.a. de

"Machten van Tien", wij in het heelal, een heelal in ons.  Natuur en

Techniek, Stokstraat 24, Maastricht.

Als men deze boeken bestudeert leert men zien hoe klein en nietig wij

zijn en hoe groot de Schepper en Zijn werken zijn. Vandaar dat de

Morgensterren vrolijk juichten bij het eerste aanschouwen van die

grootse macht en heerlijkheid. Het Lied der Schepping, overal waar men

gaat of staat, ligt of zit, ruist het lied des sferen :   

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel Zijner handen werk.

De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan de

nacht toont wetenschap.

Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt

gehoord.

Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het

einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.

En die is als een Bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk

als een held, om het pad te lopen, etc.

De Hoeksteen:  de  Pentahof

De oude wijsheid wist dat de Macrokosmos en de microkosmos met

elkaar in verbinding stonden, en zo het boven is, zo is het ook beneden

op aarde. Vandaar bouwden de Egyptenaren hun tempels naar de

kosmische maten van de sterrenmoeder Noet. Men zag in de kosmos de
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geometrie, en deze heeft men met de bouwkunst verbonden sinds oude

tijden. (Sacred Geometry)

Hoe men de kosmische zaken op aardse projecteerde, kunnen wij zien

op een oude figuur, hoe de godin Safeh (of Seshet als godin van

constructies en fundamenten, zie het boek van Robert Temple "Die

Kristal Sonne") met de Farao een grondplan maakte voor een nieuw

bouwwerk. Ieder had een roede in de hand, die met een koord waren

verbonden, zodat men cirkels kon trekken.

Het was een oeroude ceremonie dat de Farao het grondplan voor een

nieuw te bouwen tempel uitzette via het teken van cirkels (de

levensbloem) op de grond

Safeh als godin ziet op een ster/planeet (waarschijnlijk de planeet

Jupiter en of Saturnus, waarover straks meer, of Sirius). Op deze

ster/planeet is het grondplan gericht.

Men cirkelde het grondplan uit. De Farao heette dan ook de

"koordspanner". Op deze manier bepaalde men de hoekpunten van het

te bouwen Godshuis. (kaftor = omcirkelen)

Als men  de cirkel getrokken had, plaatste men op de ronde lijn een staf,

en trok men door het hart van de cirkel een nieuwe cirkel, tot zesmaal

toe, en zo ontstond het hexagram (flower of life).

De cirkel is 360o en kan 6x verdeeld in 60o.

De Hexa is dualistisch, zijnde twee driehoeken over elkaar. Hoe kon

men tot de  Penta komen, de hoogste vorm van enkelvoud?
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Het doel van de tempel was immers om in contact te komen met de

Hogere Eenheid.                                                        

Uit de figuren van de cirkel zien wij hoe uit de Hexa  de  Penta

voortkomt, waarin de mensengestalte is geprojecteerd.

Het grondplan van de tempel was de

sterrenmoeder Noet, uitgestrekt met de

handen omhoog, in liggende vorm.

In het grondplan van "De Pentahof" is zulks

eveneens gecirkeld, maar niet naar het

voorbeeld van de sterrenmoeder, maar de

Barneveldse Vlinder, met de voelsprieten

vooruit.

De liggende mens (die nog slaapt of dood is)

is eveneens uitgebeeld in de Ark van Noach,

in de Tabernakel en in de Tempel, identiek

zoals de Egyptenaren dat deden.

Dit toont de drieledigheid van de mens, n.l.:

de voorhof, het Heilige en Heilige der heiligen.

*de voorhof voor oningewijden --

*het heilige voor de ingewijden --

*het heilige der heiligen voor de Hogepriester.

Van de voeten gaat het naar het hoofd, waar de zetel is voor het

kosmische bewustzijn. Gericht op de Zon en zonnekracht verwerkelijkte

de Farao zijn IK, en dat IK is de herrezen opgestane mens. (Zei Jesjoea

niet dat Hij de Opstanding en het Leven was ?)

Nu is de mens tot een vierledig wezen geworden: fysiek, etherisch,

astraal en een ik. Daaraan moet nog een hoger zelf worden toegevoegd

ter completering, en dat is de  Penta, het 5e deel of kosmische

bewustzijn.

De tempels waren horizontaal gemaakt naar het grondplan vanuit de

cosmos, en de verticale opbouw symboliseerde de opstanding of het

ontwaken van de mens, de groei naar volwassenheid.

De mens wordt ingeschakeld  en loopt het pad naar die vervol-

maaktheid. Farao Djoser voert dan ook de "heilige schrede" uit, of te

wel de "heilige maat", (de EFA).
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Op gelijke wijze was ook de Tempel van Salomo een toekomstbeeld

voor de Nieuwe Mens, een christos. Door de dood heen kon die nieuwe

gestalte zichtbaar worden. Door het afsterven van de rups/pop kan de

vlinder zich ontpoppen, de nieuwe hoogste vorm. Dan komt de

Pentagonale structuur uit de Hexagonale voort. De dualiteit sterft weg

en de eenheid komt daaruit voort.

De  Pentagon dodecaëder is alzo de nieuwe

grondsteen geworden.

Deze vijfhoek wordt ook wel Salomonszegel

genoemd, en zat in de Tempel verborgen, als

ingang tot het Heilige der Heiligen.

De stelling van Pythagoras bevestigt dat uit

de Hexa de  Penta voortkomt.

De Hoeksteen draagt het beeld van de

Macrokosmos, zoals  Jupiter en Saturnus

samen in 60 jaar een zespunt beschrijven, en

deze zespunt er 2640 jaar over doet om zich

langs de dierenriem te bewegen, staat deze

tegenover Venus die iedere 8 jaar een vijfpunt beschrijft, en deze

vijfpunt zich in 1200 jaar langs de dierenriem verplaatst.

"De   Pentahof" is in feite een 20e eeuwse  "tempelbouw", ziende op de

herrezen mens en ontwaking van de "verloren zoon", die opstaat en op

weg is naar het Vaderhuis.

"De   Pentahof" is een beeld van de Opperste Wijsheid die Haar Huis op

7 pilaren bouwde.

Na elke 7 jaar heeft de opgestane mens één paar zuilen opgericht, totdat

hij in 7 x 7 jaar = 49 er 7 paar inwendig heeft, dat is het Jubeljaar, het

50e jaar der vrijlating.

Het grote ontoegankelijke licht van de Schepper splitst zich in  de 7

kleuren van het prisma, en wordt de mens drager en uitdrager van dat

licht, en dan pas leert men de taal van vormen en symbolen verstaan.

Elk paar zuilen is gesymboliseerd door het zuilenpaar Jachin en Boaz:

Jachin = die God bevestigt.

Boaz = in God is sterkte.

Jachin is het priesterlijke: wijsheid als kracht (de Leeuw)

Boaz is het koninklijke: sterkte als uiting van spierkracht (de stier).
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Jachin en Boaz zijn nog dualiteiten. Jachin staat voor het water en Boaz

staat voor de aarde.

Wij hebben de flora nodig om zuurstof te verkrijgen voor het leven. In

ons aardse bestaan is de dualiteit nodig om te bestaan. Eenmaal tot het

Kosmische Bewustzijn gekomen zullen wij het koolzuur dat van de

afbraak uit ons lichaam komt, zelf weer omzetten tot zuurstof.

De Jachin-zuil  ziet op de regeneratie of geboorte, en de Boaz-zuil ziet

op het afsterven en de dood... daartussen ligt het proces van ademhaling,

de longen die zuurstof opnemen en koolzuur afscheiden. Eens zal de

herrezen Mens door de vernieuwende kracht van JHWH zichzelf van

zuurstof kunnen voorzien, als de donkere Boaz-krachten omgezet

worden in Jachin-levenskrachten. Deze metamorfose toont het

Barneveldse wapen op unieke wijze, en dat is geprojecteerd in "De 

Pentahof".

Intuïtief, onwetend hoe men dat vroeger deed, heb ik het grondplan

vanuit cirkels opgebouwd, vanuit de Hexa waaruit de  Penta

voortkwam.

De aardse kracht of doodskracht van Boaz ligt afgebeeld in het Bijbelse

verhaal van Ezau, de meerdere. 

De profetie zegt echter dat  de meerdere de mindere zal dienen. Aan

Jakob is de uiteindelijke zegen van de Hogere Eenheid toegezegd. Hij is

de man die in PNIëL overwon.

Pniël komt van Peen-e-ale, dat is pen e ale of  Penta, het vijfhoekige

aanschijn van Jahweh, de volmaakte eenheid.

Het einde dezer 20e eeuw is Ezau, en daaruit komt als een metamorfose

voort het nieuwe Jakob, het begin van het VREDERIJK.

Uit de afstervende pop komt de nieuwe VLINDER.

"De Pentahof" is symbool van de grondsteen voor de Nieuwe Mens en

Nieuwe samenleving, het Vrederijk van de Messias, wat uitmondt in het

Koninkrijk van God op aarde.

De plant in het Barneveldse wapen

In het Barneveldse wapen wordt duidelijk voorgesteld dat de groei niet

van deze wereld alleen komt, maar uit een andere wereld n.l. vanuit de

Cosmos, door de Zon.
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De zonnestralen  die vijfhoekig zijn afgebeeld geven tevens de richting

aan waarin de energie wordt getransporteerd.

Van een stengel of van een tak werd oudtijds een staf of scepter

gemaakt, en dat waren symbolen van hoog gezag. De ouden zagen

daarin een goddelijke kracht aanwezig. In de scepter of staf zit de

"kracht der aarde", en zij herbergen het mysterie van de groei.

In de scepter en staf zetelt de geheimzinnige scheppende kracht die de

aarde bezit en welke zich in de flora openbaart. Zo spreekt Jakob over

Juda de zegen uit dat de scepter niet van hem zal wijken. In Juda zal die

geheimzinnige kracht  uit de andere wereld zich openbaren via het

altoosdurende koningschap.

In de oud Griekse wereld moest iedere spreker een scepter in de hand

houden, want als spreker geeft men raad, en die wijsheid heeft de mens

niet van zichzelve, maar uit de goddelijke wereld, waarvan de scepter

een symbool was dat de spreker met die wereld in verbinding stond.

Men zag in de scepter een goddelijk voorwerp. De staf van Mozes,

Ex.3,4, werd dan ook de "STAF VAN GOD" matteh HaGod genoemd,

Ex.17:9. Het gaat bij deze staf tegelijk om het gezag van het gesproken

woord. De staf kon verandert worden in een slang. En wat hebben nu de

staf en slang met elkaar van doen ?

De staf was bezield met de scheppende levenskracht der aarde, de bron

van inspiratie. God kon zelfs de "staf des broods" breken. Brood is de

"staf" waarop het volk leunt om te bestaan. Door de stengel of stok,

waarvan de staf is gemaakt, komen de levenssappen voor de vrucht,

waarvan de mensen moesten eten om in leven te blijven. De voedende

eigenschap spruit dus uit de aarde. In Egypte sprak men dan ook van de

"ziel" van het brood, de bataw.

De staf was een teken dat iemand inzicht had in de levensorde der aarde

zoals deze zich kenmerkt in de flora. De slangenstaf stelt het

onvergankelijk leven voor, en was in de hand van de god die door het

dodenrijk reisde. Niet alleen de stengels of takken, maar ook het

gesproken woord bezit die magische kracht der groei, en was drager van

die hogere energie. Het woord is het menselijk spraakvermogen,

waardoor het mysterie van de levensorde der aarde kan worden

meegedeeld. Zo had de herder ook altijd een staf bij zich, waarvan wij

in Psalm 23 lezen, Uw stok en staf vertroosten mij.
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Wij zien, de Plant in het Barneveldse wapen, toont ons  duidelijk het

mysterie der groei. De plant zit met haar wortels in de aarde, de

mineralenwereld, en met haar steel, bladen, bloemen en vrucht in de

lucht, de etherische wereld, en krijgt haar energie enerzijds van bene-

den, anderzijds van boven, door de zon. In Openbaring lezen wij: Ik ben

de Wortel  en het Nageslacht  van David, en de blinkende Morgenster.

Openb.22:16.

Ziedaar de scepter van Juda.

De "goden" bouwden met de Farao's  hun tempels op het grondplan van

7 cirkels, zie de levensbloem; 

De Wijsheid bouwde Haar Huis op 7

pilaren, platforms, Spr.8, en naar dit

voorbeeld is het grondplan van "De

Pentahof" ontworpen.

De Farao's kwamen in hun geometrie tot

het grondplan van de 7 cirkels, waarin het

Hexagram zich vertoonde, niet tot het

grondplan zoals in "De   Pentahof" is

gebruikt, om 7 vijfhoeken  te projecteren

waarin of waartussen de hexa gevangen

zit.

De Hoeksteen of Dodecaëder gaat er van uit om de Hexa te omsluiten,

terwijl de Farao van de Hexa uitgaat om tot de  Penta te komen.

"De Pentahof" is als een vlinder of zwaan (die de zonneboot trekt)

gericht op de zon. De Farao maakte zijn tempel naar het voorbeeld der

planeten: Jupiter/Saturnus en Venus.

Heden ten dage zien wij in de mensheid hetzelfde streven als in de

Farao om vanuit de Hexa-wereld te komen in de  Penta-wereld. Op zich

lukt dat wel, maar het is een wereld van Lucifer, waarin het  Pentagram

iets gedraaid is met de toppunt naar beneden.

Dat geeft en toont een hectische maatschappij, vol geweld, criminaliteit,

oorlog en eigengereidheid, verval. De zuurstof die de mensheid

dringend nodig heeft om te leven, en om te overleven, en om tot

herrijzend leven te komen ..... verbruikt de mensheid in motoren,
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vervuilt men de lucht door uitlaatgassen, kapt men de zuurstof

producerende wouden om ten bate voor hout industrie, etc.

Nee, de  Penta-overwinning van Farao blijkt een demon te zijn.

De overwinning  ligt in een ándere constructie n.l. zoals afgebeeld in het

grondplan van 'De Pentahof'. 

Farao kwam via Isis x Osiris tot het product Horus, het magische

vierkant  van Mars of Venus .

(Osiris = Saturnus, Isis =Jupiter ). Het magische vierkant van Pan

(pantherion) de zonnegod, levert 6 rijen, van 1-36.

Hiervan heeft Pythagoras zijn stelling afgeleid.

De ware Messias-sleutel van David ligt in de geometrie, om vanuit de

cirkel te komen tot de lijn, de driehoek, het vierkant en de vijfhoek. De

echte Davidster is een vijfpunt, en geen zespunt.

Niet Heliopolis der Farao's (de zonnestad in de oudtijd) en ook niet de

hedendaagse steden vol smog en geweld, maar

het Nieuwe Jeruzalem zal de oplossing

brengen.

Het is de stad van Jahweh, niet van RE of RA,

de zonnegod, de personificatie van de

middagzon (man met valken-kop).

Wij zullen uit dit zonnestelsel met onze planeet

weggaan en onder het licht van de 12e planeet,

het Hemels Jeruzalem komen.

Het Hemelse Altaar, de stad lag vierkant, naar

de Naam van de God Jahweh, getalswaarde 10 - 5 - 6 - 5 =   26.

10x5x6x5=1500. 15 is de perfecte kosmische orde.

Uit het kubieke, vierkante hart, komt het ommuurde, het supplement, de

Pentavorm.

In de dodecaëder zit de kubus, en op z'n kant gezien is dat een

hexagram, een poort des hemels, van de volmaaktheid (getal 10)

Werkelijk het komt, het is er reeds, en de toekomst is veiliggesteld.

De mysteries der piramiden worden langzaam ontsluierd. Naar het

jongste onderzoek van Schotse archeologen (Teleac-serie) zijn de

ventilatie-kokers in de Grote Piramide richtingaanwijzers naar het

sterrenbeeld ORION (de vlinder).

Macrokosmos en microkosmos zijn elkaars gelijke. Alzo hebben de

oude Egyptenaren hun piramiden gebouwd, en de ligging is een
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weergave van Orion. De drie piramiden van Gizeh , daarvan liggen er

twee op één rij, en de derde kleine piramide wijkt af. Zo is het ook met

de middelste sterren van Orion: Alnitak, Alnilam en Mintaka! Zie onze

brochure 624 over de Triple-A-status van Nederland.

"De   Pentahof" is eveneens naar het 'Vlinder-principe' gebouwd.

Orion is de hemeljager, en is het meest indrukwekkende sterrenbeeld.

De grote ster Bethelgeuze heeft wel 3000x meer lichtkracht dan de zon.

Rigel heeft wel 25.000x meer lichtkracht.

Orion komt van de Hebreeuwse wortel "licht".

Orion is de 'Ur- ana = licht des hemels. De Uhr-an = de Oude van

dagen, of de Vader der Lichten, of de "Komende Prins".

Verlengt men de lijn van Orion's gordel, dan komt men bij Sirius, de

helderste ster die er is.

Eridanus ligt onder de voet van Orion. Oudtijds

zag men de Nijl als de steel van de lotus, en de

Nijl-delta als de bloem. Zo ligt ook Nederland.

De Rijn heet ook Eridanus, en de mondingen

zijn zeven, dat is als een lotusbloem.

In Egypte was het dodenrijk het "Huis des

Levens". De wereldorde was het "Huis van het

NET", gelijk een geweven kleed. De god Thot

regelde de wereldorde. Sesjat was de godin van

het schrift, zij is de zeven-godin. Als symbool

heeft zij een ster met 7 stralen. Zij schreef "In

den Beginne", met naast haar  Zeven Wijze

Bouwmeesters, de Zaisu.

Dit lijkt op Spreuken 8/9 dat de Wijsheid haar huis bouwde op 7 pilaren.

Zeven ziet op de totaliteit.

Het schrift was oudtijds geen dode letter, maar bezielde realiteit. De 7

bouwmeesters horen op het "eiland der ontvlamming"; dit eiland is een

stuk land wat uit het oerwater is ontstaan, en daar begon het leven, de

ma-a-t, het levensritme. Piramide  = lichtmaten. De heilige maat = Pi en

Phi, 3,14 en 1,1618. Op dit eiland hebben de 7 wijze bouwmeesters de

duisternis overwonnen en de wereld opgebouwd, en daar staat ook de

heilige ASJD boom (de Phoinix  is de heilige eik bij de Grieken).
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Dit alles vinden wij merkwaardigerwijze terug in het Barneveldse

wapen. Daarin is Helios, de zon, met vijfhoekige stralen, waarin de

Heilige Maat is, de Gulden Snee. Ook zien we er het eiland, de zgn

"nul", en de heilige boom; en ook de vlinder bestaande uit 7 hoofddelen,

6 vleugels +romp.

Het dodenrijk werd daar op dit eiland tot een land des levens. De twee

vijanden : dood en leven, verzoenden zich aldaar. Dit is de plaats waar

de zon opgaat in het Oosten, door de kosmische poort, daar waar de

wegen van de nacht overgaan in de dag. De zonneweg is de weg der

goden (Babylon). Veren of vleugels zijn de symbolen van dit

verrijzende nieuwe leven.

Het Egyptische Huis des Levens is het dodenrijk, Apsu, de woning der

grote Goden. Daaraan is het getal 7 verbonden. Dit vinden wij terug in

Nederland. De Leeuw met 7 pijlen, de 7

provinciën, de 7 grote riviermondingen, de 7

eilanden in de kop. En in dat land ligt de

heilige MA-A-T, de Gulden Snede of de

EFA, pi 22/7e, alwaar de esoterische

wijsheid is verwerkt in een hedendaags

bouwproduct, n.l. in "De   Pentahof",

midden in het land, midden op de Veluwe,

op de grens van Bos en Bouwland.

Dat is het land van de Hades, waar Cycloop

woonde, de eenogige reus, en het volk van

dat land is nog steeds "eenogig", dwz blind voor haar eigen identiteit,

blind voor het metafysische.

Tijd en Ruimte zijn ons gegeven als grenzen waarbinnen wij leven en

denken. Wij kunnen uit onszelf niet buitentijdelijk of bovenruimtelijk

denken. Toch is er groei, Jes.55:9, naar het "Gode gelijk zijn", wat niet

in woorden valt uit te drukken. Het heelal is aan de wet van de

thermodynamica gebonden, n.l verval, dood. Alleen de  levende wezens

kunnen zich boven dit verval verheffen, zoals wij als levende wezens

iets tegen de zwaartekracht in omhoog kunnen tillen. Wij zijn instaat

om iets negatiefs om te buigen naar positief, om de dood te overwinnen

tot blijvend leven. Bij het eten worden dode mineralen in ons omgezet
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tot levende cellen met andere eigenschappen dan voorheen. Wij moeten

groeien van natuur tot geest. Die groei en metamorfose wordt

wonderschoon afgebeeld in het Barneveldse wapen, door de pop die

vlinder wordt.

Het getal. Het schrift was voor de ouden altijd magisch, waar een stuk

van de ziel in werd gelegd. De toverkrachtige godin Sesjat was godin

van het Schrift. Schrift en woord waren voor de oude Egyptenaren

dragers der scheppende energie. Geschapen dingen worden dan ook wel

"woorden" genoemd, Joh.1. Alles is getal, zei Pythagoras. Tellen heeft

altijd iets heiligs in zich, dat was te zien in Ex.30:12 en 2Sam.24. wat

niet klakkeloos mocht geschieden, buiten God om. Het getal is een

begrip, wat echter nog vol tegenstellingen zit. De antieke volkeren

waren zich volkomen bewust van het raadsel van het getal. Drukt een

getal van een groep van b.v. vijf nu een eenheid uit of een veelheid, was

voor hen de grote vraag.

De Egyptenaren zeiden van de Schepper dat Hij de aarde "geknoopt"

had (een Pentaknoop heeft een vijfhoek), dwz tot een organisch geheel

maakte. Iets wat geteld kan worden ... leeft. 

De heilige plaats in Thebe heet: Ipt-atsu, de getelde, dwz de volmaakt

perfecte plaats. Thebe is de stad met 7 poorten.

Moet men bij het tellen nu op het eindproduct zien, of op de

afzonderlijke delen. Ons volk bestaat ongeveer uit 16 miljoen individu-

en, maar of er nu 1 miljoen afvallen, de eenheid blijft. Het volk kan

worden geteld, en dat vertegenwoordigt dan een zelfstandig iets. Wat

geteld is leeft, en alles wat leeft is geteld, zelfs de haren van ons hoofd,

dwz het vormt een eenheid. Het getal dat een eenheid voorstelde ... was

heilig.

De ouden zagen in het getal een raadselachtige werkelijkheid. In het

getal is de organische eenheid van een veelheid te zien. Deswege is het

getal de kosmische ziel. De ziel van een levend wezen zetelt centraal, in

het midden. Vandaar dat "De Pentahof" ook in het Midden des Lands is

gebouwd, volgens het Heilige getal, vervat in de sectio devina der

vijfhoek.

Mene Tekel Upharsim, = Rekenen of tellen, dan wegen, daarna

scheiden of verdelen, om iets in balans te brengen. In het midden is de

balans, wat niet beter kan worden uitgebeeld dan door de vlinder in het
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Barneveldse wapen, waar in de romp het balanspunt zit om in perfect

evenwicht te zijn.

"De Pentahof": vormgeving van het zijn, en transformatie van het

bewust-zijn.

Nederland is Gods beveiligde erf ... Sion in het Noord-Westen.

Jes.32:18
En Mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in

welverzekerde woningen, en in stille geruste plaatsen.

In dit Sion ligt de grondsteen (4+1=5= Penta), zoals in de Grote

Piramide 5 grondstenen zijn. Dit Sion is/wordt het stenen koninkrijk,

verwekt door de God des hemels, Dan.2:44, hetwelk niet meer verstoord

zal worden, en aan géén ander volk zal worden overgelaten dan het

Israël-volk in Nederland, de ‘Galaten’, de 7 provinciën, de leeuw met 7

pijlen.

Sion is de perfectionering van sin = zijn. De gezichtsloze 0 ondergaat

dagelijks de zelfopoffering, om de weg tot zelfexistentie te voltooien,

van sin tot Sion.

Extase = onze originele “zijn”-staat. Het is de bewuste expansie van ons

zelf in een menigte van dimensies en vormen. In deze oerstaat vond ons

aller bevruchting plaats / de materie / het vlees. Extase is de

bron/baarmoeder des dageraads van onze wording.

Extase is hartstocht, uitgebeeld in een vorm.

"De   Pentahof" is vormgeving van deze oer-extase.

De Goddelijke kosmische energie (werkzaamheid) is hartstocht ---- en

al het geschapene is daarvan de vorm.

Extase is het naar buitentreden Gods, de bron van het Universum, het

zicht-, voel-, tast-, smaak- en hoorbare.

Extase is de uitdrukking van zijn als bewustzijnsvorm, het is de levende

cel in de zee van kosmische energie. Het is de wederzijdse

samenwerking tussen vlees & geest, wat in vervoering brengt (o.a.

binnen het huwelijk van tweelingzielen). Het is de weg naar steeds

hógere eenwording. Het is de weg naar de Gods-completering, want Hij

is niet ‘compleet’ zolang niet een ‘kern’ van al het geschapene

uitgeselecteerd en met Hem verenigd is, waarvoor de vrouw zorgt.
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Dit is de Sofia/wijsheid die haar huis bouwt op 7 pilaren. Vandaar dat

de vrouw de verbindingsschakel is tussen vlees/sex & geest, tussen de

biologische energie & de kosmische ziel!

Extase is het bewijs dat ons vlees & onze geest één zijn!

Extase is het bewijs voor de kosmische éénwording.

Via extase wordt ál het andere jezelf, de éénheid.

Het vleselijke is eerst, daarna het geestelijke .....

Het biologische is de schakel in de eenwording met het hart en de ziel

van állen en alles wat bestaat.

Johannes 3:6 noemt dit wedergeboorte ..... komen tot zijn/zelfexistentie,

transformatie van het bewustzijn.

“Jezus zei: zo iemand niet geboren wordt uit water (materie) & Geest,

hij kan in het koninkrijk niet ingaan.” Joh.3:5

U ziet het aan de manifestaties, want zoals men de wind niet ziet, doch

slechts hoort, zó is het met die geboren wordt uit Geest. Het is het

komen tot zijn, het compleet maken van onze levenscirkel, van sin tot

Sion.  Het blijft echter niet bij een cirkel; nee, het is een concentrisch

uitdijende cirkel/spiraal, naar steeds hoger peil.

Lucifer werkt tegengesteld d.m.v. eros/zelfgenot, egocentrisch, en

loskoppeling van vlees & geest, o.a. via techniek.

Grieks “techné”= methode/kunstvaardigheid.

Moderne (Lucy) techniek doemt als het monster van Frankenstein op.

Kan de Lucy-techniek ons helpen naar de weg tot zijn? Nee,

onmogelijk, want de massa-mens kan (helaas) niet doordenken en is als

“kuddedier” op de wereld geplaatst, en in feite een willoos object voor

Lucifer (±85%). 12% meent te kunnen denken, doch slechts 3% der

mensheid is pas écht in staat te denken, om bóven omstandigheden uit te

groeien en tot zijn te geraken. Slechts voor deze weinigen is er een kans

van slagen doordat zij geestelijk méér ontwikkeld zijn. En de rest dan?

Daarvoor is “geestes-technologie” als pedagogische wetenschap nodig.

Immers, veel hooggeleerde wetenschappers en technici zijn geestelijk

zéér arm en infantiel. Zij kunnen hun eigen levensomstandigheden

niet/nauwelijks veranderen. Zij kunnen geen tegenslag omwerken tot

triomf, doch zoeken dikwijls hun uitweg in drugs/drank/verslaving/sex,

of storten in elkaar.
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De massamensen zijn volgzame dienaren van de omstandigheden, en

groeien helaas niet in geest. Zij hebben geen moed om het noodlot bij

de keel te grijpen en om te vormen tot iets hógers.

In de technologische stroomversnelling van deze eeuw zien wij het

overgrote deel der mensheid verdrinken in de golven der levenszee. De

3% denkers en 12% elitairen hebben nog geen kans gezien om op aarde

een leefbaar klimaat te scheppen; ondanks high-tech, overschotten en

humaniteit is er nog geen perfect systeem om hun zwakkere broeders

een ontwikkelingskans te geven. Toch komt die samenleving er, het

Koninkrijk van Jahweh. Ook slechts een kleine kern van Israëlieten

zullen zorgen voor het groeien van de geest.

Lucifer spiegelde voor dat de geest van de mens vrij is, doch dat is

slechts ten dele waar. De geest is aan geestelijke wetten gebonden, zo

goed als het vlees aan vleselijke wetten onderworpen is. Zoals o.a. de

slavernij destijds is afgeschaft, zo zullen in het Rijk Gods alle

tégenwettige systemen/structuren worden aangepakt en afgeschaft en

nieuwe technologieën  komen, die waarachtig vertrouwen uitstralen,

want zonder dat houdt een samenleving nooit stand.

Het Marxisme/communisme houdt géén stand, mislukt op dit punt,

omdat het géén geestes-technologie heeft om de mensheid zó te

veranderen dat zij de nieuwe maatschappijvorm op hun schouders

voortdragen. De dwang werkt immers negatief, de mensen staan er niet

geestelijk achter. Alleen materiële technologie zónder iets aan de geest

te doen brengt de mens niet hogerop. Indoctrinatie laat de geest niet vrij.

Marx gebruikte de Bijbelse idee voor verandering van de maatschappij,

doch de maatschappij die blijvend gebaseerd is op zelfzucht houdt op

elk punt de geestelijke groei der mensen tegen. Alleen een maatschappij

van wederzijds dienen en delen geeft ontplooiing aan alle inherente

menselijke eigenschappen, en leidt tot sociale gerechtigheid.
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De 3% denkers zullen als de 3 helden van David door de Filistijnse

barricaden moeten doordringen om het water uit Bethlehems bornput te

halen, niet voor henzelf, maar voor de mensheid!!!

Niet de uitbuiter en slimme zakenman zal straks nog “succesvol”

worden genoemd, maar hij/zij die het zwaard weet om te smeden tot

ploegschaar, die het noodlot omvormt tot triomf.

De geest zal domineren en overwinning geven, en dáárvan is "De 

Pentahof" voorbeeld ..... het zichtbaar maken via vormgeving van de

geest in de materie = kosmische wisselwerking.

Het komen d.m.v. zelfverloochening tot zelfexistentie. Een Rijk vormen

wat gebaseerd is op recht, waarheid, zelfopoffering = ethiek, filosofie en

religie. JHWH is de Kracht tot volvoering van het program om tot die
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hógere levensorde te komen. Het echte evangelie is geen abstract

begrip, maar levend feit!!

Onze kosmische afkomst

De Schepper heeft met Zijn bouwstenen alles wat wij zien gemaakt, wat

volmaakt was in delen, d.w.z. dat de mogelijkheid van het materiële

aanwezig was om tot verval óf tot perfectie te geraken. Verval treedt in

als het aan zichzelf wordt overgelaten, en perfectie komt pas nadat de

door God aangestelde “samenwerker” (de mens), de materie zou hebben

veredeld.

Wil men deze vervolmaking intern doorvoeren (afwijken van het

Pentagon naar Hexagon) dan valt de éénheid weg, en ontstaat de

dualiteit. Dát is Lucifers idee of werkwijze. Luci wil de hogere vorm

van eenheid van binnenuit, hoewel dit tot tetra/ying-yang leidt.

De hogere vorm van éénheid is extern,  via de 2 phi-spiralen, terug naar

het vaderhart. De appel is het symbool geworden van deze vorm.

Nachash & Lilith verleidden Adam & Eva tot het “eten” van de

“verboden vrucht”. Dit leidde echter niet tot de hun voorgespiegelde

hogere éénheid, maar tot hun chaos/verval.

De meeste zaadvormen zijn eivormig, en door afsterving komt de

nieuwe plant voort. Alzo werd de mens van vlees en bloed ..... als het

zaad, waar de factor “herstel” inzit, gedwongen tot afsterven, waaruit

nieuw leven voortkomt. Hier zien wij het oordeel wederkeren tot de

gerechtigheid, waar mensen deze “herstel-factor” realiseren.

Die appel heeft regelrecht te maken met ons DNA/RNA; daar vinden

wij de 2 phi-spiralen terug. Via Nachash en Lilith is bij Adam en Eva

het serpentine spinalis-gif in de bloedbanen gekomen, wat tot mutatie

der cellen leidde. Wij als mensheid plaatsten ons op de weg tot verval,

en ons licht zou uitdoven.

Lucifer heeft ook een weg tot “verlossing”, n.l. om het licht in jezelf te

zoeken, het Ying-Yang, I am that I am, de god in de mens. Nee, het licht

is veilig in JHWH extern. Die volheid-compleetheid van God is het

getal 10, 2x de  Penta, is intern + extern, concave + convexe.

Lucifers volheid is 6, de hexa, twee driehoeken tot “Davidster”, het 666

toppunt. Satans huis is verdeeld, en de Hirammisten/Illuminati zoeken
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het licht te krijgen in de 10.  Hiram Abiff, de architect van Salomo’s

tempel. Hiram = khi-ram = levend, verheven. Abiff = vader.

In deze naam schuilt de sleutel tot het centrale mysterie der

vrijmetselarij. Men gebruikt de satansster én het  Pentagram. Hiram is

dan ..... het ”weder levend worden, verheffen in de oorspronkelijke staat

in de verhouding met de grote Vader”.

Hiram was de zoon van een weduwe. Weduwe in Sanskriet = ontbreken.

Het zgn. “verloren woord” zou door Hiram herontdekt zijn. Het is en

blijft een intern systeem. Men wil “meerdere” zijn zónder de mindere te

dienen.

De Schepper, als de grote Meerdere, zal altijd de mindere dienen. Het

Kaïn-systeem berust op: “Ben ik mijns broeders hoeder”. De Schepper

laat ons niet los, zelfs niet via onze val. Hij dwingt echter ook Lucifer,

die “meerdere” wilde worden zonder de factor “dienen” tot het dienen.

Het  Pentagram en het Heilige der Heiligen

Het Heilige der Heiligen was een perfecte kubus, zowel in de

Tabernakel, de Tempel als het Nieuwe Jeruzalem.

Het Heilige der Heilige was een kopie van het hemelse, waarin l x des

jaars op Grote Verzoendag de Hogepriester ging en het inwendige zag.
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De deuren waren gemaakt van Olijfboomhout, en de bovendorpel en

posten waren 1/5e deel van de muur. 1 Kon.6:31.

De ingang van het Heilige der Heilige was Pentagonaal! De

moffatvertaling heeft: “de vestibule en de pilasters vormden een

Pentagon”. De 5 pilasters waren van almug-hout, waaraan het

voorhangsel hing. 4 zijden werden gezien, de 5e was de deur.

Aan de voet van de ingang 5  Penta-trappen, en buiten de tempel 10

trappen = 15 totaal. Het getal 5 is uitdrukking van reiniging en

volmaking.

De  Pentagon-dodecaëder is gevormd uit 12 gelijkzijdige vijfhoeken.

Er is immers voortgaande ontwikkeling in tijd en ruimte, waarin de

kosmische, mathematische & wiskundige wetmatigheden tot

uitdrukking komen.

Er bestaan verhoudingsgetallen tussen de vlakken die in de

kristalvormen van de tetraeder, de kubus,  pentagon-dodekaeder en

ikosaeder, verborgen zijn, en de voortgaande ontwikkeling

demonstreren, n.l. 2, 3, 6 en 10.

Wanneer wij deze cijfers optellen krijgen wij het getal 21, wat het getal

is der verbindingen die mogelijk zijn tussen de 7 factoren van het

sleutelgetal 7 der driedimensionale wereld. (Jakob diende Laban 3 x 7

jr). 21 getal van meerderjarigheid. Vermenigvuldigd  geeft 2x3x6x10 =

360, en is de zaak “rond” 360E.

In Dan.10:13 is 21 het getal voor Israëls bevrijding.

In Hag.2:1  de 21e der 7e maand, terugkeer, Tempelherbouw.

Het getal 15 is het getal der vervulling, Luk.3:1, terwijl Hizkia nog 15

jaar te leven krijgt voor de zoon der vervulling.

Ook de maan heeft 15 dagen nodig om af te nemen en te wassen, terwijl

het Loofhuttenfeest altijd op de 15e begint.

15 is de  Pentamens, als Mozes, van groot karakter.

1. meegaand en zachtmoedig, Num.12:3

2. zelfverzekerd, onvoorstelbaar kalm in noodsituaties, Ex.14:3

3. edelmoedig, kan kritiek incasseren, Ex.16:8

4. kan luisteren naar anderen als leider, Ex.18:14,24

5. geen superioriteitsgevoel, Num.11:27, niet afgunstig, doch

sympathiek en teergevoelig.

---
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15 = groot van karakter!!

Venus: als morgenster Phosphoros/lucifer, als avondster Hesperos.

Een venusjaar is 584 dagen, een zonnejaar 365 dagen, zodat 5

venusjaren gelijk zijn aan 8 zonnejaren. 20 mei 2012 de Venus-

voorbijgang aan de zon, wat een zeldzaam gebeuren is. In 2117 herhaalt

zich dit pas weer.  

In de 5 venusjaren en de 8 zonejaren zit 5:8 dat is de gouden snee!

In die 8 jr heeft Venus 5 bovenste en 5 benedenste conjuncties, waarin

venus in de dierenriem een  Pentagram beschrijft (een verschil van 2

dagen).

Niets in de cosmos sluit perfect, alleen God is volmaakt. Door dit

verschil van 2 dagen verplaatst zich het  Pentagram van Venus in 1200

jaar langs de Zodiac.
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Barneveld, Stroe, Kootwijk, etc.

In de Bijbel komt men het woord “barne” enige malen tegen. Het

belangrijkste is Kades Barne, een oase ten westen van de

Negebwoestijn, uiterste van de stam Juda.

Kades = Heiligdom.

Barnen = branden, vuur.

Barn = opp. maat 10 tot 24e cm2 (1024), een atoommaat. (Brandplaats

van Atomair Vuur).

In het Hebreeuws  is bar - zoon, maar ook  veld. Kades Barne is dan

“Heilig Veld”.

In het Engels is Barn .... loods, verzamelplaats.

Uit het boek van drs. J. Eyceler, over Kades Barne p.118 nemen wij

enige gegevens over:

De woestijnreis heeft 40 jr geduurd, van deze reis worden de eerste 2 jr

en de laatste 2 jr beschreven, en de tussenliggende 36 jr vallen weg,

Num.20:14, en het volk schijnt 36 jr te Kades Barne vertoefd te hebben.

144:2=72 :2=36 is dus 1/4 van 144.

Adam heeft getalswaarde 144.  12x12 Nieuw Jeruzalem, en 12+12=24

chromosomen van het Adamsras. Het Hebreeuws voor "vloek" heeft

een waarde van 36 (6x6). Door de vloek van Achan stierven 36 mannen

te Ai, Joz.7:5. De getallen 1-36 hebben-een som van 666.

Te Kades Barne is het oude geslacht gestorven, en is een nieuwe

generatie opgegroeid om het beloofde land te erven. Dit proces wordt

op identieke wijze uitgebeeld in het wapen van Barneveld: de pop als

oude generatie die na 36 jr vlinder wordt. Het 1/4e deel van 144 is 36. 

144 x 1/4 = 36, en dit 1/4e deel zien wij in de linker bovenhoek van

Barnevelds wapen, de zon, die in totaal  16  Penta's zou hebben = 80

hoeken, waarvan de helft de 40 jr woestijnreis is. 9x40=360E de

cirkel/zon.

Barneveld heeft 9 letters, gemeenten, en is nu ná 40 eeuwen de cirkel

rond? : in 1453 was de Exodus; 1413 de intocht tot 1988 =  3400 jr.

Jakob werd 147 jaar minus 17 jaar in Egypte = 130.

Israël heeft in Egypte 430 jr vertoefd in slavernij, onder

“tabaksomstandigheden” zoals nu Israël in het Westen door deze

plant(en) wordt bedwelmd/verslaafd, waaruit de pop als vlinder
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opstijgt, net als Lot uit Sodom en Israël uit Egypte. De woestijnreis 40

jaar.

De pop heeft 6 rompdelen, om 7e te worden.

6 typeert het oude dat verdwijnt! In Kades Barne heerste een materiële

noodtoestand en geestelijke verwarring. ... Het oude raakt op, de pop

ondergaat metamorfose om vlinder te worden. Te Kades Barne begon

het debacle na de terugkeer der verspieders. Ook bij Korach, Datan en

Abiram oefent God wraak (=getal 9) via een vuur dat 250 man doodde

(5x50) (barnen is branden, vuur) en het was dáár waar een brand-veld

was van het oordeel over het heiligdom, kades. Barneveld is een

dubbele typering voor één zaak.

Bar = veld in het Hebreeuws en in het Hollands “veld”, dus 2x veld ...

Heilig Brand-veld.

Baraq is lightning, vlammend zwaard/ zon als in Barnevelds wapen.

Barah = uitkiezen, Bara = scheppen.

Cote = schaapskooi.  Veld waar de uitverkoren schapen Israëls

verzameld worden. Strongs 5523 Sukkoth = booths, tabernacle, tent,

hut, cottage.

STROE, komt dit van  het Hebreeuwse Tshuwrah?  = aankomst, gift.

Store = verzamelplaats in het Engels.

Stroe is één der oudste nederzettingen van ons land.

Jes.19:18   5 steden in Egypte/Nederland die Hebreeuws (er staat

letterlijk fenisisch) spreken.

De vertaling: één is een stad der verstoring .... is niet goed. Er moet

staan: Elkeen zal heten getrouwe stad!

Het altaar + opgericht teken heeft een letterwaarde van 5449 = som 22

wat de volheid is van de waarheid, de Opperste Wijsheid die haar huis

bouwt en haar 7 pilaren heeft uitgehouwen. Spr.9:1

De sleutel Davids demonstreert de leugen van de zgn. Davidster wat

géén 6-punt kan zijn, doch een  Penta is.  1+2+3+4+5 - 6+7= 22 de

volheid!!

Het  Pentagram  is het ordenend beginsel in de schepping waarvan de

Gulden Snee onderdeel is.
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Die verhouding der Gulden Snee gaat via een verdeling waarin het

kleinste stuk tot het grootste stuk even groot is als de verhouding tussen

het grootste stuk en het geheel.

Kleinste stuk 38,2 cm : grootste stuk 61,8 cm, of 0,61 8 : 1 en het

grootste stuk tot het geheel 61,8:100. De Fibonaccireeks (reeks van

Pisano) geeft dezelfde verhouding weer. De logaritmische phi-spiraal.

In de gouden snee constructie zien wij de vaste mathematische wetten,

die overal in de cosmos zijn terug te vinden. De Pentalfa.  Pentagram =

regelmatige vijfhoek, soms met de letter G (Geometer) in het midden.

Het  Pentaculum Salomonis was een vijfpunt, alsook het Davidszegel,

wat later door de Joden tot zespunt is gemaakt.

De kosmische wet der 15

Het magische vierkant van Saturnus levert 15 op, en in het centrum de

5. 15 is één der hoogste kosmische octaven, van positieve Godsliefde,

en vertegenwoordigt het centrum van ontwikkeling en intuïtie. Vijf

helpt de mensheid in haar ontwikkeling uit de chaos tot perfectie, via

het heilige getal 7. 15 is de geopende deur van het grote licht van de

Wet Gods  die de mensen bereikt, en is de uitdrukking van de

moederkracht in de schepping, het voortbrengen van nieuwe creaturen

(Isis), zo prachtig gesymboliseerd door de pop die vlinder wordt in het

Barneveldse wapen. 15 demonstreert de hoogste perfectie van de Wet. 

Het heelal is 15-voudig = symmetrisch. Simetra = sym meter,

all-moeder 1+2+3+4+5=15.   15 is de uitdrukking van de Godsnaam

YAH (9+6=15).

Het grootmeesterschap der zon

Wij zien slechts 1/4e deel van de zon in het Barneveldse wapen. De

10-heid van Pythagoras en de 3-heid maal zichzelf levert het absolute

op. Dit geeft harmonie met het oneindige, wat het werk is der zon. Dit

is de zogenaamde Steen der wijzen.

De Hermetische wetenschap is evenals alle reële wetenschappen,

mathematisch aantoonbaar (zie E. Levi deel 2, leer der hogere magie

p.203). Zelfs de Urim en Thumim (10 letters) en de therafim en efod
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zouden mathematisch hebben gewerkt via cijfers, alsook het Tarot. De

efod als magisch vierkant van 12 getallen en 12 woorden.

Urim - purimide- piramide = licht-maat.

Therafim in het Hebreeuws = hiëroglief, waarin Urim de hoge, en

Thummim de lage zijde was, het ja óf nee, wat correspondeerde met

de zuilen Jakin & Bohaz.

De zon : de pop : de vlinder én het absolute!

Konkave + convexe = 9 + 6 = 15   -   de tegenstellingen opgelost,

samengevoegd.
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De  Pentahof

Zonde is in het Engels sin, in oud engels synn, met als wortel es, to be

being.

Het Hebreeuwse woord sin = Maan. Land Sinear = Babylon/ maanland.

Sinaï = wetgeving in de woestijn/maanland = vrouwelijk.

To sin = zondigen, het risico lopen van:  te zijn. 

Te zijn = zelfstandig te existeren zonder onderwerping. 

Sin is volgens Strongs concordance. 5512 ook: Zien.

Het is de zelfexistentie van het leven, en juist dáárvan predikt het

christendom dat wij verlost moeten worden.

Zo werd “zonde” het voedsel en bestaansrecht van het christelijk

dogma ... iets waarvan wij bevrijd zouden moeten worden. Wat is

taal/woorduitdrukking misleidend!!

Wij moeten integendeel juist geraken tot zelfexistentie, te zijn, sin,

doch niet op Lucifers wijze via eigen experiment

Nachash zei: “gij zult als God zijn, en Uw ogen zullen opengaan”

dus zijn/zien Eva - zag, nam en at.

Adam en Eva mochten inderdaad van de Schepper tot zelfexistentie

komen, doch op Zijn tijd, en niet via voorlichting en orgasme van

Nachash met gevallen serpentine spinalis/gif.

Te zijn, te bestaan, te existeren = eeuws leven.

Het levenschromosoom verspeelden Eva en Adam door zich te laten

insemineren/besmetten/in te laten met Nachash (de slang). En Adam

met Lilith. Van deze besmetting moeten wij worden verlost/gereinigd.

Hetgeen wij bereikt hebben is inderdaad een vorm van

zijn/zelf-existentie, doch niet ten leven, maar “stervende sterven”, een

langzame zekere weg tot de dood.

De Wijsheid (Sofia) van Spreuken 8/9 heeft Haar huis gebouwd op 7

pilaren, waarvan de le pilaar is ...

te ZIJN ........ SIN ......  ZELFEXISTENTIE.

Israël kwam uit Egypte via de Rode Zee in de woestijn naar de SIN-AI

(een berg met 3 toppen = vrouwelijk) om te zien en te horen wat de IK

ZAL ZIJN, IK BEN DIE IK BEN ... te zeggen had.
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Zij gingen vandaar in de woestijn Sin (als een maanlandschap) naar

Kades Barnea, op weg naar het nieuwe SI(O)N, het nieuwe land van

zelfexistentie, waarvan de wet zal uitgaan, zoals van de Sinaï.

Hiervan is Nederland de navel der aarde, waar het moderne Kades

Barne (= Barneveld) symbool/vervulling is, om te zien wat

zelfexistentie is en wat de Schepper/ de Wijsheid) doet en hoe Zij

(=vrouwelijk) Haar Huis  bouwt op 7 pilaren, het Westers Sion = SIN +

0 = voltooiing, wat  dichtbij de woestijnvlakte (Kootwijkerzand) ligt.

Het Altaar van Jahweh in het Midden van het land wordt zichtbaar. Eva

... zag , nam en at (3 fasen); en het herstel in 3 fasen, via Sinaï met 3

toppen; en koning David met 3 tophelden; en Christus 3 dagen + 3

nachten in de aarde. zien, zijn en Septa (=7) in "De   Pentahof".
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Uit chaos tot perfectie, van tent tot Pentahof

Iemands woning is zijn kleed, zei een beroemd architect. De

oer-woning was een tent. Tent in Hebreeuws is ohel. De tent was van

geitenhaar, en met 3 palen opgebouwd, met touwen/zelen. De tent is

het moeder-principe, getal 3 / op 3 palen of 3 rijen van 3 = 9, en werd

altijd door vrouwen opgebouwd en afgebroken. Ohola en Oholiba, de

twee overspeelsters, zijn tent-namen, spreek-woordelijk voor Samaria

en Jeruzalem; Ex.23.

Ezau bouwde zijn tenten in de hoogte, in de bergen; één der vrouwen

van Ezau heette Aholibama = tent der hoogte.

De tent of hut kan vervallen, Amos 9:11, Ps. 18:12.

Men kookte in of voor de tent in potten welke aan een driepoot werden

opgehangen/vrouwprincipe.

Tenten zette men in het rond, zodat er een binnenplaats (hof) ontstond.

In "De Pentahof" is dit moederprincipe, de 3 gebruikt, drie  Penta's

tegen elkaar aan met 11 buitenvlakken, waarin alle maten zijn verwerkt

die van kosmisch/mathematische betekenis zijn.

De tent is ons oer-huis --- de primitieve woning; van lieverlee begon

het huis een vastere vorm aan te nemen.

"De Pentahof" is op het principe van de Wijsheid, Spr.9:1, gebouwd en

ontworpen, ook met een binnenplaats zoals bij het tentenkamp/de hof

die als schaapskooi diende (Kootwijk = schaapskooi- cóte). Sukkoth =

hut, tent, tabernakel.

De oervorm van de schepping begon vaste vorm aan te nemen in het

reptiel en ook deze oervorm is grondplan van "De Pentahof". Uit de

oervorm komt, kosmischerwijze, de  Penta grondvorm = de sleutel

Davids. De 6 / hexa als meerdere in structuur, waaruit de oervorm

voortkomt, moet de 5 / penta mindere dienen/voortbrengen = Perfectie.

Op déze wijze is "De Pentahof" een demonstratief voorbeeld van

datgene wat de Schepper uit de oervorm/chaos weet voort te brengen

namelijk: het perfecte huwelijk d.m.v. samenvoegen en optimaal

samenwonen = zijn.
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Van M.C. Escher

De tekeningen van Escher zijn veelsprekend.

Uit de 6-grondvorm komt het reptiel via het vierkant, oftewel in een

cyclus om hogerop te gaan tot vervolmaking n.l. via het  Penta-principe

van “ordening-perfectie” om, wanneer dat bereikt is stoom af te blazen,

want het gaat niet zonder inspanning, maar vergt soms het uiterste. Zo

is "De   Pentahof" als een oase in de woestijn, gelijk in Kades Barne,

waar het volk vertoefde.

De  Penta Appel-Ark

Je kunt er met een gerust hart een miljoen euro's op zetten als beloning

voor iemand die een gezonde appel vindt waarin geen vijf, doch bijv.

vier of zes klokhuisschildjes. 

Zo'n appel bestaat gewoonweg niet. Elke appel heeft een klokhuis dat is

opgebouwd uit vijf schildjes. Snij een appel horizontaal door midden,

en u ziet dan het Perfecte  Pentagram. De Schepper heeft de appel

gestempeld met het getal vijf. Over de gehele wereld heen, al die

miljarden appels dragen dit stempel, de vijf.

Het doel van de bloei is om de bevruchting d.m.v. stuifmeel van de

eicellen in het vruchtbeginsel te doen plaatsvinden. Dan ontwikkelt
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zich de vrucht. Alle vruchten hebben een vruchtwand, waarbinnen zich

het zaad bevindt. Het  doel van de vrucht is om het zaad te beschermen,

tot voortbestaan van de soort. Alleen een vrucht die zich ontwikkelt uit

het vruchtbeginsel kunnen wij rekenen tot “ware” vruchten (bijv. de

perzik). Een vrucht die zich ontwikkelt uit het vruchtbeginsel én de

bloembodem is een “schijnvrucht” (bijv. de appel), want het klokhuis is

bij deze vruchten eigenlijk de échte vrucht. Dit

zogenaamde klokhuis bestaat bij een appel uit

exact vijf delen! De meeste mensen eten het

vruchtvlees van de appel (de schijnvrucht), en

gooien de échte vrucht (het klokhuis) weg. Juist

dat klokhuis mét de pitten is het beste deel van de

appel, met name voor onze gezondheid. Daar

zitten stoffen in die o.a. tegen kanker zijn, laetrile

(vitamine B17), etc.

Appelboom is in het Hebreeuws “Tappoeach”. De appelboom hoort

echter niet thuis in Palestina. De enige vrucht die past in de

beschrijving van Tappoeach is de Abrikoos. De appel was in de

Griekse mythologie symbool van de liefde/Afrodite, waarvan het

Christendom de appel overnam als symbool der verzoeking.

Zoals het klokhuis van de appel als een

Ark/bescherming dient voor het zaad, zo ook dient

de Penta als een Ark voor het “heilige zaad” ter

overleving. Wat in een Penta-hof wordt gezaaid, zal

vruchten  voortbrengen, Gode ter eer.

“Neem één appel per dag, en houdt ziekten buiten

U”, luidde een oude spreuk, en het is waar. De appel

s t a a t  g a r a n t  v o o r  e e n  g o e d e

gezondheid/bescherming. Het  Pentagram zal

overwinnen, is als de Ark van Noach om het Heilige

zaad van Jahweh, Adam, Abraham, Izaak en Jakob

te doen overleven! Dit God-geheiligd zaad zal het gezegend nieuwe

aardrijk beërven.

De sleutel Davids en het Altaar van Jahweh in Egypte
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De Opperste Wijsheid (ultimate perfection) heeft Haar Huis (altaar)

gebouwd; Zij heeft Haar Zeven Pilaren ( Penta's, de roos des harten of

Christus-steen) gehouwen. Zie Spreuken 9:1.

Jes. 19:19 gaat over het altaar in Egypte. Te dien dage! Dat is niet in

het verleden, en dus wordt niet de Grote Piramide bedoeld, want dat is

een sex-symbool (by P. Lemesurier, The cosmic eye, p.143) waarop de

topsteen niet paste. De piramide was er reeds ten tijde van Jesaja.

In het Midden des Lands, ook dát ziet niet op de Grote Piramide, want

Gizeh ligt noordelijk. De Omphalos (Grieks- Navel der aarde) is

Holland, om en nabij het geografisch midden Lunteren, n.l. Stroe, the

Jewel in the Lotus.

foto sleutel

Egypte in Jes.19 is niet het huidige Egypte in Noord Afrika, maar is

Nederland/België, een land van op-ge-huubte aarde, waar de kern der

12 stammen Israëls in slavernij leeft onder een "Filistijnse" regering en

Amelekitisch/Edomitisch bankstelsel.

Het is de plaats waar de 2 getuigen zijn, Openb.11, waar Sodom is (en

Amsterdam ligt 66 km van Stroe), én vers 8 : waar Egypte is, alwaar

men Jesjoea gedood heeft (door de vele kerken).

Het grote geheim aller tijden is de Sleutel Davids, Openb.3:7, aan

Filadelfia, strijd tegen de synagoge des satans, met de belofte over de

Tempel Gods, vers 12, en het Nieuwe Jeruzalem.

De ingang van het Heilige der Heiligen was een  Pentagram

trapplateau. De échte sleutel Davids is een  Pentagram en géén zespunt.

Die sleutel Davids is het Gedachtenis-Altaar in 'Egypte', in het Midden,

op de navel der aarde, te Stroe/Kootwijkerbroek 5 + 15 letters.

Het Altaar is een rechthoek, zoals het "verzoendeksel" op de Ark, en zo

was ook de Tabernakel en de Tempel gebouwd als rechthoek.

Deze rechthoek is te vinden in het midden van de Sleutel Davids,

liggend 6x13, en rechtstaand als de Gouden Snede 8x13.

Ook hoort bij dat Altaar de Pilaar, wat aan de grens staat d.w.z. op de

grens van de 7 provinciën Noordelijk, en de 5 zuidelijke provinciën

incl. een deel van België. (Aan de grens van het bos massief). 
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De Sleutel Davids heeft 7 ogen, Zach.3:9, 4:10; de 7 sterren Openb.1

en is Nederland, de 7 provinciën, de leeuw met 7 pijlen van Holland.

Waar de graveerstaf ligt nl. in Gilead/Holland, voor Zerubbabel om de

Hoofdsteen voort te brengen, met 7 ogen erop.

De Davidster was geen zespunt, doch vijfpunt, zoals de Mozesster.

David = 5 letters, en hij nam 5 stenen om Goliath te doden, l

Sam.17:40. Deze sleutel dient om de Israël-identiteit-deur die reeds

eeuwen op slot zit, (door bedrog van de synagoge des satans die zeggen

dat ze joden zijn, doch het liegen) te openen!!

Satanisten gebruiken hun 666 macht om Israël verborgen te houden in

de kou en duisternis (alle ijsvlokken zijn zeshoekig!!).

Door een Heilig trio komt de verlossing! 3 x  Penta-mensen!!

Mozes de Wet  These = weten

David de strijd       Antithese = durven

Elia    de profetie/overwinningSynthese = willen.

Openb.3 Filadelfia. Dit zegt de Heilige, de waarachtige, Die de sleutel

Davids heeft ... overwinnaars worden een pilaar in de tempel, op hen

wordt de Naam mijns Gods geschreven en de naam der stad mijns Gods

en Mijn Nieuwe Naam.

Alle maten, cijferwaarden van bovenstaand zijn terug te vinden in de

sleutel Davids, de 7  Penta’s.

De Naam Jahweh heeft een cijferwaarde van 26    2x13.

Het Nieuwe Jeruzalem 2220 km vierkant, muur 900 km.

Zo is het Gedachtenis Altaar / centraal de sleutel van David tot de ware

Israël-identiteit = Nederland, de 7 gemeenten.

En nu de klap op de vuurpijl!

Amos 9. Ik zag Jahweh staan op/naast het Altaar (in het midden van

Egypte/Nederland) zeggende: Sla die knoop dat de posten beven..

De Engelse vert. heeft "Lintel of the door", doch het grondwoord is

kaftor, hetzelfde woord als in Amos 9:7.

Strongs Concordance zegt bij kaftor 3730 dat dit van een

ongebruikelijke wortel afkomt, dat betekent: omcirkelen, alléén
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gebruikt in architectonische zin n.l. the capital of a column, or a

wreathlike button or disk on the condalabrum (knop, upper lintel).

Die knoop is punt 3/no.3 op de tekening met de PHI-cirkelspiraal !!

De sleutel Davids past op deze gesloten deur, zodat de posten beven,

verwijderd worden en de deur opengaat!!

De vertaling zal er als volgt uit komen te zien

Amos 9:1 Ik zag Jahweh staan op het Altaar zeggende: Sla een omcirkeling

vanuit de bovenste knoop (van het middelste  Pentagram) van de

gesloten deur, zodat de posten beven en verwijderd worden en de

ware Israël-identiteit opengaat, en doorkloof ze allen in het hoofd,

zodat er geen ontvluchten meer mogelijk is.

Met de omcirkeling moet het namaak-Israël algeheel gevangen worden,

de zespunt, waar geen ontsnapping meer mogelijk blijkt.

Met de PHI-spiraal vanuit punt R, de top der middelste  Penta, alle

hoofden door cirkelen zodat de zespunt vast zit, om alsnu een geopende

deur te maken voor de waarheid, die niemand meer sluiten kan,

Openb.3:7

Die deurposten waren Jakin en Boaz 5+5, en de deur die de joden er

tussen hebben gehangen is de zespunt. Gevangen, en Jakob overwon te

Mahanaïm en richtte een Altaar op te Pniël met de Naam:

El Elohe Israel (13 letters) God is de God van Israël.
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De eigentijdse  Pentahof

Elk bouwwerk krijgt iets van zijn eigen tijd mee, of dat nu een tent,

tempel of woonhuis is doet er niet toe.

"De   Pentahof" is een bouwwerk met bewuste vormgeving, versiering

en decoratie. Een woning is een heel klein deeltje van de grote

wereldruimte en een afgesloten deel daarvan. Daardoor ontstaan twee

werelden:

1. de grote wereld buiten de woning

2. de kleine wereld binnen de woning

De woning is er voor de mens, voor de instandhouding van het

mensengeslacht. In de woning brandt als het goedis de vlam der liefde

...  voor het gezin, voor de voortplanting en het familieleven.

De Kosmos is volgens Pythagoras 15-voudig. "De   Pentahof" is als

woning opgebouwd uit drie vijfhoeken (3x5=15).

Vijf is de hoogste enkelvoudige uitdrukkingsvorm van perfectie.

De kleine wereldruimte gebouwd naar de vijfhoek demonstreert de

macro- in de microkosmos.

Bij het ontwerp en de bouw van "De Pentahof" hebben religieuze en

historische overwegingen meegespeeld, waarbij wij onze medewerking

verlenen om een Kosmisch Goddelijk doel te bereiken. Er is immers

samenwerking tussen God en de mens, waarbij de architect en bouwer

als de hamer, beitel, zaag, etc. van God is, een werktuig in Zijn handen.

Napoleon wilde het meest schone en grootste monument van het heelal

stichten. Hij deed dat uit eigen roem, en kwam op een eiland terecht in

grote eenzaamheid, zonder zelfverwerkelijking.

Wij mogen als medewerkers Gods wél streven in ons bouwen naar het

meest grootse monument van het heelal. Het kunstvermogen in de

mens is de expressie van het beeld Gods. De menselijke weg naar

perfectie stond niet stil. De èchte mensen begonnen met tenten, en

vandaar ontstonden tentenkampen, daarna dorpen en steden met houten

en stenen woningen. In de stad kwam de Tempel, als herschepping van

de Tabernakel.

De mens is een bouwer, daarbij gaat het in het leven om de

vervolmaking van onze bestemming, woonplaats. De woning is ons

kleed, onze beschutting, het centrum voor de liefdesvlam.
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God is de Bouwmeester van het Nieuwe Jeruzalem, de allerhoogste

perfectie. Wij moeten tonen Zijn beeld te zijn, bouwers, gericht op de

totaliteit, het hoogst mogelijke, perfectie en schoonheid.

De Tempel van Salomo leek een grote stap voorwaarts, doch bezat nog

niet iets eigens. Vreemden hielpen hem bouwen, en in Egypte stonden

soortgelijke gebouwen. 

Tempel-Hiram

De allerhoogste vorm van ontwikkeling zal iets zeer specifieks, eigens

moeten zijn, een woning en geen publiek gebouw, waarin de mens als

vertegenwoordiger van God op aarde vertoeft. God woont immers niet

in tempels, volgens Salomo, noch in kerken.

Het gaat vooral om het Huis voor de mens. Het gaat niet om de grote

massa, flats o.i.d., nee, het gaat om het individu en diens woning.

De vijfpunt is symbool van de Morgenster, de nieuwe geboorte. De

vijfpuntwoning symboliseert alzo het nieuwe tijdperk.

Het is de weg van de mens in de barre natuur tot verfijnde cultuur, van

tent tot woning. De tent was nog van doek, de tempel van hout met

stenen fundament, symbolen van tijdelijkheid. Een totaal stenen huis

heeft eeuwigheidsexpressie. De grote kathedralen en tempels zijn géén

symbolen van heiligheid, want het pompeuze straalt zulks niet uit, maar

veeleer komt zulks tot uiting in het kleine en knusse, gezelligheid en

heiligheid.

Op deze wijze is "De Pentahof" gebouwd op schoonheid en heiligheid,

wat niet kan zonder idealisme, wat alleen kan als we een zekere mate

van openheid en begaafdheid hebben om ons te laten onderwijzen door

Hogerhand. Hij “onderwijst onze vingeren” zei David.

Wij moeten alsdan oog hebben voor de schoonheid van de Schepping,

de producten van de Schepper, om als medescheppers Hem te volgen.

Om Gods schoonheid te zien lette men slechts op het Barneveldse

wapen, wat één der mooiste wapens ter wereld is.

Wij zien daarin de Zon met vijfhoekige stralen, als een zonnebloem, en

de geheel aparte vlinder en de plant. De zon is een bron voor de

schoonheid, brengt alles tot schoonheid, want door haar stralen wordt

zelfs het lelijke omgevormd tot iets schoons.
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De vlinder is één der schoonste diertjes, een pracht der schepping die

de bloemenwereld bezoekt. De flora en de fauna, de symbiose.

Schoonheid is het bewijs van compleetheid, iets totaals. Op deze wijze

is "De Pentahof" ontworpen en gebouwd, om als de vlinder van het

Barneveldse wapen het perfecte symmetrische weer te geven.

Schoonheid moet in heiligheid uitmonden, en dan is er sprake van een

“heiligdom of altaar”. Heiligheid is veel méér dan schoonheid, omdat

dát het huis van God sierlijk maakt, Ps. 27:3 en 93

De woning wordt tot een Huis Gods, tot een Altaar om dáár onze

talenten op te leggen, in tot realisering te brengen. Een Altaar komt van

Alternator, genarator, iets voortbrengen. Wij zijn Zijn schepselen, en

onze handen kunnen slechts voortbrengen wat Hij ons onderwijst te

doen.

Op deze wijze krijgen niet wij, gelijk Napoleon wilde, de eer van ons

werk, maar Gode zij de eer, hem zij de lof voor al het werk in

Neerlands   Pentahof!



99                                          "De   Pentahof"

Het menselijk aspect in het Barneveldse wapen

Het menselijke element in het Barneveldse wapen is het kleine

wapenschild van J.H. Baron van Zuylen van Nievelt van de

Schaffelaar.

In het wapen hebben wij de diverse rijken waargenomen, en schijnbaar

ontbrak het menselijke element. Maar nee, ook dát is aanwezig.

In verhouding staat het schild van de Baron iets te dicht bij de zon. De

3 rode motieven zijn nietszeggend, en vandaar dat wij de voorkeur

zouden geven aan iets herkenbaars, zoals bijvoorbeeld 3

mensenhanden. De mensenhand is een attribuut waardoor de mens zich

uit de chaos opwerkt tot perfectie. Wat betreft de opeenvolging der

diverse rijken staat het wapenschild van de Baron wel in de juiste lijn

en proportie. Het schild wijst naar de verdienste van de Baron. Toch

zouden wij hier liever niet naar de verdienste van één persoon uit het

verleden wijzen, maar wij zouden gaarne iets zien waarin de gehele

gemeente zich aangesproken voelt, waarin elke ingezetene zich kan

terugvinden. Dan lijkt het symbool van G.J. Crebolder daar meer op, de

9 stippen.

Ook het mensenrijk is afhankelijk van het zonlicht, en wij moeten ons

richten op deze bron = zelfovergave. De mens die kennis heeft

genomen van de wetmatigheden in en buiten hem, wil ook actief

gebruikmaken van deze kennis. De mens weet dat zijn aard dezelfde is

als het wezen van deze wereld, en wil óf:

le de wereld naar zijn hand zetten (zelfhandhaving ) óf

2e wil zich voegen naar de wetmatigheden (overgave) óf

3e wil de kosmische wisselwerking tussen Macro- en

Microkosmos zijn levensrichtlijn maken (kosmisch

bewustzijn).

In het le geval bemerkt men dat de daden heel anders doen uitpakken

dan men verwachtte. Men ziet dat de wereld geen rekening houdt met

iemands persoonlijke lusten, en men de wereld niet naar z’n hand kan

zetten. Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen; wie zichzelf wil

handhaven raakt zich kwijt. Wanneer men de stem van het eigen IK tot

spil maakt waar omheen de wereld draait, is men waanzinnig bezig.
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In het 2e geval leert de mens in de eerste 6 levensjaren de noodzaak

zich te voegen naar de eisen van anderen = gehoorzaamheid, wat een

stukje bewustwording is.

De maatschappelijke orde eist dat wij eigen streven breken voor een

gemeenschappelijk doel. Wij moeten ons aanpassen.

In het le geval is men in het dierenrijk, waar men elkaar vernietigt. Men

durft anderen iets aan te doen wat men zichzelf nooit aangedaan wil

hebben (gewetenloos).

De buitenwereld is geen andere dan onze inwendige; alle

wetmatigheden buiten ons zijn ook in ons aanwezig. De mens is zelf de

maat aller dingen. Die maat is de Gulden Snee in het  Pentagram. Dit is

te zien in de vijf-hoekige stralen van de zon in het Barneveldse wapen.

Dit wijst heen naar het Kosmische Bewustzijn wat van Bóven tot ons

indaalt, en weer opstijgt gelijk de vlinder. Het is wisselwerking.

Het menselijke aspect in het Barneveldse wapen verdient aan de top te

staan. De vijfhoek is de hoogste vorm van enkelvoudige geometrische

lichamen, d.w.z. éénheid.
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De Cirkel als oervorm

matrix, volheid, eenheid

Pentagon/pentagram

symbool van perfectie

Vierkant,met erin 

het vrouwelijke X-chromosoom

Driehoek, met staart als

mannelijk Y-chromosoom

De leeuw is de hoogste vorm van de lopende dierlijke eigenschappen.

De adelaar is de hoogste vorm van vliegende eigenschappen.

De eik is de hoogste vorm van houtsoort onder de bomen.

De roos van Saron (Amandel/Mispel) is de hoogste vorm schoonheid

onder de bloemen en struiken.

De mens is de hoogste vorm van levende schepselen, geschapen naar

Gods Beeld en Gelijkenis. En "De Pentahof" is symbool van ál deze

hoogste vormen bij elkaar, de totale eenheid, Kosmische

Bewustwording, uit de Chaos tot Perfectie!
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Oervormen van de Schepping

Het is heel duidelijk te zien dat cirkels de oervormen vormen van de

schepping. God als Schepper wordt ook wel afgebeeld als een oude

man met een grote passer. Alle planeten zijn dan ook rond. De cirkel is

het oerbegin, het startpunt wat

betreft vormgeving en materialisatie,

waaruit en waarin alle andere

levensvormen liggen opgesloten, dan

wel er uit ontspruiten. Ook de cel is

rond van oorsprong. Oorsprong wijst

naar eisprong. De cirkel is het

symbool voor de Goddelijke

eenheid, het oneindige. Wanneer

God als Schepper iets wilde

voortbrengen moest Hij die eenheid

doorbreken. Dat zien wij als we de

cirkel doorknippen en vervolgens rechtbuigen. Dan krijgen wij een

rechte lijn, de zogenaamde ‘tijdslijn’, waaraan een begin en einde is.

De cirkel staat voor ruimte, leefruimte die ons is gegeven, en de lijn

staat voor tijd, aangezien alle levensvormen roteren zodat er daardoor

van tijd sprake is. Tijd en ruimte werken samen, en vanwege de rotatie

is nagenoeg niets constant. Alleen de lichtsnelheid lijkt constant. Alles

is in beweging, veroudert en vernieuwt zich gedurig, van laag naar

hoog. Die cirkelgang is niet statisch maar dynamisch, als een spiraal

die omhoog voert, echter wel in golfbewegingen van op en neer.

Wanneer wij de tijdlijn als een bi-metaal zien dat zich weer kromt om

in de oude oorspronkelijke vorm terug te keren, ontstaat er eerst de

driehoek (tetraëder), daarna het vierkant, de kubus, daarna de octaëder,

de icosaéder, en tenslotte de dodecaëder (pentakubus). De pentakubus

benadert weer de cirkel. Penta = vijf. De vijfhoek wordt pentagon

genoemd, en de ster erin, wordt pentagram genoemd.  Daarin is 22x de

Gulden Snede aanwezig. het pentagram bestaat uit 5x de letter A, de

pent-alfa genaamd. Ook de omega is in het pentagram aanwezig, in

rechtlijnige vorm. Rondom de zogenoemde 'Ring van Vuur' liggen

landen en werelddelen waarin 15x de A voor komt. 
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De geometrische vormen of lichamen worden de Platonische lichamen

genoemd, zie figuur:

  

De cirkel is de oervorm waarin en waaruit de bestanddelen voortkomen

die tot vervolmaking van al het geschapene leiden.  Het gaat in de

schepping om de oer-extase van het Goddelijke, om zich te

manifesteren in zienlijke en tastbare dingen. Wanneer wij deze oer-

extase aan de hand van de voornoemde enkelvoudige geometrische

vormen weergeven, dus de cirkel, waaruit de tijdslijn voortkomt,

daarna de driehoek, vierkant en vijfhoek, en vervolgens deze aan elkaar

verbinden, ontstaat het volgende patroon:

Het lijkt op de sperma-cel, het mannelijke zaadcelletje.    

Pythagoras zei: Alles is getal, alles is beweging (rotatie), alles is

muziek (vibratie) in de harmonie der sferen. 

De cirkel wijst naar de oerbron, het begin. In de voortuin van De

Pentahof hebben wij een waterput gebouwd. De put heeft 13 steenlagen

en bevat in totaal @@ 320 stenen. De onderste 5 steenlagen zijn

donkerkleurig gevoegd, en de bovenste zeven/acht lagen zijn wit

gevoegd. Vanuit het dakgootje van de put loopt een rechte goot naar de

vijver, die als een driehoek begint, daarna tot vierkant wordt en

uiteindelijk in een vijfhoek uitmondt.  De bron zit ook in ons als 13e

zaad. 
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Kleuren in het Barneveldse wapen

In het Barneveldse wapen zijn vijf kleuren verwerkt: zwart, blauw,

zilver, rood en goud (geel).

Wij weten door datgene wat wij zien. Om iets te zien is licht nodig.

Licht is wit. Wit bevat alle kleuren van de regenboog (het spectrum), en

dat zijn er zeven, namelijk: Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, Indigo,

Violet. Ons weten en kennen is ten dele, en ook ons zien werkt soms

misleidend, denk slechts aan een Fata Morgana.

De lucht lijkt overdag blauw, en des nachts zwart. Water lijkt blauw,

van veraf, maar dichtbij is het grijsgroen, etc. Het oog kan ons

misleiden.

Wat echter op een foto of

plaat is vastgelegd is meer

o ml i j n d  e n  d u i d e l i j k

herkenbaar, bijvoorbeeld het

Barneveldse wapen.

Wij zien daarin het heldere

blauw, zwart, goud, zilver en

rood. Het goud is een

edelmetaal, symbool van

onvergankelijkheid, en wijst

heen naar het Goddelijke.

Zilver is  van mindere

kwaliteit, wijst op het

mysterieuze. Blauw is de

lucht- en waterkleur, het

uiterlijk waarneembare. Rood

is de kleur voor de aarde, en

het bloed, het innerlijke.

Zwart ziet op het ontbreken van alle kleuren, het missen, het

doelmissen, dat is de zonde. Goud ziet op het vuur, loutering, zilver op

het gereinigde, het zilverschone, en rood op de Geest.

De  vijf kleuren in het Barneveldse wapen vertegenwoordigen alzo de

oude gedachte der vijf elementen: aarde, lucht, vuur, water en geest.
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Er is echter nog een heel groot mysterie in dit alles, want er is een

overgang van het stoffelijke naar het geestelijke. Dit is en blijft voor

ons mensen met onze high-tech een groot mysterie. Hoe kan het

vergankelijke (blauwe) het ONvergankelijke (goud) worden? Hier

dachten de oude Alchemisten reeds over, doch vonden nimmer de

oplossing.

Wie kan begrijpen hoe wij pijn voelen, hoe bij het zien van voedsel de

speekselklieren gaan werken? En, wat is leven, en wat is de

levensgeest?

Wij kunnen de materie, het atoom ontleden, maar ... wij kunnen Niet

het geheim van het leven, van elektriciteit, van magnetisme, etc..

doorgronden! Er is een metamorfose, gedaantewisseling nodig om van

blauw naar goud te geraken, zoals in het Barneveldse wapen de pop tot

vlinder wordt.

Wij mogen nog zoveel weten, wellicht bijna goddelijke kennis

verkrijgen, nabij goud of zilver. Er ontbreekt aan ons weten toch die

hogere dimensie van het ONvergankelijke leven en het ware blijvende

levensgeluk.

Wat is de weg tot dit ware levensgeluk, tot het geheim van het

oneindige?

Welnu, die weg loopt via de ondergang, zelfvernietiging, door de dood

(het zwarte in het Barneveldse wapen) naar de nieuwe opstanding,

opdat de pop vlinder zal worden.

Wij als mensen staan in twee gevallen voor grenzen die wij nog niet

kunnen overschrijden nl.: ons weten is nog beperkt door mysteries die

er blijven, en ons kunnen is beperkt door de onmacht een weg tot nieuw

leven te vinden in onszelf of in deze wereld.

Alleen een Hogere Macht is in staat over die grenzen heen te gaan en

voor ons verlossing te bewerkstelligen.

Wat is het Barneveldse wapen toch uniek en enig in haar soort!

""De   Pentahof""

is een product van denkstof

en is de som van maat en getal

met geometrie als basis van 't heelal
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Het getal is als de Kosmische Ziel

het getal als bouwsteen van top tot hiel

de EFA als de maat aller dingen

dat deed de Morgensterren eens vrolijk zingen

Van cirkel, lijn, driehoek en vierkant  tot de vijfhoek

is dit een bouwwerk dat spreekt als een boek

elke steen en vorm heeft eigen betekenis

en geeft als monument een nagedachtenis

Cultuur en geschiedenis is met de bouw verweven

zoals de Wijsheid Gods Haar bouw baseerde op getal zeven

"De   Pentahof" straalt uit balans en symmetrie

als de vleugels van de vlinder in het Barneveldse wapen, aan elke zijde

drie

de zon heeft in dit mooie wapen vijfhoek-stralen

de zwaan als vogel die de zon gaat halen

de leeuw demonstreert de kracht

de arend toont scherpzinnigheid en macht

De eik is teken van de duurzaamheid

zo is "De  Pentahof" uitdrukking van de "eeuwigheid"

expressie van de altoosdurende wording

en herkenningsteken van zelfopoffering

"De   Pentahof" is metamorfose in beeld

als het gebrokene weer wordt geheeld

dat klinkt als de muziek der harp en lier

product van vlijt en ijver als de mier

"De   Pentahof" is hoogste vorm van enkelvoud - perfectie

en bolwerk van "volmaakte" energie - projectie


