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Hoofdstuk 1        Het ontstaan van de  “eeuwige” strijd

1.1  Het Vrouwenzaad en het Slangenzaad
Genesis 3:15 wordt wel de "Moederbelofte" genoemd, daar er gesproken wordt
over het "Vrouwenzaad" uit Eva, de moeder aller levenden. Het zaad van Nachash
(slang) is het  "mannenzaad"  aller doden (die ten dode opgeschreven staan).
Wij kunnen beter niet van "moederbelofte" spreken, maar van "Zaad-belofte  en
Zaad-bedreiging". De vrouw is het zwakke geslacht, en juist dit zwakke geslacht zal
de kop van het Nachash-zaad  vermorzelen. Nachash is een eigennaam van een
trawant van Lucifer.

In Genesis 1 - 3 hebben wij een compacte beschrijving  van de zes scheppingsdagen
(in feite hernieuwingsdagen) met daarbij de aanslag van Nachash op Eva en Adam
en diens aanvankelijke triomf. Als wij in de krant een verslag lezen van een staking
of ernstig ongeval, omvat dat meestal ettelijke kolommen. Hier in Genesis 1-3
worden ons geweldig grote zaken op een wel zó beknopte wijze meegedeeld, dat
wij hierin het Goddelijke moeten zien. Er staat alles in wat wij mogen én moeten
weten. Sommige zaken zijn echter beschreven op verbloemde spreekwijze of in
beeldspraak, en vandaar is het nodig dat wij de Schrift in haar geheel moeten
nemen, en leren lezen wat er staat, én wat er bedoeld wordt met dat wát er staat.
In het begin wordt altijd de basis gelegd voor het vervolg, en zo ook hier in
Genesis.
Indien wij de huidige gang van zaken in deze wereld globaal overzien, en het
eindtijdgebeuren verstaan, dan is het absoluut noodzakelijk dat wij dit begin heel
goed weten en doorzien. De Bijbel is geen onsamenhangend geheel, nee, er zit wel
degelijk lijn in de Schrift. Het gaat ons allereerst om de hoofdlijnen, en wanneer wij
die eenmaal zien, wordt alles er om heen ook duidelijker. Wanneer een techneut het
basisschema en de principewerking van een ingewikkelde machine niet kent, komt
hij er moeilijk uit als hij een storing zal moeten verhelpen. Juist vanuit de
basislogica kan hij zich de werking van de machine indenken, om daarna de
problemen aan te gaan pakken. Nu is de Bijbel geen technische machine, en ook
geen technisch document, maar het is wel de beschrijving van Elohims bestek of
grondgedachte. Het is Zijn voornemen met de kosmos, met de aarde en mensheid.
Lucifer, de gevallen hoofdengel, kende dit onsterfelijkheid voornemen tot in details.
Hij had als het ware op de tekentafel van Jahweh het ganse ontwerp van de kosmos
gezien. Hij kende dan ook de biologische samenstelling van Adam en Eva.  Dat ook
wij heden ten dage meer inzicht hebben verkregen in de biologische structuren is
mede te danken aan alle wetenschappelijke onderzoekingen op dit gebied.
Lucifer is door eigenwaan, narcisme en ijdelheid gevallen. 
In het bestek om de heerschappij van Jahweh  te herstellen had Lucifer de "zwakke
schakel" ontdekt, n.l. de mens!
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Een trawant van Lucifer  genaamd Nachash werd er op af gestuurd om Eva om de
tuin te leiden. Nachash betekent:  slang, sissen, schrander, vlijen, met iemand
slijmen.
Lucifer kende de menselijke bio-structuur, en wist dat de man zaadgever is, en
beschikt over zaadcellen die telkens vers aangemaakt worden. Dit is de DNA
factor. Om een aanslag te maken op de man, om in hem ineens het gehele
nageslacht te raken of te ruïneren, had weinig kans van slagen. De cellen en genen
van de man konden moeilijk gemuteerd (gewijzigd, of ánders geprogrammeerd)
worden.
Een cel die eenmaal ánders geprogrammeerd is volgt dat nieuwe program
"eindeloos". Gelukte satan dat, dan zou hij hierdoor de tweede dood eveneens
kunnen brengen over de mens die naar Elohims beeld en gelijkenis was geschapen.
Bij de vrouw zag Lucifer de kans schoon een aanval te ondernemen om in haar
ineens ál haar nazaten te raken.  Een vrouw wordt n.l. met een eierstok geboren
waarin alle eitjes die zij in haar leven nodig heeft aanwezig zijn. Dit is de RNA
factor. Wanneer  Lucifer via Nachash het "zaad des doods" (het serpentine spinalis)
zou kunnen inbrengen in Eva, dan zou hij in de kiem het zaad des levens kunnen
aantasten. Dit plan van Lucifer gelukte ten dele.
Nachash heeft Eva verleid zodat zij van de verboden vrucht heeft gegeten. Wij
zullen straks bezien wát dat geweest is, n.l. dat Nachash met Eva gepaard heeft.
Wat daarmee echter Niet werd beschadigd was .... het bloed!
Ons is altijd verteld dat Eva van de verboden appel had gegeten, en wat dat precies
inhield was ons en onze vaderen onbekend. Wel weten wij dat, als een jong stelletje
‘verplicht’ moet trouwen, er gezegd wordt dat zij van de "verboden vrucht"
hebben gegeten. U begrijpt dan wel wat daarmee wordt bedoeld, n.l. dat zij van de
vrucht van de "boom der voortplanting" hebben gegeten.

DE BLOEDLIJN LOOPT ALTIJD VIA DE MAN, via  ADAM, waarvan wij
weten dat de man telkens nieuw zaad (sperma) aanmaakt!
Doordat Eva, direct ná haar paring met Nachash, waaruit Kaïn voortkwam, naar
Adam ging en hem verleidde, werd ook Adam besmet, zoals dat met AIDS gaat. 
Wetenschappelijk is men er achter gekomen dat de bloedlijn uitsluitend via de man
loopt, omdat er een keerschild zit in de navelstreng/placenta, zodat het kind Niet het
bloed van de moeder ontvangt, maar wel de voeding en zuurstof voor het bloed via
een wisselaar tot zich krijgt.

Tot dusverre een heel geslaagde aanval van Lucifer op de mens naar Elohims beeld
geschapen, waarmee hij regelrecht Elohim trachtte te raken. Jahweh stelde echter
Zijn HEILIGE BLOEDLIJN veilig.  HERSTEL is Zijn goddelijke factor, die in de
Schepping ingebouwd zit. Bij Abraham en Sara zien wij deze factor HERSTEL
duidelijk  in werking, n.l. toen in Abraham de "vader verstorven" was, en in Sara de
"moeder" (de eierstok) op was, verrichtte de Allerhoogste ZELF in haar een
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wonder. In haar waren geen gemuteerde eitjes meer, en in Abraham was geen
beschadigd sperma meer. Jahweh waakt over Zijn Zaad. Geen enkele macht in
hemel of op aarde zal daarin definitieve verandering kunnen aanbrengen. Door de
val van Eva en Adam werd het  werk van Elohim slechts schoner en vaster, n.l. in
de vleeswording van het Woord, uit Maria, de Messias als Profeet, Priester en
Koning.

1.2  De verleiding in het Paradijs
In de grondtekst van de Bijbel waren vroeger geen hoofdstukken en  vers-num-
meringen aanwezig. Wanneer wij Genesis 2:21 tot 3:15 aan één stuk lezen, wordt
het duidelijk dat 2:24 de sleutel vormt tot het verstaan van het vervolg tot 3:15. Er
staat in 2:24: "Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en zijn vrouw
aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn.
Hier ligt de oorsprong en basis van het huwelijk, wat de grondslag is van het
GENERATIEPROCES voor het leven. De éénwording van twee mensen tot
één VLEES = de horizontale TIJD-lijn, en de éénwording van GEEST = de
verticale lijn van RUIMTE.

Na de verzoeking antwoord Yashua tegen de Verzoeker dat er geschreven staat dat
de mens niet alleen bij brood zal leven, maar ..... BIJ ALLE WOORD DAT DOOR
DE MOND VAN ELOHIM UITGAAT. Brood is er voor het vlees. Het WOORD
uit de mond is er voor de geest, en dáár hadden Adam en Eva op moeten wachten,
n.l. op de instructie van Elohim inzake het genereren. Zij zijn vroegtijdig met
"vlees" te rade gegaan.
De mond is de poort vanwaar het woord uitgaat. Bab-el = Poort van Elohim.
Daar is Babel en Babylon van afgeleid. Ons woord baby komt ook daarvan, en
betekent: poort van ontluikend leven. Adam en Eva hebben naar de mondpoort van
Nachash geluisterd. Gen.2:24 geeft de sleutel tot het verstaan van het vervolg, n.l.
de vleselijke val en de verleiding inzake het generatieproces.
Nachash heeft zich  gepresenteerd als de  Goddelijke woordvoerder en instructeur.
Hij heeft Eva de wáre  bedoeling van het zogenaamde "proefgebod" ontfutseld.

Onder ede heeft hij haar betuigd dat Elohims bedoeling ánders was dan zij meende,
en dat Eva de strekking van het gebod foutief had begrepen. En, Eva dacht dat
Nachash het immers kon weten.
Adam en Eva waren zéér goed geschapen, volmaakt in delen, maar nog niet
vervolmaakt. De drang naar deze opwas lag ingeschapen, en  Lucifer kwam via
Nachash "licht" brengen in deze voor Adam en Eva nog duistere zaak. Het
"ELOHIM GELIJK-WORDEN" is: REPRODUCEREN en GENEREREN (kennen
en keuren tussen soorten).
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Eva wist daar nog niets van, ze was nog onnozel en maagd. In haar was het
generatieproces nog niet actief werkzaam, en zij had Elohims tijd moeten afwach-
ten, en niet voortijdig zelf experimenteren met Nachash.
Eva heeft echter wél proefondervindelijk met Nachash van die "verboden vrucht"
genomen, en met hem de liefdesdaad en sex-ervaring genoten, en gevoeld dat dit
inderdaad voortreffelijk genot opleverde. Door zelfovergave zou zij inderdaad tot
een hógere levensvorm komen, en zich alsdan reproduceren via een nazaat. Ook W.
Huntington spreekt dit alzo uit in zijn geschriften.
In  2 Cor 11:3  en 1 Tim 2:14  staat:  gelijk de slang (Nachash)  Eva door haar (zijn)
arglistigheid bedrogen heeft ...... en, de vrouw verleid zijnde is in overtreding
geweest.
In het Grieks staat er  APATAAN, dat is iemand van de waarheid afleiden;  en
PANOURGIA, iemand in een hinderlaag lokken door bedrog. Eva is bedrogen en
ontmaagd, en alzo aan Adam voorgesteld, maar, zegt Paulus, dat zal een 2e
keer niet gelukken, want de  GEMEENTE zal als een reine maagd aan de
Messias worden voorgesteld, zonder vlek of rimpel.

Nachash heeft de weg tot vervolmaking per definitie zélf gedemonstreerd via de
sex-liefde en Eva daardoor in de hinderlaag gelokt. Terstond ná het experiment
werden Adam en Eva gewaar dat zij naakt waren en dat er bedrog met hen was
gepleegd. Nachash krijgt de vervloeking bóven al het vee en gedierte des velds. De
straf is niet dat hij als een reptiel over de aarde moest kronkelen, maar zoals in
Fil.3:19 staat dat hun buik hun afgod is, en zijn zaad sex-wellustelingen zullen zijn,
die op hun buik gaan (abdomen is onderste deel der buik, of de geslachtsdelen
onder en in de buik).
Nachash  meende de overwinning geboekt te hebben, en is via zijn nazaten uit Kaïn
de weg ingeslagen om zijn aandeel in de weg naar de vervolmaking veilig te stellen,
desnoods door een broedermoord, hoewel Abel zijn werkelijke broer niet was.
Kaïns weg lezen wij in Judas vers 7, ánder vlees nagaan, steden bouwen,
technologie (kernsplitsing), wat een wereld is die uitmond in het 666 systeem.
Hoger kan de man-gemaakte maatschappij Niet komen!

De kennis welke de mens in het Paradijs nog miste  was geen technische of
wetenschappelijke kennis, doch een seksuele, want toen de mens die kennis had
verworven werd hij gewaar dat hij naakt was en ging zijn geslachtsdelen bedekken.
In het Gilgamesj-epos uit Soemerië blijkt dat het eerste geslachtsverkeer plaatsvond
tussen wat men noemt de "wilde mens" (de wezens des velds, negers) en de
"menselijke-mens". De manier waarop dit geslachtsverkeer plaatsvond was dan ook
"dierlijk" te noemen. Het ging dus om de kennis en het BE-KENNEN, met
betrekking tot de BOOM der KENNIS des goeds en des kwaads. De voortplanting
is een groot geheim, en is dat eeuwenlang geweest, tot men in de laatste eeuwen
daarin meer inzicht verkreeg. Wij weten nu van cellen, genen, chromosomen, etc-.
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Alle levende cellen bevatten één stel erfelijke chromosomen. Bij mensen en dieren
is voortplanting mogelijk doordat de seks-cellen twee stel chromosomen bevatten.
Hybriden missen dit kenmerk. Adam en Eva waren nog niet reproductief, en,
bewerkstelligde Nachash dit door  van zijn serpentine spinalis = Slangenzaad te
storten in Eva, waardoor een tweede stel chromosomen in haar kwam? Zo probeert
men momenteel via genenmanipulaties hybriden te kweken met een dubbel stel
chromosomen.

Nachash had wél de kennis van het BE-KENNEN.
Zijn naam verklaart zijn wezen. Nachash betekent niet slang, maar komt van de
wortel NHSH, dat is .... ontcijferen, uitvinden, hij die ontcijfert (o.a. de genetische
code) dus magie beoefent (kabbalisme).
Strongs 5172 NAW-KASH = to hiss = naar verleidelijk mooie vrouwen fluiten.
Whisper + fluisteren, dat is een magisch spel van tafeltje wisselen of partnerruil. To
prognasticate = voorspellen. Enchantment + onweerstaanbare verleider. Learn by
experience = proefondervindelijke les. Diligently observe = toegewijde waarnemer.
Ziet, dat is het wáre imago en beeld van Nachash! Hij heeft Eva van de rechte weg
afgeleid met z'n mooie "fluitje", partnerruil, en het proefonder-vindelijke voorbeeld
geven hoe het moest.

Op deze wijze werd het Zaad van Elohim gemengd met het Nefilim-zaad, het zaad
van de gevallen Engelen, de zwarte "dier-mensen", waaruit het product voortkwam
n.l. Kaïn, de broedermoordenaar.
Dit geslacht heeft de aarde vervuld met wrevel, waardoor de vloed noodzakelijk
werd om de aarde te reinigen. Dit geslacht van Kaïn is echter niet uitgestorven, en
de meeste mensen menen dat de zondvloed over het hele rond der aarde is geweest.
Dit is onjuist, de zondvloed was  voornamelijk in Mesopotamië, wat een zeer groot
"bekken" vormt, en waar de toenmalige beschaving grotendeels woonde. De rest
van de aarde is wel geteisterd, doch niet geheel overspoeld. Er zijn diverse
zondvloedverhalen gevonden o.a. in Babel en in China, dat mensen er getuige van
zijn geweest dat deze ramp zich voltrok.  Nazaten van Kaïn en andere rassen
hebben dit overleefd, en zijn in hun eigen wegen weer verder gegaan.
Elohim ging echter met Noach een nieuwe weg in.
Uit het zaad van Kaïn kwamen de Kenieten voort, en die leefden ook in Palestina,
en uit hen komen o.a. de Askenazen, waar de grote uitvinders van de stof, de
materie, het atoom zitten o.a. een Einstein, Teller, Sacharov, enz.-.
Nachash speurt via zijn nazaten naar methoden en wapens om het Vrouwenzaad
alsnog uitte roeien. Hij zal slechts de hiel kunnen beschadigen.
Nachash komt van de gevallen "geesten". Een geest is er niet voor om de materie te
onderzoeken. De vloek over hem is dat hij als gevallen geest de stof/materie moest
onderzoeken, dus buiten de natuurwetmatigheden om dit levensgevaarlijke terrein
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betreden. Dat is het splitsen van atomen, Dan.11:38, wat men vereert als de god
Mauzzaïm, een duivels verbond.
Nachash en het Kaïn-nazaat is de stof gaan exploiteren, terwijl de schep-
pingsopdracht aan Adam was de materie slechts te cultiveren en te bebouwen.

Met al deze gegevens in de hand komt de verleiding van Nachash en Eva in een
ander daglicht te staan. Nachash hield Eva voor dat zij "geest" zou worden, als
Elohim, bekwaam om te keuren tussen goed en kwaad.
Nachash maakte duidelijk dat zij, door gemeenschap met hem te hebben, net als
Elohim zou worden, zich zou kunnen voortplanten. De wijsheid der gevallen
engelen is van zeer hoog niveau, en Eva zag dat Nachash véél meer wist dan zij, en
zij via hem ook veel aan de weet kon komen. Nachash kon haar echter niet die
"geest" geven.  Hij gaf slechts het voorbeeld. Uit dit voorbeeld  werd Eva bevrucht,
en Eva gaf direct daarna Adam, en paarde met hem, zodat zij óók uit Adam
bevrucht werd. Zij droeg een tweeling. WIE was nu WIE, en wie was ván wie?

1.3  De bloedlijn
Men ontvangt van de vader de bloedlijn, en niet van de moeder.
Nu moest gaan blijken wie van wie was, en welk bloed er in de tweeling stroomde.
Dat bleek al spoedig. Kaïn sloeg Abel dood. Kaïn had moordenaarsbloed in zich, en
Abel was dus van Adam. Aan de vrucht zult gij de boom herkennen. Kaïn deed
zijn werk goed, want hij maakte zich daardoor bekend, hoewel de moord
afgrijselijk is, en te verfoeien.

Over tal van zaken die wij in dit boek in het kort hebben besproken, zijn uitgebreide
studies gemaakt, daar dit onderwerpen zijn die enorme inhoud hebben. 
Wat voor nut hebben al deze zaken voor ons? Dit, dat wij toch zeker hebben te
weten wie de vijand en zijn geslacht is die Elohim tegenstond door onze voorouders
in de val te lokken. Tevens laat het ons zien wat het Elohim kostte om ons uit de
klauwen te redden van zulk een genie en vader der leugens, Die Zijn eigen Zoon
niet spaarde. Wij leren temeer het wonder der verlossing zien, der loskoping, dat er
bloedstorting nodig was om aan de gerechtigheid van Jahweh te voldoen, doordat
ons vlees en bloed bezoedeld werd. Wij leren hierdoor zien hoe erg de zonde is, met
name de zonde van ongehoorzaamheid aan het Woord dat door de mond van
Elohim uitgaat. Dit moet ons tot geloofsgehoorzaamheid nopen, tot dank en
wederliefde, tot lofprijzing van Zijn grote Naam.
Wij mogen ons hoofd niet, net als een Struisvogel z'n kop in de aarde steekt,
omdraaien en  ons van de domme houden, of net als Gallio ons nergens iets van
aantrekken.  Daarom hebben wij elkander nodig tot opbouw in de waarheid en
opscherping in de liefde, voor Hem Die niets teveel achtte ons terug in Zijn gunst te
brengen. Dát is herstel en steeds voortgaande reformatie!      
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DE ZONDE
 Zonde is tegen het licht zondigen, tegen beter weten in.
Zonde heeft iets te maken met de Zon. Sin, Sun, zon = Licht.
Dé zonde is dat Eva zich liet verleiden door Nachash en van de rechte weg werd
afgebracht om op Jahwe's tijd over te gaan tot voortplanting van het Heilige Zaad.
Eva lag bij Nachash, en Adam bij Lilith, volgens de Talmud, een echtgenoot-ver-
wisseling of kruis-paring, waaruit Kaïn voortkwam bij Eva, en wie of wat Lilith
heeft voortgebracht is onzeker. Adam heeft ook direct daarna Eva bevrucht, waaruit
Habel voortkwam, als de zogenaamde TWEELINGBROER  van Kaïn.
Dit voorval is een zeer grote terugval in de weg der voortplanting van het Heilige
Zaad. Er ontstond alzo een nieuwe soort, de Indo of Halfbloed.
Bij elke soort behoren nieuwe cellen met een eigen  code. Door paring met oude of
lagere soorten muteren (wijzigen) de cellen en degenereert de nieuwe soort.
Elohim heeft de zondeval/erfzonde gecorrigeerd door de zondvloed, hoewel het
kwaad zelfs in de ark meeging via Cham en later in de vervloekte Kanaän openbaar
werd.

Elohim heeft daarna in Sara een nieuwe kunstmatige mutatie verricht, door IN haar
nieuw genetisch materiaal te planten, waaruit Izaäk geboren werd. Izaäk WAS EEN
REGELRECHTE GODEN-ZOON! Kennis kan door overbrenging van bepaalde
cellen in een biologisch-chemisch proces van het éne lichaam op het andere lichaam
worden overgebracht. De boom van KENNIS van GOED EN KWAAD  is dan ook
deze GENETISCHE  'boom'. Van de DNA-dubbel helix houdt de celkern der genen
alle info vast, volgens welke een levend wezen wordt opgebouwd. IN de celkern zit
het geprogrammeerde bouwplan van het leven, wat zich foutloos ontwikkeld.
Rasvermenging loopt uit op genetische vernietiging van dit bouwplan, waardoor de
chromosomen-huishouding wordt verstoord. Vanaf oude tijden is er veel
"gerommeld" tussen mensen en dierlijke wezens. Herodotus schrijft: "Onder aller
ogen trad de bok (Pan of Baphomet) in gemeenschap met een vrouw". Er zijn in de
oudheid veel afbeeldingen van Sphinxen, halfwezens. Pornografie is in de oudheid,
en is in alle tijden voor velen een genot geweest. Halfslachtige wezens staan op vele
obelisken getekend, meestal met een hele grote phallus, penis.
Tegen beter licht in (=zonde) zijn in de oudheid veel paringen tussen mensen en
dieren bedreven = experimentele  "kennis" opdoen tussen GOED  en KWAAD,
vermenging met bestiaal bloed. Zo is de bekende zondeval tot stand gekomen.
De cellen zijn gemuteerd, zowel bij Eva als bij Adam, en het nageslacht, en dát  is
de wrange "erfenis" of ‘erfsmet’.  Sindsdien zijn die gemuteerde cellen altijd dat
stramien of patroon blijven volgen.
De Hof van Eden was als een QUARANTAINE voor Adam en Eva, om te
voorkomen dat de mens tot Sodomie of andere zonde zou vervallen. JHWH had er
álles aan gedaan wat kon. Het is dan ook door V E R L E I D I N G  dat het fout
ging.



15                                    De twee zaadlijnen van Genesis 3:15

Elohim begon met Izaäk een hernieuwde Zaadlijn, en zonderde het volk van Izaäk
in de woestijn 40 jaren af, in quarantaine. 
Het dierlijke  in de mens, om zo te spreken, wat via Eva x Nachash ingekomen was,
bleef als "erfsmet", als geestelijke aids, de mens altijd nadien bij. In Izaäk werd de
heilige zaadlijn absoluut veilig gesteld, waaruit de Messias en Israel voortkwam,
dat is de bloedlijn welke altijd via de vader of man loopt. De vrouwelijke lijn van
het "vlees" is nog niet vernieuwd. Om de bloedlijn absoluut veilig te stellen heeft de
Zoon Zijn  eigen bloed gestort, en door die ééne bloedstorting is de verzoening
aangebracht, en herstel mogelijk geworden.
De lijn van de vrouw, het "vlees" is nog steeds onderworpen aan de verderfelijkheid
door de gemuteerde cellen, het  "doods"-program was in werking gezet, en de mens
werd STERVENDE STERVEND, want het loon der zonde is de dood.
Wij zijn mensen van VLEES EN BLOED, van Adam en Eva en kunnen als
zodanig het Rijk van Elohim  Niet binnengaan. De geslachtslijn moet zuiver
bewaard blijven, Lev.20:24. De voortplantingsdrang moet ondergeschikt worden
aan de instructies van JHWH, en Adam en Eva hadden die instructies via de
Engelen moeten afwachten (proefgebod).
Het bloed is veiliggesteld door de 2e Adam ......., en het vlees wordt veiliggesteld
door de vrouw van JHWH, dat is Israël.

Zo komt er een nieuw Hemels volk, dat van bóven verwekt is en  wedergeboren
wordt, geschikt voor de nieuwe hemel en aarde, door de Geest van JHWH  begees-
terd, voorzien van Goddelijke "zuurstof" zoals deze bij Adam in de neus werd
ingeblazen. Dit is een facet in het Goddelijk bestek van de wederoprichting aller
dingen.

Adam en Eva konden verleid worden en vallen.
In de Zoon zijn door Diens vleeswording beiden opgericht en vastgesteld, zodat
terugval onmogelijk werd, en dát is JHWH's doel. Hem zij de eer, de lof en de
aanbidding! Die in de GEZALFDE is, is een nieuwe schepping! 2Cor.5.
 
Izaäk komt van Jishaq-el  of te wel Elohim lacht (het laatst).
De Boze lachte het eerst toen Eva en Adam verleid waren. Toen werd de "moeder-
belofte &zaaddreiging" opgericht, en zou blijken dat .... wie het laatst lacht, het
beste is. In Izaäk  startte Elohim Zijn lach! Dit is de zoon der belofte, de voorloper
van de Grote Zoon der Belofte.

In Gen.15:4 staat: die uit Uw lijf zal voortkomen, etc,.
Dit zou men foutief kunnen opvatten alsof hier bedoeld werd dat Izaäk uit
Abrahams lijf zou ontsproten zijn op fysieke wijze. Dit is niet het geval.
Rom.4:19 zegt dat de Vader  was in Abraham reeds verstorven, alsook in
Rebekka de Moeder. De Kanttekening verwijst naar 2Sam.7:12; Gen.35:11, en
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zegt bij "uit Uw lijf" d.i. uit uw ingewand. Wij begrijpen wel dat Izaäk niet uit
Abrahams ingewanden kan zijn voortgekomen. Maar wat dan wél?

Het Hebreeuwse woord voor "Lijf" is  Mê âh  dat is: to be soft (zacht zijn) the
intestines (inwendig), the abdomen (onderbuik), the stomach (de maag), the uterus
(vrouwelijk geslachtsdeel, womb (baarmoeder).
Hieruit blijkt duidelijk dat het hier Niet gaat om het mannelijk geslachtsdeel, maar
om het vrouwelijke, en dat Izaäk uit het "INGEWAND" van Sara is voortgekomen,
onder de naam van Abraham, daar man en vrouw één zijn.

De hele kwestie van Abraham en Sara komt voor ons in een totaal nieuw daglicht te
staan als wij weten het wáárom dat Abraham en Sara géén kinderen hadden.
Abraham en Sara waren  immers broer en zus, en wat zou dáár van terechtgekomen
zijn als er op natuurlijke wijze een zoon uit voort zou zijn gekomen?  Dat zou je
reinste bloedschande zijn geweest, pure incest!
    Wij mogen Abraham als zijnde de  VADER DER GELOVIGEN  niet gaan
verdenken dat hij met Sara zijn zuster gemeenschap zou hebben gehad. Hij
wandelde in alles  naar Elohims geboden, Gen.26. Voelt U de spanning in het
geloof van Abraham? Enerzijds had JHWH hem een zoon beloofd uit Sara, en
anderzijds kon hij over zijn geweten niet heen om bloedschande te bedrijven, wat
overigens in die tijd onder de volkeren waar Abraham leefde veelvuldig voorkwam.
Izaäk is niet naar of uit het vlees  geboren, maar uit de vrije, naar de beloftenis, dat
is naar de  Geest, Gal.4:23,29.

JHWH deed aan Sara gelijk Hij beloofd had, uit háár lijf (bowels) dat is, uit haar
baarmoeder, het zachte deel (schaamdelen, in de onderbuik ...... Izaäk geboren
worden.

Elohim zette de Boze ten enenmale buitenspel.
Abraham stond voor een onmogelijkheid, kon het met zijn geloof niet overeenko-
men om Sara zijn zus te beslapen, en kon alleen op de toezegging en uitwerking der
belofte wachten. Hier valt géén enkele smet op het Heilige Zaad, en is het lachen
aan Elohim! 
HOE GROOT ZIJT GIJ!

1.4  Bloedschande
Bloedschande in het Hebreeuws   ARAYOT, Lev.18:6-11.
Dat was een zéér belangrijke zaak waarin het volk moest worden onderwezen door
de priesters. Lev.18 werd vanaf oude tijden  altijd op de Grote Verzoendag
voorgelezen, zodat de belangrijkheid hiervan diepe indruk zou maken op het volk.
Wij  lezen van Sara dat zij Abraham Niet baarde (dat mócht en kón ook niet
vanwege de wet der bloedschade).
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Gen.16:2 zegt Sara dat Jahweh haar toegesloten had dat zij niet kon baren, en
misschien zal ik gebouwd worden uit Hagar.
Abraham en Sara waren wel getrouwd, 20:3,  gezien het gegeven in Gen.26:5:
Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden
Mijn bevel,  Mijne geboden, Mijne inzettingen en Mijne wetten.
Wij mogen hierbij dus Niet aan bloedschande denken. Abraham was een integer
man, dat blijkt hieruit. Jahweh zorgde er ook voor dat Sara niet bevlekt is
geworden, Gen.20, zodat zij het heilige zaad kon voortbrengen. Dat heeft zij door
het geloof dan ook gedaan, Hebr.11:11. Met Izaäk is het verbond opgericht, die
Sara op de gezette tijd in het andere jaar zou baren, 17:21, werd tegen Abraham
gezegd. 

1.5  De aartsvaderen
Abram =  VERHEVEN VADER   van  véél zaad. 
Abraham = Vader van vele volkeren. Tevens is Abraham de  VADER DER
GELOVIGEN.

Abraham zou een zoon uit Sara krijgen, maar mocht niet zelf de naam van die
jongen bedenken. Nee, zijn naam zou Izaäk  zijn. Deze naam heeft dan ook een
speciale betekenis:
     Jahweh lacht, en Hij lacht het laatst.
Zo is Izaäk de expressie of uitdrukking van Elohims humor.
Lucifer meende Elohim  de pas af te snijden, en meende het Heilige Zaad (Hagio
Sperm)  wel te kunnen vernietigen door inmenging. Nee, El-Jah lacht het laatst!

Het is weliswaar lachwekkend dat een man van 100 jaar als vader fungeert, en een
vrouw van 90 jaar als moeder dienst doet, waar van beiden staat dat hun potentie
uitgedoofd was. Op deze wijze heeft de Almachtige aangetoond dat Hij de
alleenheerschappij heeft, en Zijn Zaad veilig stelt. Dat mag lachwekkend zijn, maar
.... lachen is gezond. Ook het nageslacht van Izaäk, de Anglo-Saxons in Noord
West Europa hebben deze eigenschap van Jahweh ontvangen humoristisch te zijn,
en te kunnen lachen, zelfs om eigen fouten. Lachen werkt positief, moreel
opbouwend en is gezond.

Gen.16:1 zegt dat Sara onvruchtbaar was, n.l. in de zin van .... dat zij Niet met
Abraham  als zijnde haar broer mocht paren vanwege bloedschande, want dán had
Lucifer een handvat om Jahweh te beschuldigen. Later is de "moeder" in Sara
gestorven, de eierstok afgestorven, zie 18:11 > dus was kinderen krijgen voor Sara
> definitief van de baan!
Abraham realiseerde zich dit voor de volle 100%, maar geloofde tóch wat Jahweh
hem had beloofd!
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1 Abraham, Izaak en Jakob. Sara, Rebecca, Rachel en Lea.

Elohim wilde Sara en Abraham een WONDER-ZOON geven, waaruit een
WONDER-VOLK  zou voortspruiten.
Gen.16:1  en zij baarde hem niet.  Baren in het Hebreeuws is YALAD,  to show
lineage, Strongs 3205.
Gen.11:30 Sara was onvruchtbaar. Strongs 6135 = AQAR, barren of  STERILE
(as if extirpated in the generatieve organs).
Vrij vertaald zou er moeten staan in: Gen.16:1 en Sara baarde Abraham niet > Sara
liet Abraham géén nageslacht zien (kon ook niet vanwege bloedschande).
11:30 Sara was onvruchtbaar. Sara was steriel, onbevlekt, gelijk als één die
uitgestorven is in haar procreatieve organen!

Onze ouden in de natuurreligies, waaruit ook Abram en Sarai afstamden, in UR der
Chaldeeën, rekenden met het zichtbare van de natuurwetmatigheden.
Zij kenden eerst slechts VIER elementen:
   WATER ... VUUR ... AARDE ... LUCHT .
In Abrahams levensuiting zien wij de verbinding met vuur. Gen.15. de vurige
fakkel, de rokende oven. Hfst.18. de hitte, het vuur op Sodom. hfst.22. Izaäks offer.
In Izaäks leven zien wij de verbinding met water. Gen.26. ruzie om waterputten,
21:25, en krijgt Rebekka via de waterbron waar Eliëzar haar zag, en Izaäk zag
Rebekka het eerst toen hij van een bron uit het veld kwam.
In Jacobs leven zien wij de verbinding met de aarde, zowel met de flora als de
fauna, 25:39 linzenmoes, en de geschilde takken, 30:25, en al zijn vee. Jakob is de
man van de grote conflicten:  met Laban, met Ezau, met Rachel en Lea, en met zijn
zonen.
In de 12 patriarchen zien wij de verbinding met de lucht.
Twaalf is het kosmische getal van de Zodiac of dierenriem.
Jozef droomde van het gezin dat de Zon en Maan en planeten zich voor hem neder
bogen, n.l. zijn vader, moeder, broers en zuster.

Abraham is de  ACTIEVE:  Izaäk is de  PASSIEVE
Abraham het mannelijke: Izaäk het vrouwelijke

Wij kennen in totaal DRIE  Aartsvaders + VIER Aartsmoeders1.
3 is het getal voor de man, 4 voor de vrouw, 5 voor het kind.
Wanneer wij het mysterie der getallen weten, doorzien wij de verborgenheden uit
de oudheid, welke de Schrift veelvuldig bevat en openbaart.
In de school van Pythagoras moesten de leerlingen tot vier tellen wanneer zij
aangenomen wilden worden. Als ze bij het getal vier waren konden zij stoppen,
want daarmee had men de eed van de school uitgesproken.
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1.6  Het Slangenzaad en het Vrouwenzaad
Wat zijn de hoofdlijnen van en in de Bijbel? Wij zullen ze opsporen en vermelden,
want een waarheid verbergen doet kwaad, het laat de leugen onbestreden. Het
kennen en belijden der waarheid .... doodt de leugen!
Vele hele en halve waarheden hebben eeuwenlang de waarheid verborgen. Als de
leugen maar lang genoeg wordt herhaald, gelooft men het wel .... totdat de echte
waarheid boven komt. Elohim is de Waarheid, en heeft beloofd de waarheid te laten
zegevieren. Het bewindsel zal afgedaan worden, Jes.25:9.
Al is de leugen nog zo snel, ... de waarheid achterhaalt hem wel. Zo is de Refor-
matie ontstaan, en wij zien dat de massa altijd maar heel slecht of langzaam afstand
kan doen van oude tradities.
De waarheid werkt als een zuurdeeg, en als een zout wat het bederf tegengaat.
Mensen met "zout" in zich, zullen ook hun loon (loon komt van Sal aris, en salt =
zout) ontvangen.

In Gen.3:15 staat de zogenoemde "MOEDERBELOFTE", daar wordt vijandschap
gezet.

Wat is het Slangenzaad, en wat is het Vrouwenzaad?
Algemeen weten christenen en theologen nog wel wie en wat het  Vrouwenzaad is
n.l. Israël, en in Israël de Messiah. Maar .... wat is het  Slangenzaad?

Er is vijandschap gezet, en waar komt dit op z'n felst openbaar?
Christenen zijn het er nog wel over eens dat dit geschiedde op Golgotha, toen de
joden Jashua vermoord hebben. Inderdaad, Hij is gekomen tot het Zijne (tot hen die
er ten onrechte aanspraak op maakten de Zijnen te zijn).
De confrontatie volgde, de testprocedure trad in werking. En, ... wat was de
uitkomst? Zij hebben de Messiah gedood, Hem beschuldigd van Godslastering, en
dat Hij de Overste der duivelen was. Zij toonden dat zij Zijn schapen Niet waren,
maar toonden door hun daden en vijandschap het zaad der slang  te zijn.
Johannes de Doper en Yashua had hen reeds als zodanig geïdentificeerd, zijnde
"adderengebroed", Joh.8. Joh.10:26 ... gij zijt niet van Mijn schapen.

De strijd op leven en dood begon in het Paradijs, en in het begin stond de uitkomst
reeds vast. Het Slangenzaad zou wel de verzenen van het Vrouwenzaad beschadi-
gen, maar het Vrouwenzaad zou de KOP van het Slangenzaad vermorzelen.
Het vonnis over Nachash:  op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen
uws levens.
Buik in het Hebreeuws is GACHOWN, belly, Strongs 1512, the extern abdomen,
and belly as the source of the foetus.
Het externe abdomen  is het buitenste van de onderbuik, en dáárop zou Nachash
zich concentreren, gaan, Strongs 3212 YALAK, to walk, wegen uitzoeken om
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daarmee het Vrouwenzaad te vernietigen. Wij weten allemaal waar en hoe een kind
verwekt en geboren wordt, n.l. in de onderbuik, waar de baarmoeder zit, en de
foetus groeit.
Dáárop heeft Nachash het gemunt!  Hij heeft getracht d.m.v. rasvermenging tóch
een Goddelijk zaad voort te brengen, en ook via klonen en moderne technieken
Elohim naar de kroon te staan.

Het woord "slang" is een vertaling van een eigennaam, en dat moet niet. Er staat
Nachash, en dat is een persoonlijkheid, en niet een of ander reptiel dat kon spreken.
De BOOM  is symbool van de levensvrucht, de VOORTPLANTING, en Zaad is
in het Hebreeuws ZERA, vrucht, nageslacht, Strongs 2233, en in 1Joh.5 4690
SPERMA, the male sperm.
Het Slangenzaad is het ZIZANION, niet vruchtdragende gewas.
Nachash werd vervloekt bóven al het vee, en gedierte des velds.
Vee = cattle, Strongs 929 BEHEMAH, to be mute
Gedierte des velds = Strongs 2416 CHAY Khahee, dat is een levend wezen op
twee benen gaand, met spraakvermogen, een zwarte. Dat is en was Nachash.
Behalve de stof is er ook anti-stof. Wij zien dat in het vonnis over EVA, wat heel
reëel is, en haar  ZWANGERSCHAP  betreft.  Het vonnis over Nachash dat hij in
de STOF zich zou vastbijten is werkelijkheid. Zijn nazaten zijn pure materialisten.
Wij zeggen ook wel dat iemand " een boek opeet", en zo is de stof of materie de
"Spijs" van Nachash.

Het Vrouwenzaad is een letterlijk biologisch nageslacht, en ook het Slangenzaad is
een letterlijk biologisch nageslacht. In Rom.4:1  is Abraham een letterlijk
nageslacht beloofd. Het Griekse woord voor nageslacht = sperma. Dit ziet op een
Zaadlijn, een RAS, n.l. het blanke ras.
Dit zijn de schapen van het Huis Israëls. Bileam wilde via rasvermenging  deze
zaadlijn stukmaken, Openb.2:14; Num.22-25, 31:16.
In Num.25:17,18 staat PEOR en KOSBI. Peor = afgodendienst, en Kosbi =
vermenging. In Micha 6:5 wordt gezegd: Mijn volk denk toch wat Balak
beraadslaagde en Bileam.  2Petr.2  .... de weg van Bileam + de weg van verleiding,
vermenging. De lieden waar Judas vers 3-16 over spreekt hebben op dezelfde wijze
als Sodom en Gomorra en als de gevallen engelen gehoereerd en vreemd vlees
nagelopen, d.w.z. zich vermengd.
Het Heilige Blanke ZION-Zaad  is als de schat in de akker.

1.7  Zijn alle mensen gelijk?
Men haalt dan de tekst  Hand.17:26 er bij, dat Elohim uit één bloede het gehele
mensengeslacht heeft gemaakt. Men vergeet echter wat er na komt, n.l. dat Elohim
hun grenzen en woongebieden heeft vastgesteld. Dit is Apartheid.
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Het woord "BLOED" komt in de grondtekst niet voor, dat hebben de vertalers er
zelf bijgevoegd. De bloedlijn loopt via de Vader, en Kaïn heeft het bloed van
Nachash, 1Joh.3:12, uit den Boze.
Eva is dus wel de moeder van al wat leeft, Gen.3:20, maar zij is Niet de moeder van
de heilige bloedlijn!
De heilige bloedlijn loopt via Adam-Abel-Seth >Abraham> Israël.
In de "Saturday eveningpost" 15-4-61 verklaarde prof.J .Bonner dat de mensenras-
sen biologisch niet hetzelfde zijn. Het bloed van de blanke verschilt in moleculaire
samenstelling en erfelijke factoren van het bloed van negers.
Het bewijs van deze verschillen is bekend onder de naam:
       SICKLE CELL ANEMIA.
De anemia is als substantie  normaal aanwezig in het bloed van de neger, en niet als
ziekte.
Wanneer de anemia via bloedtransfusie wordt overgebracht, veroorzaakt dit een
abnormale hemoglobinespiegel van rode bloedcellen. Dit kan de dood ten gevolge
hebben bij kinderen, en invaliditeit bij volwassenen. Zie Ref.Dgbld  sept.96
Hepatitus epidemieën blijken ook in verband te staan met bloedtransfusies van
verschillende rassen. Dit erkent de Amerikaanse bloedbank. Rasvermenging staat
dus gelijk aan rassen-zelfmoord. Bloedtransfusie is uit den boze, en het verwisselen
van bloed van andere rassen is een misdaad begaan tegen het menselijk geslacht!
Integratie en vermenging is ongeoorloofd, en wordt in Ex.20 en Deut.5:18 OVER-
SPEL  genoemd.
Adultery + overspel, vervalsen.
Hebreeuws = NAAPH, Strongs 5003, Grieks MOICHAO,3429.
Overspel houdt dus véél meer in dan men algemeen denkt. Het is het "SPEL" buiten
eigen soort ! Men speelt over de grens! Heden ten dage doet men op allerlei wijze
overspel, en geeft men HYBRID karakters aan planten, bomen, vruchten, dieren,
enz.- door de velerlei kruisingen.
Jak.4:3; Spr.6:32; Mark.8:38:   GENETISCHE MANIPULATIE!
Op deze wijze werd de aarde van voor de zondvloed vervuld met wrevel, en wij
leven weer in de dagen van Noach! Overspel zit in de genen, zie krantenbericht.18-
5-95 waarin de kerk de zonde wil goedpraten, wat een gruwel is. 

1.8  Het nageslacht van Kaïn
Lucas 11:50  .... de Wijsheid zei: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van
hen zullen zij sommigen doden, etc.- .... opdat van dit geslacht  afgeëist worde het
bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af, van het
bloed van Abel, tot Zacharia.
Wie was de tweelingbroer van Abel? Kaïn!
Het ganse nageslacht van Kaïn bestaat uit broedermoordenaars. De Wijsheid
confronteerde Háár zaad met dat van Nachash. Kaïn was de tweelingbroer van
Abel. Eva voer voort te baren, dat wil zeggen: direct nadat Kaïn als "eerstgeborene"
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was uitgekomen, kwam Abel uit. Eva zei van Kaïn: Ik heb een man BAÄLIM
gekregen. Dat wil zeggen, een man van die Heer, de heer Nachash. Nachash is de
verwekker van Kaïn bij Eva. Eva had direct daarna gemeenschap met Adam, en
ontving van hem Abel. Nachash is niet Lucifer, de gevallen Hoofdengel, maar is
een trawant van Lucifer. Engelen konden  zondigen. Welke zonde?
Daarop geeft Judas vers 7 antwoord:  zij hebben hun beginsel niet bewaard. De
steden van Sodom en Gomorra hebben op gelijke wijze als deze (die engelen)
gehoereerd, en zijn ánder vlees nagegaan.
  Rasvermenging is een feit, ontstaan in de Engelenwereld !
Dit wordt ook wel de  WEG VAN Kaïn  genoemd! In 1Joh.3 wordt uiteengezet
wat dé zonde  is, en dat de Boze de bron daarvan is. Ieder die uit Elohim geboren is
doet dé zonde niet (van rasvermenging), want zijn SPERMA blijft in hem. Engelen
hebben een procreatief vermogen, zie Gen.6 de Godenzonen die de dochteren der
mensen namen, waaruit reuzen ontstonden. De goede engelen die tot Abraham
kwamen en meegingen naar Lot werden door de Sodomieters begeerd om mee te
kunnen flikken.
Welnu, de Farizeeën en Schriftgeleerden waren uit deze Zaadlijn, een OVER-
SPELIG geslacht genaamd door Yashua.

1.9  De geheimen van het DNA   J. Levine & D. Suzuki (TELEAC)
Mendel toonde aan dat beide ouders een bijdrage leveren aan de eigenschappen van
hun kroost, en er toch géén vermenging optreed.
p.17. Griffith ontdekte dat, als hij dode  ziekteveroorzakende bacteriën samen met
levende ongevaarlijke bacteriën in muizen spoot, de muizen tóch ziek werden.
Afzonderlijk werkten de inspuitingen niets uit, doch in combinatie waren ze soms
dodelijk. Hoe kon dat? Blijkbaar had iets uit de dode, ziekteveroorzakende
bacteriën, de voorheen ongevaarlijke stam veranderd!
Deze transformatie (telegony) had op de één of andere manier een verandering
teweeggebracht die van generatie op generatie werd doorgegeven! (Een cel die
gemuteerd/gewijzigd is, blijft altijd zo voortgaan). Het transformatieprincipe heeft
iets met het DNA te maken. De taak van het DNA is zéér groot!
Basen van het DNA paren altijd met elkaar op dezelfde wijze een streng met de
volgorde ACG TCT CT ATA, en deze heeft de volgende partner TGC AGA
GATAT.
Basen-paren noemen wij "genen". Als een cel nieuwe DNA-moleculen nodig heeft,
schakelt ze een twintig tal verschillende actieve moleculen in, die wij enzymen
noemen. Sommige van de enzymen halen de gepaarde basen uit elkaar, waardoor
zij de dubbele helix los ritsen en die in twee strengen blootleggen. Beide strengen
doen als sjabloon dienst, waarop een kopie van de partnerstreng wordt gemonteerd.
Een andere groep enzymen gaat ook de strengen als sjabloon gebruiken. Daarbij
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manoeuvreren ze NUCLEOTIDEN die elders in de cel worden aangemaakt, één
voor één in hun juiste positie. Nog een ander enzym heeft de taak om te zien of elke
base wel de juiste partner heeft. Ziet hij een fout, dan verwijdert hij deze nucleotide,
en bouwt er de goede in. Als dat klaar is, heeft de cel een tweetal identieke DNA-
moleculen.
Hoe kan een DNA-molecuul informatie bevatten?
Dat is mogelijk doordat de lineaire volgorde van de A's, G's, T's, C's een vierlette-
rige code vormt waarin álle info staat geschreven.
Elke cel bevat ongeveer 6 miljard nucleotiden. Een klein gen bestaat al uit zo'n
3000 baseparen.
De lineaire volgorde is A,G,T,C, en dat is een vierletterig alfabet, een CODE
waarin alle biologische instructies staan geschreven. Dit werkt net als het Morse-
systeem. Hoe gaat de Infocodering van het DNA te werk?

De genetische code stuurt de genetische aanmaak van eiwitten, dat zijn driedi-
mensionale moleculen waaruit de hele biologische en chemische levensindustrie is
opgebouwd. Eiwitten zijn opgebouwd uit ketens aan elkaar gekoppelde eenheden
aminozuren (ongeveer 40) , die allemaal in verschillende combinaties aan elkaar
kunnen worden gezet. De mogelijkheden zijn legio, en de taken die zij kunnen
uitvoeren zijn ontelbaar. Sommige eiwitten lijken wel op moleculaire robots. De
hormonen zijn weer een ándere groep eiwitten.
DNA bestuurt de aanmaak van eiwitten, en regelt indirect álles  wat er IN en MET
ons lichaam gebeurt.

1.10  Hoe werkt een genetische code?
De Aminozuren  worden vertegenwoordigd door groepjes van drie basen. De DNA-
basenvolgorde CGT codeert het aminozuur ALANINE, en GAC staat voor LEUCI-
NE.    CGT, GAC, CGT = Alaninen-Leucine-Alanine.
Hemoglobine is een eiwit dat in de rode bloedcellen zit, en bindt zuurstof molecu-
len (normaal in de longen). Komt dat op een plaats  waar zuurstof nodig is, dan laat
hemoglobine de zuurstof weer los, tot voeding van oa. weefsels.
Het DNA maakt zelf niet de eiwitten, maar verzamelt de benodigde "bouwvakkers"
om het werk te laten doen. De DNA-boodschap wordt eerst omgezet in
boodschappen-RNA (ribonucleïnezuur) en deze brengt de boodschap van DNA
over naar een RIBOSOOM, dat is een soort eiwitfabriek in de cel. Daar wordt de
boodschap en base-volgorde ontcijferd en vertaald in een keten aminozuren.
Dit is moleculaire "software" die de "hardware" van bijna elk organisme kan
besturen.

1.11  De genetische oorlog vanuit Gen.3:15
Wanneer het Lucifer niet lukt om het ware zaad van Adam  van buiten af te
vermoorden en uit te roeien, doet  Hij via het Nachash-Slangenzaad tevens
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pogingen om  van binnen uit de vijandschap  te openbaren n.l. via GENETISCHE
OORLOG.

Het Vrouwenzaad is dat van GENESIS = genen van ISH, de genialen, die de WET
(het program) van Jahweh in hun genen hebben.  ISH= man.
Via de genen is n.l. álles tevoren vastgesteld!  n.l. onze vorm, onze kleur, ons
karakter, ons IQ, enz.-. Men leze Stefe Jones, de taal der genen.

Elke Israëliet  is een bouwsteen van het grote aardse koninkrijkslichaam Israël, en
uit dat grote Israël is een kleine aparte groep gekozen om het lichaam van de Kurios
te zijn, n.l. de Hemelse Bruid der 144000.
Tegen dit Vrouwenzaad voert de Boze altoosdurende oorlog.

Elohim maakte Adam tot een "levende ziel" en blies de adem des levens in diens
neusgaten, waardoor hij de Goddelijke levensgeest verkreeg. Gen.2:7.
De   NEUS  is hierbij hét orgaan waardoor Adam tot een levende ziel werd. Jahweh
blies geen gewone lucht naar binnen, maar ... GEESTESKRACHT oftewel
INTELLECTUELE ZUURSTOF!

De "wezens des velds", de Kaïn/Edomieten ademen ook door hun neus, doch zij
missen deze éne zaak, n.l. dat de WET van Jahweh in hun genen staat. Zij missen
Jahweh's intellectuele zuurstof! Zij kúnnen de WET van Jahweh niet gehoorzamen,
zomin een luipaard zijn vlekken kan veranderen; zij hebben geleerd kwaad te doen,
Joh.8:43-47.

De  NEUS is het centrum van het gezicht, en juist dáár werd Kaïn getekend (en de
‘flatnosen’), Gen.4:15, met de neuskromming. Het Nachash-zaad kán niet
constructies denken en handelen, maar zij zijn áltijd en overal DESTRUCTIEF
bezig. Wij moeten zowel via Vader en Moeder zuiver zijn om goede "Genen" in
ons te hebben, om tot het zaad Abrahams te behoren.
De listen heden ten dage om  van binnen uit het Vrouwenzaad om te brengen zien
wij in het werk n.l. via abortus, biotech, hersenspoeling, drugs, vaccinaties, bloed-
transfusies, euthanasie, chemische medicijnen, etc.-.

Het Kaïn/Edom-jodengeslacht heeft met hun spermabanken, bloedbanken, biotech,
embryo’s in labs, hepatites-aids-vaccin ... en vele andere zaken meer .... de
instrumenten in handen om het wáre Jakob van binnen uit te vermoorden, én, zij
schromen niet dit te verwerkelijken. De moordactie draait reeds, doch wij hebben
slechts het oog gericht op Abrahams verbonds-Elohim.
Jakob is over het algemeen blind voor de vijand!
WIE IS ER BLIND ALS MIJN KNECHT?
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Alle instrument dat tegen ons bereid wordt zál niet gelukken, Jes.54:17. Wij zullen
dit hachelijk tijdperk óverleven. Het Vrouwenzaad zál overwinnen.
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Hoofdstuk 2      Het herstelwerk van Elohim

2.1  Het huwelijk van Jahweh met Zijn volk Israël
Dit huwelijk geschiedde op voorwaarden  ..... dus breekbaar
De Man is Jahweh in Zijn ZOON YASHUA  ------ en de Vrouw is het volk Israël,
verdeelt in twee Huizen: het Huis Juda en het Huis Israëls. Beide vrouwen blijken
ONTROUW te zijn.

De Man geeft een scheidbrief en zendt beide vrouwen  de ballingschap in door 6
deportaties.
Uit Babel keert een klein groepje van het Huis Juda terug, die vooreerst "Joden"
werden genoemd (in werkelijkheid zag Ezau zijn kans schoon en vermomde zich in
Jakobsgedaante om alsnog aanspraak te maken de enige wettige vrouw van Jahweh
te zijn). Zij mogen zich waarmaken, en mogen laten zien of zij Jahweh's vrouw zijn.
Jahweh laat Zijn Zoon geboren worden en zendt Hem tot de Joden met de huwe-
lijksuitnodiging ...... Nu blijkt dat de joden niet Jahweh's ware vrouw zijn, maar een
pseudo-vrouw...... daar zij de Zoon verwierpen, lieten vermoorden.
De joden bleven zónder MAN. Zij hadden de gelegenheid gehad. Dit opende de
weg voor Jahweh tot de aanneming der twee vrouwen in de verstrooiing. De
ondertrouw geschiedt in de "woestijn der volkeren". Israël in het Westen tekende de
ondertrouw tijdens de REFORMATIE.

Uit het 12 stammig Israël in de verstrooiing vormt Yashua Zich een Gemeente van
144000, zijnde Zijn hemels lichaam, te zamen vormen zij de Nieuwe Man.
Deze NIEUWE MAN zal de twee Huizen Israël & Juda verenigen en tot vrouw
aannemen. Intussen blijven de Joden bij hoog en bij laag zweren dat zij de ware
vrouw zijn, en rennen vooruit om alle huwelijksvoorrechten in te palmen. Men
meent dat dit o.a. het bezit van Palestina zou zijn.

Jahweh zendt de Opgestane, Die verenigd is met Zijn Gemeente als Nieuwe Man,
tot het verenigde ISRAËL zónder voorwaarden ten huwelijk, dit is het Hernieuwde
Verbond, Jer.31-33. Het resultaat is dat de Joden verworpen zijn, 1Thes.2:15 en
Ezau van het wereldtoneel zal verdwijnen. Israël is de steen zonder handen
afgehouwen, het RIJK GODS dat in 1000 jaar de machten onderwerpt, waarna het
Koninkrijk aan de Vader wordt overgedragen, opdat Elohim ZIJ ALLES IN
ALLEN.

2.2  Het generatieproces
Doordat de eerste vrouw, die van "benden" was, niet wachtte op de instructies die
van "boven" kwamen, werd zij, én haar man totaal aards, uit de aarde aards! De
band met boven was stuk, en de mens verviel in een HOERSYSTEEM, en
"rommelde" genetisch maar wat aan, zonder Hemelse voorlichting, zodat een "krom
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en verdraaid", dat is ... een genetisch onzuiver geslacht ontstond, waarbij
"raszuiverheid" bijkans verloren raakte.

De eerste fase om tot een nieuwe eenheid te komen is ... dat een mens (man) zijn
vader en moeder verlaat, en een vrouw neemt om met haar een éénheid te vormen.
De tweede fase is, dat hij die éénheid tot stand brengt, door zijn Zaad, waarin de
bloedlijn zich voortzet, te plaatsen IN de vrouw, die via TELEGONY deelt en
gevoed wordt uit dát bloed, doch niet de bloedlijn zelve voortzet.
Het huwelijk is dan niet zomaar een "boterbriefje", maar het is de bloedband!
Dit betekent dat het huwelijk een altoosdurend kosmisch karakter heeft en overspel
in feite "Bloedschande" is. Door het huwelijk/samengaan/elkaar aanhangen ...
wordt de nieuwe éénheid gevormd tot één vlees en één bloed!
Wij mensen kunnen niet ongestraft tegen de natuurorden ingaan, want dan krijgen
wij de natuur tegen ons. Overspel en andere seksuele misstappen hebben tot gevolg
dat men venerische ziekten oploopt en men lichamelijk zich ten gronde richt. De
vrouw is en mag geen lustobject zijn voor mannen, maar zij is de schakel in het
grote plan van Elohim om als draagster te functioneren voor het proces naar
Onsterfelijkheid. Zij is het ei om het nieuwe zaad voort te brengen, zie Mal.2:14 .....
Hij zocht het Zaad van Elohim, van één n.l. de huisvrouw der jeugd, en dat betekent
de éénheid in het huwelijk. De vrouw mag zich maar met één man tegelijk
inmengen!
Telegony is een nog omstreden zaak.
In onze speurtocht naar feiten omtrent telegony komen wij de volgende vondsten
tegen. Ieder die hierover wat vindt zal ons een grote dienst doen dat ons te tonen.

Uit Pinkhof/Hilman, Geneeskundig woordenboek p.811 Telegonie, Grieks
Telegonos = in den vreemde geboren. "Nawerking van een vroegere bevruchting op
een latere, van een andere vader". Er staat bij dat dit nog een onbewezen
veronderstelling zou zijn.

De Grote Nederlandse Larouse Encycl. p.31 noemt het: "een onjuiste theorie, dat
een mannelijk individu een blijvende invloed zou uitoefenen op de erfelijke
eigenschappen van een vrouwelijk individu dat voor het eerst wordt bevrucht, zodat
dit vrouwelijk individu steeds nakomelingen zou voortbrengen die op het eerste
mannetje zouden lijken, ook al zouden andere mannetjes het later bevruchten."

Der Grosse Bröckhaus p.304: Telegonie: falschl. Annahme

Van Dr.W.B. Huddleston "Ik heb geen man", 460 pagina's, uit 1947, uitgave Paul
Brand Bussum, op p.298:

Van J. Slavenburg, de "Verborgen leringen van Jezus" het evangelie van Filippus:
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"41. [Als iemand een] (wel) geschapen vorm heeft, zal men vinden dat (ook) zijn
nageslacht nobele trekken heeft. Als iemand echter niet geschapen is, maar verwekt,
dan zal men vinden dat uit zijn nobel zaad, nobel nageslacht voortkomt. De mens
wordt zowel geschapen als verwekt.
Kan men dan nog van nobelheid spreken? 42. Want eerst ontstond het overspel,
daarna de moord, die uit het overspel voortkwam. Want hij (Kaïn) was het kind van
de slang (Nachash). Daarom werd hij een moordenaar, evenals zijn vader, en hij
doodde zijn broer. Elke gemeenschap die tussen ongelijken plaatsvindt, is overspel!
112. De kinderen die een vrouw gaat baren, lijken op degene die ze liefheeft. Als
dat haar man is, lijken ze op haar man. Als dat (echter) een echtbreker is, dan lijken
zij op die echtbreker. Als een vrouw gedwongen wordt bij haar man te slapen,
terwijl haar hart bij de echtbreker is, met wie zij geregeld gemeenschap heeft, kan
het gebeuren dat het kind dat zij zal baren, lijkt op de echtbreker.

2.3  Was Adam onsterfelijk?
Adam als "geest" was geen nieuwe schepping, want die kreeg hij van Elohim
ingeblazen; hij was een voortzetting of generatie van Elohim, en als zodanig de
kiem der Onsterfelijkheid in zich dragend. De wezens des velds "Chay Erets" zijn
geen dieren en geen Adam-mensen, maar het zijn Chay Nephesh, d.i. levende
wezens die op Adamieten lijken, doch zonder ziel, puur vlees.
Kaïn was een product van de Boze, die als gevallen geest op aarde was geworpen
en zich geïncorporeerd had in deze wezens des velds, donkerkleurigen 1Joh.3:12.
Kaïn was van vreemd vlees, en géén godenzoon, noch Adamiet. Judas vers 11
noemt hen die vreemd vlees nagaan als zijnde op de "weg van Kaïn", Sodom en de
vleselijke zondaars. De strijd van vlees tegen geest begon in Gen.3:15.
Nachash had Eva wijsgemaakt dat zij zich niet als robot moest laten gebruiken,
doch zélf moest experimenteren ... doen!
Voor Adam lag alle levenskennis voor de onsterfelijkheid in Elohim, voor opbouw
en creativiteit; terwijl kennis opgedaan uit ervaring en omgang met Nachash leidt
tot afbraak, dood en verderf. Toen Kaïn openbaar werd als zijnde een
broedermoordenaar zei hij de volle waarheid: Ben ik mijns broeders hoeder? Ja,
want Abel wás zijn echte broeder niet! Abel had Adam als vader, Kaïn niet, was
bastaard, en is zelf ander vlees nagegaan.
Blank en zwart hebben géén gemeenschappelijke oorsprong. De zwarte is als
dienstknecht gemaakt, dit toont diens lichaamsbouw. Er staat zelfs in de krant dat
rasvermenging goed is voor de cultuur! Zo was het ook in Noachs dagen.
Waar het om gaat met álle broedermoorden en bloedvergieten is ..... om het zaad
van Elohim wat de kiem der onsterfelijkheid in zich draagt ..... uit te roeien via
allerlei manieren.
Gorbatsjov zei dat men nu beschikte over verderfelijke wapens, zodat men de
mensheid niet langer onsterfelijk kon noemen. Men kan álle leven op aarde doden.
Jahweh zal het verijdelen!
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2.4  Kaïn en Juda
In Genesis 4:1 staat dat Eva zeide: Ik heb een man den Heere gekregen. Althans, zo
is het vertaald. In het Hebreeuws staat Jehova = Strong's concordance 3068 = Lord.
Nu is dit woordje Jehova echter Niet de Schepper God, maar het is Lucifer, zoals in
Hosea 2:16 staat: gij zult Mij niet meer noemen: "mijn Baäl".
Strong's 1180 = Baäli = een symbolische naam voor Jehova. Het is Lucifer, of een
zijner trawanten. Baäl = 1166 een meester, iemand die over je heerst.
Heer = Baäl, bezitter, en zijn symbool is de stier (vruchtbaarheid en kracht). Astarte
is zijn gemalin.
Ba is de ziel van een mummie, en de koningsgod in Egypte.
Osiris heeft de Apis (stier) als symbool. Lucifers naam als vruchtbaarheidsbrenger
is Baäli, de Zonnegod met de stralen om z'n hoofd. Lucifer heeft via zijn
volgelingen het rechtvaardige bloed vermengd en proberen uit te roeien. Hij bracht
een geslacht van moordenaars voort, zoals hij bij Eva een Kaïn verwekte, de
broedermoordenaar. Jashua de Messias identificeerde hen als zijnde het zaad van de
duivel, die een moordenaar was van den beginne. Joh.8:44.
Al deze nep-joden waren fervente Baäldienaars. Zij riepen als bloeddorstige
moordenaars tijdens de dood van Jashua: Zijn bloed kome over ons en onze
kinderen. Lucifer is ook Diabolos = dooreenmenger, rasmixen, het goede zionzaad
mengen met het zizanion zaad.
De plaats waar Lucifer thuishoort is Azal, waar de weggaande bok naar toe moest,
in de woestijn. Totale verlatenheid. Maar dat komt nog. Nu nog heeft hij de tijd om
als een briesende leeuw om te gaan. Zo zag hij kans om zich in te mengen in het
heilige zaad Juda. Zelfs de Ark was tijdelijk in hun bezit, en vandaar dat David
geen rust had alvorens de ark in Jeruzalem stond.
2 Sam.6:1: David bracht de ark van Baälim-Juda naar Jeruzalem.
Baälim-Juda was Kirjath Jearim. Davids plan mislukte, en toen bleef de ark in het
huis van Obed EDOM (let op Edom, die altijd met Kaïn samenspande).
De runderen struikelden voor de wagen die de ark trok bij de dorsvloer van
NACHON (dat is slang). Hier zien wij dus diverse naamsaanduidingen dat we te
maken hebben met het zaad van Lucifer, Nachash, de duivel.
Zij zoeken zich overal in te mengen tot op deze dag toe, want ook nu is in ons land
deze inmeng zichtbaar. Overal waar Elohim Zijn heilig Zaad heeft, zoekt Lucifer
zich in te nestelen. De man die Eva voortbracht was Niet van Jahweh, maar van
Baäli, en dat was zichtbaar aan zijn daden en uiterlijk. Ook heden is het Kaïnsteken
zichtbaar, en moeten wij letten op de daden van hen die zeggen dat ze Joden zijn
van Juda, doch het liegen, het is een synagoge des satans. Openb.2:9 en 3:9.

2.5  Het tweeërlei zaad uit Gen.3:15

30                                    De twee zaadlijnen van Genesis 3:15

Sperma is een wonderlijk iets, en er moet iets zijn in het sperma dat een relatie heeft
met het Heilige. De wet van de ijverzucht toont o.a. zulks, Num.5. Stof van de
Tabernakelvloer met water moest een verdachte vrouw opdrinken, en de reactie
afwachten. Ook bij David, die te Nob bij Abimelech de toonbroden kreeg, onder
voorwaarde dat hij en de jongelingen zich van de vrouwen hadden onthouden
(1Sam.21:4.) zien wij dat  sperma de beslissende rol heeft.
Waarom mocht een bastaard niet in de vergadering van Elohim komen? Diens zaad
was immers van mengeling, en diens DNA/RNA zou een inbreuk maken op het
Heilige.
Jes.1:4 spreekt het wee uit over het Zaad der boosdoeners.
Jes.57:3 de joden een overspelig zaad, foutief DNA/RNA, doch WIJ zijn het Zaad
des Gezegenden, Jes.65:9,23.
Een man is onrein tot de avond als zijn zaad door toeval uitgegaan is,
Lev.15:16  22:4, en van de priesters mocht niemand van de heilige dingen eten
wiens zaad hem ontgaan was. Het hoe en waarom zullen we mogelijk in de
toekomst weten, maar er is een relatie tussen zaad en het heilige. Er is vijandschap
gezet tussen Eva-Adams zaad en Nachash-zaad, Gen.3:15. Die uit Elohim geboren
is, gelijk Izak, Rom.9:7; Hebr.11:18, doet dé zonde Niet, want zijn sperma/zaad
blijft in hem, 1Joh.3:9.  Elohim neemt de Engelen (Nachash-zaad) niet aan, maar
het zaad van Abraham, Hebr.2:16. Alleen in Izaäk wordt het zaad gecontinueerd, en
niet in de kinderen des vleses, Rom.9:7-10; Gal.3:29.
Weliswaar draagt het Abrahams zaad via Izak nog wel de vergankelijkheid in zich,
doch de kiem der onvergankelijkheid is aanwezig, 1Petr.1:23; Jes.6:13,  45:25.

2.6  Het verlossingsplan
Ter voorkoming enerzijds van het welslagen van het duivelsplan om via Adam en
diens nageslacht via genenmutatie hen de weg des doods in te zenden, heeft YAH
en YAHWE raad gehouden, en is laatstgenoemde Zélf vlees en bloed geworden,
een rein Hogepriester, Hebr.7/8.
Verzoening met Elohim door de dood Zijns Zoons, Rom.5:10,  6:9,  8:2.
Adam en Eva in hun proeftijd mochten geen contact hebben met de (DNA-)boom
der kennis des goeds en des kwaads (sex omgang met ánderssoortigen). Nachash
wist wél wat GOED en KWAAD was. Adam en Eva moesten karakter ontwikkelen
in zelfbeheersing. Nee zeggen tegen lagere dingen om het hogere te verwerven, en
zich te ontplooien tot een type mens van Hoge Orde. Ook sublimatie van sex
begeerten, en door toegeven hebben zij hun einddoel niet bereikt. Christus bleef wél
staan in alle verzoeking, en door Hem zijn wij méér dan Overwinnaars, om als aan
Elohim geheiligd zaad het gezegend aardrijk te beërven.

Het "heilige bloed"
In het bloed is de ZIEL -- het LEVENSGEHEIM, en de bloedlijn loopt via de
MAN! Bij een embroy functioneren de longen nog niet en moet zuurstof gehaald
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worden via de navelstreng uit de placenta. De zuurstofwisseling vindt plaats in de
placenta (net als een warmtewisselaar). De zuurstof wordt uit het moederbloed
gehaald en overgedragen aan het bloed van het embryo. Het bloed van de moeder
en van het embryo BLIJVEN VOLKOMEN GESCHEIDEN. ER VINDT GEEN
VERMENGING PLAATS, slechts overdracht. (Oosthoek Encycl. hart/bloed)
De bloedlijn loopt via de MAN en blijft gescheiden van het bloed der vrouw. Dit
voorkomt dat de serpentinegiffen van Lucifer/Nachash de Y-chromosomen, etc.
kunnen beschadigen. 
De Schepper YAH heeft het HEILIGE Zaad veiliggesteld door dit ingebouwde
super-ingenieuze systeem van bloedvatenstelsels.
Het vrouwelijk X-chromosoom en RNA zijn de basis van de voortzetting van nieuw
leven. Het vertakte mannelijk Y-chromosoom en DNA vormen de
levengever/verwekker, en met z'n bloed zet de vader het ras voort via de moeder.
Bloedvermenging is deswege uit den boze, vooral met "joden", die een genetische
misser hebben o.a. hexo saminidase enzyme, waaruit Tay Sachs, Nieman-Pick en
Gaucher genenziekten ontspruiten. Verziekt bloed is een schandvlek , "Moem"
Deut.32:5; Lev.21:7.
Via bloed komen erfelijke factoren in ons, wel 3-4 geslachten terug, Ex.1:2  18:2,6.
Indianen in Zuid-Amerika (de Penobscotstam uitgezonderd) hebben de zgn.
DIEGO-factor, die zelden in het blanke ras wordt gevonden, dus geen
gemeenschappelijke gen is. Diego = diabolo = door-een-menger.
Bloed mogen wij dan ook Niet eten. In onze maatschappij zit echter overal bloed in
etenswaren, dus pas op. Bloedfrakties worden gebruikt in vleeswaren, in gebak
(poedervorm), in tonicums en tabletten (hemoglobine).
Bloedtransfusie en bloed eten is tégen Gods wet, Lev.3:17  17:13. Bloed is immers
zeer gecompliceerd, net zo verschillend bij de één als de vingerafdrukken. Bloed is
EIGEN slechts bij de persoon, want in het bloed is de ziel, het zelfexistente leven.
Er zijn meer dan 15 miljoen combinaties van bloedfactoren mogelijk, en welke zal
de Uwe zijn. Transfusie is onnodig, want chirurg Dr.A.J. Shudman heeft wel meer
dan 20.000 operaties gedaan zónder bloedtransfusie. Indien nodig gebruikte hij een
zoutoplossing, dextran of gelatine, saline. Ook bereidt men uit menselijk bloed anti-
serums.

Het heilige bloed van Abel is veiliggesteld via Izaäk en Jashua. In dit bloed zitten
de afweerstoffen en immuniteitsystemen om alle listige aanslagen van Lucifer te
overwinnen.
O Elohim wat zijt GIJ Groot!

2.7  Virussen en hun invloed
Een virus is een klein organisme dat alleen levende cellen kan inpalmen; een virus
kan niet zelfstandig leven, heeft geen "ZIJN". Het is een kaper, vreemde indringer
die als parasiet leeft. Hij neemt het commando van de levende cel over. Als de cel
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zich echter reproduceert verdwijnt meestal het virus, en vormt dan meestal vreemde
onvolgroeide cellen (o.a. kanker).
Virus is een misdadiger, product van Lucifer, is op destructie uit. Vanuit de Kubus
naar de tetra/splijting.
De Schepper heeft ons lichaam voorzien van antistoffen, en is de virusinfectie
eenmaal overwonnen, dan is men veelal levenslang immuun. De middelen die
momenteel voorhanden zijn om virussen te bestrijden grijpen meestal aan in de
celstofwisseling van VIRUS én MENS, en hebben ernstige bijwerkingen. Het is de
duivel mét de duivel uitdrijven. Neem Amantadine, Cytarabine, Idoxuridine,
trifluridine, tromantadine. Het is Lucifers geneeswijze, dus pas op!
Ook penicillines en antibiotica, om bacteriën te doden, die men bereidt uit
gekweekte schimmels, o.a. cefalosporinen, aminoglycosiden, cloofamfenicol,
tetracycline ..... álle met schadelijke bijwerkingen.

Gezond leven, gezond eten, gezond denken, en het lichaam zélf met het
ingeschapen verdedigingssysteem, wat ONOVERWINNELIJK is, laten werken!
Dat is de overwinning op Lucifer!

2.8  Genealogie
Elohim is ORDE, en ook de wetten der genealogie bewijzen dat.
Blanken brengen slechts blanken voort, negers brengen slechts negers voort, etc.
Slechts door vermenging / mutaties der cellen komt verbastering.
Een nikker of chinees kán genetisch Niet van Adam afstammen.
Awdawm betekent een blank (rossig) mens, die in zijn gezicht rossig kan worden,
blozen, en dat kan géén donkerkleurige. Er waren dan ook reeds lang voor Adam
andersoortigen van lagere orde geschapen. De list van de Boze, Nachash was om
Elohims Beeld van diens eindbestemming te beroven, door in hem de genetische
code te wijzigen. Er vond via zijn sperma in Eva/Adam een mutatie plaats van de
cellen, die, eenmaal gewijzigd, altijd dat nieuwe program volgden en nog volgen,
zodat volgens Rom.5:12 ... de zonde in de wereld gekomen is door één mens, en
daardoor de dood --- deze tot álle mensen is doorgegaan.

2.9  Telegony bij Adam/Eva,  Kaïn /Abel
Alle embryo protomorphogenen zijn halve duplicaten van de genen van iedere
ouder. Bij zwangerschap komen er meer protomorphogenen in het bloed van het
embryo -- wat vrouwelijke zaadcellen veroorzaakt met de blueprint van de vader.
Het is opvallend dat de aanwezigheid van vaderlijke blueprints in het bloed van een
vrouw die een kind heeft gekregen bij een 1e man, bij een latere man de
karakteristieken doorgeeft van beide mannen. Dit fenomeen wordt telegony
genoemd.
Zo baart een blanke vrouw die ooit van een neger een kind heeft gehad, wanneer zij
later van een blanke een kind krijgt, iemand met zwart bloed.
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Op gelijke wijze is het met Eva gegaan, toen zij van Nachash bevrucht was en Kaïn
baarde, en van Adam bevrucht werd en Abel baarde. Abel heeft deels foutief bloed
van Nachash gehad!
In het boek Adam en Eva 1:5 staat dat er twee jaar leeftijdsverschil zat tussen Kaïn
en Abel. Beide is mogelijk, dat het een tweeling was, elk met verschillende vader,
of dat er een verschil van tijd tussen ligt.
Door deze 1e zonde van Eva en Adam is de dood doorgegaan tot álle mensen,
doordat er fout bloed in onze aderen is gekomen, en er genenmutatie heeft
plaatsgevonden.
Door telegony draagt elke vrouw iets in zich van haar man, en is zij "geheiligd" in
de man, en zijn zij één vlees!!
Wij dragen állen nu nog de gevolgen van hun misstap, en deze fysieke daad heeft
ellendige gevolgen. Dit is erfgoed, niet juridisch, maar fysiek. Door de misstap van
één heeft de dood geheerst, Rom.5:17, doch alzo komt óók de rechtvaardigheid
door genade van Eén over alle mensen. Eva is om de tuin geleid, en kreeg engelen-
sperma in zich, waardoor ánder bloed (niet van Elohims Beeld), en is stervende
gaan sterven. In elk mens zit fout bloed, en wij allen dragen de kiemen van het
kwade, lees Rom.3:9-20. Slechts de regelrechte nazaten van Kaïn dragen volkomen
kwaad bloed, en hebben uitwendig een merkteken wat Abel niet had, Gen.4:15 en
Jes.3:9, n.l. in hun aangezicht, het zgn. "joden-merk".
Voor herstel was verzoening nodig, loskoping eveneens door bloedstorting.
Engelenbloed past niet op de mens, 1Cor.15:39.

2.10  Adam en Eva en de zonde
Adam en Eva waren in delen volmaakt, onnozel, schuldloos en rein. Adam en Eva
zouden t.z.t. worden voorgelicht tot het voortbrengen van een perfect menselijk ras,
zijnde de vertegenwoordigers van Elohim. Adam en Eva hadden in het paradijs
geen huwelijksrelatie en/of seksuele omgang.
EL Schaddai YAH, de Vader met Zijn Vrouw, (de Woord) bracht ál het geschapene
voort, en onder de perfecte biologische omstandigheden is de hemelse zoon Lucifer
geboren n.l. uit dit huwelijk, welke als gezalfde overdekkende Cherub zijn kans
schoon zag zichzelf ‘den Zoon gelijk te maken’, en alle krachten in de schepselen te
gebruiken tot voortbrenging van wezens die slechts Hém willen aanbidden. 
Lucifer/Nachash zag kans Adam en Eva voor zijn kar te spannen. Door overtreding
werden zij daar buiten gedreven en zijn wij állen illegaal geboren buiten de directe
wil van Elohim, in vijandig bezet gebied.
Eva bracht het mensengeslacht voort (het blanke ras) uit een oorsprong die half
levend/half dood was en/of is vanwege de ovulatie/menstruatie, waar slechts
redding mogelijk is door Goddelijke ingreep en verzoening door bloed van een
REINE, n.l. Yashua ha Messiah, dát reinigt van díe oorspronkelijke zonde!
Eva werd door haar overtreding gelijk aan de lagere diersoorten door de
automatische menstruatie eens per maand, en biologisch onrein.
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De 144.000 zullen weer perfect zijn, volgens het proteïne DNA, RNA, A.T.C.G.
genetisch biologisch perfect.
De zondeval en het oordeel van Elohim over Adam en Eva hebben immers
regelrecht te maken met het generatie / seksuele, want Eva krijgt de straf van smart
in haar baren. Satan moet dit proces op gang hebben gebracht met zijn sperma en
niet-menselijk proteïne DNA. Wie zal een reine geven uit een onreine?
Zo is Nachash altijd aan het "rommelen" geweest met het genetisch proces DNA. In
Genesis 6 werden er reuzen, Nephilim geboren, en de aarde van voor de zondvloed
werd geheel genetisch verdorven, slechts Noach was nog zuiver.
Het is ook werkelijk aan het ongelooflijke grenzend wat heden ten dage door het
satanszaad wordt klaargemaakt in laboratoria. De edomjoden vatten "onsterfelijk"
dan ook ánders op. Satan zei tot Eva: "Gij zult de dood niet sterven, etc.". Satans
visie vindt U in de Talmud terug, dat men zich verzoend heeft met de natuurlijke
dood (dood is dood, zij hebben geen ziel, en geloven niet in opstanding, als de
Sadduceeën), maar, men leeft voort d.m.v. de sex, eeuwig, door de voortplanting,
niet in zichzelf, maar in het nageslacht.
Elohim bedoelde echter eeuwig leven individueel!
Satan hield Eva voor: eeuwig leven in het nageslacht!
Zij is om de tuin geleid, van de recht weg afgebracht. Het is dus de interpretatie van
"eeuwig leven" inherent òf in het nageslacht wat Eva aan het wankelen heeft
gebracht!
Adam had de 24 perfecte levenschromosomen en de 144.000
micro-elementproteïnen gekregen, met perfect bloed, en Eva werd uit zijn Rib
gebouwd. Uit de Rib van Yashua, het ‘De Woord’, komen de 12 apostelen en
144.000 zijnde de nieuwe hemelse Bruid of Vrouw.
Adam en Eva hadden nog geen reproductief leven als Elohim, maar waren in een
3½ jarige testfase. Ook Yashua is 3½ jaar getest, en in de eindtijd worden wij 3½
jaar getest. De veroordeling van Elohim aan Adam, die mee had gedaan aan het
onheilig seksuele spel, het verlies van 1 chromosoom = 6000 proteïnen in hun
DNA/RNA 24/144.000 eeuwig leven, tot wat het heden is n.l. 23/138.000, is de
weg van stervende te sterven, procesmatige afgang.
Nachash heeft éérst zijn zaad aan Eva gegeven, daarna Adam, en zo was hij zijn
potentie tot het verkrijgen van eeuwig leven verloren! Uit deze
driehoeksverhouding werden Kaïn en Abel geboren, een doodslager en een
rechtvaardige. Het verloren onbekende chromosoom tot eeuwig leven met die 6000
proteïne zal in het 1000 jr rijk worden hersteld in alle onschuldig geboren,
verworven door het offer van Jezus, tot biologische volmaaktheid.
De perfecte Godsfamilie heeft DNA/3 RNA-r-m-t/A,T,C,G 12/24/144.000
De hedendaagse technologische "BIOTECH" is te zien als satans laatste strijd om
de Boom des Levens en het verloren chromosoom te hervinden, door met genen te
experimenteren. Nachash roept: "Wij zijn er bijna!"
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In "The Ultimate Experiment" stond: "De sleutel tot het koninkrijk van het leven is
in onze handen gelegd!" Biotech is amper 10 tot 20 jaar oud, en is de genetische
industrie, waar vele firma's over de gehele wereld aan meewerken.
Niet slechts de reageerbuisbaby's, maar veel meer, zoals micro-organismen die
gifstoffen opeten. In 1973 kreeg men inzicht in de wijze om de moleculaire
blauwdruk van een gen (DNA) open te breken. Men zag tevens de werkwijze van
het boodschappersmolecuul (RNA) hetwelk de blauwdruk van de DNA leest en
overdraagt. Een chromosoom is de microscopische drager van de genetische DNA
code. Er zijn echter vele onheilspellende kanten aan dit gesleutel met genen, en
deswege zal een Goddelijke interventie slechts deze jan-boel kunnen stopzetten.

2.11  Het heilige en het onheilige zaad
Er is in de schepping een wet van konkave en van konvexe, der tegenstellingen.
Bij wat wij noemen: "Inter-konkave/konvex"e, kunnen wij spreken van
tegenstellingen als ZWART : WIT.
Bij positieve konkave/konvex zijn het tegenovergestelden, tegenpolen, wat in feite
schakeringen zijn, verschillen in dezelfde soort.
De inter-k/k geeft opposities, van de ándere soort, totaal ánders, als Jakob x Ezau,
vuur x water, wit x zwart, etc.
Zwart is het totale ontbreken van licht en kleur (de ziel) ..... terwijl wit álle kleuren
bevat en is.
Lucifer werkt van zwart naar wit, resulterend in grijs/vies/onrein.
JHWH werkt van ROOD (bloedlijn) naar VIOLET = totaal wit/REIN.
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De "soort" in het negatieve heeft onderlinge verschillen, doch zij missen de
dimensie kleur, de ziel.
De "soort" van het positieve verschilt onderling, zoals de 12 zonen van Jakob, doch
zij hadden een kern, de heilige Zaadlijn.
De tegenoverstellingen:
Het heilige zaad overleeft de aanslag van de méérdere, de 6, en komt als mindere,
de 5, toch als overwinnaar uit de strijd, n.l. het Vrouwenzaad (zwakke geslacht) zal
de kop van het Slangenzaad/Nachash, hoofdsergeant van Lucifers sterke geslacht,
vermorzelen!
Het OORDEEL zal WEDERKEREN tot de GERECHTIGHEID.
Jes.11:5 en deze GERECHTIGHEID/WAARHEID zal de GORDEL Zijner (van de
MESSIAS) LENDENEN zijn.
Begrippen: gordel: Strong's concordance 232 ezowr = een riem.

lenden/loins 4975 mothen = het smalle deel van achteren.
reins: 2504 chalats = sterkte, as the seat of the vigor-loins.

Aula-reeks Bijbels woordenboek: Lende: Heles/motnajim -- zetel en beeld van de
kracht, vooral van het VOORTPLANTINGSVERMOGEN !!
Gen.35:11  Jes.21:3  Hand.2:30
Hand.2:30 David ... uit de vrucht zijner lendenen zoveel het vlees aangaat de
Christus zou verwekken.
Gen.35:11 Jakob ... een volk, ja een hoop der volken zal uit u worden, en
koningen zullen uit uw lendenen voortkomen.
De belofte in Jes.11:5 is dat er géén fout zaad meer bij/tussen het goede Zaad zal
worden geproduceerd, álles zal in waarheid heilig Zaad zijn, recht en sterk ... uit de
voortplantingsorganen van man en vrouw. Geen vermenging, bastaarden meer,
maar een heilig zaad ISRAËLS!
Het procreatieve/generatieve deel zal zuiverzijn, van vreemde smetten vrij.
In de Telegraaf van 25-3-1989 stond onderstaand artikel, wat de waarheid van het
Godswoord bevestigt, en daarvoor dank aan de "joden"!
O, welgelukzalig OORDEEL dat wederkeert tot de GERECHTIGHEID!
Ge kunt niet vlug genoeg Uw intrede doen! Kom Jashua, ja kom haastiglijk om Uw
reine Zaad te stellen!

2.12  De boom des levens  (Xulon)
In Openb.22 wijst de symboliek naar de DNA-RNA-spiraalladder, oftewel ... de
levensboom. De centrale stam --- de rivier des levens. Links en rechts bomen --- de
spiralen. 2 x 12 vruchten per maand --- de 24 levenschromosomen.

De rivier ontspringt uit de Troon van JHWH en des Lams, de Bron van álle leven.
En wij zijn naar het beeld van het hemelse geschapen, hetwelk z'n weerslag  geeft
op aarde. Wij zouden de symboliek in de Bijbel moeilijk verstaan als niet de
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wetenschap ons een duidelijke schets had gegeven van het mensbeeld. Ook op zeer
oude tekeningen (zie voorbeelden) zien wij Adam en Eva en de "goden" bij de
levensboom, en boom der kennis van goed en kwaad. Boven de boom zweeft de
Godheid in een UFO. Nachash en zijn meute moeten zich eveneens bezig hebben
gehouden met genenmanipulaties.
In de gelijkenis van de boze die des nachts verkeerd zaad in de akker zaaide, blijkt
zulks. Matth.13:24-43. En ook zou het aardrijk doornen en distels voortbrengen,
vanwege de zonde. Gen.3:18.
Waren doornen en distels dan géén schepping Elohims? Wat Elohim gemaakt had
was toch zéér goed? En zijn ook de onreine dieren en de vruchten die verstekken
soms een brouwsel van Nachash? Elohim schiep geen chaos, slechte en venijnige
dingen, maar goede en reine zaken, in harmonie.
JHWH schiep álle dingen door de Zoon, en juist Nachash wilde de plaats van de
Zoon innemen, en zou hij daarom óók niet over een scheppende kracht hebben
geheerst?
In de gelijkenis, Matth.13, staat Yashua immers recht t.o.v. de vijand die onkruid
zaait (zizania, ziet er uit als tarwe, maar is als het rijpt groter, zwarte korrels, welke
als ze meegemalen worden met tarwe het brood bitter en giftig maakt).
Kaïn was eveneens een nazaat van Nachash; Kaïn was een moordenaar en Nachash
wordt de "vadermoordenaar" genoemd, Joh.8:44.
Kaïn bezat niet de genen/bloedlijn van Adam, maar van Nachash, het negatieve
erfelijke: criminaliteit, moorden. Waarom wordt Nachash de "moordenaar van den
beginne" genoemd? Omdat hij via Eva het Vrouwenzaad Christus wilde doden, om
zijn nazaten de hand op de Troon van JHWH te laten leggen. En, of heeft hij in de
hemelse gewesten soms een aanslag gepleegd op de Zoon? Verwijst de mythologie
hiernaar, waar Apollo zijn geliefde doodt met een discusworp?
In ieder geval is bij de zondeval het DNA RNA gewijzigd, heeft er een mutatie
plaatsgevonden van cellen. De cel reageert immers op storingen uit de omgeving
b.v. ioniserende stralen, bepaalde chemische substanties, virussen, etc. waardoor de
genetische informaties veranderd worden. De cel die gemuteerd is blijft áltijd
volgens het gewijzigde program produceren. Mutaties zijn deswege bijna altijd
nadelig, en slechts één op de 20 miljoen is positief.

Menselijke kiemcellen hebben 46 chromosomen. De rijpe eicel 22 autosomen, is
een chromosoom dat in overeenkomstige cellen van beide geslachten paarsgewijs
voorkomt, dit in tegenstelling tot geslachtshormoon. De 22 autosomen plus een
X- of Y-chrom- leveren 2x2 van 22 = 44 chrom- in iedere lichaamscel.
Bij paring vinden 2x22 chrom- het 23e paar uit het chrom- van de mannelijke en
vrouwelijke cel. Deze genen vermengen zich en leiden de celdeling in. Doordat het
sperma van Nachash de menselijke bloedbaan, celkern is binnengedrongen en daar
een wijziging of mutatie heeft aangebracht, vinden álle menselijke voortplantingen
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plaats via dit 23e paar (met 138.000 proteïnen), terwijl het Gods plan was om de
mens op het hogere nivo van 24/144.000 te laten voorttelen.
De zgn. zondeval van Adam en Eva is in wezen een mutatie van de cel, waardoor
deze niet meer de Gods-reproductie zou kunnen voortbrengen, maar zou blijven
reproduceren op het "sterfelijke" nivo. Vandaar dat de Zoon in de gelijkheid van het
zondige vlees is gekomen, om de zonde te veroordelen en nieuw leven aan het licht
te brengen, het onverderfelijke, op het hógere nivo.

Zijn doornen en distels, onreine dieren/vruchten een aparte creatie van Nachash, of
heeft hij er mee zitten manipuleren, en cellen gemuteerd?
Jashua (Jezus) identificeert in Matth.23:33-39 de joden als zijnde Nachasieten,
moordenaars en bloedvergieters, gelijk hun vader. Zij willen de vrucht der waarheid
smoren in bloed, denk aan Doëg, Agag, Haman en Herodes.  Door en in het bloed
is immers het leven én de dood, en via het bloed wil men het ware leven doden.
Gij slangen, gij adderengebroed, zei Jashua. Nachash = slang, en zo staat er: "Gij
Nachasieten".
Zij kunnen de rechtvaardigen niet uitstaan en ruimen profeten en wijzen uit de weg
en willen zich niet bekeren. Het bloed van Abel tot Zacharias, en van Jashua is op
hun hoofd. Joh.8:44 "gij zijt uit Uw vader Nachash en wil de begeerte uws vaders
doen, en hij was een mensenmoorder van den beginne".
De vertaling "hij is in de waarheid niet staande gebleven" ... is niet goed. Het
Griekse ESTEKE = gaan staan, positie innemen.
Nachash heeft zijn stand ingenomen in de leugen, en droeg in zich de kiem van
leugen en moord!
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Openb.22:14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij
aan de BOOM DES LEVENS, en zij door de poorten
mogen ingaan in de STAD (de 10e Planeet, Nw
Jeruzalem).

In Genesis wordt deze Boom des Levens ook genoemd. En wáár hebben wij dan
aan te denken? Het woord Nachash is vertaald door "slang", en alle eeuwen door
hebben de mensen gedacht aan een reptiel, dit, terwijl Nachash een eigennaam is
van de gevallen hoofdengel.
Boom is de naam van wat men tegenwoordig noemt in de medische wetenschap ...
de spiraalvormige DNA draaitrap ... levensboom.

Adam en Eva hebben 24 perfecte levenschromosomen + 144.000
micro-element-proteïnen gehad, en/of zij zouden deze verkregen hebben na de
proeftijd van 3½ jaar. Zij hebben 1 levens-chromosoom (= 6000 proteïnen)
verloren, en/of verspeeld.
Hun DNA was, en/of zou worden: 24 / 144.000  (onsterfelijk)
zij verloren/verspeelden             :    1 /     6.000
resultaat:                                        23 / 138.000 (stervend dood)

Vandaag de dag is de strijd om de BOOM DES LEVENS uiterst actueel, en men is
op zoek naar die éne chromosoom via de pas 10 tot 20 jaar oude BIOTECH!
(DNA,RNA-onderzoeken en -manipulaties)
Om hieromtrent inzicht te verkrijgen moeten we een basis leggen, n.l. de CEL is de
bouwsteen van ons lichaam; in de cel bevindt zich de celkern en het protoplasma
wat 3 groepen stoffen bevat m.n. 1. koolhydraten, 2. vetten, 3. eiwitten.
Eiwitten vormen samen met water de belangrijkste stoffen van het protoplasma.
In iedere cel is de celkern het bestuurslichaam-centrum en in die kern bevinden zich
de chromosomen (dit zijn de dragers van de erfelijke eigenschappen) opgebouwd
uit eiwitten en zuren, die DNA heten. Deze DNA-deeltjes kunnen we ons
voorstellen als een SPIRAALVORMIGE LADDER (boom des levens) of draaitrap.
De sporten van de ladder worden door 4 basiselementen gevormd:
A = adenine / T = thymine / G = guanine / C = cytosine.
De volgorde waarin deze elementen op de sporten van de ladder voorkomen, vormt
een CODE die de erfelijke eigenschappen bepaalt.

In de cel bevinden zich ook lysosomen. Deze zijn in staat schadelijke stoffen af te
breken. Alle bestanddelen, organismen en stoffen in de lichaamscellen kunnen
(zullen) slechts naar behoren hun taak vervullen als zij voldoende GOEDE
voedingsstoffen krijgen. Onze weefsels en organen hebben immers gezonde cellen
nodig als bouwstenen; en kanker is o.a. een celletje dat op hol geslagen is en teveel
produceert.
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De cel moet geprogrammeerd zijn hoe het eiwit precies moet worden opgebouwd.
Die informatie zit in het zogenaamde DNA in de celkern (desoxyribonucleinezuur).
De informatie in het DNA wordt overgebracht naar de ribosomen d.m.v. de stof
RNA (ribonucleine zuren). Koppeling in de juiste volgorde zorgt voor nieuwe
lichaamseiwitten.

Adam en Eva hadden een proeftijd van 3½jr om te gehoorzamen, en dat was òf om
van 23 tot 24 levenschromosomen te komen, òf het was om de 24
levenschromosomen te conserveren, om tot EEUWIG LEVEN te geraken.

Door de verleiding, altoos voorgesteld als zijnde het eten van de verboden vrucht,
doch het Hebreeuwse woord "Nawgah" betekent: "neerliggen bij een vrouw" n.l.
dat Nachash, de gevallen hoofdengel, en niet een reptiel, bij Eva heeft gelegen met
"mannelijke bijligging" en van zijn sperma in Eva heeft doen komen, hetwelk een
NEGATIEVE (chemische) werking in het DNA heeft teweeggebracht, zodat ze al
stervende ging sterven, dus een procesmatig gebeuren. (Ook de bekende William
Huntington zegt dit in zijn ‘Eerste leerredenen, Joh.5:17 blz.39)

De gevallen goden op de aarde bonden immers hun strijd aan tegen Jahweh, de
Schepper Elohim, en diens vertegenwoordigers op aarde, Adam en Eva, om via hen
alsnog hun hand te kunnen leggen op de Troon van Elohim.
Zij maakten een eigengerechtigde claim op die Troon, als voormalige
beschermende geesten van die Troon, en in hun boze plan ontzagen zij niets en
niemand. Eva en Adam zijn door hen om de tuin geleid (apataan = van de rechte
weg afbrengen). Aan Adam was het Godswoord geschied: gij zult niet van de boom
der kennis van goed en kwaad eten. Eva maakte er van: gij zult daarvan niet eten,
noch aanroeren. Deze vertaling is niet goed, want er staat in het Hebreeuws niet
"aanroeren", maar NAWGAH = neerliggen bij een vrouw, en dáár draaide nu álles
om !!! en daaruit is de zgn. zondeval voortgekomen, en uit die gemeenschap tussen
Eva en Nachash is Kaïn de broedermoordenaar voortgekomen.
Eva liet terstond daarna Adam bij haar neerliggen, wiens sperma bij haar ABEL
verwekte, en waar hij tegelijkertijd in contact kwam met het sperma-gif van
Nachash, dat in Hem óók de weg blokkeerde om tot de 24 chromosomen te komen,
en/of waardoor in hem één chromosoom gedood werd.
Het Goddelijk DNA-RNA was verstoord, ánders geprogrammeerd door het
sperma-gif van een product van de gevallen hoofdengel.

Man en vrouw zullen tot één vlees zijn. Het sperma van de man komt in de
bloedbanen van de vrouw, waaruit en waardoor de vrouw wordt
gebouwd/beïnvloed tot het "beeld des mans", en vandaar dat echtscheiding niet
mag, slechts is toegestaan bij overspel, wanneer ánder sperma tussenbeide is
gekomen en chemische reacties heeft opgeroepen die er niet thuishoorden.
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Wij moeten ons op alle fronten rein houden, Elohims instructies en geboden doen,
opdat onze macht zij aan de Boom des Levens !
Het komt er wel terdege op aan hóe wij onszelf én onze kinderen OP-VOEDEN, en
hóe we onze cellen gezond houden, en wát voor sperma er in een vrouw komt (geen
rasmix). De rasvermenging degenereert de soort, leidt tot het "stervende doodgaan",
en/of versnelt dat proces van het sterven als individu én als ras, hetwelk satans
opzet en doel is. Kruisingen bij dieren geven reeds terstond een onvruchtbare soort,
doch bij mensen treedt dit proces langzamer in.

Alle "vlees" had zijn weg verdorven, en állen hebben gezondigd en zijn in Adam
die éne chromosoom kwijtgeraakt, en/of hebben die verspeeld.
Wilde Jahweh  de kosmische strijd winnen, was het in Zijn Raad besloten het
Woord, Zijn Zoon te zenden in de gelijkheid van het zondige vlees, tot veroordeling
van het kwaad én de oprichting van het goede, en opening van de WEG des
LEVENS. Hij overwon de dood, en heeft het LEVEN en de
ONVERDERFELIJKHEID aan het licht gebracht.
Hij leeft, was vlees en bloed, doch nu verheerlijkt in nieuwe hemelse
lichaamsgestalte, en het contact met Hem geeft ons het verlorene/verspeelde
levenschromosoom terug, n.l. een vernieuwd lichaam, een metamorfose, wat een
"wedergeboorte" wordt genoemd, en zal plaatsvinden bij Zijn wederkomst, en op de
trouwdag van de Bruiloft des Lams.
Wel kunnen/moeten wij tevoren verwekt zijn, en dat geschiedt door de kracht
Elohims en van Christus, de H. GEEST, die als een Goddelijke vonk in ons hart en
geweten het vloekvonnis uitspreekt over ons zondige vlees, en ons dat doet
aanvaarden, waarop het sperma-Elohims in ons ontkiemt in de "geest" door de
overschaduwing van de kracht des Allerhoogsten, en Christus een gestalte in ons
verkrijgt, en wij verwekt zijn tot aanneming der kinderen Elohims.
Christus' laatste woorden waren: Vader, in Uw handen beveel Ik mijne GEEST
(levenskracht en IK-potentie). En dat zullen ook onze laatste woorden, zijnde in het
vlees, moeten zijn, om over te gaan in de "geest", en om straks geboren te kunnen
worden tot een nieuwe schepping.

De straf over Sodom en Gomorra (Judas vers 7) kwam doordat men met ánder
vlees hoereerde (rasmix), gelijk ook de gevallen engelen gedaan hadden op dezelfde
wijze (Genesis 6), en het is tevens de weg van Kaïn en BILEAM, Judas vers 11.
24/144.000 ziet op de HEMELSE PERFECTIE, en verhoudt zich als 1 : 6000 (24
ouderlingen uit Openbaring, en de 144.000 Gemeente).

De gevallen engelen en hun nageslacht kregen tot straf, om als zijnde van
oorsprong "geesten" nu in het stof te moeten wroeten. Deze taak heeft men
opgepakt om via de stof/materie de strijd tegen Elohim te winnen. Zie wat hun
nazaten, Khazaren en Aske-nazi's als E.Teller, Sacharov, Oppenheimer met
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atoom/nucleair/neutronen en waterstofbommen kunnen, en ook wat men via de
moderne biotech nog probeert tot een soort Übermensch te komen.
Deze strijd wordt voornamelijk door Amalek gestreden, met als hoofddoel ..... de
hand te leggen op de troon van Jahweh, en deswege heeft Elohim een strijd tegen
Amalek van geslacht tot geslacht ... lees Exodus 17:16. De Troon Elohims is veilig
gesteld in de 10e planeet, het Nw Jeruzalem, en Yashua de Kurios is de rechtmatige
bezitter, en Hij geeft de overwinnaars met Hem te zitten in en op Zijn Troon.

2.13  Lichaam, ziel en geest
Jes.26:9  met mijn ZIEL heb ik U begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn GEEST,
die in het binnenste van  mij is, U vroeg zoeken

des nachts = het gesloten oog        overdag = het open oog
NEFESJ = de laagste "ziel",              symbool van LEVEN
heerst in de nacht.                             ROEACH= de geestesziel
=onderbewustzijn                               heerst overdag
voedt het lichamelijke                       = BEWUSTZIJN

          BEIDEN ZIJN ECHTER één niveau

De NESJAMAH (ziele adem) heerst over beiden, en geeft kosmisch bewustzijn.
Daardoor wordt de "heilige" de drager van de verenigde wilskracht.

                                                       NESJAMAH

                                      R O E A C H
 
                 N  E  F  E  S  H 

Zach. 12:1 die de GEEST in het binnenste van de mens formeert.
De lichamelijkheid moet tot ontwikkeling komen, en daaruit moet de geestelijkheid
weer tot ontwikkeling komen, om tot het NESJAMAH te geraken, het Kosmische
Bewustzijn. Hierdoor ontstaat pas de "complete ontwikkelde"  MENS.
De mens kreeg de "adem des Levens" ingeblazen (de "heilige" ziel).
Gen.46:4  Jozef zal zijn hand op Uw ogen leggen. Het oog is de "kaars" des
lichaams, waar de "ziel" uitstraalt. Bij het sterven gaan de ogen dicht ....> dat is de
"slaap" des doods (en zij rusten op hun slaapsteden).
Het lichamelijke keert terug tot dáár waar het vandaan kwam n.l. tot de "aarde", tot
de stof, ontbindt zich als Nefesj, en wordt tot "atoompjes".
Zo voor het oog blijft er "niets" over van de dingen van deze wereld, slechts de
atomen vormen nog het enige "spoor" wat overblijft. Deze atomen zijn als het
"zaad" waaruit het nieuwe lichaam wordt gevormd bij de wederopstanding. Niet
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hetzelfde "vlees" van het huidige lichamelijke, als Nefesj-ziel. De Nefesj-ziel is
immers sterfelijk. De ziel die zondigt zal sterven.
Bij een gelovige die (in engere zin) wordt "wedergeboren" (eigenlijk is dit geen
goede uitdrukking, en moet het zijn een van Boven verwekt worden) krijgt door de
heilige Geest  de "kiem" in zich voor het wederopstandingslichaam, en zal eenmaal 
Elohim mogen aanschouwen in een nieuwe hoedanigheid. Hiermee is aangeduid dat
zulk één de Messiah  gevolgd is in het proces der wedergeboorte, of
vernieuwing van de hemel en aarde.
De ROEACH-geest is van Elohim, en keert tot Hem terug. Dit is als het
cassettebandje of flopje, dat echter niet kan funktioneren zónder de Nefesj-ziel,
zonder het lichaam. Deze Roeach-geest heeft een Nefesj-ziel nodig om zich in
werking te kunnen stellen, gelijk de flop op zich niets weergeeft, en een cas-
settebandje niet kan worden afgeluisterd zonder het apparaat.

De stof of materie is niet volledig dood. De atomen blijven leven, en dáárin zit de
levensvatbaarheid voor het nieuwe lichaam der opstanding. Dat is het PNEUMA-
lichaam, of Roeach-Nefesj-lichaam.
De rechtvaardigen worden in de tijd van deze aion van Boven verwekt en
begeesterd door de "ademtocht van de Geest" (dat is de Malchoeth). Door deze
aktivering van Bóven  worden de atomen in de rechtvaardige gericht op
"heiligmaking", tot Cosmisch Bewustzijn. Zie Jes.26:19-21.

Het lichaam slaapt, en is als "dood", want de mens is "geestelijk" blind. De Nefesj
werkt wel, maar er is geen positieve Roeach-geest. De geest van de "overste dezer
wereld" werkt in de ongelovigen.
De roep klinkt : STA OP GIJ DIE SLAAPT, en de KURIOS zal over U lichten.  De
geest of roeach wordt vernieuwd in des mensen binnenste, en er komt een opwas in
de Messiah. Zo zal het tevens nationaal gaan. Israël als lichaam slaapt .... tot de
Geest komt (Ezechiel 37) als ROEACH. Israël ontwaakt, wordt één lichaam en gaat
leven, en komt tot bewustzijn, tot de NESJAMAH.

2.14  De verdere bomen in het Paradijs
Traditioneel wordt geloofd dat het Paradijs een hof is geweest met enige zéér
exotisch bomen, zoals o.a. de boom der kennis des goeds en des kwaads, en, de
boom des levens. De normale bomen hebben immers geen enkele relatie met kennis
van goed en kwaad, doch hoe zit dat dan?
Ezechiël 31 onthult ons de waarheid:

Assur was een ceder op de Libanon, en de andere "cederen in Gods hof
verduisterden hem niet, en de dennenbomen waren zijn takken niet gelijk,
etc."

Al de bomen in Elohims hof benijdden hem.
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Hier zien we dat de bomen in het Paradijs vergeleken worden met families/groepen
van RASSEN en NATIES !!
Lucifer had de leiding over de 10e planeet gehad, en was op de aarde geworpen en
had daar huis-gehouden en alles WOEST en LEDIG gemaakt. Elohim herschiep
deze jan-boel in 7 dagen tot een woonbaar oord en zette Adam als bewaarder-
vertegenwoordiger over de aarde. Satans nazaten werden als RAS vergeleken bij de
Boom der kennis van goed en kwaad. Adam en Eva mochten daar absoluut géén
gemeenschap mee hebben, want dan zouden zij stervende sterven, door het foutieve
DNA-gif.
Adam en Eva zouden wél in het ras der goede Engelen kunnen komen, nadat zij
vastgesteld zouden zijn in hun staat ná gehoorzaamheid, want dit ras der goede
Engelen, of CHRISTUS Zelf, wordt hier afgebeeld als de BOOM DES LEVENS.
Voordat Adam en Eva geschapen waren bestonden er al diverse rassen op aarde,
Gen.1:26-28, mannen én vrouwen, waartegen Elohim had gezegd: Vervult de aarde
(Re-plenish) d.w.z. dat er voor hen óók al mensen op de aarde hadden gewoond.
Daarna is Aw-dawm geschapen, een Man, in enkelvoud. Later is Eva uit Adams
bijhangsel (zogenaamde rib, doch is in werkelijkheid de penis) gekloond en hem ter
vrouw gegeven. Zij is door Nachash verleid en dááruit kwam Kaïn voort.
De bomen in het hof zijn dus beeldspraak en fungeerden figuurlijk, om de soorten
aan te duiden, dus: Apartheid!

BLOED en RAS
De ziel (= het leven) is in het bloed.
De bloedlijn loopt via de man, ook de erfelijkheid is via het bloed (DNA
fingerprinting) vast te stellen. Nachash was bekend met Gods plan om de mens tot
onsterfelijke godenzonen te maken. Wat kon hij beter doen dan het bloed, waarin de
ziel = het leven is, te vermengen en het leven in dat bloed een langzame dood te
laten sterven? Hij heeft de mens van de weg tot de Boom des Levens afgebracht, en
op het pad des doods geplaatst. Via de zonde, het zgn. eten van de verboden vrucht,
is via Eva's baarmoeder gevallen-engelen-bloed/sperma in haar bloedbaan
gekomen, en zo is het bloed ééns en voor altijd verziekt! Joël 3:21  ons bloed moet
gereinigd worden, en ons bloed moest worden uitgestort, zoals in de offerdiensten
afgebeeld, voor verzoening.
Via de uitzaaiing (uít Elohim) in de veelheid van mensen, gaat via het huwelijk de
lijn (dóór Elohim) weer tot Hem terug in de éénwording (tót Elohim) aller dingen.
Die twee zullen één vlees zijn.

De RAHAB-teksten en LEVIATHAN-teksten
Rah= kwaad, zie Strongs 7451, slecht, minder.
De Rahabs zijn de minderen, minder IQ, de zwarten. Door hen is de aarde in de
voortijd woest en chaotisch geworden. De zwarten hebben geen organisatie-
talenten, maar leven destructief en chaotisch.
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In Elsevier 14-10-95 stond een artikel over het ras. Daarin staat oa. dat medici wel
weten dat mensen met een zwarte West-Afrikaanse afstamming dikwijls sicclecel-
anemie bloedafwijkingen hebben.
Linnaeus deelt de rassen in vier soorten:
De Homo Sapiens Europaeus, blond, blauw-ogig, serieus, sterk, actief, heel slim en
inventief. De Homo Sapiens Asiaticus, melancholisch, hebzuchtig, strent, trots.
De Homo Sapiens Americanus, slechts gehumeurd, obstinaat.
De Homo Sapiens Afer, luis, langzaam, mal en gevoelloos. Bruine oogkleur,
gevoeliger voor ziekten, agressieve gedragingen, homoseksualiteit, introvertie, en
zelfs hun geloof zou door hun genen worden gedicteerd. Zwarten hebben vaker
tweelingen en ruim 15% lager IQ; hun zwangerschap duurt korter, hebben hogere
hormoon-spiegels testosteron, meer prostaatkanker, grovere zweetklieren, diepere
dierlijke stem, grotere geslachtsdelen, afgestompte flatneuzen en dikke lippen. De
diversiteit onder de zwarten is veel groter dan onder de blanken.
De term ‘ras’ schijnt moeilijk te zijn, daar uit diverse bloedgroepen niet direct valt
af te leiden tot welke soort men behoort.
Genen stromen net als water naar beneden, van hoog naar laag. Kinderen uit een
gemengd huwelijk worden dan ook meestal geteld tot de gekleurden.

2.15  Volmaaktheid als einddoel
De Schepper schiep alles volmaakt in delen, om het Zelf of door Zichzelf tot
vervolmaking te laten ontwikkelen.
Een baby is volmaakt in delen, doch moet door groei zich ontwikkelen; op gelijke
wijze moeten wij mensen vervolmaakt worden in karakter en geest gelijk de Vader
in de Hemelen. Matth.5:48. In Matth.5:1-47 vinden wij 27 kenmerken van dit
volmaakte leven. Oorzaken die de groei belemmeren lezen wij in 6&7:1-6.
De H. Geest wordt voorgesteld als Elohims gave en krachtbron om dit levensdoel te
verwerkelijken, 7:7-1. Ons aandeel om dit doel te bereiken lezen wij in 7:12-13.
Het bewijs of de proeve dat wij in de goede richting gaan, lezen wij in 7:15-23.
Het resultaat van het te bereiken levensdoel en de vervolmaaktheid, alsook het
gemis ervan, lezen wij in 7:24-27.
De christenen hebben algemeen als hun levenseinddoel een vage voorstelling van
een hemel of een hel. In het N.T. lezen wij een heel ánder levenseinddoel n.l. het
volmaakt worden gelijk de Vader, en van een "hemel" is geen sprake. De
geestelijke groei ter vervolmaking staat in Ef.4:11-13, Fill.3:12-14 en Col.1:28.
VERVOLMAKING IS DE HOOFDZAAK VAN ONS LEVEN, zowel geestelijk
als zedelijk, want ook de zedenwetten rusten niet in onze tradities, maar komen uit
Elohim voort, en Hij legt ons niets op wat Hijzelf niet in praktijk brengt.
De vervolmaking is niet slechts in liefde te groeien, maar meer nog die van karakter
en discipline.
De hemel streelt het gevoel der christenen, doch de weg ter vervolmaking loopt
over druk, tegenheden, tucht en discipline.
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Stanley Jones drukt het zo krachtig uit dat "Talent zich in stilte ontwikkelt, maar
Karakter ontwikkelt zich in de volle stroom des levens, tussen zorg en zegen in".
Wanneer het christendom zich de vervolmaking gelijk aan de Vader zou eigen
maken, mag het zich bezien als broeders van de Zoon, groeiend als palmbomen met
een steen in de kruin, geplant in het voorhof Elohims, Ps.92.
De ware groei is door niets of niemand te stuiten, want wij worden getrokken tot
die Grote Volmaaktheid Zelf met koorden der liefde en bereidwilligheid.
Dit volmaakte leven is geen onrealiseerbaar ideaal, maar een werkelijk sociaal en
individueel feit, en van het eindproduct geeft Yeshua een sublieme beschrijving,
verdeeld in 5 hoofdgroepen:

1. wat diegenen zijn in zichzelf in wie dit proces ter vervolmaking
werkt, Matth.5:2-12

2. wat zij betekenen voor deze wereld, 13-16
3. wat zij betekenden voor de historie, 17-20
4. wat zij voor intieme vrienden betekenen, 21-47
5. wat het eindresultaat van hen zal zijn, vers 48, n.l.

VERVOLMAAKT !
Christus kwam niet om schaapjes te maken voor een "hemel", maar om de hemel in
de mens te plaatsen en de hel te verwijderen. De vervolmaking is ... perfectionering,
zowel lichamelijk totdat wij onsterfelijk zijn, als ook geestelijk totdat wij der
"goddelijke" natuur deelachtig zijn. Dit kan slechts volgens Yeshua bereikt worden
via verlies van ons eigen leven, wat ons tot de ware volheid van het volle leven
brengt. Niet om als nietsnutten onze toekomst op een harp in de Hemel weg te
tokkelen, maar om als perfecten met Jashua te zitten in Diens Troon. Als
gezagsdragers van de allerhoogste Autoriteit !
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Hoofdstuk 3     De tegenaanval van de Boze

3.1  Bio-High-Tech der Nefilim/goden (Slangenzaad)
Een oude tekst in het Sanskriet vermeldt de ontwikkeling van biologische wapens.
Bepaalde ziekten moeten immers kunstmatig zijn ontstaan, omdat alléén mensen
worden aangetast o.a. door geslachtsziekten, terwijl vele diersoorten véél vrijer zijn
in hun sexgewoonten en daarvan géén nadelige gevolgen ondervinden.
Volgens biologen is het virus het beste voorbeeld van het 1e stadium tussen het
organisme en de AN-organische wereld, omdat het virus zich in zijn inerte toestand
gedraagt als een kristalformatie (anorganisch) en als het actief wordt zich
vermenigvuldigt en doelgericht manifesteert (organisch).
Het virus heeft een parasitaire voorkeur, wat wijst op een recente totstandkoming.
Het virus is een indringen uit later tijd. Er moeten door de Nefilim bepaalde
virussen speciaal op maat zijn gemaakt om uitsluitend het menselijke ras aan te
vallen.
Een aantal virussen heeft n.l. een voorkeur voor mensen, en aangezien de mens nog
niet zo lang op de aarde woont, kan het virus om de mens binnen te dringen
eveneens niet zo oud zijn.
Via moderne High Biotech zijn zelfs virussen nagemaakt; op gelijke wijze kunnen
de "goden" destijds via hun laboratoria de virussen hebben gemaakt op kunstmatige
wijze.
Op oude afbeeldingen is te zien hoe de goeden met de levensboom
experimenteerden.
Men was er al vroeg bij om het ware zaad van Jahweh te bedreigen. Gen.3:15 wijst
op een eeuwige strijd tussen de 2 zaden.
Soemerische bronnen tonen duidelijk aan dat de goeden proeven namen met
aapmensen, en dat zij daarna tot de slotsom kwamen dat het enige deugdelijke
mengsel een vermenging zou zijn van aapmensen met de Nefilim zélf. Dit zou het
genetisch juiste bruikbare model zijn en worden, de Adapa-mens (negroïde).
Op fig.158/159 toont een rolzegel uit Mesopotamië (Mari) de grote god Enki,
gezeten op een heuvel, oprijzend uit de wateren, met waterspuitende slangen aan
beide zijden. En aan elke kant staat een god die op een boom lijkt. De rechtse god
heeft takken met penis-gelijkende toppen, en houdt een schaal in de handen met de
vrucht des levens. De linker god heeft vagina-gelijkende takken, en draagt een
vruchtdragende tak in handen (boom der kennis, het geschenk der voortplanting.
Kennen = bekennen = voorttelen). Achter de linker god staat een god die kwaad is
op Enki, met een lans in de hand (misschien Marduk).
Er was diverserlei zaad, goed en kwaad. Het zaad/sperma der goden (Lucifer) was
biseksueel, terwijl het zaad van Jahweh monosexueel is (man en vrouw, plus en
min, = stabiel).
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De eerste producten der goeden waren uiterst knappe wezens, het zgn. Noordras, de
Cro-magnonvolken of Ariërs. Blonde mensen met blauwe ogen. Via vermenging
met apen is de neger en kleurling ontstaan, waaruit Nachash voortkwam die EVA
verleidde, en zijn serpentina spinalis sperma in haar bloedbanen bracht, een sperma
met homo/lesbian afwijkende factoren, waaruit Kaïn voortkwam (een blanke huid
met negroïde inborst), een moordenaar. Kaïn wilde met zijn broeder Abel flikken,
doch de rechtgeaarde Abel wees dit van de hand, wat hem noodlottig werd. Ook
Ezau is een product van het Nachash zaad, en wilde in de baarmoeder reeds met
Jakob flikflooien.
In oude teksten lezen wij dat de Nefilim opereerden in groepen van 50, de An Noen
Na Ki = 50 die van de hemel op de aarde daalden. Hun orde is democratisch
= 50 + 1.
Hun aardse hoofdstad werd TROY en kwam te liggen op 51 graden, 51 minuten en
51 seconden = LONDON.
De eerste producten der Nefilim waren biseksuelen (o.a. de
Democraten/Sadduceeën/Skopti).
De latere producten via Nachash n.l. Kaïn en Ezau, waren Homo's en Lesbischen
(Republikeinen en Farizeeën).
De strijd om het ware zaad plant zich van eeuw tot eeuw voort, en het conflict
tussen Jahweh en Lucifer is de sleutel tot alle oorlogen en andere conflicten in de
kosmos.
Wij weten dat de Engelen op het punt staan het commando te krijgen om ál het
kwade zaad te binden in bosjes en in het vuur te werpen, en de kwade geesten in de
put zullen worden opgesloten. Londen ligt aan de mond van die put, de HADES of
onderwereld. De Bok en de boknaties hebben hun ware aard getoond als
"geallieerden) met hun vernietigende overkill aanvallen op Iraakse burgers en
burgerdoelen. Zij hebben de Iraakse samenleving dusdanig vernield, en ook
Koeweit, dat het miljarden kost om de zaak weer op te bouwen. Dit komt de
Amerikaanse industrie en economie ten goede, want die was failliet, en zodoende
moest de USA wel een puinhoop maken op een plaats waar nog voldoende geld en
bronnen waren.
De regerende klassen van de geallieerden zijn n.l. van het Nefilim-soort, de
viruskwekers, en kunnen niet anders dan PARASITEREN !
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3.2  Ismaël en Izaäk, de dienstbare en de vrije
Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël schonk. Op 99 jarige leeftijd
verscheen Elohim en maakte van Abram ... Abraham, een Vader van vele volken
naar een eeuwendurend verbond, waarvan de besnijdenis een zichtbaar teken werd.
Zal een 100-jarige een zoon krijgen en Sara van 90 jaar nog moeder worden? Ja, zei
Elohim, volgend jaar op deze tijd zal Sara U een zoon schenken -- toen steeg
Elohim van Abraham op. Daarna verscheen Elohim wederom aan Abraham. Toen
deze uitkeek zag hij ineens drie mannen. Snel liet hij eten bereiden, en we zien dat
de Engel van Jahweh met de twee de spijzen nuttigde. De Engel van Jahweh (Malak
Jahweh) zei: Na de tijd waarin een leven ontstaat (9 maanden) zal Ik terugkomen,
dán zal Sara een zoon hebben. Elohim bezocht Sara (niet Abraham) en deed in
vervulling gaan hetgeen Hij beloofd had en zij schonk Abraham een zoon.
Abraham was verdrietig over Zijn zoon Ismaël, maar Elohim zei: Wees Sara ter
wille, want door Izaäk worden uw nakomelingen geboren, die Uw Naam dragen.

Wij zien dat Izaäk een regelrechte Godenzoon is, gelijk aan Jashua Messiah. Hoe
deze verwekking plaats heeft gevonden staat niet vermeld, en daarom kunnen wij
niets stellen, hoewel de medische wetenschap vandaag de dag met inseminatie,
reageerbuisbaby's, etc. hetzelfde kan.
Onder Abrahams Naam (dekmantel) worden nu uit Izaäk kinderen geboren als
zijnde "Abrahams zaad". In dit licht moet de offering van Izaäk worden verstaan,
zodat Abraham er zeer goed van overtuigd is dát Izaäk in feite hém niet toebehoort,
maar een offer en geschenk van Jahweh is.
Hebr.2:16 Elohim ontfermt zich niet over engelen, maar over de afstammelingen
Abrahams, n.l. Izaäk-Israël. Niet de vleselijke lijn van Hagar-Ketura.
Gal.3:16 Dat éne zaad ziet regelrecht op Jashua, uit Abraham. En als gij van
Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Het
gaat hier om een zeer speciale zaak, geen normale vleselijke geslachtslijn, maar om
een Goddelijke lijn, waarvan Izaäk d.m.v. Elohim verwekt de eerste zoon van
Abraham was, zijnde type van Christus, Die het ware Zaad is, en IN Christus
worden de gelovigen gerekend tot Zaad van Abraham. Dit is de vorming van het
aardse Israël, waaruit een kerngroep wordt gevormd om lichaam van de Nieuwe
Man te zijn, Christus en de Gemeente.
Gal.4:22 Abraham splitst de linie:
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Het kind naar het vlees vervolgde het kind der belofte. Het aardse Israël zal Niet
delen in de grote voorrechten der GEMEENTE. Dit wil niet zeggen dat het aardse
Israël geen grote taak heeft en krijgt.
De zaak waarvoor Paulus hier deze voorbeelden geeft is te wijzen op het "van
boven verwekt zijn". Het nageslacht van Izaäk, het aardse Israël, wordt vergeleken
bij de Berg Sinaï, en het aardse Jeruzalem. Uit dit aardse volk komt tevens het
hemelse volk, de Gemeente. Niet allen die uit Israël zijn vormen dit (hemelse)
Israël, Rom.6:9. En omdat ze allen nakomelingen van Abraham zijn, daarom zijn
het allen nog geen zonen ! Door Izaäk (op gelijke wijze als) zal U een nageslacht
worden verwekt - d.w.z. - niet de kinderen des vleses zijn kinderen Gods, bestemd
voor het Hemelse Jeruzalem, maar de kinderen der belofte worden daartoe
gerekend. De kinderen van het vlees zijn de natuurlijke Israëlieten waarvoor in het
voorbeeld Hagar-Ismaël wordt genomen. De kinderen der belofte zijn de Zonen van
Elohim waarnaar de schepping reikhalzend uitziet, Rom.8:19.
Zowel bij Sara, Maria als bij de kinderen van Elohim wordt gezegd dat er op een
bovennatuurlijke wijze bevrucht of verwekt is.
Abraham kon uit zichzelf niet de toekomst voortbrengen waarvan Elohim hem het
karakter toonde. Abraham geloofde Elohim dat er bovennatuurlijke maatstaven
nodig waren om dit te verwezenlijken, en dát is hem tot rechtvaardigheid gerekend.
Izaäk = het is om te lachen, ongelooflijk.
Waarom alles zo moeilijk gemaakt door Elohim? Opdat Abraham de eenwording
met Elohim bereikt op een niveau dat bovennatuurlijk is, aan Elohims beeld gelijk.
Als Elohim de bereidheid ziet om dít en het toekomende leven prijs te geven, krijgt
de mens beiden terug !
De mensheid was na Adam de weg naar de veelheid ingeslagen: in Izaäk wordt de
weg terug naar de éénheid ingeslagen. Dan moet de persoon gebonden worden en
op het altaar gelegd. Het ware Zaad is Christus, Hij is in alles de EERSTELING, en
Hij gaat ALLE dingen verenigen, zodat het einddoel Elohims bereikt zal worden:
de éénwording aller dingen, God Alles in Allen. Binding heeft een getalswaarde
van 179 (Akeda), hetzelfde als "hof van Eden". Hieruit zien we dat bij Izaäk de weg
door Jahweh wordt ingeslagen terug naar de Boom des Levens (waarde 233).

Hagar, de slavin
Ismaël zal niet erven
verwekt via vlees
is de berg Sinaï, slaaf
is aards Jeruzalem,
is dienstbaar

Sara, de vrije
Izaäk, de erfgenaam
naar de belofte
is de berg Sion, vrij
is Jeruzalem dat Boven
is, ons aller Moeder
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Tot aan Johannes de Doper was slechts de aardse weg te zien, maar dan ineens wijst
deze de Bruidegom aan aan de Bruid, en hier opent zich het tijdvak der Gemeente.
Paulus ontrafelt ons de geheimenissen dezer Gemeente, het ware zaad Abrahams uit
Izaäk.
Die Gemeente heeft zich wat haar kern betreft altijd bevonden in de landen rond de
Noordzee.
De diverse namen waaronder het aardse volk Israël de verstrooiing is ingegaan
wijzen duidelijk in de richting van Izaäk.

ISRAËL Originele naam in de Bijbel te lezen
KUMRI Assyrische naamNaam staat op de Behustan-steen
GHIMRI Babylonische naam
SAKAE Perzische naam
                                                                    Naam bij Herodotus
SCYTHIANS     Griekse naam
                                                                     Naam bij Ptolemy
SAXONES        Moderne Perzische naam
SAXONS          ANGLO SAXON, volkeren in het Westen. Saka-Budha-Nefilim
Naam der immigranten in Engeland, waar de elitegroep een imitatie is van het ware
Izaäk SAAC-Sons
ANGLES = gevallen engelen

3.3  Izaäk -- Saxons -- en de Friezen
Oudtijds zat in iedere naam een stuk historie ingebouwd. De naam van Izaäk, naar
analyse: Strong's concordance 3327 Yitschaq - de lachende / 3446 Yischaq - hij zal
lachen. De naam Izaäk is door JHWH Zélf gekozen, vanwege diens
bovennatuurlijke geboorte, én vanwege de toch wel lachwekkende zaak dat hij
voortkwam uit ouders waarbij het generatieproces verouderd was. Izaäk, een naam
die de gebeurtenis uitdrukt hoé hij werd verwekt! IS = zood/zaad   AA = eenheid,
vereniging   C = contract/belofte. Zijn nageslacht is drager van het
GODSVERBOND.
Webster woordenboek: SAX =een zaak of verbond
sack =zak, tas (testikels?) saxi =steen of bal (zaadbal?) sacrament =een uitwendig
teken van een inwendige zaak. Sacristan =houders/dragers van het Heilige Zaad.
Er is geen andere mogelijkheid dan dat Izaäk verwekt is van BOVEN, en wij als
nageslacht in hem "zonen en dochteren" van de levende GOD Zelf zijn. Het
DNA/RNA van JHWH is in onze genen, en Zijn WET in ons hart.
I = van IA of JHWH, uit IA's SACK/sperma.
Wij lezen: .... en JHWH BEZOCHT  Sara en DEED aan haar .....
Adam en nageslachten waren dermate gedegenereerd door rasvermenging dat God
in Izaäk een totaal NIEUW begin maakte, en NIEUW BLOED van HEM als
REDMIDDEL tégen het verderf inzette in de strijd.
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De Saxons-Friezen zijn dus géén ADAMIETEN in die zin, maar zonen van Izaäk,
weliswaar gedragen door de vrouwenlijn via Sara/Eva.
Abraham was een VRIEND GODS, hield ál Gods wetten, en heeft zeker géén
INCEST gepleegd met zijn zus Sara, Gen.20:2, maar wachtte op de belofte GODS,
totdat HIJ aan Sara .... DEED .... wat beloofd was !
Ismaël was de eigen zoon van Abraham, doch Izaäk niet. De stamboom uit
Mattheus is de enige goede, want Lucas (zelf een halfbloed) achtte het nodig om de
lijn tot Adam door te trekken, doch foutief.
De Griekse definitie voor "begotten", zoals in Joh.3:16, Hebr.11:17 is
MONOGENES, en heeft slechts én op Izaäk én op JASHUA betrekking.
Er zijn onder de blanken dus verschillende zaadlijnen:
1e. de Adam zaadlijn - het Kaukasische arische ras x CroMagnon/Trojanen
Atlantiden
2e. de Kaïn-Ezau zaadlijn - Khazaren en joden, etc. waaronder Anglo Saxons
3e. de Izaäk zaadlijn - de Saxons, Israël in het Westen.

Met Adam is niet het Onwankelbare Verbond opgericht, maar met Abraham/Izaäk
en diens nageslacht, Gen.17:19 en zij alleen kunnen aanspraak maken. Ook al
claimen de Joden dat zij het uitverkoren volk van God zijn, en al claimen heidenen
en kleurlingen dat zij via "genade" er bij horen ...... tegen hen zal gezegd worden als
de BRUILOFT begint, dat zij géén goed BRUILOFTSKLEED aanhebben. Alleen
de Israëlieten van Izaäk zijn de SCHAPEN, en weliswaar zijn er nog énige ándere
schapen (van Adam) Joh.10:16.
De WET van Elohim eist apartheid, géén vermenging, Neh.13:3, want in Deut.7:6
wordt Israël een HEILIG volk genoemd.

De list van de BOZE, het Slangenzaad om het goede zaad door vermenging
waardeloos te maken, is bijna gelukt: slechts 1/3e deel is nog bruikbaar,
Zach.13:8-9, waartegen Elohim zal zeggen:
HET IS MIJN VOLK, en zij zullen zeggen: Jahweh is onze Elohim.
Zo toont de Bijbel zich raciaal, en Elohim een "RACIST" !!
REINHEID en HEILIGHEID is het SIERAAD van UW HUIS, wat IZAÄKS Zaad
is, of behoort te zijn!  Izaäk - FRY-SACK  SAXONS FRIEZEN, denk aan UW
afkomst!
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Hoofdstuk 4      Elohims tegenoffensief

4.1  Wie is Melchizedek?
Abraham, David en de schrijver van de Hebreeën hebben begrepen wie
Melchizedek was; later is deze kennis verloren geraakt en hebben vele speculaties
de ronde gedaan en de waarheid verdrongen.
Melchizedek is KONING (melech) der GERECHTIGHEID (tsedeq), een
Priester-Koning. In heel het O.T. is er verder geen Priester-Koning geweest.
Melchizedek was koning van Salem, dat is: Koning des Vredes. Dit heeft NietS met
het aardse stadje Jeruzalem te maken wat destijds puur heidens was. Dit ziet
regelrecht op de Stad Gods, het hemelse Nw Jeruzalem.
Melchizedek is gezien de verklaring van Hebr.7:3 een DIRECTE schepping van
Jahweh. Is de Zoon Gods gelijk geworden, heeft eeuwig leven inherent.
Alléén Adam beantwoordt aan de persoon van Melchizedek indien hij staande was
gebleven. Adam was een zoon van God, zonder vader en moeder, zonder
voorgeslacht, koning der gerechtigheid en des vredes, priester des Allerhoogste
Gods. De overeenkomst tussen Adam en Melchizedek is volmaakt, zodat zij een
één-eiige tweeling konden zijn.
Melchizedek is de ándere Adam van een ándere wereld, een niet-gevallen wereld.
Melchizedek ontmoette Abraham toen Jahweh deze had uitgekozen tot herstel der
mensheid, vader der gelovigen. Melchizedek kwam om Abraham te zegenen
vanwege het feit dat God hém de belofte had gegeven. Melchizedek kwam om
Abraham de twee symbolen voor te houden waardoor deze verdorven wereld zou
worden hersteld, n.l. brood en wijn, dat is CHRISTUS, te zien in het Nachtmaal.
Ook de wet der tienden werd door Melchizedek bevolen en door Abraham zonder
tegenspreken aanvaard als zijnde Gods financiële herstelplan in Zijn Rijk.
Melchizedek kwam om Abraham de nieuwe orde van Priesterschap te tonen n.l. van
Christus; Levy die in Abrahams geslachtslijn lag gaf via Abraham reeds tienden aan
deze Melchizedek. Jezus moest de laatste Adam worden naar de orde van
Melchizedek, dus was Melchizedek óók een Adam, dat is een axiomatisch principe.
De dingen die aan hetzelfde gelijk zijn, zijn tevens aan elkaar gelijk !
A is C en B is óók C, dan zijn A en B elkaars gelijke !
Om een ORDE op te richten zijn er meerdere personen nodig, waarvan we weten
dat er twee deelnemers zijn: 1e de zonen van God, Hebr.5:5-6, 2e Koningen en
Priesters Hebr.7:1-2.
Kenmerken van de orde zijn:
1e, priester door de kracht van een onvergankelijk leven Hebr.7:15;
2e, het priesterschap is niet aan een familie of afstamming gebonden 7:11-14;
3e, het priesterschap is altoosdurend 6:20;
4e, het is onveranderlijk 7:24;
5e, er is maar één Hogepriester in die wereld, onvervangbaar.
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Voor de 1e Adam kon de 2e Adam in de plaats komen, maar voor dié Hogepriester
is nooit een plaatsvervanger mogelijk, 1Cor.15:45.
God zwoer met eden dat deze planeet aarde óók weer zijn eigen Melchizedek zou
krijgen, nadat Lucifer triomfen had geboekt. Daarom is de zekerheid van het geloof
zo vast als een anker in de grond, en de hoop van die zekerheid reikt tot binnen het
voorhangsel waar de Voorloper is (het anker zit niet in het voorhang vast).
Christus zal de planeet aarde vertegenwoordigen in de vergadering der Zonen Gods,
en satan wordt de toegang geheel ontnomen. Satan wilde de Melchizedek worden
van planeet aarde nadat hij gevallen was, in de lijn van Kaïn-Ezau-Agag. God heeft
echter Zijn Koning gezalfd over Sion, in de lijn van Sem, Jakob, Juda, David,
Christus.
De Davidstroon/kroon is gevestigd op een onvoorwaardelijk onherroepelijk
verbond, Jer.33:17, Gen.49:10.
De stad Gods komt terug, het Sion Gods, en dát weet satan. Wie de heerser is over
planeet aarde heeft straks de toegang tot het regeercentrum vanuit de lucht, vanuit
het Nw Jeruzalem. Vandaar de strijd tussen Lucifer en de Zoon van God, en satans
aanval op Adam. Vanwege Zijn prestaties heeft God Zijn eniggeboren Zoon een
naam gegeven boven alle naam, en is Hij de eerste in alles, Col.1:18. Zijn Naam is
KONING DER KONINGEN, HEERE der Heeren.
Deze planeet krijgt haar Melchizedek terug, de 2e Adam, Christus Jezus !!
De overwinning is zeker, de Stad Gods komt er aan. Wij gaan enorme evenementen
tegemoet. Wie zou Hem niet vrezen?

4.2  Wie zijn de kinderen van Abraham?
Abraham had zonen, en aan deze zonen zijn door Elohim zegeningen beloofd.
Natuurlijk kunnen wij nagaan wie deze zonen zijn, en elke zegeningen zij van
Elohim verkregen. Wij moeten hen gaan identificeren, en dit is vooral nodig omdat
er méér mensen/groepen zijn die zeggen kinderen Abrahams te zijn en menen recht
te hebben op de zegeningen.
Wij gaan op speurtocht: Abraham zou een groot vol (natie) worden.

Ismaël is de eerstgeborene, uit Hagar, en deze zou tot een groot volk worden
hetwelk Elohim zal zegenen. Izaäk is als tweede geboren, kreeg het speciale
verbond Elohims, zou uitwassen tot een menigte van volkeren. De zes zonen van
Abraham bij Ketura zijn naar het Oosten gezonden.
Het is dus een BELOFTE van Elohim dat HIJ de Arabieren tot een groot volk zou
maken, en hen zou zegenen. Gen.16:20.
Het land tussen de Eufraat en de Nijl beloofde Elohim aan de kinderen van
Abraham, Gen.15:18.

Nu willen de joodse nationaal zionisten ons doen geloven dat zij recht hebben op
dát land. Tienduizenden geestelijken prediken jaar-in jaar-uit dat de Joden het
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"uitverkoren volk" zijn, en dat alle beloften voor Israël voor de Joden zijn. Zij
vragen de mensen voorbede en steun voor de zionisten, alsof dát de enige nazaten
Abrahams zouden zijn.
Opmerkelijk dat in dit gebied tussen de Euphraat en de Nijl zo'n 200 miljoen
Arabieren wonen, en hun religie de Islam, en heilig boek de Koran. Zij vereren
Jezus Christus als een groot profeet van Elohim (Allah), zulks doen de Joden niet!
Deze Arabieren zijn gezegend met olie in de bodem, de Joden niet, die met hun 3,5
miljoen mensen oorzaak zijn van het M-Oosten conflict.
In materieel en geestelijk opzicht zijn de Arabieren gezegend, dit terwijl het
grootste deel der mensheid in valse religie leeft en verpaupert. Niet dat de arabieren
het ware geloof hebben. De Joden hebben de ware religie niet, en wat zij materieel
bezitten hebben zij meest door woeker en parasiteren bekomen.
Daarentegen heeft het Angel-Saksische-Germaanse ras de geestelijke kennis van de
alleenware Elohim, én de materiële rijkdom zodat men tevens voor andere
geslachten der aarde kan produceren.

"Ik zal zegenen die U zegent, vloeken die U vloekt".
Miljoenen christenen denken hierbij terstond aan de oude en nieuwe vijanden der
Joden n.l. aan Egypte, Babel, Assyrië en .... Duitsland. Ja, hoe kan dat nu? Dat
Duitsland zou immers 6 miljoen Joden van het "uitverkoren godsvolk" hebben
vergast ..... en dan na 42 jaar is dit land het meest rijke industrieland van Europa !
In tegenstelling tot Engeland die de Joden kwam bevrijden, en nu op instorten staat!

Elohim zou zegenen die Abrahams zaad zegent ...... en dat ziet Niet op de Joden,
maar op West-Europa en de Arabische landen. De Joden zijn nooit een "menigte
volken" geweest. Gen.17:4,5. De Joden bezitten géén der kenmerken die aan het
echte Godsvolk Israel zijn gegeven. Indien Palestina het land van Elohim is, dan is
het huidige volk wat aldaar het land bezet .... Edom, zie Ezechiël 36 !!
Ja, gaat U eens na in deze wereld welke landen er van Elohim zijn en wie er achter
de schermen of openlijk de leiders zijn (de "joden") dan zijn deze leiders .... Edom!
De Joden zijn de enigen die de profetieën inzake Edom vervullen !!
De Joden leren volgens hun religie elke morele wet van Elohim te breken en de
gojim te haten.  Gojim is heiden.  Zij belasteren Jezus Christus en zij maken het
christelijk geloof belachelijk .... toch zijn de meeste Joden schatrijk. Dit is geen
zegen, maar een vetmesten voor de dag der slachting, een bewijs dat zij bastaarden
zijn, Hebr.12:5-8. De Joden stammen niet van Juda, maar de Germanen komen van
Juda. Het Germaanse volk heeft voor de grootste doorbraak van de Reformatie
gezorgd.

4.3  Abraham, de vader der gelovigen
Abraham de man van de ándere stad, geleid uit zijn oude stad UR
het zwerversbestaan tegemoet, wonende in tenten in de eenzaamheid
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missend het stadsgewoel.
Buiten de aardse stad rijst in Abraham het geloof,
die toen nog Abram was, aan een HEMELSE STAD,
waarvan Elohim de Bouwmeester is.
Abraham verlangt echter niet naar een (of de) hemel
Abraham bezit de aarde, en verlangt naar Elohims tijd
wanneer Hij Zijn stad naar de aarde zal brengen.
Het draait alles om deze aarde, een vernieuwde aarde,
waarvan wij zingen in Psalm 25:
"en zijn Elohim geheiligd zaad, zal 't gezegend aardrijk erven".
Abram moet uit zijn oude stad wegtrekken op Elohims bevel
dát is Elohims weg, loskomen van deze boze oude structuren.
Abram mág geen stadsleven leiden zoals dat nú is,
maar hij heeft wél het geloof dat hij eenmaal wel weer het stadsleven zal
terugkrijgen !
Abraham weet dat IHVH hem niet plaagt, maar er wat beters mee voor had hem dit
huidige stadsleven te ontzeggen. Het gaat om de wáre stad, want steden moeten er
zijn, doch niet in de huidige vorm van Kaïns-producten.
De stad is en blijft immers de bloem der cultuur.
In Psalm 107 wordt dit bezongen: Hij leidde hen tot een stad ter woning.
Jeruzalem dát is een stad, en wie haar verlaat weent !
Jeruzalem is een volkomen symbool en uitdrukking van de vrede Elohims die eens
de ganse aarde zal vervullen.
Die stad komt steeds naderbij, totdat de tijd er is dat, zoals Ezechiël het noemt,
gezegd kan worden de naam der stad: Jahweh IS ALDAAR !!!
In Jes.45:13 staat dat de mens Mijn stad zal bouwen, en het doel van het leven is, de
aarde te bewonen, vers 18.

Het nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, als een soort satelliet: 
JEROESJALAJIM, het heilige huis !
Van voren bezien lijkt de stad op zuiver glas, een soort AMBER, geel-goud. Van
onder bezien is het een prisma die de 7 kleuren verspreidt als een levensrivier.
Dit is het volmaakte licht, want onze aardse ZON geeft onvolmaakt licht, en kan
dodelijk zijn.
Barnsteen is goudkleurig doorzichtig.
Hebr.11:10   Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar
en Bouwmeester Elohim is.

4.4  Het uitverkoren volk Israël
In Ex.19:3-6 lezen wij hét eigenlijke verbond van de Sinaï, alwaar Israel
aangenomen is tot Elohims eigendom als een koninkrijk van priesters. De Schrift
valt op dit verbond dikwijls terug, zie Jes.61:6 1Petr.2:9 Openb.1:6 5:10.
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Israel is door IHVH uitverkoren om met Hem in een verbondsverhouding te leven,
en dat is uniek. In Deut.7:6 lezen wij heel duidelijk de verkiezing -- Elohim nam
Israel tot bezit, gelijk iemand die een kostbare schat verkrijgt of verwerft en
daardoor zijn vermogen vergroot. Elohim kan dan ook van dit Israel geen afstand
meer doen, het is Zijn bezit. Vandaar ook de afzondering als volk. Een volk van
priester-koningen, mensen die in Zijn direkte omgeving vertoeven en Hem ter
beschikking staan. Israel was vrijgesteld van slaafse arbeid en apart gezet voor een
hogere taak.
Het oude Israel (onze voorvaderen) hebben niets van hun taak en roeping begrepen;
zij verlieten JHWH en dienden andere goden.
De vorm en de opbouw van het Rijk Elohims was goed, maar Israel faalde. Het
Rijk Elohims moet dan ook hersteld (restored) worden in het 1000-jarig rijk. Dan
krijgt alles vaste vorm onder leiding van Jezus Christus.
Israel blijft ondanks het falen uitverkoren, maar er komt wél een NIEUW verbond,
tijdens het Messiaans Vrederijk, en dan kán het niet meer falen. Het is een
verlengde en vastere vorm van het Abrahamietisch verbond.
Israel is Elohims eerstgeboorne, Elohims PRINS en erfgenaam. Door de zonde
kwam de scheuring en ballingschap en werd het plan Elohims als het ware
bemoeilijkt. Toch werd de Koning geboren, en daarna Zijn regeringslichaam
gevormd uit de 144.000, de Gemeente.
Op aarde gaat tijdens het Vrederijk alles gewoon door, geboorte, leven, stervan, etc.
maar wel anders, naar Jer.31 n.l. dat Elohim Zijn wetten in hun harten schrijft. Zij
allen zullen de HEERE kennen d.w.z. zij zullen Hem meemaken, ervaren, Hem
dienen. Meemaken zullen ze Hem in Zijn gerichten, maar ook in Zijn liefde en
trouw. Dit meemaken-meebeleven is één van de grote voorrechten van het Nieuwe
verbond. Hij is er bij!
Israel wordt wedergeboren tot een koninkrijk van priesters, en Elohim zal hun
Elohim zijn. Dit Nieuwe verbond is een geschenk van JHWH, en Israël deelt er in.
Dán kan 's mensen koningschap (d.w.z. van het blanke Adamsras) gaan opbloeien
en ter volmaking komen. Luk.22:29 zegt: Ik beschik U het koninkrijk. Hieruit zien
wij dat het Koninkrijk dé grote gift is van het Nieuwe verbond.
De kerken denken dat het Nieuwe verbond reeds na Christus' opstanding is
ingegaan en dat we alles geestelijk moeten nemen. Grotere verdraaiing is niet
denkbaar. De stammen zijn immers nog nooit verenigd, en het Koninkrijk is nog
niet hersteld.

In de volgorde der verbonden zien wij het volgende verloop:
1. In het Noachietisch verbond werd de koningsopdracht van Elohim die reeds bij
de schepping was gegeven herhaald.

2. In het Abrahamietisch verbond krijgt die opdracht gestalte in de persoon van
Abraham zelf.
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3. In het Sinaïtisch verbond wordt Israël als een koninkrijk van priesters
uitverkoren.

4. In het Davidisch verbond wordt beloofd hoe onder de Grote Messiaskoning dit
koninkrijk van priesters volle werkelijkheid zal worden.

5. In het Nieuwe verbond wordt het straks realiteit, dan IS de Koning én het volk er,
en zal het koninkrijk de gehele aarde vervullen.

Logisch dat satan of wie van de boze machten dan ook alles doet om vooral toch
aangaande dit Koninkrijk alles te verduisteren en/of mogelijk te barricaderen en er
een wereldrijk tegenover te zetten hetwelk de mensheid imponeert. Maar Israëls
verlossing komt uit Sion, en het Koninkrijk is des HEEREN. Wij mogen er in delen
en zijn medewerkers zijn! Elke ware Israëliet in het zijne, hem toebedeelde, tot de
eer Zijns Naams!

Na de 1000 jr binding van satan wordt hij kleine tijd losgelaten om daarna
voorgoed opgeruimd te worden. Het is uit met hem en zijn kop is volledig
verpletterd, vermorzeld. De vijandschap is ten einde en de overwinning door
Christus behaald.

Adam is de zoon van Elohim, zie geslachtslijsten in Matth. en Lucas.
Eva is uit de man genomen. Eva x satan= Kaïn, de moordenaar.
Eva x Adam = Abel, de rechtvaardige. Later Seth.

Let op dat de vijandschap is gezet tussen Eva's zaad en satans zaad, en hier wordt
Adam niet genoemd van wie het zaad, de mannelijke bevruchting af moet komen.
Het ware KIND zou op een andere wijze verwekt worden, een Godenzoon, te zien
in Izaäk en Jezus Christus.

Elohim maakte Zelf de scheiding als volgt:
Scheiding tussen Elohim en Satan.
Daarna scheiding tussen Elohim en Adam.
Daarna scheiding tussen Eva en Satan.

De ware oorsprong van het Adamsras is HEMELS --- Godenzonen, naar Joh.10:34
Hebr.2:11  Ps.82:6 --- daarom verlangde Abraham, doordat hij zijn herkomst wist,
naar het hemelse vaderland, hetwelk regelrecht met Melchizedek in verband staat,
welke de Adam was van een andere "planeet".

De medische wetenschap heeft vastgesteld dat de bloedlijn loopt via de man, het
mannelijk sperma. Het kind heeft hoegenaamd niets van het bloed der moeder. De
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Bijbelse lijn loopt dan ook van de vader naar het kind. Ook bij ons wordt de vrouw
haar achternaam gesteld achter die van haar man. Slechts bij een parthenogenese
(partnerloze bevruchting, of ongeslachtelijke voortplanting) zou er sprake zijn van
een kind dat bloed heeft van de moeder.
De anti-aparten en theologen willen zo graag dat Jezus gemengd bloed in Zijn
aderen had, sommigen stellen zelfs deels apenbloed. Dit omdat er vreemde vrouwen
als Rachab, Ruth, etc. in de geslachtslijst voorkomen. Wij weten dat deze vrouwen
géén heidenen of kleurlingen waren; het waren semieten ! Maar indien niet, dan
nóg heeft het niets met het bloed van Jezus te maken, daar de bloedlijn via de vader
loopt, en er is géén enkele vreemde vader ooit in de geslachten voorgekomen, en
algemeen wordt geleerd dat Maria uit de H.Geest bevrucht is geworden. De beide
geslachtsregisters in de Bijbel zijn van Jozef, niet van Maria.
Christus is de ZOON van Elohim, en de ZOON des MENSEN, dit vermorzeld
satansbrein. De planning is in Elohims hand, en dan gaat het écht wel goed.
Elohim was tevreden met de bloedstorting van Zijn Zoon (de theologen
waarschijnlijk niet). De Gemeente heeft haar verlossing door het bloed van
Christus.

4.5  Jakob en Ezau en hun prenatale strijd
In het Hebreeuws is tweeling: TE OMIEM, dat is defectief, zodat het lijkt of er
TEOMM moet worden gelezen.
Inderdaad kan een tweeling defectief zijn.
Het Engelse TWIN lijkt ook op teomm.
Hetzelfde defectieve komt voor in Gen.1:26. Laten zij heersen over ... = veyirdoe.
Veyerdoe = laten zij afdalen.
Als de mens zich positief ontwikkelt zal hij heersen over ...
Als de mens zich negatief ontwikkelt zal hij afdalen tot ...
Eén woord heeft dikwijls een tweezijdige betekenis.
Twins, Gen.25:24 Strong's concordance 8380 = Ta'owm.
Esau is AY-SAWV = handling, rough, en komt van ASAH = be occupied, procure,
be industrious, be warrior.
Ezau is een druk bezige bij, een handelsman en industrieel, gericht op
massaproductie en winst.

Jakob = YAH AK OBE, de kubus van JHWH, met de perfekte balans in de koppels
van 1+6 2+5 3+4 als de dobbelsteen.
Aqab = supplanter, to size by the heel.
Ezau interpreteert Jakobs naam in diens voordeel, wanneer Jakob z'n recht op een
kromme manier moet halen. Ezau neemt het zo nauw niet met z'n afspraken en
transacties.

60                                    De twee zaadlijnen van Genesis 3:15

Jakob pakt Ezau bij de hiel, zodat hij niet verder kan lopen. Jakob houdt Ezau
tegen. Ezau is te vooruitstrevend, en móet wel vastgehouden worden. De meerdere
moet de mindere dienen !
Onze Ezau-maatschappij moet afgeremd worden door Jakob, anders slaat de motor
op hol en draait de samenleving door. Ezau stoort zich niet aan de kosmische
verhoudingen, aan de natuurwetten. Ezau ziet slechts WINST voor ogen, hoe maakt
niet uit. Of het hele milieu verwoest wordt deert hem niet. Het gaat hem om de pure
winst, niet om ons welzijn. Geld is macht, en macht = Ezau.
Willen wij overleven ----- dan zullen wij Ezau in de hiel moeten vastgrijpen, en hó
roepen! Zo kan het niet doorgaan, anders is er straks geen leven op aarde meer
mogelijk! Dezelfde prenatale strijd moet nú eveneens gestreden worden.
Jakob, Westers Israel .... wees op Uw hoede.
Ezau wil Jakob knechten en overheersen. Ezau zit in de bankiers, in de
multinationals, in de verzekeraars, in de regeringen, etc. Ezau rent als een blind
paard voort, en als Jakob hem niet laat struikelen zijn beide ten dode opgeschreven.
Jakob wees wijs, denk om Uw gekochte eerstgeboorterecht! Jakob heeft de zegen
en zál gezegend zijn!

4.6  Ezau en Jakob als tweeling
Rom.9:6 die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn, en noch omdat zij Abrahams
zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar ..... IN Izaäk zal U het zaad genoemd
(bekend) worden.
Rom.9:10 en Rebekka bevrucht uit Izak. In de tekst, zoals deze vertaald is,  staat dat
zij uit eenen bevrucht was, doch dat wil nog niet zeggen dat Ezau een bloed-echte
zoon van Izak was.
Het is trouwens een ongewone zaak te vermelden dat een vrouw van één man
bevrucht is, dat is toch vanzelfsprekend. King James vertaalt: "but when Rebecca
also had received by one, even our father Isaac". Mogen we lezen: "wanneer
Rebecca van iemand bevrucht was, en ook zelfs van onze vader Izak" ?
Gezien de beschrijving die wij van Ezau en Jakob hebben is er slechts één
mogelijkheid dat we hier te maken hebben met een tweeling afkomstig van twee
verschillende vaders.
Ezau toont álle karaktereigenschappen van het Kaïn-type.
Jakob heb Ik liefgehad, Ezau heb Ik gehaat; hier toont Elohim dat hij bóven het
menselijk handelen stond, en wist wie van wie was.
Ezaus fysieke gesteldheid en zedelijk leven waren totaal anders dan van Jakob.
Ezau was enorm harig, rossig, een veldman en jager, onheilige en hoereerder,
iemand met moordplannen gelijk Kaïn, zonder echt berouw, Hebr.12:16-17.
Wanneer Ezau van een ééneiige, of twee-eiige, of half-identieke was geweest, had
Elohim hem niet kunnen haten, maar nu, nu hij van kwaad zaad afkomstig was wel,
want éér de kinderen iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot Rebekka
gezegd: "De meerdere zal de mindere dienen". Dit, opdat Elohims voornemen vast
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bleef n.l. niet uit de (vleselijke) werken, doch uit de roepende (Izak die tot Elohim
bad)  Gen.25:21  Rom.9:11.
Slechts het kwade zaad van Nachash is gehaat !
Satan dwarsboomde steeds Elohims plan, en infiltreerde het Vrouwenzaad. Tot
tweemaal toe blijkt de eerstgeborene niet te deugen, n.l. Kaïn en Ezau, hoewel zij
rechtsaanspraak hadden kunnen maken op hét zaad, de Christus, doch dit
verspeelden.
Izak was 40 jr toen hij trouwde en Abraham leefde nog toen Izak op zijn 60e jaar
deze tweeling kreeg.
Wanneer er in 20 jaar nog geen kinderen komen wordt het nijpend. Wat deed
Abraham met Sara ? Niets anders dan vleselijke werken, want op advies van Sara
kreeg hij Hagar erbij om een kind te verwekken, waarvan Sara dacht dat zij uit
Hagar gebouwd zou worden. Mis !! Sara zélf krijgt een zoon, Gen.17:19 en Jahweh
deed (bevruchtte) aan Sara wat Hij beloofd had, hoewel zij al lang onvruchtbaar
was. Is het dan te verwonderen dat Izak en Rebekka ook iets hebben ondernomen
om toch maar kinderen te krijgen ?
Zou Rebekka het stiekem anders hebben gedaan dan Sara, en een les geleerd
hebben uit de foutieve combinatie Abraham x Sara x Hagar ? Zij moest het dus
béter doen, maar hoe ? Wellicht met een huisknecht afkomstig van het kwade zaad !
Ook hier haalt Elohim een streep door, en zegt: "Niet uit de werken", maar .... "uit
de roepende" n.l. uit Izak die Jahweh zéér aanbad in tegenwoordigheid van
Rebekka. En het resultaat was Jakob. Jakob een oprecht man, wonende in tenten,
blank en glad.

Wij hebben bij tweelingen keuze uit 4 typen, en als Kaïn & ABEL net als EZAU &
JAKOB tweelingen waren, moet uit de omschrijving der karakters vast te stellen
zijn wélk type tweelingen het waren.
Type 1. IDENTIEKE, eeneiige tweeling, van GELIJKE genetische

samenstelling.
2. BROEDERLIJKE, twee-eiige tweeling, identiek, doch genetisch

verschillend.
3. HALF IDENTIEK, is zeldzaam. De zaadcel als voorloper splitst

zich en bevrucht twee eieren. De foetussen hebben ongeveer de
helft van de genen gemeenschappelijk, afkomstig van de moeder.
Deze tweeling lijkt méér op elkaar van de twee-eiige.

4. De TWEELING afkomstig van TWEE verschillende VADERS.
Wanneer wij Kaïn & ABEL en EZAU & JAKOB bezien vallen
de eerste drie typen al af, en blijft type 4 over, en komt de "aap uit
de mouw".

4.7  Oorsprong der rassen en de natuurorde
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Bij nader inzien en voortgaand onderzoek is het mij duidelijk geworden, mede naar
aanleiding van het bestuderen van een artikel uit de 'Verbondskoerier' van Dick
v.Vuuren en Ben Marree uit Zuid Afrika, dat de oorsprong van de zwarte en
gekleurde rassen iets anders in elkaar zit dan wij tot voor kort hebben aangenomen.
Wanneer wij onze logica laten werken en de Schriftuur met aandacht lezen, onder
de leiding van de Geest, Die in al de waarheid leidt, moet het ons tot vreugde
stemmen als vragen, die in mij en anderen leefden, worden beantwoord!

De vraag die in mij leefde was hoe het nu precies zit met de oorsprong der rassen,
der zwarten en gekleurden. Waren zij er reeds vóór Adam, of zijn zij op de zesde
dag geschapen?

Ik stel mijzelf de vraag wát nu precies 'natuur' is?
Dat is álles wat door de Schepper, zonder enig toedoen van iets of iemand, werd
gemaakt. Alles wat door mensen, engelen of dieren werd gemaakt zijn géén
natuurlijke voortbrengsels. Natuurlijke voortbrengels zijn producten die
voortkomen uit de natuur en haar grondstoffen.

De natuur heeft haar eigen wetten, en te leven in harmonie met de natuur en haar
wetten, waarborgt leven en gezondheid. Te overtreden betekent de dood.
De natuur is perfect, laat zich niet verbeteren. Alle dingen zijn zéér goed
geschapen! Wat van de natuur afdwaalt gaat ten verderve! (via vermenging,
manipulatie of i.d.). Gehoorzaamheid aan de natuur is een éérste levensvoorwaarde.

Wat was er nu vóór de tijd en ruimte, vóór de natuur?
Hierop is geen duidelijk antwoord te geven. Er was geen materie waarin de
Schepper Zichzelf kon uitdrukken.

Er is een begin geweest: IN DEN BEGINNE SCHIEP Elohim...etc.

Toen werd het bestaande geschapen, en dat droeg het leven in zich. Leven is
beweging, werkzaamheid, activiteit.
In deze pre-Adamitische wereld is iets mis gegaan in de engelenwereld. Lucifer is
er uit geworpen met vele andere engelen, waarschijnlijk tweederde deel.
In mijn boek: 'Het geloof van toen en nu', heb ik op p.654 daar enige bladzijden aan
gewijd.
De aarde is niet als een chaos geschapen, woest en ledig; nee, zij is woest en
chaotisch geworden door de zonden der gevallen engelen, die zich met ánder vlees
hebben vermengd, zie de brief van Judas.
De scheppingsdagen zoals wij die kennen, zijn in feite hér-scheppingsdagen, her-
ordening van de chaos.
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Op de zesde dag lezen wij dat de levende wezens werden gemaakt, de ghaj
nephesh, waaronder wij altijd hebben verstaan dat dit de andere rassen zouden zijn
geweest.
Chai Nefesh = levende ziel. Dit is een aanduiding voor mensen, dieren, engelen of
planten...... elk naar hun soort.

Het Hebreeuwse woord 'mien' duidt op het vermogen binnen de eigen genenlijn
voort te telen, en daar buiten niet. Zo'n genenlijn kan dus niet verbasteren of
onvruchtbaar worden, zoals bij de muilezel wél het geval is, en ook wanneer men
een kanarie met een putter of andere vogel kruist, en er een onvruchtbare bastaard
ontstaat.

Maar, hoe zit dat dan met de zwarten en gekleurden, die zich wél met blanken
kunnen vermengen zónder onvruchtbaar te worden? De zwarten kunnen zich zelfs
met enkele diersoorten vermengen en een vruchtbare bastaardlijn opzetten.
Is het dus mogelijk dat de schepping van Elohim uit een vermenging van enerzijds
geschapenen, anderzijds van geteelden, kan bestaan? En hoe is het mogelijk dat
Adam, (de mens) buiten zijn eigen genenlijn kan voorttelen, bastaarden kan
voortbrengen die zichzelf kunnen voorttelen?

Het antwoord op deze vragen vinden wij in de pre-Adamitische wereld der gevallen
engelen. De gruwelen die aan de zondvloed zijn voorafgegaan bestonden uit
vleselijke verbastering en vermenging, tussen gevallen engelen en adamskinderen.
Gen.6:1-7; Judas 6-11.
Deze gevallen engelen (nefilim) hebben niet de beperking tot het voortplanten
binnen de eigen genenlijn en soort. Ook vóór de eerste wereld en schepping van
Adam is door hen de chaos ontstaan via bestiale vermenging (vermenging met
beesten). Hier ligt de sleutel tot het verstaan van de herkomst en het doel der rassen.
Lucifer en zijn trawanten bezitten het vermogen om met mensen en dieren voort te
telen, zónder dat er een onvruchtbare soort ontstaat. Deze vermenging is absoluut
verboden door Elohim!
Datgene wat uit deze vermenging of kruising voortkomt noemt de Schrift: 'Boze
geesten, en boze dieren'. Lev.26:6, en ook 'mensen uit de aarde', Ps.10:18.
Het fysieke nageslacht van de nefilim, die zich vermengden met dieren, bestaat uit
half mens(engel) en half dier, zoals o.a. Baphomet (de god PAN).
Vele van dergelijke wezens zijn als fossielen gevonden.
De nefilim hadden een soort Adamitisch voorkomen, Gen.6:2.
Het Hebreeuwse 'barah' is scheppen uit of ná niets; en asah is scheppen uit iets,
ordenen. In de zes (her) scheppingsdagen zijn alléén zuivere soorten gemaakt, en
geen sub-rassen of vermengden. Dit moeten wij goed vasthouden!
Negers en andere soorten kunnen onmogelijk uit Eva, of via Noach zijn
voortgekomen. Dat is een fabel.
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Op de 6e dag zijn de dieren naar hun soorten geschapen, en ook de wezens des
velds, waarvan ik altijd heb gedacht dat dit de zwarten moesten zijn.
Bij nader inzien is dit onmogelijk, daar de zwarten buiten of via hun eigen genenlijn
een nieuwe sub-lijn kunnen produceren!

Adam en Eva mochten niet van de boom van 'kennis van goed en kwaad' eten,
nemen of die aanroeren, en daarmee is een gevallen engelwezen bedoeld.
Die nefilim konden niet verwoest worden in materieel opzicht door de vloed en
chaos vóór Adam, wellicht de Atlantis-vloed, en ook niet door de zondvloed.
Zij bestonden dus nog toen Adam en Eva geschapen werden, zodat Elohim hen
waarschuwde zich niet met hen te vermengen.
Eva is door één van hen verleid en van de rechte weg afgebracht, en daar is Kaïn uit
voortgekomen. Zodoende ontstonden er twee zaadlijnen, waartussen vijandschap
door Elohim is gezet, en waarvan het Vrouwenzaad de kop van het Slangenzaad zal
vermorzelen.

De zondvloed is door acht personen overleefd. Judas verwijst naar het boek Henoch
over deze zaak. Noach's eerste zoon Sem was een blanke. Noach's vrouw is,
volgens sommigen net als Eva, verleid geworden door een zwarte, en Cham was
dan een halfbloed, zwart. Door telegony was Noach's vrouw daarna niet meer in
staat om een blanke voort te brengen, en bracht zij Jafeth voort, een roodhuid en
gekleurde. De reinigingsprocedure had op haar geen invloed meer.
Het nageslacht van Cham is vervloekt, n.l. Kanaän.
Een ándere visie op dit gebeuren rond Noach en Cham  staat te lezen in deze
brochure, p.20.

In alle niet-adamitische rassen zit een sterke nefilim samenstelling van bloed, en zij
zijn er op uit de schepping te vernietigen. De zwarten en anderen hebben niet dat
gevoel voor de natuur en de schepping als de blanke. Zij maken er spoedig een
chaos van.

Na deze overdenking hebben wij de volgende drie mogelijkheden:

1e. Het Adamsras kan zich vermengen met het nefilimras, en daaruit komt een
vruchtbare bastaardlijn voort van halfbloeden.
2e. De nefilimrassen kunnen zich met elkaar vermengen, en ook daar komt een
vruchtbare soort uit voort.
3e. De nefilimrassen kunnen zich met apen en sommige beesten vermengen, en ook
die zijn vruchtbaar.
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Het verbod voor de Israëlieten om zich absoluut niet te vermengen is niet voor niets
gegeven. Een bastaard mocht in geen geval in de vergadering van Israël komen,
Deut.23:2.

De evolutieleer wil ons doen geloven dat alle menssoorten uit apen zijn
voortgekomen, en zij heeft gedeeltelijk gelijk. De zwarten zijn uit vermenging van
de nefilim met apen voortgekomen. De blanken zijn echter een directe schepping
van Elohim.
De blanken worden 'schapen' genoemd.  De vermengden van blanken met anderen
worden 'bokken' genoemd (ook wel bok-naties).
Alle andere tweebenige wezens worden 'honden, of varkens' genoemd.
Wil men onder hen zending  gaan bedrijven, dan heeft men de zendingsopdracht
niet goed verstaan!
De Bijbel is niet voor deze gemengden en dieren geschreven. Wij hebben ons niet
om deze 'goddelozen' te bekommeren! Dan.12:10.
Deze wezens zijn niet door Elohim  geschapen, maar moeten zijn ontstaan uit
vermenging van de satanische nefilimwezens met aapwezens, zoals ook in Gen.6
wangedrochten ontstonden..

Wij hebben gezien dat de natuur haar eigen wetten heeft.
Enkele grondstellingen hebben wij opgeschreven.
De natuur is niet te verbeteren, noch door vermenging, noch door
genenmanipulatie. Alles wat afwijkt van de natuur gaat ten verderve. Alle rassen
die door de nefilim zijn ontstaan, en alle vermengden zullen deswege weer ten
verderve gaan!

Lucifer heeft eens de 10e planeet bewoond, het Nieuwe Jerusalem, de 'oiketerion',
en is daar afgeworpen (zie onze brochure over het Nieuwe Jeruzalem). Lucifer en
de nefilim zijn geschapen geesten, multi-dimensionaal. Zij zijn de driedimensionale
wereld binnengedrongen en hebben zich gematerialiseerd, en daarna vermengd met
alles wat voorhanden was. Uit hen zijn allerlei gedrochten ontstaan, en uit deze mix
zijn veel afwijkende vormen voortgekomen, als homo's, bisexuelen, lesbo's, etc.

Dit zijn  in het kort weergegeven zo ongeveer de hoofdlijnen betreffende het
ontstaan der rassen, hun oorsprong, toekomst en ondergang.
Wie op- en aanmerkingen heeft, zal ons een grote dienst bewijzen.
Israëlieten en anderssoortigen
Met het volk Israël trok veel gemengd volk mee uit Egypte.
Zijn alle volken niet uiteindelijk verbasterd door de loop der eeuwen?
Zijn de donkere soorten geen schepselen van Elohim en IHVH?
En, zijn sommige blanken niet veel slechter dan sommige zwarten en gekleurden?
Zou Elohim behagen hebben in de dood der zwarten? Lees Ez.33:11.

66                                    De twee zaadlijnen van Genesis 3:15

Ziet IHVH alleen het hart aan, en speelt de kleur geen rol? Zie 1 Sam.16:7.

Over gemengd bloed lezen wij in Ex.12:38, Deut.23 en Neh.13:1.

Van de Edomiet en Egyptenaar lezen wij dat het derde geslacht wel weer in de
vergadering van het volk Israël mocht komen. De oude Egyptenaren waren niet
zwart, maar blank. Jozef viel niet op, en zijn broeders herkenden hem niet meer.
Ook Ezau is tenslotte wat zijn moeder betreft uit Sem.
Job zou volgens het apocriefe boek: "Het testament van Job" een Edomiet zijn van
het vierde geslacht, die dus wel in de vergadering mocht komen. De duivel zei
echter tegen Elohim dat Job van zijn geslacht was en hem toebehoorde. Van de
Joden staat in Joh.8 ook dat zij van het geslacht van de Boze zijn. En Hand.2:40.
Wel werden al Jobs eerste kinderen weggenomen, dat waren bastaards van zijn
eerste vrouw. Later huwde Job met een zekere Dina uit de lijn van Jakob, en gaf hij
zijn kinderen de goede raad om in de lijn van Jakob te blijven.
Er is een zekere INTEELT en UITTEELT. Onder dat laatste vielen niet de
Amorieten en Moabieten, maar wel de Egyptenaren en Edomieten.
Na drie geslachten vond de uitteelt plaats, en was men terug in het volk van Jakob.
Tijdens de woestijnreis heeft er geen inteelt, maar veeleer een uitteelt plaatsgehad.
Vele andersoortigen die meegelift waren, zijn of vertrokken naar hun oude
vaderland, of zij zijn volledig in Israël opgelost.

Ezau zelf is door Elohim gehaat, maar na drie geslachten zijn nakomelingen,
wanneer ingeteeld in Jakob, niet meer gehaat. Jakob is de gekende, zelfs in de
moederschoot van Rebekka, evenals Jeremia, Jer.1:5. Israël is uitgekozen, en de
andersoortigen niet. Ps.147:19-20.

Ook de zwarten stammen af van Nachash (een kruising van nefilim met apen), een
trawant van Lucifer, want velen onder hen waren koppensnellers en kannibalen.
Heel wat blanken zijn door  de zwarten koelbloedig vermoord. En de Boze is een
moordenaar van den beginne. Het zit in hun bloed en genen, en daarvan is wat in de
bloedbanen van Eva en Adam (en hun nageslacht) terecht gekomen, zodat er ook
onder de blanken niet enkel lieverdjes zijn, maar ook slechten en moordenaars
voorkomen.

4.8  Was Jakob een bedrieger?
Ezau heeft getoond een volwaardige volgeling (nakomeling) te zijn van Kaïn,
Nimrod, van Babelse oorsprong, met een misdadige inslag en bedrieglijke geest.
Jakob was een oprecht man, en Ezau heeft het klaargespeeld om van Jakob een
bedrieger te maken!
De blaam die Ezau op Jakob heeft geworpen, moeten wij zuiveren!
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Ezau heeft zijn eerstgeboorterecht verkocht aan Jakob, en daarop is niet meer terug
te komen. Verkocht = Verkocht!
En Ezau zwoer daarbij aan Jakob, en verachtte het eerstgeboorterecht!  
Toen Izaäk tegen Ezau zei dat hij hem wilde gaan zegenen met de
eerstegeboortezegen, had Ezau moeten zeggen, wanneer hij een eerlijke kerel was
geweest: Nee vader, U moet Jakob zegenen, want ik heb mijn eerstgeboorterecht
verkocht aan hem. Ezau verzint ook maar wat door te zeggen dat de naam 'Jakob'
bedrieger zou betekenen, daar Jakob hem tweemaal zou hebben bedrogen.  Dan
zegt Ezau dat Jakob hem zijn eerstgeboorterecht had afgenomen met bedrog, en nu
ook nog eens de zegen! Dit is een klinkklare leugen van Ezau.
Toen Ezau zijn eerstgeboorterecht aan Jakob verkocht verviel automatisch zijn
naam aan Jakob, dus wanneer Jakob tegen Izaäk zegt: Ik ben Ezau, Uw
eerstgeborene...., liegt hij Niet!
Door de verkoopshandeling ging de naam van de persoon (zoals men nu ook
bedrijven verkoopt en de naam mee verkocht wordt) over op de nieuwe eigenaar!
Rebekka overkleedde Jakob met een harig vel, en ook dát is géén bedrog!  Want
Jakob had het recht op het wezenskenmerk van de eerstgeboorne overgenomen, en
dat kenmerk was: behaardheid!
Jakob is géén leugenaar!
En, de bode of 'Elohim' van Ezau erkent het tenslotte, na de worsteling te
Pniël, ruiterlijk:  GIJ HEBT U VORSTELIJK (dat wil zeggen: EERLIJK)
gedragen met Elohim en de mensen!
Dus: Jakob is géén bedrieger! Hij is een VORST!
Izaäk heeft zich vergist toen hij tegen Ezau zei dat zijn broeder gekomen was
en met bedrog de eerstgeboortezegen had afgepakt van Ezau. De schijn had
Jakob tegen, maar de waarheid had hij mee!

4.9  Noach en de vloek over Kanaän.
Gen.9:20-29. Cham is de vader van Kanaän.
Cham zag zijns vaders naaktheid toen deze in een roes op de aarde lag.
Wat speelde zich af in die tent waarin Noach lag ?

Naaktheid, zie Strong concordance 6172 = ervah, nacedness, shame, nudity,
unclean, en vooral PUDENDA = schaamdelen.
Wij lezen dat Noach ontwaakte en merkte wat zijn jongste zoon gedaan had.
Waarom vervloekte Noach niet Cham, maar diens vierde zoon Kanaän?
Kanaän, zie Strongs 3665  = kana, to bend te knee, to humilate, to vanquish.
De knie buigen, of de knie er onder zetten, vernederen .... let wel, op het uncleane
terrein, dus .... FLIKKEN!
Kanaän is geografisch de aanduiding voor de Syrische kust, waar  KINACHCHU,
het RODE PURPER werd gewonnen. Dit rode purper had verband met de Rode
Zonnehoed en paddestoelcultus, wat op het voorste deel van de penis sloeg!
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Wat heeft zich afgespeeld in de tent van Noach ?
Sommigen menen dat Cham in de tent van zijn vader is gegaan, waar ook diens
vrouw was, dus Chams moeder, en Cham  Noach heeft vernederd, onder zijn knie
gehad, n.l. dat Cham met zijn moeder incest zou hebben gepleegd, waaruit de ver-
vloekte Kanaän is voortgekomen. Er had een fysieke handeling plaatsgehad, en
Noach merkte dat na zijn ontwaken.
Een andere lezing of mening is dat Noach’s vrouw door een zwarte verleid is,
waaruit Cham zou zijn geboren, een halfbloed. ham gaf het zijn broeders Sem en
Jafeth te kennen, en zij handelden op zeer gepaste wijze, en bedekten hun vader (en
eventueel ook hun moeder).
Cham zag de schaamdelen van zijn vader. Van Ruben lezen wij dat hij zijns vaders
bed beklom, incest pleegde. Op gelijke wijze zou Cham de schaamdelen van Noach
hebben gezien, dat wil zeggen, hij pleegde met zijn moeder incest, waaruit altijd
"misbaksels" voortkomen, want de 'genen' liggen dan niet goed meer. In Lev.20:11
en Deut.27:20 betekent het "de schaamte van je vader te zien", met je moeder incest
te plegen.
Noach zag  wat zijn jongere zoon gedaan had. Zie Strongs 6213, to do = asah, = to
make, become, bestow, bring fort, bruise.
Er staat n.l. uitdrukkelijk dat  ... CHAM IS DE VADER van KANAÄN. Was het
twijfelachtig wie de vader van Kanaän was ? Wanneer Cham met zijn moeder
incest heeft gepleegd, hadden beiden gedood moeten worden. Dat is niet geschied.
Daaruit zou men kunnen afleiden dat Cham geen echte zoon van Noach was, maar
een adoptie. Cham krijgt geen zegen én geen vloek. In het boek Henoch 89:9 staat
dat er drie bullen het eerste de ark uitkwamen: De één was wit (Sem), de andere
was rood (Jafeth) en de ander zwart (Cham). In het Boek des Oprechten 5:15 staat
dat Naäma, de vrouw van Noach, bij hem slechts tweemaal zwanger werd.
Cham was een product van zijn tijd, toen alle vlees zijn weg verdorven had, en de
aarde met wrevel vervuld was. ham nam het niet zo nauw, en was met een zwarte
vrouw gehuwd, want zijn nageslachten waren Cush, Mitsraim en Put, halfbloeden.
Uit Cush kwam NIMROD voort, de stichter van Babel.
Kanaän gewon Sidon, Heth, en de Jebusieten, Amorieten, Girgasieten, Hivvieten,
Tsemanieten, allemaal volken die onzuiver waren en "flikflooiers".
Uit Mitsraim (de oude Egyptenaren) zijn ook de Filistijnen voortgekomen, en de
Kaftorieten. In de landpalen van Sidon tot Gaza, Sodom en Gomorra, woonde
Kanaäns zaad. et is en was een zwaar gedegenereerd stelletje homo's en sexueel
ontaarden wat uit Kanaän voortkwam. ij de Kanaänieten woonden ook reuzen, de
Enakieten, Refaieten en Emieten. De Kanaänieten waren weliswaar technisch, maar
verder was het een puinhoop. Hun religie was natuurgodsdienst, Baäl en Astarte, en
door de religie liep een sterk orgiastische trek.
Wijn en harde muziek moesten hen in stemming brengen, voor de dienst van
Astarte, waar mannen en vrouwen prostitutie bedreven. Deut.23:18 1Kon.14:24
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Amos 2:7. Astarte beeldjes tonen een naakte vrouw, met een obsceen handgebaar
die zo aan haar onreine bedoeling uiting geeft.

Wij leven heden weer in de  DAGEN VAN NOACH!
Het is voorzegd, en ons land is het Sodom van het Westen, met name Amsterdam.
De afschuwelijkste dingen gebeuren hier te lande. Wij moeten zuchten onder al
deze gruwelen en bidden om de wraak over deze goddeloosheid, om bevrijd te
worden van al dit soort kanaäns daden en "tuig".

In Genesis 6:11 lezen wij dat de aarde met WREVEL vervuld was.
Strongs conco. 2555  violence =  CHAMAC in het Hebreeuws. Dat betekent o.a.
make bare = ontbloten, naakt, 
schaamteloos, gewelddadig.
Kanaän is echter niet van het Vrouwenzaad, dus niet uit incest van Cham met zijn
moeder. Kanaän is uit Cham met een vrouw van het Slangenzaad, een zwarte.
Cham nam het zo nauw niet met ras-zuiverheid. Hij heeft in de tent toen zijn vader
naakt lag, waarschijnlijk de zonde van sodomie gepleegd.

Zo was de tijd voor de zondvloed, en zo is het NU.
Een paar warme zomers en de hele mensheid loopt bijna naakt. Kijk eens hoe
ontaardt en gemengd wij zijn, en hoe alles wat nog rein en heilig is, wordt verguisd.
De dagen van voor de zondvloed zijn wedergekeerd.
De maat is op één promille na vol!

4.10  Ezau-kwesties
Volgens Deut.23:7 mochten Ezaus nazaten in de vergadering Elohims komen,
temidden van de kinderen Israëls wonen.
De Edomiet was een broeder, hoewel de bloedlijn in het duister lag, doch van
moederszijde was het een tweeling, althans, zo wil men ons doen geloven. De
waarheid echter is, dat er in de grondtaal niet staat dat de EDOMIET een broeder is.
EZAU is immers GEHAAT, Mal.1:3, en hij is géén échte broeder, en mag als
zodanig niet worden behandeld.
Er staat in het Hebreeuws A.R.M. en geen E.D.M.
ARM betekent ARAMEëR, en EDM Edom.
Arameërs waren wél broeders, Semieten, gelijk Adam !
Edom mocht dus Niet in de vergadering Elohims komen, en toen dit wél geschiedde
werd dit de kinderen Israëls tot een VALSTRIK vanwege Ezaus wraakzucht, wat
zich culmineert in de eindtijd waarin wij leven en Ezau ons gevangen houdt in zijn
systemen, zie de computerstrook van zijn 666 geld-computersysteem. Wij zitten als
Jakob gevangen achter de Ezau-tralies van zijn streepjes-cijfer code
computersysteem!
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Lees van drs.J.I.v. Baaren boekjes over de komende computermaatschappij, uitgave
Stichting Moria te Hilversum (nu Dordrecht?).

Het 666 systeem wordt in de nieuwe economische orde ingevoerd, en moet een eind
maken aan alle roof, diefstal, fraude, etc., zodat wij geen cash-geld meer hebben.
Het is het PANIC-teken van het Beest.
PANIC = Personal Account Number Identification Chip.
Een nummer dat met laser-tatoeage in Uw hand of op Uw voorhoofd zal worden
geplaatst! Of als microchip daar geïmplanteerd

Ezau is ándersbloedig, en dat uitte zich op diverse wijzen onloochenbaar. Wanneer
in Rom.9 staat dat Rebekka uit één bevrucht was, ziet dit niet erop dat Izaäk ... Ezau
zou verwekt hebben. Jakob was van Izaäk, doch Ezau kwam van een demon, een
INCUBUS.
De Vrijmetselaars leren openlijk dat Kaïn Niet de echte zoon van Adam was, maar
door Eblis (diabolos) werd verwekt bij Eva, en dat zijn nageslacht de kinderen des
LICHTS (van Lucifer) zijn (Leo Taxil, Vrijmetselarij p.157,175,305,604).
In die lijn zit ook EZAU, en vandaar dat D'Israeli zegt: Het rassenvraagstuk is HET
geheim der wereldgeschiedenis !!

Hebr.11:20 Door het geloof heeft Izaäk zijn zonen Jakob en Ezau gezegend
aangaande toekomende dingen! Het einde dezer eeuw is Ezau, het begin der
toekomende eeuw is Jakob, Ezra 4.

4.11  Opsporing van Ezau
In Maleachi 1:1-4 lezen wij:

Ezau heb Ik gehaat en Ik heb zijn bergen gesteld tot verwoesting. Zullen
zij bouwen .... zo zal Ik afbreken, en men zal hen noemen: LANDPALE
DER GODDELOOSHEID, en een volk op hetwelk JHWH vergramd is tot
in alle eeuwen.

ZOEK OP, VIND UIT! 
WAAR IS EZAU MOMENTEEL?
Waar staat in de Bijbel dat JHWH tot het einde toe op een volk vergramd is, en de
TOORN op hen blijft?
Lees het antwoord in 1 Thess.2:15, de JODEN:

welke ook gedood hebben Yashua Messiah, en hun eigen profeten: en

hebben ons vervolgd, en Elohim Niet behagen, en alle mensen tegen zijn;

en verhinderen ons te spreken tot de heidenen; opdat zij te allen tijd hun

zonden vervullen zouden. En de TOORN is over hen gekomen tot het

EINDE.
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Petrus wijst op hen in Hand.2:40.
Het ONDERZOEK is afgesloten, EZAU is terecht en gevonden.
Maar laat ons ter bevestiging hun zelfgetuigenis hier bij voegen:
The Jewish Encyclopedia, edition of 1925, vol.5, page 41 states:

EDOM IS IN MODERN JEWRY !!!!!!
Wat voor getuigenis hebben wij méér van node ???
DE BLANKE JAKOB & RODE EZAU

Bovenstaande schets van M.C. Escher toont ons de ontmoeting van Jakob en Ezau
... de zogenaamde "tweeling" (sic). Kijk maar, steeds TWEE in EEN op de tekening
.... doch met zo'n hemelsbreed verschil in kleur, houding, vorm en karakter (niet
zichtbaar).

JAKOB & EZAU, de meerdere zal de mindere dienen
Gen.25:23 en Rom.9:12
In Rebekka's buik was het al spoedig "hommeles" tussen de zogenoemde tweeling.
Zij vroeg zich dan ook af: "Waarom gaat dit er op deze wijze aan toe?" Het gevecht
in haar buik nam abnormale proporties aan, waarom zij ook ging om het aan JHWH
te vragen. Welke haar zeide:

"TWEE volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw
ingewand vaneen scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere;
en de MEERDERE zal de MINDERE dienen."

Dit druist toch wel tegen alle logica in, en is in strijd met de natuur "het recht van
de sterkste". De mindere is altijd tot knechtschap gedoemd.

4.12  Het raadsel der tweelingen
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Wij kunnen niet álles weten, en vandaar dat wij via deze brochure uw hulp
inroepen. Gezamenlijk zal er wellicht wat meer opheldering kunnen komen over
deze zaak. Is het wel zo heel belangrijk deze zaak te onderzoeken?
Dat menen wij van wel, daar er in de Schrift heel duidelijk een scheidslijn wordt
getrokken tussen  het Vrouwenzaad en het Slangenzaad, en tussen EZAU en
JAKOB.

Kaïn en Abel zijn een tweeling, en Jakob en Ezau eveneens.
Nu zijn er vier mogelijkheden, vier typen tweelingen. (eigenlijk vijf).  Uit de
omschrijving van hun karakters en levenswijzen moet toch vast zijn te stellen met
wélk type tweeling wij te maken hebben m.b.t. Kaïn en Ezau, Abel en Jakob.

Wij vragen u ernstig de Schrift er op na te lezen, en daarna uw keuze te bepalen.
Om uw keuze te vergemakkelijken hebben wij aan de hand van een artikel uit
Newsweek 23-11-1987 het onderstaande weergegeven.

Tweelingtype a. Identical twins = identieke één-eiige tweeling, deze zijn van
GELIJKE GENETISCHE samenstelling. Eén op de tweehondervijftig geboorten is
ontstaan wanneer een enkel ei is bevrucht door één zaadcel.  Het ei splitst zich in
twee helften. Elke helft ontwikkelt zich tot een foetus met dezelfde genetische
samenstelling. Beiden hebben de bloedlijn van dezelfde vader.
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Tweelingtype  b. Fraternal twins = broederlijke twee-eiige tweeling, doch genetisch
ongelijk. Hierbij zijn twee eitjes van de moeder bevrucht door twee zaadjes van de
vader. Twee foetussen worden gevormd, welke genetisch verschillend zijn, maar
wél hetzelfde bloed van de vader hebben.

Tweelingtype  c. Een zeldzaam type. Half-identical twins = half identieke tweeling.
Een vooruitlopend ei van de moeder splitst zich voortijdig en wordt door twee
zaadjes van de vader bevrucht. De foetus heeft ongeveer de helft der genen
gemeenschappelijk, afkomstig van de moeder. Deze soort tweeling lijkt méér op
elkaar dan de twee-eiige tweeling. Ook hier hebben beiden het bloed van één vader.

Tweelingtype d. Twins of  DIFFERENT FATHERS = tweelingen van verschillende
vaders. In sommige extreme gevallen kan er, wanneer er een bevruchting heeft
plaatsgehad door één vader, nóg een bevruchting plaatsvinden van een  ándere
vader, en wel in de volgende maandcyclus (het kan zelfs van eenzelfde vader
eveneens). Deze tweeling is half ongelijk  en half verschillend. De één heeft het
bloed van de éne vader, de ander heeft het bloed van de ándere vader. Totaal
verschillende karakters zullen zich ontwikkelen.

Dan is er nog een VIJFDE mogelijkheid, zie het voorbeeld van Grete Bardaum,
wanneer een vrouw op dezelfde dag door twee verschillende mannen wordt
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bevrucht, dus twee eitjes van verschillende vaders ontvangt. Zo moet dat bij
Kaïn/Abel en Ezau/Jakob zijn gegaan.
Wanneer wij de Bijbel lezen, en wij zien de totaal verschillende karakters van Kaïn
en Ezau enerzijds, en van Abel en Jakob anderzijds, dan lijkt onze keuze reeds
gemaakt.
U bent echter vrij om zelf uw keuze te maken.
Om u te helpen zouden wij u aanraden om allereerst de levensgeschiedenissen van
Kaïn en Ezau  goed na te lezen, en hun karaktertrekken te vergelijken met die van
Abel en Jakob. Daarnaast adviseren wij u om  Judas vers 11 te lezen, en na te gaan
wát de  'weg van Kaïn' kan zijn geweest, wandelend naar hun 'begeerlijkheden'.
Hier wordt ook Bileam in één adem genoemd, en lees dan 2Petr.2:15 wat met de
'weg van Bileam' bedoeld zou zijn. En wat zou het kunnen zijn hetwelk geschreven
staat in 1Joh.3:9 ..... een iegelijk die uit Elohim geboren is, die doet de zonde niet
(welke zonde?) want zijn  Zaad (sperma) blijft IN hem. En vers 12 ..... niet gelijk
Kaïn, die uit de BOZE (Nachash) was, en zijn broeder doodsloeg, etc-.
En, wanneer Johannes de Doper en de Heiland sommigen der Joden verwijt dat zij
het zaad (sperma of nageslacht) van Nachash (Slang) zijn, wijst dat dan niet in een
bepaalde richting?
Wij willen u volkomen vrij laten in het bepalen van uw keuze, maar ons inziens
heeft dit alles toch wel te maken met iets dat ons nog nooit verteld is, hetwelk
schaamteloos is. Waarom mochten wij dit niet weten?
Om de zaak te gaan vergeestelijken is wel de gemakkelijkste uitweg, doch of
daarmee recht wordt gedaan aan de waarheid der Schrift, zal zijn bezien hebben.
Ons inziens staat dit ten nauwste in verband met de komst van de Messias, en
verwekking van Izaäk. Beiden zijn op een bovennatuurlijke wijze verwekt! Vandaar
dat Abraham de Messias en Zijn dag van verre heeft gezien, n.l. in zijn eigen
(geestelijke) zoon Izaäk.

4.13  Wie was de echte eerstgeborene, Ezau of Jakob?
Hoe zit het met de bloedlijn van Jakob en Ezau, en hoe met hun verwekking,
hetwelk niet van één man (Izaäk) kan zijn geweest, gezien de wijd uiteenlopende
aard van deze tweeling? (zie hetgeen daarover in Newsweek stond).

Bij Eva is het zo dat Kaïn verwekt werd door Nachash, nog voordat Eva door Adam
bevrucht werd. Zo heeft Eva via telegony iets van Nachash in haar bloedbanen
gekregen (erfsmet) dat er niet meer uit gaat, en eveneens in Abel is gekomen. Het
ganse nageslacht van Adam/Eva is besmet door deze zonde.
Over de erfzonde, zie onze aparte brochure 'Erfzonde'.

Izaäk is bovennatuurlijk verwekt, niet door Abraham, waar Sara als 'draagmoeder'
fungeerde, en er nieuw bloed in de Izaäk-lijn is gekomen. Dan zien wij terstond de
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Boze toeslaan, gelijk als hij bij Adam en Eva toesloeg, om de zaak na Izaäk wéér te
laten ontsporen. Gen.21:1-2. (zie brochure: De Twee Zaadlijnen no.3. pag.10-15).
Hier werd die aanslag verijdeld, doordat Jakob de eerstverwekte én feitelijke
eerstgeborene was. Ezau kwam wel het eerst uit Rebekka, maar dat wil nog niet
zeggen dat hij het eerst verwekt was. Ezau heeft, doordat via telegony ook een heel
klein deel van Izaäk in hem zit, de mogelijkheid om in Israël opgenomen te worden
ná drie geslachten gezuiverd te zijn. Zie Deut.23:7.

Ook Ezau moest bekennen dat Jakob de feitelijke eerstgeborene was: Gen.32,
hetgeen wij straks zullen aantonen.
IHVH noemt Jakob zelf het 'snoer Zijner erve', Deut.32:9, dat wil zeggen: het
uitgekozen deel van Zijn erfenis, of de rechtmatige erfgenaam! In Ps.105:6, 135:4;
Jes.41:8 wordt Jakob 'Zijn uitverkorene' genoemd. En in Jes.65:9 dat IHVH 'zaad
uit Jakob zal voortbrengen', dus is dát de 'heilige zaadlijn'!
Aan Rebekka wordt door IHVH gezegd, toen zij het niet meer had vanwege het
gevecht in haar buik, dat er twee volken in haar buik waren, en dat de
MEERDERE de MINDERE zou dienen!
Uit de worsteling van Jakob te Pniël met een man (kleine letter!), blijkt dat het pleit
ging over wie nu in feite de bloedlijn van IHVH voortzette, hij of Ezau, dus ... wie
nu de échte strijder met Elohim was, en ....... dat bleek Jakob te zijn! Hij werd .......
terecht..... ISRAëL genoemd!

Over de eerstgeboorte lezen wij in Deut.21:16-17; Hebr.12:16.
Ex.4:22  Mijn eerstgeborene is Israël.
Num.3:13 Alle eerstgeborenen zijn Mijn, Deut.15:19.

Was Jakob wel een bedrieger?  Volgens Ezau wel, en daarin had hij nog wel de
schijn van het gelijk.
Er was immers slechts maar één zegen, en die had Jakob hem ontnomen! De
zogenaamde tweede zegen die Ezau kreeg kan men in feite geen zegen noemen, en
de S.V. heeft er tussen haken achter gezet: zult gij gezegend zijn. Maar dat staat niet
in de originele tekst.
Izaäk heeft nooit gezegd dat er nóg een zegen was, en wat Ezau te horen kreeg van
Izaäk leek in de verste verte niet op een zegen, maar veel meer op een vloek, een
eeuwige dienstbaarheid en ondergeschiktheid. En vandaar dat Ezau zijn broer Jakob
haatte om die zegen!
De naam Jakob in het Hebreeuws is ja-kov, en betekent: gods-oplichterij, en duidt
op een reflectie. Een ding dat van zichzelf géén licht geeft, maar wanneer het licht
van Jahweh er op valt, vindt dat weerkaatsing, een weeromstuit. Dat vond Jahweh
bij Ezau niet, die bleef dof en dor, ondanks de verlichting.
Jakob reflecteerde, en dat zijn voor Jahweh  op deze donkere aarde
herkenningspunten van opleving. In Jakob ziet Jahweh Zichzelf terug,
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weerspiegelen. In Jakob breekt de zon na lange duisternis eindelijk door! Er is nog
wel veel op en neer, en er is strijd, langdurige strijd tegen Ezau en het kwade.
Ezau wil niet onder Jakob staan, en schudt diens juk gedurig van zich af. Jakob
wordt zelfs geknecht door Ezau in de eindtijd, want ......  het einde dezer eeuw is
Ezau, maar het begin van de toekomende eeuw is Jakob, staat er in 4 Ezra.

Jakob/Israël zal in de eindtijd weer opleven, oplichten als ooit tevoren; herleven uit
het stof.
Ezau komt er zeer bekaaid af, en de S.V. deelt Ezau nog de vettigheden van de
aarde toe, maar zo staat het niet in de grondtekst. Er staat: 'Ver van het vette der
aarde zal uw woonplaats zijn, en vér van de hemeldauw, die van boven komt.'
Ezau kreeg in het geheel géén zegen, en al wat hij heeft, heeft hij gestolen!
Ezau is een man van de jacht, en om goed te kunnen jagen moet je heel slim zijn.
Juist deze 'talenten' heeft Ezau gebruikt om het juk van Jakob af te werpen, en de
rijkdom van Jakob te stelen. Ezau is dé grote bedrieger, en Jakob is een oprecht
man, wonende in tenten. Wanneer Ezau de eerstgeboortezegen zou hebben
gekregen, zou hij dat er totaal hebben doorgebracht. 
Uit Abraham komt de splitsing. De Boze is de 'diabolos', de door-een-menger. Zijn
strijd is tegen het heilige zaad.
In de namen van de personen vinden wij een groot deel van hun werk en betekenis
terug. Uit Izaäk komt de splitsing, het kruispunt der wegen, voorgesteld door de
letter X, en de X zijn twee letters K, de één ruggelings tegen de ander. Iza-ak = Isis-
IK, of AK-KA. Dit is het heilige  zaad, het geestelijke zaad.
Ismaël is het vleselijke zaad van Abraham.
Ha Isma, of Isis-ma. Isma of Xrisma, dat is zalf die men aan het mannelijk
geslachtsdeel smeerde, waardoor men dacht dat het de bevruchting zou bevorderen
(soepeler zou glijden). Het zou de immuniteit betekenen voor dwalen, en
hiervandaan hebben de pausen hun onfeilbaarheid. Abraham heeft op deze manier
zijn overtreding met Hagar willen vergoelijken, door niet te wachten op de
lachende, op Izaäk, de regelrechte godenzoon, op bovennatuurlijke wijze verwekt.
In Izaäk wordt de heilige zaadlijn voorgezet, en direct opent de Boze de aanval op
Rebekka, die een tweeling baarde.
Ezau = rood. Edom is samengesteld uit het Sumerische-Babylonische 'E' en 'dom'.
Domineren is overheersen. Emesa is de stad van de zwarte steen, en Diana stond in
de stad Efeze. E-phes-Is, de godin met de onzichtbare occulte onderhelft 'Is'. 

Bij Abraham kon Lucifer niet slagen, en nu probeert hij het weer via een tweeling
in Rebekka.
Jakob of Jah-koov is de kubus van Jahweh, waarvan een baksteen het symbool is,
waarin de vier elementen: aarde, vuur, water en lucht vertegenwoordigd zijn. Jakob
wist ook niet dat in die steen, de steen te Bethel, Jahweh schuil ging. In de kubus
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hebben wij het goddelijk OP en NEER, in de drie koppels, zoals bij de 'dobbelsteen'
1&6, 2&5, 3&4, waarvan de som altijd 7 is.
Toen Jakob Ezau tegemoet ging, Gen.32:9, zond Jakob een geschenk van 600 stuks
vee, dat is niet niks!
Hijzelf worstelde die nacht met een man, totdat de dageraad opging. Die man zag
dat hij het niet kon winnen van Jakob, en roerde toen diens heup aan, hetwelk een
zeer funeste plaats was, en Jakob daardoor zich mogelijk niet meer zou kunnen
voortplanten, daar Jakob op dát moment nog maar 11 zonen had (vers 22). De 12e
moest nog komen, nl. Benjamin, en dát wilde de Boze verhinderen. Twaalf is het
getal voor de regeringsvolheid, en Ezau had wel 11 vorsten! Gen.36:40-43, en géén
12.
De ouden zagen die regeringsvolheid in de hemel afgespiegeld, in de Zodiac of
Dierenriem, met 12 tekens! Zover is Ezau niet gekomen! Jakob wel, waar in Israël
de twaalf stammen zijn, waar er twaalf richters waren, twaalf profeten, twaalf
apostelen, en in het Nieuwe Jeruzalem het getal TWAALF domineert. Zelfs bij de
engelen domineert het getal twaalf, zie Matth.26:53.
Zo het Hemelse is, zo moet het aardse worden. het hemelse kende twaalf Elohim,
de perfecte regeervorm, en deze moest ook op aarde alzo komen.
De man had met Jakob geworsteld en vroeg of hij gaan mocht, maar dat liet Jakob
niet toe, tenzij hij hem eerst zou zegenen. En de man kende aan Jakob terecht de
naam Israël toe, omdat hij zich vorstelijk had gedragen met 'Elohim' en de mensen.
De man wilde zijn naam niet zeggen, en Jakob noemde de naam van die plaats
Pniël, of Pen-e-ale, het vijfvoudige aangezicht van die 'Elohim' of boodschapper.
Gen.32:30.
Jacobs nieuwe naam bestond uit drie dimensies: IS + RA + EL, waarin Isis, Ra en
El te herkennen zijn.
Die man waarmee Jakob worstelde, was dat Jahweh of een andere 'Elohim'?  Dit
kan niet Jahweh geweest zijn, noch de Malak of Bode van Jahweh, daar niemand
ooit Jahweh heeft gezien, en de goede Engelen echt niet gaan worstelen met de
goede zaadlijn van IHVH. Die man is een bode van Ezau geweest. In Ps.81 worden
de rechters ook goden genoemd, en zie ook Ps.86:8, Job 1:6.

Jakob onthult zelf dit raadselachtige, wanneer hij tegen Ezau zei: 'Want ik zag Uw
aangezicht, als of dat ik Elohims aangezicht had gezien. (Gen.33:10). Als verliezer
kende deze bode van Ezau aan Jakob de overwinning toe. Zo moest ook Bileam
Israël zegenen, tegen de wil van Balak in.
De 12e moest en zou uit Jakob voortkomen, nl. de 'zoon der rechterhand' nl.
Benjamin!
Ezau is een onheilige, Hebr.12:16.

In Benjamin bereikte Jakob die fel begeerde regeringsvolheid! Ondanks de
ontwrichte heup kwam de 12e er wél!
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De tocht van Isis-Osiris duurde 36 dagen. Met de ondergaande zon, door de 12
broers omringd (de 12 dierenriemtekens) ging men de kuil in, de hades,
onderwereld of het graf (waarvan ons land een symbool is, Helland, waar Jakob in
de eindtijd zal wonen, op en in de bestelde plaats) om aldaar weer zaliger (in de
Elyseeuwse velden = Zeeland, seliger, zaliger) als een OSIRIS op te staan, liefst als
een Phar-A-O.
Bij Jakob gaat het om de kubus met de drie koppels, en het aantal kansen wat men
bij een kubus (dobbelsteen) heeft is exact 36! 
1+2+3+4+5+6+5+4+3+2+1= 36
Deze HOEKSTEEN of HOOFDSTEEN is door de wijze bouwlieden verworpen.
De twaalf Zoo-I-Di-Akos tekens aan de hemel beelden de aardse perfectie uit, en de
Ia-kubus, wanneer men de kubus openvouwt, toont een oude telmethode, die wij in
veel geometrische patronen herkennen als een KRUIS.
                        4      
                     1 5 6 2
                        3
waarin het getal vijf het centrum vormt, en horizontaal de som 15 is,(1+5+6+2=15)
en verticaal de som 12 (4+5+3=12) is. Vermenigvuldigd komt er uit beiden  het
getal 60 uit! (3x5x4=60 en 1x5x6x2=60).
De Ouden zagen dan ook de kosmos als vijftienvoudig, met twaalf
dierenriemtekens.
De perfecte regeerder zou uit Jakob voortkomen, als  de loot of knuppel uit de
wortel van Iéssai.
De Farizeeërs waren meest Edomieten, Isisploegers, de Phar-Isaioi. (zoekers naar
de wortel van Isaï). Riza = wortelgraver, en keert men riza om dan heeft men nazir,
waarvan men zei dat uit Nazareth niets goeds kon komen. Zij waren wortelgravers,
en pluisden de stambomen na. Zij verwierpen de Xrestos (de Deugende) Die ons
met Zijn Xresta (weldaden) overlaadt en Xresis (wonderen) verricht als de
Xresterios (profeet)  en als Xrestes (wonder-verkondiger) van de Xrestoi Theo (de
heilbrengende Elohim).
Xrestés betekent woekeraar, en ziet regelrecht op de zichzelf zo noemende
plaatsvervanger van Christus .... de PAUS! Hij hanteert de opengeslagen kubus als
KRUIS!
De Joden (meest Edom-ingemengd) blijven zitten met hun Messias-verwachting,
het kara-doxia (gespannen uitzien).  Kara komt van het sterrenbeeld Kreeft, want
uit de Kreeft moet hun Messias of dé Messias komen! Dit is het tegenbeeld van
Ma-Ka-Ra, Capricornus.
De latere christelijke concilies zijn niet veel meer geweest dan occulte 'christelijke'
genootschappen, waarin de R.K-cultus van de KA (stem) van Rama werd gehoord
(van de moord op kinderen, waar men Rachels stem in hoorde, die de moord op
haar kinderen, met name op het Benjamins-volk, de 12e, beweende).
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De stam Benjamin heeft het altijd moeten ontgelden. Er bleven in de richterentijd
slechts 400 mannen over. Al de apostelen waren Benjaminieten, Galilea was
Benjamin, en ook Paulus kwam uit Benjamin.
De twaalf stammen waren weg, verdwenen in de verstrooiing, en daarom weende
Rachel. Maar voor IHVH waren zij niet weg, daar Hij voor hen een plaats had
besteld in het Noord Westen.
In en van die oude cultus was Keizer Constantijn de Grote de levende X-P-hIstos,
de verlosser, waarvan wij weten dat hij een verwoed zonaanbidder is gebleven, een
meervoudig moordenaar was, en de Wet van IHVH wijzigde. Hij leidde het concilie
waarin de twee naturenleer zich weerspiegelde, dat wil zeggen, de twee naturen van
het christendom: enerzijds in naam christenen, en anderzijds een heidens occult
genootschap!
Rome is dan ook altijd verdeeld gebleven en verscheurd door deze oer-vete tussen
de enerzijds homoseksuele clerus, en anderzijds de lesbische gemeente. Vandaar
dat het Roomse doopvont nog altijd heet:  Uterus Ecclesia= baarmoeder der
uitverkiezing der kerk.
Rome nóch de astrologen van die tijd hebben iets begrepen van de wáre 'Elohim'
Jahweh en Diens hemelse voorbeeld in de Dierenriem, hetwelk als voorbeeld
diende voor het aardse. En ook Israël zelf heeft het slecht verstaan, maar IHVH
heeft het wél Zelf in hen uitgewerkt. Zo kwamen er de TWAALF stammen! Elk
met een eigen teken, symbool in hun vaandel.
Rome heeft nooit kunnen denken dat de innerlijke levens-encycliek tegengesteld
zou verlopen aan de uiterlijke. De aardse driehoek verloopt als TAURUS >
SCORPIO > VIRGO.  Waar Taurus de zaaiende stier is, en de Melkweg het spoor
is van het sperma (zaad). En, om tot de onsterfelijkheid te komen moest de dood
worden gesmaakt, nl. door de doodsteek van Scorpio, omdat het aardse loon, van
het bij de geboorte verloren gegane goddelijke (zei Rome) was de dood, en zó is de
leer der erfzonde ontstaan!  Virgo is dan de maagd, de Magma Mater, die een
zeef had om het goede uit het kwade te ziften. Zij is tevens het Grote Mengvat
(Kratèr) waaruit de Kosmo-krater (wereldheerser) zal moeten voortkomen
(Antichrist!).
Tegenover de Maagd (180o) staat VISSEN, of te wel ICHTHUS, de Theou Yios,
de godszoon. Ram staat aan het voeteinde hiervan als 'het geslachte Lam', Die ná de
Re-Stau-Ration (wederoprichting) een LEEUW wordt (uit Juda's stam), en naast
zich een medegehangene (tweeling). Uit de zijde van Yashua kwam ook water en
bloed (Aquarius is een luchtteken, dat ziet op de regen van omhoog komend).
Leeuw is een vuurteken, vuur stijgt omhoog.  Vandaar dat wij deze combinatie
overal zien in oude waterfonteinen, die water spoten uit een leeuwenkop.

Lucifer heeft het heilige zaad steeds getracht te smoren in de kiem, maar dat is niet
gelukt. De heilige lijn is opgezet, en er is geen bezwering tegen Jakob mogelijk,
profeteerde Bileam.
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Ook de verstrooiing der twaalf stammen zal achteraf blijken geen vernietiging,
maar  uitzaaiing  te zijn geweest, om het daarná waar bijeen te verzamelen. Jakob
zal wel door een zeer benauwde tijd heengaan, maar zál daaruit worden gered!
Edoms ondergang is reeds vastgesteld, zie Jer.49:7-22, en Jakob wordt hersteld, zie
Jer.50:17-20, 51:5.
Die tijd is zeer nabij, en wij mogen (moeten) Zijn Naam daarvoor loven en prijzen!



81                                    De twee zaadlijnen van Genesis 3:15

Hoofdstuk 5      List en bedrog als wapens van de satan

5.1  Het grootste bedrog uit de geschiedenis
Hoe lezen wij de geschiedenis van Ezau en Jakob, en het gevecht met de 'engel', en
hoe zit dat met de beschrijving ervan in Hosea 12:5?
Wij vragen ons af hoe subtiel het bedrog in de wereld is doorgegaan, nl. dat de
wereld, en voornamelijk de christenen, geloven dat het regelrechte volk van de
satan (Lucifer)  hét uitverkoren volk van Jahweh zou zijn!
Deze kinderen van de Boze moeten elke acht tot tien generaties zich vermengen
met het ware zaad van Abraham, omreden dat zij géén levenskracht in hun eigen
bloed hebben!
Lucifer stal die levenskracht d.m.v. overspel (Eva x Nachash = Kaïn). Na elke acht
tot tien generaties vervalt hun levenskracht, en eindigt het 'Slangenzaad' in mentale
ziekten als Tay Sachs, Nieman Pieck, etc.-.
De zogenaamde bloedzuiverheid der Joden is een grote fabel.
Juist dit OVERSPEL is ten strengste verboden, en in Joh.8 identificeert de Heiland
hen als zijnde een 'overspelig geslacht'.
Door de eeuwen heen hebben de Joden zich genoodzaakt gezien om ánder bloed in
zich op te nemen, nl. het bloed van Jakob, Israël, of te wel .... blank bloed. Dit
deden zij voornamelijk op Pascha, dan roofden zij jongere kinderen weg voor hun
rituele moorden, om het bloed op te vangen en het daarna op te drinken, om hun
'soort' in leven te houden!
Hiervan zijn vele bewijzen dat dit op waarheid berust!
U kunt hier meer informatie over inwinnen bij Chr. Educ. Ass.  P.O.Box 20342, St.
Petersburg, Fla. 33742 USA. En bij The Truth at Last, P.O.Box 1211, Marietta,
Georgia 30061, USA,  kunt U een boek bestellen van  Dr. Arnold.S.Leese  ‘On
Jewish Ritual Murder’, $3,95. 
Vandaag de dag is het hun gemakkelijker gemaakt met bloedtransfusies. Zij
behoeven op die wijze niet meer kinderen van blanken te roven, maar kunnen zo
naar een bloedbank stappen en hun bloed laten verversen....... gratis!

Hosea 12:4  in zijn kracht (Jakob) gedroeg hij zich vorstelijk met 'Elohim'.
Vers 5. n.l. de Engel, dat was een bode of afgezant van Ezau. Hij weende en
smeekte hem. Wie?  Wie weende? Jakob of die engel? Ik denk die engel, want
Jakob was immers overwinnaar.  En, te Bethel vond Hij Hem, en aldaar sprak
Hij met ONS, nl. IHVH, de Elohim der legermachten.
Dit woordje ONS ziet dus niet op de persoon van Jakob, want die was alléén tijdens
het gevecht, maar ziet op het hele volk Israël. Jakob had te Bethel IHVH ooit
gevonden, en veel later sprak diezelfde IHVH aldaar met het hele volk!

Jacobs worsteling heeft al heel wat pennen in beweging gebracht. Wie was die
Engel?
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De naam Pniël komt van Pen-ee-ale. Pen = vijf, El = Elohim. Pniël is alzo het vijf-
voudige 'gezicht van Elohim'.
Indien Jakob met zijn eigen Elohim heeft geworsteld, zeg dan eens wat voor doel en
waarde zulk een strijd heeft gehad? Laat IHVH Zijn eigen lieve kinderen vechten
op leven en dood met Zichzelf of Zijn Engelen? Heeft IHVH er behagen in dat
Jakob de rest van zijn leven mank moest lopen?
Nee, IHVH stond juist geheel (vijfhoekig) achter Jakob, tot wie te Bethel was
gezegd: Ik ben met U, en IK zal U behoeden overal... want IK zal U niet verlaten.
Gen.28:15.
Is diezelfde Elohim nú ineens de belager van Jakob, juist op het moment dat Jakob
zeer bang was Ezau te ontmoeten? Dat is niet fraai van zo'n Elohim om Jakob op
dat moment nog eens een flinke tik te geven! En zou Elohim het dan nog verliezen
ook van Jakob? Elohim speelt toch geen spelletje gevecht, zoals een grote vader
met zijn zoontje doet, en het zoontje stiekem laat winnen.
Nee, Jakob had zijn tegenstander in de houdgreep, en déze smeekte Jakob om hem
los te laten! Jakob zei toen: Ik laat je niet los voordat jij mij zegent, dat wil zeggen,
voordat jij mij volledig toegeeft dat de eerstegeboorte van mij is!
Jakob had hier Elohims aangezicht inderdaad gezien, maar óók het aangezicht van
de Ezau-bode! En Elohim had Zich voor de 100% achter Jakob geschaard.
In de S.V. staat: En mijn ziel is gered geweest. In het Hebreeuws staat iets anders,
n.l. Natsal, dat is: Door Elohims vijfkracht heb ik mijn leven weten te redden!
De man met wie Jakob worstelde was een bode of sluipmoordenaar van Ezau,
niemand minder. In het donker dacht deze bode Jakob te overmeesteren. Toen de
bode naar Ezau terug mocht gaan, had hij geen andere boodschap aan Ezau dan:
Jakob is de meerdere, daar kun jij niet tegen op!
Ezau vecht zelf niet, maar laat altijd de kastanjes uit het vuur halen door een ander!
Zou de ware Elohim een nederlaag kunnen gedogen, zelfs van Zijn kinderen?
De bode wilde zijn naam niet kwijt, dat zou de nederlaag nóg verdubbeld hebben.
Terwijl IHVH en Elohim regelmatig tot Jakob zeiden dat Hij de Elohim van zijn
vaderen was. Ik ben de Elohim van Uw vader Abraham en Izaäk.

5.2  Schepping van man en vrouw
Wij mensen begrijpen nog maar zo slecht ons eigen bestaan op aarde. Alles is zo
gewoon. Wij worden geboren, groeien op, krijgen verkering, gaan trouwen, krijgen
kinderen als het goed gaat, voeden hen op, en ook die gaan weer trouwen. En
tenslotte sterven wij en worden begraven. Zo gaat dat. Het lijkt een soort kringloop,
iets onafwendbaars, en iets waaraan wij weinig of niets kunnen veranderen. Ook al
vinden velen het leven en het huwelijk saai en platgetreden, wij kunnen niet zonder,
anders overleven wij niet.

Wanneer wij de betekenis van iets niet weten, en niet weten hoe iets functioneert,
kan dat al een reden zijn waarom er saaiheid of automatisme zou kunnen intreden.
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Het is altijd van groot belang dat wij zoveel als mogelijk is van dingen hun
oorsprong, doel, nut en werking aan de weet komen. Dat is op zichzelf niet
verkeerd, mits wij er niet de verkeerde kant mee op gaan. En gezien de vele
ontsporingen op het gebied van de seksualiteit, de voortplanting van het leven, de
vele huwelijke die stuk lopen en de ellende en nasleep wat dat allemaal met zich
meebrengt voor partners, kinderen, gezinnen en families, zal het nuttig zijn dat wij
daar eens bij stil staan in deze studie. Over hetgeen wij zullen behandelen wordt
bijna nooit gesproken noch geschreven. En waarom niet?

Trouwen -wanneer het uit ware liefde en innige verbondenheid gedaan wordt-
behoort tot de mooiste kanten van het leven. Toch is gebleken dat het
huwelijksbootje heel kwetsbaar is en het vakmanschap vereist om behouden aan
wal terug te keren, om het huwelijk goed, rein en eerbaar te houden door de jaren
heen. Velen blijken achteraf te trouwen in een roes van eerste kalverenliefde.
Wanneer zij daaruit ontnuchteren en de werkelijkheid tot hen gaat doordringen, gaat
het dikwijls botsen in hun onderlinge verhoudingen. En wát moet en mag men dan
doen? Geeft de Bijbel daarover informatie?
Mal.2:16  Want de HEERE, de God Israëls, zegt, dat Hij het verlaten haat, alhoewel hij den

wrevel bedekt met Zijn kleed, zegt de HEERE der heirscharen; daarom wacht u met uw

geest, dat gij niet trouwelooslijk handelt.

Deut.24:1 ¶ Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het

geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan

haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze

laten gaan uit zijn huis.

2  Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal heengaan en een anderen man ter vrouwe

worden,

3  En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief geschreven, en in haar hand

gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich

tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn;

4  Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat zij

hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het

aangezicht des HEEREN; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw

God, ten erve geeft.

Jes.50:1 ¶ Alzo zegt de HEERE: Waar is de scheidbrief van ulieder moeder, waarmede Ik

haar weggezonden heb? Of wie is er van Mijn schuldeisers, aan wien Ik u verkocht heb?

Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder

weggezonden.

Om aan de weet te komen wat trouwen in feite is, dienen wij te weten wat wij als
mensen zijn, hoe wij zijn gemaakt en met wel doel. Zie Gen.1:26. Eerst is de man
geschapen en uit de man is de vrouw gebouwd. Gen.2:24... zij zullen tot één vlees
zijn, zie ook Matth.19:5-6  (Joh.17:22)
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Het is kennelijk de bedoeling van de Schepper dat er via het huwelijk een vleselijke
eenwording zal plaatsvinden. Om die vleselijke eenheid te benadrukken heeft de
Schepper geen twee aparte mensen los van elkaar geschapen en deze daarna
samengevoegd. Nee, Hij schiep de man en maakte uit het lichaam van de man een
vrouw als zijn hulpe.
De man in dezen is de zaaddrager, de zaadlijn, Mal.2:15.
15  Heeft Hij niet maar een gemaakt, hoewel Hij des geestes overig had? En waarom maar

dien enen? Hij zocht een zaad Gods. Daarom, wacht u met uw geest, en dat niemand

trouwelooslijk handele tegen de huisvrouw zijner jeugd.

16  Want de HEERE, de God Israëls, zegt, dat Hij het verlaten haat, alhoewel hij den wrevel

bedekt met Zijn kleed, zegt de HEERE der heirscharen; daarom wacht u met uw geest, dat gij

niet trouwelooslijk handelt.

De man is geschapen met testikels waarin zaadballen aanwezig zijn die telkens vers
zaad aanmaken. De vrouw daartegenover heeft een eierstok met zaadjes, die niet
nieuw worden aangemaakt, maar die beperkt zijn en na verloop van haar maan-
cyclus geheel opraken (de meno-pauze). De man is de zaad-gever. De vrouw is de
zaad-ontvangster.

De vrouw is uit de man, met als doel dat de vrouw zich weer vast aan haar man zou
klemmen om met hem tot één vlees zijn. Eenwording van vlees sluit onlosmakelijk
de eenwording van bloed in (in het bloed is de ziel, Deut.12:23). Vlees en bloed
zijn niet van elkaar los te denken. Dus geeft het huwelijk niet alleen een vleselijke
band, maar tevens een bloedband.
Tegelijk dient er eenwording van geest te zijn en te groeien. Geest is de
verstandhouding en communicatie onderling.

Verder is er nog een verschil in de schepping van de man en de wording van de
vrouw. De man heeft van Elohim regelrecht de adem des levens ingeblazen
gekregen, de intellectuele zuurstof. De vrouw daarentegen heeft het leven
ontvangen op de wijze waarop momenteel nog de kinderen worden geboren, door
het wonder van het  zelfstandig gaan ademhalen. De man is een regelrechte of
directe schepping van Elohim uit de adama (klei der aarde). De vrouw is een
indirecte schepping, gebouwd uit de man (de adam). De man is een heel bijzondere
schepping, want hij is de zaadgever, die het bloed doorgeeft, de bloedlijn of heilige
zaadlijn in stand houdt. De Adam is geschapen naar of in het beeld van de Elohim.
De vrouw is een even bijzondere schepping, de zaadontvangster, die de zaadlijn
tijdelijk in zich draagt en geboren doet worden, nieuwe gestalte geeft. Als Schepper
heeft Jahweh háár verkoren om Zijn heilige zaadlijn voort te brengen vanuit haar
lichaam. De man is de gever van het zaad en heeft ervoor te zorgen dat de vrouw
alleen maar zíjn zaad ontvangt, opdat het leven en de zaadlijn zich rein en heilig
kan voortplanten. Met andere woorden, de vrouw is de “fabriek” van Jahweh,
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waarin Zijn heilige zaadlijn wordt gefabriceerd. Daartoe heeft Hij man en vrouw op
unieke wijze geschapen en gebouwd, voorzien met heel unieke eigenschappen.
De vrouw is eveneens op buitengewone wijze gebouwd en toegerust om draagster
te zijn voor zulk een Goddelijk hoogwaardig doel. Jahweh heeft de vrouw een
baarmoeder gegeven, waarin zij het zaad van de man kan ontvangen, kan doen
samensmelten en dragen, waar, na een draagtijd van 9 maanden, de vrucht kan
uitgaan door geboorte.

Om te voorkomen dat de “fabriek” van Jahweh bevuilt of bezoedelt zou worden,
bracht Hij een speciale beveiliging aan in de toegangspoort, nl. een extra “deur”.
Niemand kan dus naar binnen komen en de “fabriek” bevuilen zolang als die extra
“deur” toegesloten blijft. Alléén wanneer Jahweh een man en vrouw samenvoegt in
het huwelijk, geeft Hij aan de man de sleutel en toestemming om de extra
beveiliging te verbreken en de “fabriek” te ontsluiten. Dan pas geeft Jahweh Zijn
goedkeuring aan het in werking zetten van het voortplanting procédé. Tegelijk
neemt de man de heilige plicht op zich er nauw op te letten dat er nooit een andere
of vreemde man door de “deur” zich in de “fabriek” zal begeven. Daartoe heeft de
Schepper aan de man een deugd gegeven ter toerusting, n.l. de jaloersheid en
grimmigheid, zie ...Spr.6:34

Ook zal de man wanneer hij dochters heeft, ervoor hebben te waken dat de
“deuren” bij hen absoluut gesloten blijven zolang zij ongehuwd zijn!

Wanneer echter de vrouw van haar eerste man af is en na een zekere periode tot de
staat van haar maagdelijkheid is teruggekeerd, zal er geen sprake zijn van de zonde
van vermenging wanneer zij een andere man trouwt. In het geval van een weduwe
kan de periode om tot maagdelijkheid terug te keren korter zijn, dan bij een
gehuwde vrouw. Bij een gehuwde vrouw is de geest van de levende man nog langer
aanwezig, dan bij een weduwe. Hos.3:3, Openb.21:27, Jer.3:1, 2Kron.23:19. 

Verbastering en vermenging is ten alle tijde verboden. David handelde in strijd met
het gebod, door Michal terug te nemen, die besmet was door een andere man,
2Sam.3:14. Jahweh maakte haar daarna onvruchtbaar. En ook zondigde David zeer
inzake Batseba en Uria. Vandaar ook dat Elohim het kindje wegnam dat Batseba
hem baarde. Dat was immers een mengproduct, 2Sam.11:3, 12:9:20. Ook Salomo
in al zijn wijsheid was een overtreder van het huwelijksgebod, 1Kon.11, met zijn
vele vreemde vrouwen. In Spr.6:29 veroordeelt hij zichzelf.

5.3  Vreemde vrouwen
Wanneer een Israëlitische man erachter kwam een vreemde vrouw te hebben, mocht
hij haar wegzenden. Jahweh heeft gemengde huwelijke verboden, Ezra 10:3,11,
Neh.13:3.
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Anderzijds werden er wel sommige vreemde vrouwen gespaard tijdens oorlogen, en
ook werden weleens vrouwen geroofd, als maagden. Dat waren dan vrouwen die
toch wel tot het Vrouwenzaad behoorden. En daarbij dat de bloedlijn niet via de
vrouw loopt, maar via de man, zodat de vrouw alleen maar draagster is. Wanneer
een Israëliet tevreden was met zijn “vreemde” vrouw, mocht zij bij hem blijven.

Een echtbreker zal er voor hebben te zorgen dat zijn wederhelft opnieuw zal kunnen
trouwen. Waar overspel plaats heeft, is de ander vrij. Bij jonge vrouwen die nog
kinderen kunnen voortbrengen, geldt het volgende: Zij is één vlees met haar man en
zal na scheiding goede kinderen kunnen voortbrengen, indien zij daarna terstond
met een andere man trouwt, met in achtneming van een periode om tot
maagdelijkheid terug te keren. Hier geldt niet het zwager-huwelijk, maar het
gewone huwelijk, waarin mensen voor Jahweh zuivere kinderen willen
voortbrengen.
Hos.3:1-3 geeft het voorbeeld .......1 ¶ En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom henen,

bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de

HEERE de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden, en beminnen de

flessen der druiven.

2  En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer

gerst.

3  En ik zeide tot haar: Gij zult vele dagen na mij blijven zitten (gij zult niet hoereren, noch

een anderen man geworden), en ik ook na u.

4  Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst,

en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim.

5  Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en

David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het

laatste der dagen.

Deze vrouw had haar man verloren en daarna een verhouding met een andere man
gehad. De vrouw, indien ze weer wil trouwen en rein zaad voortbrengen, zal
gedurende een periode zich dienen te onthouden van geslachtsgemeenschap. Het
lichaam van de vrouw moet de gelegenheid krijgen om zich te herstellen tot de staat
van maagdelijkheid. Hoewel, wanneer een maagdenvlies eenmaal gebroken is, dat
onherstelbaar is. Maar wel kan zij haar lichaam herstellen, dat zij weer als een
maagd is. Een vrouw kan onder bepaalde omstandigheden haar maagdelijkheid
hebben verloren, met of zonder eigen schuld, en kan na bezinning, berouw en
onthouding zichzelf herstellen om daarna weer geschikt te zijn een rein nageslacht
voort te brengen. Zij dient daartoe niet meer één te wezen met haar vorige man of
vriend, maar zal zich gedurende geruime tijd dienen te onthouden. Hoe lang deze
periode ongeveer dient te zijn valt af te leiden uit Gen.38:11-14, wanneer een
vrouw de klederen van haar weduwschap mocht afleggen. Zo ook Ruth, die met
Boaz mocht trouwen, na een tijd van weduwschap.
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In het boek Judith is sprake van drie jaren en vier maanden, dus ongeveer 40
maanden, Judith 8:4, 10:3.

Blanke vrouwen die met zwarten gemeenschap hebben gehad, zijn voor altijd
afgeschreven “moeders in Israël” te kunnen zijn. Zij kunnen nooit meer in de
heilige zaadlijn reine kinderen voort brengen, volgens dr. A. Flint en prof.
Romanos, in “Textbook of human physiology”
Een blanke vrouw die geslachtsgemeenschap met een zwarte heeft gehad, behoort
volgens deze geleerden niet meer tot het blanke ras. De invloed van de zwarte op de
blanke is van blijvende aard, vanwege de geheel andere samenstelling van bloed en
sperma en hun chemische reacties in de blanke vrouw. Ook dr. Spencer en dr. W.J.
Youmans bevestigen dit.

Mannen hebben er goed op toe te zien of hun toekomstige vrouw geen seksuele
gemeenschap heeft gehad met een zwarte. Ook hebben ouders er op toe te zien en
erop te letten dat hun kinderen niet met zwarten geslachtsgemeenschap hebben,
opdat hun kleinkinderen straks geen sporen vertonen van neger-karaktertrekken.

Volgens Deut.23:17 mag er ook geen hoer en homoseksueel zijn in Israël. 17  Er

zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israël; en er zal geen schandjongen zijn

onder de zonen van Israël.

18  Gij zult geen hoerenloon noch hondenprijs in het huis des HEEREN, uws Gods,

brengen, tot enige gelofte; want ook die beiden zijn den HEERE, uw God, een

gruwel.

Zie p.187 de Z-Afrikaanse Apartheid Bijbel, bij Luk.22:46, waar staat dat ook de
homoseksuelen die er nog waren uit de dagen van zijn vader Asa, uit het land
uitgeroeid werden.

In Ps.128:3 wordt de vrouw een vruchtbare wijnstok genoemd. Dan geldt voor haar
wat in Deut.22:9 staat, dat de wijngaard niet met twee soorten zaad bezaaid mag
worden! Dus apartheid is geboden!

Hoereren : zich vermengen met een ander ras, Judas vers 11.
Overspel : binnen eigen ras verkeert gaan.

Ontbinding                        Opgemerkt 18-2-2000

Wat is in feite overspel?
Wat is een huwelijk en wanneer wordt dat gesloten?
Een huwelijk is, wanneer een jonge of man met een meisje (maagd) of vrouw tot
overeenstemming komen om tot seksuele handelingen over te gaan, en het meisje
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daarbij wordt ontmaagd. Oudtijds had men daartoe de ouderlijke toestemming
nodig.
Het huwelijk is een samenspel (game = spel) tussen twee mensen, die van dezelfde
soort dienen te zijn om vermenging te voorkomen. Wanneer er een vreemde man of
vrouw van hetzelfde ras tussen beiden komt, en één van de partners gaat met die
vreemde seksuele handelingen aan, dan is dat overspel (buitenechtelijk samenspel). 
Wat betreft de “verkering”. Het was zo dat in het Midden-Oosten de vrouw
(uiteraard een maagd) werd uitgehuwelijkt. Een verkeringstijd bestond er niet. De
ouders beslisten. De positieve zijde daarvan is, dat het de jonge mensen niet in de
grote verleiding brengt om samen gemeenschap te hebben vóór het huwelijk.
Immers, het maagdom heeft zijn grote waarde en betekenis, met het oog op het rein
en heilig houden van de heilige Goddelijke zaadlijn. Er stond een grote straf op het
ontbreken van de maagdom bij een vrouw.  Wij verstaan waarschijnlijk nog niet
geheel waarom de Schepper Zijn voorzorg om Zijn zaadlijn heilig te houden in de
mens zelf inbouwde, in de vorm van een maagdenvlies. Het moet te maken hebben
met dat wat wij “telegony” noemen.  Die telegony is een overdracht van bloed en
cellen van een man op een vrouw via geslachtsgemeenschap. Nu schijnt het dat er
tevens een overdracht plaatsheeft van cellen via het mond- of tongzoenen, via het
speeksel. Die overdracht brengt allerlei chemische reacties in het lichaam van de
andere partner opgang. Mogelijk, vanuit die gedachtegang dat sommigen de
verbreking van een verloving reeds als strijdig zien met de geest van het 7e gebod.
Zie dr. S.P. Dee “Het geloofsbegrip bij Calvijn” (is een dissertatie).

               Opgemerkt
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5.4  De Tabernakel en reinheid (maagdom)
Tabernakel in het Hebreeuws is "Ohel", dat betekent tent, en "Ohel Mo-ed" is tent
van de ontmoeting (toenadering van Jahweh met Zijn volk om weer hun "Partner"
te zijn).

Het leven is vol geheimen, en het geheim van het leven zelf, is het grote geheim van
Elohim. Dat kunnen wij niet ontrafelen! Het geheim van de levensadem, van de
bevruchting, van de voortplanting, dat heeft Elohim aan Israël voorgehouden in de
woestijn, in de Tabernakel. Hoe het menselijk organisme werkt heeft alle eeuwen
door de belangstelling van de mens gehad. En in de Tabernakel hield Elohim Zijn
volk voor hoe het zich als volk moest rein houden, ontwikkelen, voorttelen, als
"heilige zaadlijn". De tabernakel was een rechthoek (vier hoeken). Merkwaardig is,
wil een volk overleven, dan moet men minimaal vier kinderen voortbrengen per
gezin.

Overleven was voor Israël een eerste vereiste. Men moest zich vermenigvuldigen
en op sterkte blijven, anders zouden grotere volkeren een bedreiging kunnen gaan
vormen. In de Tabernakel heeft Elohim uitgebeeld hoe de heiliging en reiniging
plaatsvond en hoe Israël zich daaraan moest spiegelen. Weliswaar, het leven en de
generatie blijft een mysterie. Vandaar het dikke doek over de gehele tent, om
nieuwsgierige blikken buiten te houden. Dat kleed wijst op de hymen, of het
maagdenvlies, dat de toegang tot het heiligdom, tot de baarmoeder, afgesloten
houdt.
De heilige dingen zijn door Elohim altijd voorzien van een sluier. Dat zien wij ook
bij het mannelijke geslachtsdeel, nl. de voorhuid. Bij erectie valt die sluier vanzelf
weg en wordt het kanaal zichtbaar waardoor het "heilige zaad" wordt overgebracht
in de baarmoeder. 
Bij Israël gaat alles om de zaadlijn van het Vrouwenzaad. Elohims zorg daarover
strekt zich uit tot in de kleinste details.  Zelfs over de identiteit van Zijn volk heeft
Hij een sluier getrokken, dat er eens weer van af zal vallen, Jes.25:7. En ook ons
oog. Over ons oog ligt een sluier (het ooglid), waarmee wij knipperen, om het oog
te beveiligen en te reinigen en te smeren
.
In de Tabernakel (en Tempel) ging de Hogepriester eenmaal des jaars naar binnen,
op de Grote Verzoendag. In het Heilige der Heiligen stortte hij het bloed uit ter
verzoening, voor de reiniging en ontzondiging. Daar vond iets geheimzinnigs
plaats. Voor de mensen was het onverklaarbaar. Dán kan pas de gemeenschap
tussen Jahweh en Zijn volk voortbestaan.
Zo ook in het huwelijk. Tijdens de geslachtsgemeenschap  gebeurt er iets
geheimzinnigs. Er is overdracht van zaad, waardoor samensmelting, fusie. Daaruit
ontstaat een nieuw mens. In de Tabernakel en Tempel was (is) Elohim de gevende
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en Israël de ontvangende factor. In het huwelijk is de man de gevende en de vrouw
de ontvangende factor.

Seksualiteit heeft vele gevaren. Wij zien dan ook de zo vele ontsporingen op dit
gebied. De Tabernakel was gericht op de heiliging, daar juist via de seks zoveel
ontheiliging voortkomt. De mensen denken er meestal te gemakkelijk over.
Algemeen wordt er maar wat aangerommeld! Daarom stelde Elohim er elk jaar een
dag voor om de verzoening en heiliging van het volk te doen plaatsvinden. Het boze
moest Israël uit haar midden wegdoen. Geen uitwassen tolereren!

De Grote Verzoendag was dé hoogtijdag voor Elohim en het volk, ter heiliging en
liefde. Echte heiliging gaat niet zonder liefde. Evenzo is de coïtus (samenkomst of
gemeenschap) de hoogtijd, waarna de vruchtzetting tot stand komt. Die hoogtijd
werd afgebeeld door de vele leliën in de Tabernakel, die tevens symbool zijn van
reinheid.

Op de Grote Verzoendag doet Elohim Zijn liefdesroep tot Zijn volk uitgaan, om tot
een samenkomst (coïtus) te komen. Vandaar dat de Tabernakel ook tent der
samenkomst werd genoemd. Daar treedt men buiten zichzelf om zich volkomen
over te geven aan Hem. En ook dát is nodig in de huwelijksgemeenschap,
volkomen overgave. Die volkomen overgave is geen zaak van enige seconden.
Daartoe is het liefdesspel, het voorspel vereist, om op elkaar afgestemd te geraken.
Dan wordt naar het orgasme toegewerkt via de geslachtsgemeenschap, dat is de
uittreding, waar de vlam der liefde ineens oplaait. Dat is de levensgeest van
Pinksteren in het Lichaam van Christus, de Gemeente, waar de manifestatie te zien
was in de verdeelde tongen als van vuur, waar mensen in vuur en vlam stonden en
hun tongen de grote werken van Elohim verkondigden.

Hygiëne is een van de belangrijkste zaken om deel te willen nemen aan het
generatieproces. Dat werd afgebeeld in de Tabernakel. Daar was eerst de
buitenplaats, het maatschappelijke leven. Dan was er de voorhof, het huiselijke
gezinsleven, en daarna het heilige, het religieuze leven. Tenslotte was er het heilige
der heiligen, de plaats van gemeenschap en ontmoeting.
De Hogepriester moest op de Grote Verzoendag geheel in het wit gekleed gaan, na
zichzelf gewassen te hebben, als teken van reinheid. Dat wijst erop dat de
huwelijksgemeenschap zich rein moet voltrekken, daar er anders afwijkingen uit
voortkomen, die de heilige zaadlijn afbreken in plaats van opbouwen. Zo behoorde
de vrouw in Israël de personificatie van de reinheid (kuisheid) te zijn, en de man de
personificatie van de liefde. 

Heiligheid behoort nu eenmaal bij een heiligdom. Kuisheid behoort bij de plaats der
levensvoortplanting. Kuisheid is een levensheiligende kracht, ter bescherming van
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vreemde invloeden. Ook de GEMEENTE behoort het teken te zijn van heiligheid
en reinheid. Ontwijding van een heiligdom is altijd het grootste kwaad dat bestaat,
en is ontoelaatbaar. Daar werd echter wel massaal de hand mee gelicht, net als dat
vandaag de dag het geval is.
De geestelijke leidslieden onder de joden hadden er een potje van gemaakt.
Tempelprostitutie was algemeen in gebruik.
Math.23:24  Gij blinde leidslieden (kwakzalvers), die de mug uitzijgt, en den kemel

doorzwelgt.

25  Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste

des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid.

26  Gij blinde Farizeeër, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat

ook het buitenste derzelve rein worde.

27  Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleis-

terden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol

doodsbeenderen en alle onreinigheid.

28  Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol

geveinsdheid en ongerechtigheid.

29  Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der

profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen;

Vers 24 moet staan dat het blinde kwakzalvers waren (hodegos), die het
afscheidsel van klieren (konops, endocrinon) uitzift, maar de kameel doorzwelgt,
dwz. die de liefde der waarheid in leven en daad verkrachten. U zult wellicht weten
wat een "kwakkie" is? Dat is de joodse uitdrukking voor een zaadlozing, sperma.
Dus een kwak-zalver is iemand die  met sperma aan het zalven gaat.
En ook maakten velen vaders of moeders er vroeger een potje van, net als vandaag
de dag. De zonden op seksueel terrein zijn ten hemel schreiend. En willen wij dan
nog een gezond en sterk geslacht overhouden? De dienst van het heiligdom, zoals
in Hebr. uiteengezet, toont ons het grote doel: Heiligheid!
Die heiligheid is Zijn huis sierlijk! Daartoe ook Pinksteren, om de Gemeente te
heiligen en toe te rusten, zie 2 Cor.11:2  Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods;

want ik heb ulieden toebereid, om [u] [als] een reine maagd aan een man voor te stellen,

[namelijk] aan Christus. 

Eph 5:27  Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of

rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.  

De geslachtsdaad is die geheel aparte, schone en heerlijke relatie waarin man en
vrouw delen (zich delen tot een eenheid). Het is een geheiligde ervaring en
belevenis van het wonder der voortplanting.
Dat de Schepper ons mensen van geslachtsorganen heeft voorzien, om daardoor in
het huwelijk elkaar vreugde en genot te geven, is iets dat eeuwenlang niet gezegd
mocht worden. De Bijbel toont dat wel terdege.
Hebr.13:4, waar staat dat het bed onbevlekt is. In het Grieks staat "koite", dat
betekent letterlijk: gemeenschap door het inbrengen van het mannelijk sperma".
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Koite is verwant met keimai = liggen, samenliggen. (Dus geen Kunstmatige
Inseminatie)

Alle seks buiten of voor het huwelijk wordt door de Bijbel fel veroordeeld. De
maagdelijkheid lijkt in onze eeuw helemaal van geen enkele betekenis meer te zijn.
De Bijbel waardeert de maagdelijkheid echter zeer hoog, als de ongereptheid van de
bruid, daar de bruidegom het grote voorrecht alleen dient te bezitten zijn eigen
bruid seksueel in te wijden! Op gelijke wijze wijdt Christus Zijn hemelse vrouw, de
Gemeente in, door haar Zijn Geest te geven, welke haar in al de waarheid leidt. Dat
is Pinksteren.

Tevens drukt de kuisheid van de bruid haar waardering uit voor het mysterie van
het huwelijk. Het meisje geeft aan haar bruid haar maagdelijkheid, en hij geeft aan
haar  daarmee haar vrouwelijkheid. Zij laat haar maagdelijkheid eens en voor altijd
los en treedt een nieuw tijdperk binnen. Dat is het offer wat het meisje brengt, met
haar loon wat zij ervoor terug ontvangt! Zij verliest iets, om er iets nieuws voor
terug te krijgen. De kuisheid en heiligheid eist discipline, zelfbeheersing, controle
over je seksuele lusten.

Deut.22 toont ons hoe zwaar de Bijbel tilt aan de maagdelijkheid:

Israël als vrouw hoereerde. Israels ontrouw maakte Elohims trouw gelukkig niet
teniet, Jer.33:6. Ik zal haar de gezondheid doen rijzen.

Israël is ziek, dodelijk ziek. Wanneer iemand ziek is, is het niet zo best gesteld.
Tijdens ziekte gaan er een hele reeks andere dingen spelen die tevoren er niet
waren. Dan komt het natuurlijke afweersysteem in werking. Dan begint de
innerlijke strijd, met de hoop en de vrees van het erop of eronder. Tijdens ziekte
voelt men zich altijd beroerd, slap en uit z'n doen. En juist dán wordt van het
lichaam verwacht het uiterste te doen om de ziekte uit te werpen. Koorts is een
uniek middel om ziekte te bestrijden, maar dat kost wel veel energie. Daarom is een
goede lichamelijke conditie van groot belang.

Ex 22:16  Wanneer nu iemand een maagd verlokt, die niet ondertrouwd is, en hij ligt bij

haar, die zal haar zonder uitstel een bruidschat geven, dat zij hem ter vrouwe zij. (SVV) 

Deut.22:23  Wanneer er een jonge dochter zal zijn, die een maagd is, ondertrouwd aan een

man, en een man haar in de stad zal gevonden, en bij haar gelegen hebben;

24  Zo zult gij ze beiden uitbrengen tot de poort derzelver stad, en gij zult hen met stenen

stenigen, dat zij sterven; de jonge dochter, ter oorzake, dat zij niet geroepen heeft in de stad,

en den man, ter oorzake dat hij zijns naasten vrouw vernederd heeft; zo zult gij het boze uit

het midden van u wegdoen.

25  En indien een man een ondertrouwde jonge dochter in het veld gevonden, en de man

haar verkracht en bij haar gelegen zal hebben, zo zal de man, die bij haar gelegen heeft,

alleen sterven;
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26  Maar de jonge dochter zult gij niets doen; de jonge dochter heeft geen zonde des doods;

want gelijk of een man tegen zijn naaste opstond, en sloeg hem dood aan het leven, alzo is

deze zaak.

27  Want hij heeft haar in het veld gevonden; de ondertrouwde jonge dochter riep, en er was

niemand, die haar verloste.

28  Wanneer een man een jonge dochter zal gevonden hebben, die een maagd is, dewelke

niet ondertrouwd is, en haar zal gegrepen en bij haar gelegen hebben, en zij gevonden zullen

zijn;

29  Zo zal de man, die bij haar gelegen heeft, den vader van de jonge dochter vijftig

zilverlingen geven, en zij zal hem ter vrouwe zijn, omdat hij haar vernederd heeft; hij zal ze

niet mogen laten gaan al zijn dagen.

Maagdelijkheid werd als een wezenlijke voorwaarde gezien voor het huwelijk,
Deut.22:14. Ontrouw van een verloofde maagd werd gestraft met de dood.
De vrouw is biologisch verschillend van de man. De geslachtsorganen bij een
vrouw liggen inwendig (warm), en die van een man zijn uitwendig (om het zaad
gekoeld te bewaren). De vrouw krijgt een eierstok mee met een vast aantal eitjes
(ongeveer 30.000), en na een maan-periode van 28 dagen menstrueert zij en wordt
er o.a. een onbevrucht ei afgestoten. 

Onze aarde is onze MOEDER, en ook zij 'menstrueert', en zal het onproductieve
zaad van zich afstoten, n.l. het Babylon-hoer-666-systeem.  Er komt iets nieuws, het
moederprincipe zal worden hersteld, en het Kaïn/Ezau-vaderprincipe zal verdwij-
nen. Het Vrouwenzaad zal het Slangenzaad de kop vermorzelen. De Nieuwe
Hemelse MAN is de Messias met Zijn Lichaam, de Gemeente der 144.000, en
Israël der twaalf stammen is Zijn aardse bruid. Dán wordt het Vrederijk realiteit, en
het zal uitmonden in het Koninkrijk van Elohim, tot Hij zal zijn  ALLES en in
ALLEN.
Die  GEMEENTE is als een MAAGD zonder vlek of rimpel.
Het maagdschap hoort bij een ongehuwde vrouw die nog van geen man weet, dus
nog geslachtelijk ongerept is. Maagd in het Hebreeuws is  ALMAH, zie Strongs
5959= gesluierd, bedekt. Almown= verborgen; Alemet= bedekt.
Dit betekent dat de bron van voortplanting nog verborgen is, afgedekt met het zgn.
'maagdenvlies'.
Virgin (maagd) in Strongs 1330= Bethuwlah = gescheiden. Beth = huis, en lah =
besloten, bedekt. Zo is haar baarmoeder nog een afgesloten huis (des levens).
Schending van het maagdschap geldt als iets vreselijks, Jes.23:12.
De Schepper had een specifiek doel met deze afscherming der baarmoeder, n.l. tot
reinheid, als symbool van zondeloosheid. De Schepper heeft in Zijn wijsheid over
de bron waar het menselijk leven ontstaat een dun vlies gespannen. Daaronder en
daarbinnen vindt het proces der éénwording plaats, waaruit een nieuwe splitsing
voortkomt, bevruchting, een 'nucleaire' zaak.
De baarmoeder heeft dan ook de betekenis van een HEILIGDOM.
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Het vlies roept een halt toe aan vroegtijdig vuil dat wil indringen.  Pas binnen een
huwelijk mag de weg tot dit 'heiligdom' worden doorboord, zoals in de tempel het
voorhang scheurde en de weg des heiligdoms geopend werd door het bloed van de
Messias. Elke jongen of man moet weten dat hij een overtreder is der
scheppingsorde wanneer hij ongehuwd zijnde bij een maagd dit vlies doorbreekt. 
In de tempel (het lichaam van de mens is een tempel des H.Geestes, en dit geldt wel
heel specifiek de baarmoeder) mocht niemand in het Heilige der Heiligen komen
dan eenmaal des jaars de Hogepriester. Er hing een dik gordijn, de zgn.  voorhang.
Op Grote Verzoendag mocht de Hogepriester achter dit gordijn treden. De Messias
heeft door Zijn bloedstorting de weg geopend voor de toegang tot de Vader, tot
aanneming (verwekking) van kinderen, Hebr.8:2, 9:24, 10:14.
De Messias is de NIEUWE MAN, en de GEMEENTE is de hemelse Bruid, die
zónder vlek of rimpel is in Hem, 2 Cor.11:2.
Schending van het maagdschap is iets vreselijks, wat afgebeeld is door de voorhang
des tempels, want ieder die het probeerde daar achter te komen, werd gedood! Het
huwelijk is een samenspel, en dán is het een eerlijke zaak, en is het bed onbevlekt.
Daarbuiten is het overspel of hoererij, hetwelk Elohim zal oordelen. Overspel in het
Hebreeuws is NAWAF, Strongs 5003, en komt van 'ruimte maken, verwerpen'.
Na'ah= huis. Door overspel, buiten het gegeven huwelijksspel om, verwerpt men de
scheppingsorde, maakt men ruimte, door het maagdenvlies te doorbreken, waar dat
niet mag. Men is als een inbreker die in andermans huis inbreekt. Dit is overspel en
zonde tegen het zevende gebod, hetwelk met de dood (werd) gestraft (behoorde te
worden). Lev.20:10; Deut.22:22.
Gemeenschap met een niet-verloofde maagd werd oudtijds niet voor overspel
gehouden, maar voor hoererij. Hebr.13:4 waarschuwt tegen hoereerders en
overspelers. Juist rond het voortplantingsproces zien wij zovéél zonden. Wat rein
gehouden moet worden, is dikwijls zozeer verontreinigd!
De baarmoeder is de plaats (matrix) waar de materie 'begeesterd' moet worden om
nieuw leven voort te brengen. Waarom is de mens zo dwaas geweest alle eeuwen
door om reeds bij de wortel van zijn ontstaan en voortbestaan  zoveel zondigs toe
te laten? Hier zien wij dat daar de Boze zijn pijlen op heeft gericht!

5.5  Nogmaals: Wat is Telegony?
Wat is dat nu voor een vreemd woord, zult u zich afvragen. Welnu, dat zal in deze
brochure duidelijk gemaakt worden. De definitie van telegony luidt volgens een
medisch woordenboek: "Telegony (Grieks telegonos = in de vreemde geboren):

nawerking van een vroegere bevruchting op een latere, van een andere vader

(onbewezen veronderstelling, zegt men .PM.)." 
Het heeft te maken met de zogenaamde "slang" in het Paradijs die Eva verleidde.
De slang is in het denken der volkeren het meest besproken dier. In de mythologie
wordt geen ander dier zo dikwijls genoemd als de slang. Men dacht over de slang
als over een godheid, een scheppend genie, en men zag de slang als symbool van
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eeuwige verjonging via de voortplanting (de phallusdienst). En zoals zij met de kop
in haar eigen staart bijt, staat zij als symbool voor eindeloze eeuwigheid.

Nachash staat in verband met naschak = woeker, bijten van een slang. Het woord
betekent ook "waarnemen", zoals in Gen.30:27, 44:15 staat, bij Jozefs beker der
waarzegging. Nachash is zoiets als "tovenaar", en dat vindt men ook bij de oude
volken zo terug. Denk slechts aan de vele plaatsnamen op deze wereld waarin het
woord "Nachash" verwerkt is, o.a. Nagasaki, etc.-.

Zie Strongs: Ge 3:1 ¶ De slang <05175> nu was <01961> (8804) listiger <06175>
dan <04480> al <03605> het gedierte <02416> des velds <07704>,......

 5175 Nachash {naw-khawsh'}
  from 5172; TWOT - 1347a; n m
 1) serpent, snake
 1a) serpent
 1b) image (of serpent)
 1c) fleeing serpent (mythological)

Nachash in het Arabisch, hetwelk veel overeenkomt met het Hebreeuws, is "Chanas
en Khanasa", dat is iemand die van je wegloopt, afdruipt, en stamt af van de wortel
"akhnas, khanoos", dat is een aap, of satyrus, of een schepsel met de genen van een
aap (zie "In the Image of Elohim", Destiny Publishers, Merrimac).

Mozes beschrijft de slang niet als een afschrikwekkend dier of reptiel. Vele ouden
hebben de slang aangezien als de duivel in slangengedaante (Rivet, Comrie,
Vitringa, Henry, etc.-.) maar dat is in strijd met het paradijsverhaal, Gen.3:1.
De slang was listiger dan alle levende dieren (wezens) des velds. Listig wil zeggen
"sluw", meestal in de slechte zin des woords.
De Egyptische god Re heeft een slang op z’n voorhoofd als teken van alwetendheid
en almacht. Ook Osiris en Isis worden als slangen voorgesteld.
Door die zekere Nachash is Eva verleid geworden, 1 Tim.2:14, en bedrogen, 2
Cor.11:3.
Nachash is iemand geweest met een sluw persoon, die zijn ware aard meesterlijk
wist te verbergen.
Waarom verkoos Nachash niet eerst Adam?
Daarop geeft men steevast het antwoord dat de vrouw gemakkelijker te verleiden
was dan de man. De vrouw is het zwakke geslacht, zegt men.
Maar dit is een valse voorstelling van zaken, waar zeer veel ellende uit voort is
gekomen ten nadele van de vrouw (het patriarchaat, zie onze brochure "Antieke en
moderne Inquisitie).
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Adam heeft later nog wel de schuld van zijn val op Elohim geworpen, maar Eva
niet. Eva had kunnen zeggen dat zij het "proefgebod" slechts van horen zeggen had,
en zij er daarom niet veel van begrepen had. Nee, zij schuift de volle schuld juist op
Nachash! Gen.3:13.
Man en vrouw waren beiden gelijk voor Elohim, en de man had geen bevoorrechte
positie boven de vrouw. Man en vrouw zijn alleen verschillend in sekse en aard. De
lichamelijke en geestelijke structuren van man en vrouw verschillen, daar elk een
eigen roeping en taak heeft. Door haar intuïtie is de vrouw veelal gevoeliger,
teerder van geestesleven, en staat de vrouw dichter bij de natuur dan de man. Eva
stond wellicht dan ook veel dichter bij het sluwe wezen des velds "Nachash", dan
Adam. Vandaar dat de weg van de Boze via Nachash eerst naar Eva, en van Eva
naar Adam, en van Adam naar de mensheid loopt.
Nachash doet zich voor als belangstellende en vraagt Eva: "Is het ook dat Elohim
gezegd heeft ....."
Nachash suggereert daarmee het gebod van Elohim niet te kennen. Juist door deze
twijfel brengt hij Eva aan het wankelen. Eva = Chawwa = moeder aller levenden.

De naïeve vraag is de grondslag voor alle rationalisme. Ratio = rekenen, becijferen.
Uit het antwoord van Eva blijkt een wezenlijk verschil tussen het proefgebod en
haar kennis ervan.
1e. Er is verschil in woord en zin, zie Gen. 2:16:  En de HEERE  Elohim gebood

den mens, zeggende: Van allen boom  dezes hofs  zult gij vrijelijk eten;

17  Maar van den boom  der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet

eten; want  ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Vergelijk dit met Gen.3:2-3  En de vrouw zeide  tot de slang: Van de vrucht der

bomen  dezes hofs zullen wij eten;

3  Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs  is, heeft Elohim

gezegd: Gij zult van  die niet eten, noch  die aanroeren, opdat gij niet sterft.

Eva heeft eigenmachtig aan het gebod Elohims iets toegevoegd, o.a. "vrucht des
booms", "in het midden des hofs", en "aanroeren"

2e. De vrouw heeft met ernst over het proefgebod nagedacht, en Nachash niet,
althans zo doet hij het voorkomen.
3. Eva verkleint het gebod, daar zij spreekt van de "vrucht des booms, die in het
midden des hofs is". Er was gezegd dat zij van de BOOM niet mochten eten, en niet
van de vrucht des booms.
4e. Zij voegt er dus aan toe dat men de vrucht of boom ook niet mocht aanroeren
(moest alleen zijn "eten").
5e. Zij verzwakte het oordeel bij overtreding
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Nachash maakte misbruik van haar onkunde en had zijn antwoord gereed en stelt
met zekerheid dat zij de dood niet zou sterven, maar dat haar ogen juist daardoor
geopend zouden worden.
Hiermee stelt hij Elohim tot Leugenaar.

Het gaat om het "kennen", Gen.2:17; 3:5, dat is een be-kennen, en daardoor zullen
de ogen verlicht worden. Dat is een ervarings-kennen, een kennen-door-omgang
(empirisch).
Ja men zal als Elohim zijn, kennende (keurende) tussen goed en kwaad. En hieraan
heeft men de gedachte van "eeuwig leven" vastgekoppeld.
Het kennen is niet slechts verstandszaak; nee, dit kennen is levens omvattend.
Daarbij wachtte Nachash af wat Eva zou doen.

Eva zweeg en was sprakeloos. Vol verbazing over hetgeen zij gehoord had over dat
mysterieuze onbekende. Het denkbeeld van nog grotere kennis (empirisch)
bekoorde haar wel. En toen ging het mis!
Zodra de mens zich iets gaat voorstellen of gaat inbeelden........ gaat het mis!
Als voorbeeld zal ik u wijzen op iets wat u dagelijks meemaakt. Er belt u een
onbekend iemand. Aan diens stem en spreekwijze vormt u zich een beeld van de
persoon. Groot, dik, lang, rond gezicht, fleurig gekleed, etc. En dan komt die
persoon na een uur bij u, en ziet u hem in het echt. Altijd wijkt uw voorstelling af
van de werkelijkheid! Het is mij nog nooit overkomen dat mijn voorstelling klopte
met de realiteit! Of bij u soms wel?

Dus gaat onze verbeeldingskracht de realiteit te boven, en zo zette Eva het gebod
opzij, ...... en zij nam en at!!

Iets dat wij niet kennen, prikkelt de fantasie. De voorstelling die wij ons van iets
onbekends maken is nooit compleet en goed. Toen Eva naar de boom keek en met
haar verbeeldingsoog naar de vrucht keek, stemde dat niet overeen met de realiteit.
Zij zag, en met haar verbeeldingskracht ging deze boom bij haar alles en alles te
boven, dus nam zij en at. De boom was een lust voor het oog, begerig om
verstandig te maken.
Hier ging de genotzucht overheersen.
Eva verviel in rationalisme, daarna in pantheïsme (alles is Elohim), daarna in
materialisme.

Zien, begeren en fantaseren, nemen en eten ..... liggen heel dicht bij elkaar en
volgen na elkaar.
Adam is vermoedelijk niet aanwezig geweest bij het gesprek tussen Nachash en
Eva. In gen.3:1 staat namelijk: "En zij zeide tot de vrouw". Adam wordt hier (nog)
niet genoemd. Nachash zal overigens het tijdstip voor de verleiding van Eva
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ongetwijfeld met zorg gekozen hebben en wellicht hebben gewacht tot Eva alleen
was. Zekerheid hieromtrent hebben wij niet. Het kan zijn dat Adam pas erbij is
gekomen toen het gesprek bijna afgerond was. De Rabbijnen menen dat Adam zijn
middagslaap hield toen Nachash zijn kans schoon zag Eva te verleiden. In het
Nederlands wordt de slang aangeduid met "zij". Dit in tegenstelling met sommige
vertalingen in o.a. Frans, Duits, engels, waar respectievelijk "il, er, he" gebruikt
wordt, hetgeen op een mannelijk wezen duidt. (Dat ligt overigens wel voor de
hand als het gaat om het verleiden van een vrouw).

Wij zien dat het "eten van de verboden vrucht" in direct verband staat met de
"gehele gezondheid" van Eva en Adam.
De zondeval is een repeterende breuk.
Van die ene boom in de hof mochten zij niet eten, nl. de boom der kennis des goeds
en des kwaads. Wat dit precies geweest is wordt in onze brochures "De twee zaden"
uitgelegd.
Die verboden vrucht op zichzelf was wel volgroeid en rijp, maar de mens was nog
niet rijp, zodat het eten van die vrucht verkeerd zou uitpakken en als gif zou
werken. Daardoor zou er een proces in de mens op gang komen waardoor hij
"stervende zou gaan sterven", dat is een procesmatige afbreuk van het leven.
Nachash heeft de mens verleid, Eva nam en at, en zij gaf Adam.
Nu, ze hebben het geweten! Hun ogen werden inderdaad geopend! Maar ..... te
vroeg, en daardoor te laat! En sindsdien gaat alles fout!
Ons is altijd voorgehouden door de geestelijken dat wij mensen alles mogen eten.
Als gevolg daarvan zijn zeer velen ziek en ongezond.
Nachash zei: Gij zult de dood niet sterven, neem maar gerust en eet ervan. Evenzo
zeggen de geestelijken dat wij alles mogen eten, daar Christus al het onreine rein
gemaakt zou hebben. De breuk herhaalt zich. 

Direct na de daad (de zondeval), wordt de eerste rechtszitting gehouden. Drie
aangeklaagden staan voor de Rechter, namelijk Adam, Eva en Nachash. Eerst
Nachash, daarna Eva en tenslotte Adam krijgen hun vonnis opgelegd.

14 ¶ Toen zeide de HEERE Elohim tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij

vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en

stof zult gij eten, al de dagen uws levens.

15  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen

haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

16 ¶ Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht;

met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u

heerschappij hebben.

17 ¶ En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien

boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk

om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
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18  Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.

19  In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl

gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.

De duivel wordt in het hele verhaal niet genoemd, slechts Nachash als zijn
uitvoerder. In Nachash wordt Lucifer getroffen, en zag hij dat zijn doel was gemist,
en dat Elohim de schepping voor Zichzelf behield, Rom.8:19-21; 2 Cor.5:19.

Nachash krijgt de straf "op zijn buik gaan en stof te eten", waardoor deze voorgoed
het vermogen verloor de mens ooit nog in diens herschapen toestand ten val te
brengen. Gen.3:15.

Verzenen = hielen, dus het vermorzelen van hielen.
De vijandschap is niet individueel tussen de verleider en degene die verleid is
geworden. Het gaat over op hun beider nageslacht. De kop moet vermorzeld
worden van het Slangenzaad, en de hiel vermorzeld worden van het Vrouwenzaad,
verder niet.
De straf voor Eva wordt gekoppeld aan de belofte van het Vrouwenzaad.
De vrouw die Elohim evengelijk dacht te worden, wordt juist onderworpen gemaakt
aan haar man. Op grond hiervan heeft men de positie van de vrouw misbruikt.
De man krijgt ook zijn straf, een hard leven, een harde bestaansworsteling.

Daarna noemde Adam zijn vrouw Eva, dat is moeder aller levenden. Dat is moeder
van het Vrouwenzaad!
De dood is in de wereld gekomen door de zonde, en is doorgegaan tot alle mensen.
Stervende is de mens gaan sterven, als een procesmatige afbraak. De dood werd de
totale breuk tussen Elohim en mens. 
De dood is overwonnen door het Hoofd van het Vrouwenzaad, Yashua ha Messiah.
Vrouwenzaad, zie Strongs =  2233 zera` {zeh'-rah}
 from 2232; TWOT -582a; n m
 1) seed, sowing, offspring
   1a) a sowing 1b) seed 1c) semen virile 1d) offspring, descendants, posterity,
children 1e) of moral quality 1e1) a practitioner of righteousness (figurative)  1f)
sowing time (by meton)

Die kennis door omgang (empirisch = proefondervindelijk) vinden wij later terug
in de tempelprostitutie, waar de priesters seksuele omgang hadden met de vrouwen
waardoor de vrouwen dachten omgang met de goden te verkrijgen. Men dacht via
deze "verborgen omgang" Elohim te dienen, beter te leren kennen. Ook binnen de
R.K. en protestantse kerken komt dit voor.
 Kennis, volgens Strongs = 1847 da`at {dah'-ath}
 from 3045; TWOT -848c; n m/f
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 1) knowledge
   1a) knowledge, perception, skill
   1b) discernment, understanding, wisdom

5.6  Het Vrouwenzaad en de heilige bloedlijn
Jes.43:7 Spreekt van "het volk dat naar Mijn NAAM genoemd is". Welk volk is
dat? Dat moet dan wel een bijzonder volk zijn.
Jahweh heeft een unieke genetische basis gelegd in het volk dat Hij Zich
ondertrouwd heeft. Vandaar dat Zijn volk zich niet mocht vermengen.
Dat volk in zijn geheel wordt de Knecht van Jahweh genoemd, zie Jes.41:8, 42:19,
43:10, 44:1-2, 48:20.
In dat volk ligt het allergrootste potentieel voor de toekomst.
Wanneer dit volk zich verontreinigt, vermengt, wordt het goddelijk chromosoom in
hen gehalveerd, en verdwijnt  uiteindelijk. Vandaar dat Ezra een zuivering hield,
Ezra 9:2. Israël heeft een zeer hoge roeping, Jes.43:21, en is daartoe met
buitengewone eigenschappen toegerust. Het heilige zaad is voorbestemd voor het
koninkrijk Elohims, de Elohimsregering over deze aarde en kosmos.
Het Slangenzaad, Matth.12:34, Joh.8:44, is geheel anders van genen. Zij zijn niet
slecht geworden, maar zij zijn per definitie slecht, boos (poneros) vanwege hun
onveranderlijke genetische-biologische bloedlijn en eigenschappen, Jer.13:23.
De harde rotsen, harde grond, paden en doornen blijven altijd zoals ze zijn, er is
geen uitzicht op verandering. Israël is de goede grond, en voor dit volk is Hij
gekomen, Matth.15:24.
Zij zijn de "geheiligden", apart gezette. Hagios = apart.
Paulus noemt hen broederen (adelphoi) en bidt nacht en dag voor hen, Hand.26:7;
Rom.9-11.
De genetische oorsprong van Israël is de spil waarop heel de Bijbel draait, want dat
volk jaagt als een enig volk op aarde de gerechtigheid na. Dat volk is ontstaan uit de
goddelijke bron, Jes.51:1; 43:1; 44:2; 46:3.

5.7  Bloed en telegony
Doctoren kunnen het geslacht bepalen van een ongeboren kind aan de hand van wat
bloed van de moeder. Van het kind dringen enkele cellen bloed door in het bloed
van de moeder, en daaruit halen artsen dan informatie over de toestand van het kind
(eventuele afwijkingen).
Hieruit blijkt dat de moeder van al haar kinderen iets in haar bloed draagt, en dus
ook van haar man, daar de bloedlijn via de man loopt.
Hieruit blijkt tegelijk de bloedband, de eenheid tussen man en vrouw en kinderen,
dus het gezin.
In de Bijbel wordt indirect naar telegony verwezen. Israël had de opdracht alle
vreemde (o.a., Kanaänitische volkeren) uit te roeien. Alleen vrouwen die niet de
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bijligging van een man kenden, mochten in leven blijven, Num.31:18. Zodoende
konden de vreemde vrouwen de bloedlijn van de man niet vervuilen.

Over telegony is in 1965 wetenschappelijk gepubliceerd in het hoofdstuk "Myths of
Mating" van het boek: "Heredity and Environment" door A. Scheinfeld en H.L.
Cooper (Van Stephen Jones "The Babylonian Connection".

Een kind dat voortgekomen is uit bijvoorbeeld de relatie van een blanke vrouw met
een zwarte man, heeft in veel gevallen een of meer duidelijk zichtbare kenmerken
van de vader. Op zichzelf niets bijzonders. Zeer opmerkelijk is echter dat wanneer
die blanke vrouw nadien een relatie aangaat met een blanke man, het kind uit die
nieuwe relatie nog onuitwisbare kenmerken kan vertonen van de eerste man! Dit
fenomeen komt ook voor bij dieren. In Engeland was een paardenfokker die een
paard door een zebra had laten dekken. Het daaruit voortgekomen veulen had een
gevlekte huid. Toen hetzelfde paard later opnieuw gedekt werd, maar nu door een
paardenhengst, kwam er toch weer een veulen met gevlekte huid, (zie Standard
Process Labs, Milkauwee, Volume 8, no.3).

In streken waar nog wilde zwijnen voorkomen, gebeurt het weleens dat een
loslopende gewone zeug gedekt wordt door een wild zwijn. Daaruit ontstaan met
zekerheid biggetjes die een gevlekte huid hebben met kenmerken van beide ouders,
bijvoorbeeld sterker behaard dan de moeder, vlekken of strepen van de vader, etc.
Wanneer diezelfde zeug later opnieuw jongen krijgt, maar nu door een gewoon
varken gedekt werd, blijken ook hier sommige biggetjes opnieuw kenmerken te
vertonen van het wilde zwijn, dat niet hun vader is!

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat bij een bevruchting (en misschien bij
mensen ook tijdens onbeschermde gemeenschap!) genetische informatie van de
man op de vrouw wordt overgedragen en door haar "bewaard". Op welke wijze en
op welke plaats deze genetische informatie door de vrouw wordt opgeslagen is ons
(nog) niet duidelijk.

Telegony is een synoniem van overspel, en dat is de oorzaak van het geestelijke
verval der mensheid.
Tele..... is iets overbrengen. Telefoneren is een gesprek overbrengen. Televisie is
beelden overbrengen, etc. Telegony is genetische informatie overbrengen van de
man in de vrouw, en is deze genetische invloed van een man bij zijn vrouw, zet zich
voort via deze vrouw, ook al krijgt zij daarna nog andere mannen. Zulks wordt
angstvallig stilgehouden door de wetenschappers, en heet zogenaamd niet bewezen
te zijn.

Overspel is volgens van Dale "schending der huwelijkstrouw". 
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  Srongs: overspel =5003 na'aph {naw-af'}
Daardoor bevuilt men zichzelf en anderen en wordt men een afvallige van de
"gerechtigheid" of rechtgeaardheid, dit geldt voornamelijk bij bevuiling en
overspel met een ander ras of soort.

De "raciale gerechtigheid" als het welzijn voor het volk is duidelijk een belangrijk
aspect in dezen, om de volksaard zuiver te bewaren. Ten tijde van Noach was de
aarde vervuld met wrevel en was alleen Noach nog rechtvaardig en recht van
genetische aard.  

Wetenschappers beweren dat telegony slechts een veronderstelling is, velen van hen
loochenen glashard de vaststaande feiten. Het Slangenzaad tracht hierdoor te
verbergen wat hun werkelijke afkomst is en wat hun doelstellingen zijn.

Sommige deskundigen zeggen dat de genetische eigenschappen óók in de vrouw
worden opgenomen als er géén bevruchting plaatsvindt. Alléén de maagdelijkheid
van de vrouw garandeerde dat er nog geen vreemd zaad door haar was opgenomen
(via osmose) zodat de mannelijke lijn zich onvermengd kan voortzetten (als de
vrouw de juiste man trouwde overeenkomstig de bijbelse voorschriften dien
aangaande. Een en ander verklaart de grote waarde die de bijbel hecht aan de
zuiverheid/reinheid/ongereptheid van de vrouw en de strenge straffen die op deze
overtreding stonden. Andere wetenschappers spreken dit tegen, maar waarop men
dat baseert weten wij niet; wat de Bijbel zegt weten wij wel (al kunnen wij die
natuurlijk ook fout interpreteren).

 Het embryo begint met een enkele moedercel die bevrucht is door een vadercel.
Deze samensmelting bevat de karakteristieken van de vader en de moeder.
Wanneer deze nieuwe bevruchte cel zich begint te delen en te groeien, scheiden
sommige deeltjes zich af in het bloed van de moeder. Deze cellen in het bloed van
de moeder zijn een reconstructie van de vaderlijke genen en hebben een blijvend
effect op de moeder zelf en op heel haar verdere nageslacht. 
Het was (en is) in Israël de grote zonde van overspel, dat een iegelijks zijns naasten
huisvrouw verontreinigde, zie Jer.5:8, 29:23; Ez.18:6,11,15 en 33:26.

Opmerking: De definitie van Telegony gaat over twee of meer verschillende vaders.

Daarbij kan sprake zijn van overspel of van een tweede echtgenoot, bijvoorbeeld na

overlijden van de eerste echtgenoot (of na scheiding). Telegony is het negatieve

effect bij overspel, door Elohim verboden. Vandaar dat telegony negatief kan

uitwerken bij een tweede echtgenoot als zijn zaad "conflict" geeft met dat van de

eerste echtgenoot aanwezig in het bloed(?) van de vrouw.
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De algemene gedachte dat een blanke en een zwarte van binnen genetisch gelijk
zijn, en dat wanneer een zwarte een blanke huid zou hebben, er geen enkel verschil
zou zijn, is, aldus Dr. D. Lysenko uit de Sovjet, een fabel.  Op die grond begon men
met integratie en vermenging, gelijke behandeling. Al spoedig zag men in dat deze
theorie fout was. Rassen zijn principieel verschillend.
Reeds in 1821 begon men artikelen over telegony te publiceren. Het ging toen nog
over paarden en honden. In 1959 begon in Engeland het fenomeen telegony op te
komen. In 1964 weer in Rusland. En nu is het een vaststaand feit.
Reeds in de oude tijd was het bekend, onder de naam "Teletae", in de Eleusinian
Mysteries, als de volmaking en perfectie van het leven. De volmaakten werden
Teloumenoi en Tetelesmenoi genoemd, dat is ..... die gebracht zijn tot volmaking en
hogere eenwording. Dus in telegony zag men oudtijds reeds de weg tot die hogere
trap des levens. En dat is terecht. De volmaking verloopt inderdaad via de telegony,
en de ongerechtigheid is dan ook de verstoring ervan door vermenging.

Telegony is een wondergeheim van de Schepper in en via het huwelijk, waardoor
man en vrouw steeds meer een grotere geestelijke en vleselijke eenheid kunnen
gaan vormen, en vleselijk door de gemeenschap ook daadwerkelijk vormen.
Daarom mag een man zich niet voor langere tijd zonder haar toestemming
onttrekken aan zijn vrouw, d.w.z. door de band van eenwording te onderbreken,
want daarin is de vrouw het "zwakste"geslacht, namelijk de ontvangende factor in
het spel.
En daarin ligt nu juist het toonbeeld van Christus als MAN en de Gemeente als
VROUW. Door gemeenschap met Christus worden de leden der Gemeente, de ware
gelovigen, meer en meer Zijn beeld gelijkvormig, zoals een vrouw door
gemeenschap met haar man steeds meer het beeld van haar man gelijkvormig
wordt.
Zie Ro 8:29 ¶ Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren

verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de

Eerstgeborene zij onder vele broederen. 

Php 3:10  Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap

Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;

Php 3:21  Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig

worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen

Zich zelven kan onderwerpen.

 
Vandaar dat overspel zonde is, en wij zeker in de nieuwe bedeling monogaam
moeten leven. Het gebod luidt, Deut. 5:18  "En gij zult geen overspel doen". Dat
wil zeggen, geen vermenging bewerkstelligen. Telegony is altijd negatief, terwijl de
huwelijksgemeenschap positief is.
Juist het Slangenzaad is een uit overspel voortgekomen generatie!
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Zie Isa 57:3¶  Doch nadert gijlieden hier toe, gij kinderen der guichelares! gij

overspelig zaad, en gij, die hoererij bedrijft!

Mt 12:39  Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht

verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas,

den profeet.

Mt 16:4  Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken

gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij

weg.

Mr 8:38  Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit

overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen,

wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen.

En wie is dat "overspelig"geslacht? 
Zie Joh 8:44  Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders

doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet

staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo

spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve [leugen]. 

En de Boze is de overste der gevallen engelen waarvan geschreven staat in Judas:
6  En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten

hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis

bewaard.

7  Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze

gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn,

dragende de straf des eeuwigen vuurs.

8 ¶ Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en

verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden.

9  Maar Michael, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam

van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De

Heere bestraffe u!

10  Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de

onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich.

11  Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon

van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.

En 2 Petr.2: 4  Want indien Elohim de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft,

maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om

tot het oordeel bewaard te worden;

5  En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn

achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;

6  En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld

heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;
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10 ¶ Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de

heerschappij verachten; die stout zijn, zich zelven behagen, en die de heerlijkheden niet

schromen te lasteren;

11  Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen

voor den Heere voortbrengen.

12  Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om

gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun

verdorvenheid verdorven worden;

13  En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun

vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in

de maaltijden met u zijn;

14  Hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de

onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking;

15  Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van

Balaam, den zoon van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft;

Dat nu is de zonde, de ongerechtigheid, waarvan 1 Joh.3 spreekt:
1Jo 3:4 ¶ Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is

de ongerechtigheid. 

8  Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de

Zoon van Elohim geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

9  Een iegelijk, die uit Elohim geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in

hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit Elohim geboren.

10  Hierin zijn de kinderen Elohims en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de

rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit Elohim, en die zijn broeder niet liefheeft,

11 ¶ Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander

zouden liefhebben.

12  Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak

sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig.

13  Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat.

Door overspel wordt de vrouw dus vervuild, ongeacht of zij kinderen voortbrengt.
Anticonceptie middelen gaan deze vervuiling niet tegen.
Telegony is het product van overspel. De genetische afwijkingen die zich
manifesteren in en door telegony zijn de tekens van overspel, en deze kunnen nooit
meer uit de genetische blauwdruk van de vrouw worden verwijderd.
Dat is o.a. te zien in de zogenaamde vlekken of  raciale spots die meestal als gevolg
van telegony op de billen of onderrug zijn te zien direct na de geboorte. Een
Israëliet moest in de tempel voorgesteld worden aan Jahweh, en dan moesten de
billen bloot om te zien of daar geen vlekken op zaten! Zie onze brochure
"Erfzonde". Daarvan is zo goed als zeker ons spreekwoord afgeleid.

Lucifer heeft getracht het "heilige zaad" bij de bron te vervuilen en te vernietigen.
Dat is hem ten dele gelukt, en dat is de wrange erfenis waarin wij allen delen,
hetwelk men ten onrechte "erfzonde" noemt. Daardoor is ons vlees bedorven en
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onze geest verduisterd. Vandaar dat Christus als het Heilige Zaad (enkelvoud) is
gekomen om ons als Vrouwenzaad (meervoud) te redden. Vernieuwing vindt in
Hem plaats, regeneratie. Het is een van Bovenaf verwekt worden om straks bij de
opstanding opnieuw te worden geboren.
De zonde van telegony is vergeefbaar. Wel eist Elohim bekering en verzoening.
Niet alle Israëlieten zullen zich bekeren en laten verzoenen. De hoereerders en
moedwillige afgodendienaars zullen buiten gesloten worden, zie 
1Co 6:10  Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers,

noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch

dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Elohims beërven. 

Zal slechts 1/3e deel behouden worden? Zie Zach.13:7-9.

Door de zonde op seksueel gebied is de ongerechtigheid voortgekomen, een krom
en verdraaid geslacht, de destructie, aids, genetische afwijkingen, etc.
Het Vrouwenzaad heeft de opdracht de genetische blauwdruk rein te houden,
Deut.23:1-3 en zich niet te verbasteren.
1 ¶ Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de

vergadering des HEEREN niet komen.

2  Geen bastaard zal in de vergadering des HEEREN komen; zelfs zijn tiende

geslacht zal in de vergadering des HEEREN niet komen.

3  Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering des HEEREN komen; zelfs

hun tiende geslacht zal in de vergadering des HEEREN niet komen tot in

eeuwigheid.

Vatten wij samen hoe het er bij Eva aan toe is gegaan in het Paradijs:
Eerst is zij verleid geworden en door Nachash bevrucht, waaruit Kaïn is geboren.
Direct na de bevruchting door Nachash heeft zij zich door Adam laten bevruchten,
en daaruit is Abel voortgekomen.
In alle latere kinderen van Eva is iets van het genetische materiaal van Nachash
terecht gekomen via de telegony, en dat noemt men "erfzonde".
Daardoor is de zonde doorgegaan tot alle mensen...Ro 5:12  Daarom, gelijk door

een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de

dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. 

Het Slangenzaad komt voort van de gevallen engelen, die ander vlees hebben, een
andere genetische blauwdruk dan Adam en Eva. Door vermenging heeft de mens
een verkeerde genetische info meegekregen, en heeft er een mutatie
plaatsgevonden. De bloedlijn loopt via de man, en de vleeslijn via de vrouw.
Vlees en bloed zijn besmet door de zonde, en kunnen het Koninkrijk Elohims niet
beërven. De bloedlijn is door Christus gereinigd, door Zijn bloedstorting en
verzoening. De vleeslijn moest afsterven in het graf, als een graankorrel waaruit het
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nieuwe lichaam zal opstaan en opgewekt worden. Het vlees was niet meer te redden
en ook het bloed niet.

Wat betekent de uitdrukking: "Ener vrouwe man", Tit 1:6 ¶ Indien iemand <1536>

onberispelijk <410> is <2076> (5748), ener <3391> vrouwe <1135> man

<435>, gelovige <4103> kinderen <5043> hebbende <2192> (5723), die niet

<3361> te beschuldigen <1722> <2724> zijn van overdadigheid <810>, of

<2228> ongehoorzaam <506> zijn. 

  "Ener" volgens Strongs = 3391 mia {mee'-ah}

  irregular feminine of 1520; TDNT -omitted,omitted; adj

  AV  -one (63)

"Ener vrouwe man" heeft betrekking op een man die met geen andere vrouw,
terwijl zijn eigen vrouw nog leeft, het spel van het huwelijk heeft gepleegd. En ook
de vrouw, die nog extra beveiligd is door haar maagdenvlies, waardoor, bij
ontdekking van doorbreking, haar schande aan het licht komt. Dus heeft geen
telegony plaatsgehad en is men er zeker van dat de "heilige zaadlijn" zich voorzet,
en is het huwelijk voorbeeld van de gemeenschap met Christus.
De 22:14  En haar oorzaak <05949> van naspraak <01697> zal opleggen

<07760> (8804), en een kwaden <07451> naam <08034> over haar uitbrengen

<03318> (8689), en zeggen <0559> (8804): Deze vrouw <0802> heb ik genomen

<03947> (8804), en ben tot haar genaderd <07126> (8799), maar heb den

maagdom <01331> aan haar niet gevonden <04672> (8804); 

 Strongs 1331 =  b@thuwliym {beth-oo-leem'}

beth = huis,  en liym heeft iets te maken met bevuilen (tegengaan), leach =
levenskracht, liba = hartstocht, en leda = geboorte.
De vrouw is de ontvangende en wijzigbare factor, het zwakke geslacht. De vrouw
ontvangt het mannelijk zaad, en laat zich daardoor wijzigen om het beeld van de
man gelijk te worden. Zo ook zal de Gemeente als hemelse vrouw van de
verheerlijkte Heiland, door het ontvangen van het eeuwigblijvend en onveranderlijk
zaad van het Woord, veranderd worden naar Zijn beeld. Dat is de unio mystica of
verborgen eenwording met Hem in de geest. Joh.15.
 
Het natuurlijk Israël is de aardse vrouw van de Nieuwe Man (Yashua + de
Gemeente) en zal aan het begin van het Messiaans Vrederijk weer aangenomen
worden. De scheidbrief was gegeven, en Israël is verstrooid over de gehele aarde en
aan de heidenen gelijk geworden. Het oude verbond voorzag niet in een herstel na
zonde. Het nieuwe verbond wel! En, wij zien dat dit nieuwe verbond niet met
negers, kleurlingen en andere heidenen is opgericht, maar uitsluitend met het Huis
Israëls, Juda en Israël, zie Hebr.8:8  Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de
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dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het Huis Israëls, en over het huis

van Juda een nieuw verbond oprichten;

9  Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen

bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond

niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.

10  Want dit is het verbond, dat Ik met het Huis Israëls maken zal na die dagen,

zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die

inschrijven; en Ik zal hun tot een Elohim zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn..

Dan zal ook de aardse vrouw Israël steeds meer en meer het beeld van haar Man
gelijkvormig worden. Dat is de weg naar de vervolmaking. Hierover hebben alle
profeten geschreven en begerig uitgezien!
Zie daar onze toekomst!
 
5.8  Jakob/Ezau,  de twee zaadlijnen, Gen.3:15 /27:1-20
Jakob en Ezau: twee geheel verschillende karakters, twee uiteenlopende ambities.
Ezau was een man van de jacht. Jakob was een huiselijk man, een schaapherder.

Gen 25:27  Als nu deze jongeren groot werden, werd Ezau een man, verstandig op de jacht,

een veldman; maar Jakob werd een oprecht man, wonende in tenten.

Wij moeten niet denken dat Ezau zich niet ten nutte heeft gemaakt in de
samenleving.
Ook jagers zijn nodig. In de natuur telen de dieren zich maar voort en kunnen een
bedreiging gaan vormen voor zichzelf en voor de mensen. De natuurlijke
expansiedrift moest worden beteugeld, door jagers.
Het gaat de echte jager er maar niet om om te kunnen doden. Nee, de ware jager wil
het biologisch evenwicht handhaven, wil het dier zijn verwoestende invloed
ontnemen, wil mens en dier dichter bij elkaar brengen.

De oudste mensen en cultuurvolkeren hebben met de natuur geworsteld. Die natuur
moest worden onderworpen en omgebogen om het mensenleven te kunnen dienen. 
De natuur heeft iets wreeds, hards, meedogenloos, denk aan de koude, de
duisternis, de dood, en de weersomstandigheden. Maar ook heeft de natuur iets
vriendelijks, wanneer de zon haar warmte geeft en de aarde haar gelaat vernieuwd.
De dreiging van en uit de natuur is velerlei. Natuurrampen en bizarre
weersomstandigheden, maar vooral het ongetemde dier, vormde een bedreiging.
Dus zijn er vele wilde dieren gedood om het gevaar af te wenden voor de mensen.
Toch bracht het dier niet alleen maar dood en verderf. Van de dieren hebben wij
ook het leven. Hoeveel dieren, eenmaal getemd, zijn voor de mens een rijke zegen
gebleken.
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De wereld behoort allereerst de mens toe en niet het dier. Vandaar dat sommige
mensen jager werden, zij waren deskundig om het leven van de mens veiliger te
maken door de wilde dieren uit te schakelen. Een enkele leeuw, beer of tijger kon
enorm veel kwaad aanrichten.
De mens zou immers op aarde moeten heersen en niet het dier!
En zo ontbrandde de strijd. Het menselijk vernuft komt te staan tegenover de
dierlijke kracht, behendigheid, tanden, klauwen en grotere bewegingssnelheid dan
de mens.
Wat maakt een jager tot overwinnaar?
Zijn grote tegenwoordigheid van geest, die veel slimmer moet zijn dan die van het
beest. Daarom is niet iedereen geschikt om jager te worden. Men moet het karakter
van de dieren uitermate goed kennen om te weten hoe men hen vangen moet.
De jager leeft meer bij het toeval, bij de toevalstreffers.

De landbouwer en herder missen de kwaliteiten van de jager. Hun leven is totaal
anders ingericht. De jager hoeft niets te verbouwen, te kweken, te verzamelen. Hij
hoeft slechts iets te vangen, en kan zich daarmee rijkelijk voeden.
Maar, dat vangen van levende dieren is een uiterst moeilijk en gevaarlijk werk! En
daarin was Ezau zeer bedreven, verstandig in de jacht.
De herder en landbouwer leven meer planmatig. Niet zozeer bij het toeval. Zij
moeten tevoren rekenen, begrotingen maken, etc.

De herder: Ook dat is een beroep apart, geheel anders dan het beroep van de jager.
De herder is ook weer anders dan de landbouwer. De herder heeft beesten, fokt
beesten en weidt ze. Hij moet die kudde van eten en drinken voorzien. Dus gaat hij
zwerven (een nomadisch bestaan). Een zwervend iemand kan niet veel met zich
nemen. De herder leeft bij zijn kudde, beschikt over veel tijd en vrijheid. Hij gaat
zingen, dichten, musiceren, gelijk David. De herder leeft onder de open hemel,
dicht bij de natuur. Herder en landbouwer liggen min of meer in dezelfde lijn.

Izaäk dacht zijn zonen te gaan zegenen, Gen.27.
1  En het geschiedde, als Izak oud geworden was, en zijn ogen donker geworden waren, en

hij niet zien kon; toen riep hij Ezau, zijn grootsten zoon, en zeide tot hem: Mijn zoon! En hij

zeide tot hem: Zie, hier ben ik!

2  En hij zeide: Zie nu, ik ben oud geworden, ik weet den dag mijns doods niet.

3  Nu dan, neem toch uw gereedschap, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit in het veld, en

jaag mij een wildbraad;

4  En maak mij smakelijke spijzen, zo als ik die gaarne heb, en breng ze mij, dat ik ete; opdat

mijn ziel u zegene, eer ik sterve.

Er dreigde iets fout te gaan. 
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Het zou met de natuur en cultuur geheel spaak zijn gelopen wanneer Izaäk niet
verhinderd werd te doen wat hij voornemens was. Izaäk zou een onherstelbare fout
hebben begaan, ware dat hem niet belet.
Izaäk wilde zijn zonen zegenen, terecht.
Izaäk volgt daarbij zijn eigen opvattingen en zou de eerstgeboortezegen aan Ezau
hebben gegeven. Izaäk volgt de natuurlijke orde en wil vooral eerlijk zijn.
Izaäk had Ezau lief, hoe wonderlijk ons dat ook in de oren klinkt. Het wildbraad
van Ezau was Izaäk naar de mond. Izaäk was zeer gesteld op de lekkere hapjes van
Ezau.

Elohim heeft door ingrijpen van Rebecca verhinderd dat de eerstgeboortezegen niet
bij Ezau terecht is gekomen. Bij Ezau paste deze zegen in geen geval.
Ezau had trouwens zijn eerstgeboortezegen eerlijk verkocht aan Jakob, dus mocht
Ezau hem ook niet meer krijgen. Izaäk kan het niet hebben geweten dat Jakob de
eerstgeboortezegen van Ezau had gekocht.
Izaäk had ook totaal geen zicht op zijn zoons en hun kwaliteiten. De
eerstgeboortezegen was een landbouw en veeteelt-zegen, en wat moest een jager als
Ezau daar nu toch mee doen? Wanneer men aan een timmerman een slagerszegen
gaat geven, is men wel geheel foutief bezig!

Stel dat Jakob een jagerszegen zou hebben ontvangen van Izaäk. Wat had hij
daarmee moeten doen?
Ezau had eveneens niets kunnen doen met een veeteelt en landbouwzegen, want het
was zijn lust om te jagen! Toch heeft Ezau luidkeels geweend, doordat hij de
eerstgeboortezegen aan zich voorbij zag gaan. Niet zozeer om de landbouwzegen
daarin, maar meer om de heerschappijvoering over zijn broederen, en over zijn
lagere positie onder Jakob.

Er lag namelijk iets wonderlijks ten grondslag aan de geboorte en latere zegen van
deze twee zonen van Izaäk.
Zie Gen.25: 21  En Izak bad den HEERE zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw;

want zij was onvruchtbaar; en de HEERE liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka, zijn

huisvrouw, zwanger werd.

22  En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeide zij: Is het zo? waarom ben

ik dus? en zij ging om den HEERE te vragen.

23  En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich

uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en

de meerdere zal den mindere dienen.

24  Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen in haar buik.

En in Rom.9:10  En niet alleenlijk deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij

uit een bevrucht was, namelijk Izaäk, onzen vader.
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11  Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden,

opdat het voornemen Elohims, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken,

maar uit den Roepende;

12  Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen.

13  Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.

Ezau mócht de eerstgeboortezegen niet krijgen!
Een zegen is een toezegging van goede omstandigheden waarin de mens mag leven
en zich ontwikkelen.
Jakob en Ezau zijn totaal verschillende persoonlijkheden. Zij hebben een geheel
verschillende aanleg. 

Jakob ontving via een omweg toch de zegen die bij hem toekwam, Ezau eveneens.
De landbouw en veeteelt heeft gezorgd voor alle verdere cultuurarbeid. Landbouw
lijkt zo eenvoudig, maar is dat beslist niet. De aarde laat zich maar moeilijk
bewerken. Vooral in het begin toen de mensen nog geen, of heel primitief
gereedschap hadden. Aardewerk is paardenwerk. Men moet er een sterk lichaam
voor hebben. Doe daarbij de natuur die altijd tegenwerkt. Denk aan het jonge
kweek dat kan bevriezen, dat door ziekten kan worden aangetast, dat door rupsen en
insecten kan worden opgegeten. Al met al, het leven van de herder en landbouwer
is hard. Jakob en zijn nageslacht heeft de landbouw en veeteelt tot zeer hoog niveau
gebracht. Zie eens hoe de blanke westerse wereld, als de verstrooide schapen van
het Huis Israëls, de wereld hebben vervuld met hun producten, en de wereld tot
voorbeeld dienen met hun productiemethoden.

De zegen aan Jakob lezen wij in Gen.27:27  En hij kwam bij, en hij kuste hem; toen

rook hij de reuk zijner klederen, en zegende hem; en hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is als

de reuk des velds, hetwelk de HEERE gezegend heeft.

28  Zo geve u dan Elohim van den dauw des hemels, en de vettigheid der aarde (aardolie?),

en menigte van tarwe en most.

29  Volken zullen u dienen, en natiën zullen zich voor u nederbuigen; wees heer over uw

broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn,

wie u vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend!

In de zegen zelf is het verschil tussen Jakob en Ezau reeds te zien. Jakob krijgt
vette grond toegemeten, en Ezau zal ver verwijderd zijn van vette grond en zal op
zijn zwaard leven.
Ezau krijgt een andere "zegen", Gen.27:38  En Ezau zeide tot zijn vader: Hebt gij maar

dezen enen zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader! En Ezau hief zijn stem op, en

weende.

39  Toen antwoordde zijn vader Izak en zeide tot hem: Zie, de vettigheden der aarde (ook

olijfolie?) zullen uw woningen zijn, en van den dauw des hemels van boven af zult gij

gezegend zijn.
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40  En op uw zwaard zult gij leven, en zult uw broeder dienen; doch het zal geschieden, als

gij heersen zult, dan zult gij zijn juk van uw hals afrukken.

41  En Ezau haatte Jakob om dien zegen, waarmede zijn vader hem gezegend had; en Ezau

zeide in zijn hart: De dagen van den rouw mijns vaders naderen, en ik zal mijn broeder

Jakob doden.

De Nieuwe Vertaling geeft meer het verschil aan tussen de zegen van Jakob en de
"zegen" van Ezau.

Izaäk was blind en geheel ongeschikt om in zulk een aangelegen zaak als het
uitdelen van de zegen, een goed besluit te kunnen nemen. Izaäk ging af op z'n
smaak, leefde bij zijn zintuigen, bij de reuk des velds via de klederen.
Izaäk leefde niet bij de Geest en kon niet eens onderscheiden tussen de karakters
van zijn twee zoons. Izaäk wilde de jagerszegen aan een landbouwer geven, en
omgekeerd.
Op welk een drama zou dat zijn uitgelopen. Ezau zou nooit als Jakob hebben willen
leven en werken, en Jakob was geen jager in hart en nieren. Hoe hopeloos zou de
wereld er uit hebben gezien wanneer Izaäk in zijn streven om Ezau te zegenen niet
was verhinderd geworden door Rebecca en Jakob!

Met de landbouw komt tevens de welvaart, het rustige maatschappelijke leven. De
jager bouwt wel een bestaan, maar geen bedrijf op. De landbouwer wel. Ezau mag
dan wel een groot aantal manschappen rondom zich hebben, allemaal jagers en
soldaten. Een bedrijf heeft hij niet. Jakob wel, die heeft een bedrijf en vaart er wel
bij.
Welk een wereld van verschil, de jager en de herder!

In Ezau zien wij een leven dat niet uit Elohim is, dat uitloopt op zelfvernietiging.
Dat wil niet zeggen dat alle jagers perse kwade lieden zijn, en dat alle herders goede
mensen zijn.
In Jakob zien wij het leven van Elohim, een leven dat zich rustig voltrekt in
huiselijke sfeer, dat steeds hoger opklimt. Daar wordt gebouwd, beleid gevoerd,
ontwikkeld en in liefde met elkaar om gegaan.
Ezau niet. Hij was nooit thuis. Altijd er op uit, onrustig. Hij parasiteerde. Edom
verschijnt in de profetieën als de representant van de volken, Jes.34; Jer.49:7-22;
Ez. 35; Obadja. Het lot van Edom in deze profetieën is in de toekomst het
spiegelbeeld van Israël. Edom wordt tot algehele verwoesting, maar Israël dat
verwoest was, wordt hersteld.
Edom krijgt de allerergste vervloekingen over zich; Jakob krijgt de zegen, het
beloofde land, en de gehele aarde. Ezau krijgt de vloek wanneer hij het land van
Jakob ingepikt heeft, Ez.35/36.
Het gaat in het gezin van Izaäk en Rebekka niet om twee gewone personen, het gaat
om twee volken. 
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Jakob is de worstelaar en vasthouder/handhaver  (Je Maintiendrai)
De eerstgeborene volgde de vader in rang en macht op. Van de erfenis ontving hij
een dubbel deel. Hij was de eigenlijke voortzetter van het geslacht.
Ezau zou dus de voortzetter geworden zijn -indien hij de eerstgeboortezegen zou
hebben ontvangen- van de zaadlijn van het Vrouwenzaad.
Ezau zag deze zegen aan zijn neus voorbijgaan. Het goddelijke raadsbesluit luidde
dat de meerdere de mindere zou dienen. Ezau was niet de drager van de lijn van het
Vrouwenzaad! Hij behoorde tot de lijn van het Slangenzaad. Hij was een onheilige,
Heb 12:16  Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een

spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf.

Jakob is de worstelaar, iemand die vasthoudt. Dat begon reeds in de baarmoeder, en
daarna bij de geboorte, waar hij Ezaus hiel vasthield. En te Pniël liet hij de man (de
bode van Ezau, of engel van Ezau) niet gaan, voordat hij diens zegen ontving.
Israël is, strijder met Elohim, de vasthouden.
Elohim komt nooit anoniem, als een man. Wat een wrede Elohim die de heup van
Jakob ontwricht, en waarom? De engel van Ezau heeft Jacobs heup ontwricht, om
de voortplanting mogelijk tegen te gaan! Uit de heup, zegt men, komt het
nageslacht, zie Gen.46:26; Ex.1:5.  Wanneer Elohim of de Bode van Jahweh
verschijnt maakt Hij Zich bekend, oa. als de Vorst van het heir des Heeren,
Joz.5:14.

Ezau was geen man van een standvastig karakter. Hij verkocht zijn
eerstgeboorterecht voor een schotel linzenmoes. Voor het tijdelijke genot van een
bord soep geeft hij Elohims eeuwige zegeningen prijs.
Evenwel wilde Izaäk dat Ezau als hoofd van de familie zou optreden. Het was een
puur vleselijke voorliefde van Izaäk voor Ezau. Waarom pleegde Izaäk geen
overleg met Elohim? Rebecca had wél overleg gepleegd met Elohim toen zij
zwanger was, Gen.25:22.

Tweelingen
Nauwere relatie is niet mogelijk. In een andere brochure ben ik reeds op het
tweelingmysterie ingegaan. Ondanks de nauwe relatie verschillen Jakob en Ezau
hemelsbreed van elkaar.
In Genesis is het hoofdthema de verwekking, de voortgang en bescherming van het
Vrouwenzaad, waaraan de belofte van zegen is gegeven.
Edom ontwikkelt zich als een buiten-Israël-volk, buiten de Vrouwenzaadlijn. Ja,
Ezau toont van het Slangenzaad te zijn.
Adam krijgt de zegen dat uit hem de mensheid zal voortspruiten. Bij Noach en zijn
zonen zien wij dat de volkenwereld voltallig is, 70 volkeren.
Het gaat in wezen om het ene volk, om Israël, totdat dát verwekt is.
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Steeds gaat het vanaf Adam om de eerstgeborenen en om het land Kanaän. Wij zien
dat satan zijn zaad steeds als eerstgeborene weet te presenteren, maar hoe de
gedachten van Elohim anders zijn. Niet Kaïn, niet Ismaël, niet Ezau!
Kanaän was een voorwaardelijk bezit. De voorwaarden zijn verbroken. Israël kreeg
een nieuwe toezegging, de "bestelde plaats", 2 Sam.7:10, om daar in veiligheid te
wonen.
Edom zal het land Kanaän wederrechtelijk innemen, Ez.35, maar zal totaal worden
vernietigd. Hij heeft het mis gehad. Elohim is niet landgebonden, wel
woordgebonden.
Het gaat niet zozeer om Kanaän. Jakob is een groot deel van zijn leven daar niet
geweest.
Zijn zonen, behalve Benjamin, zijn niet in Kanaän geboren en er ook niet begraven,
zover wij weten. Zij zijn in Egypte gestorven, en alleen van Jozef weten wij dat zijn
beenderen meegenomen werden naar Kanaän.
Ezau heeft het land ingenomen, terwijl Jahweh daar nog was, daar nog
tegenwoordig was met Zijn Tempel. Dat is de grote zonde van Edom, Ez.35-36..

De zegening
Toen Rebekka van Izaäk vernam wat hij van plan was, Ezau te gaan zegenen, greep
zij naar de list, om Izaäk om de tuin te leiden. Had Elohim dan niet regelrecht
kunnen ingrijpen?
Nee, dat deed Hij niet. Hij vraagt van ons soms inventiviteit en vindingrijkheid om
zelf de boze af te slaan. 
Altijd maar weer hoort men de theologen spreken over de leugens en het bedrog
van Rebekka en Jakob. Ook de verklaarders meten de zogeheten leugens van Jakob
en Rebekka breed uit, alsof zij met Ezau hebben te doen.
En waarom? Ezau had toch eerlijk zijn eerstgeboorte verkocht aan Jakob. Ezau, en
ook Izaäk, was toch heel verkeerd bezig om ondanks de verkoop van zijn
eerstgeboorte toch nog wel die zegen in ontvangst te willen nemen. Het bedrog ligt
bij Ezau, eerst en vooral! En Izaäk zat helemaal bezijden de bedoeling van Elohim,
door Ezau te willen zegenen. Ezau wist het nog drommels goed dat hij zijn
eerstgeboorte verkocht had, zie Ge 27:36  Toen zeide hij: Is het niet omdat men zijn

naam noemt Jakob, dat hij mij nu twee reizen heeft bedrogen? mijn eerstgeboorte heeft hij

genomen, en zie, nu heeft hij mijn zegen genomen! Voorts zeide hij: Hebt gij dan geen zegen

voor mij uitbehouden?

Ezau heeft het verkopen van zijn eerstgeboorte als bedrog van Jakob opgevat,
maar alzo dacht Elohim er niet over, zie Hebr.12:16, waar Ezau een onheilige wordt
genoemd.

Het is waar, toen de uit het veld komende Ezau uitgeput was, sloeg Jakob zijn slag.
Er wordt geruild, en waar twee ruilen, zal er één huilen.
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Ezau was uitgeput en besefte toen dat hij sterfelijk was. Wanneer hij geen eten zou
krijgen, zou hij sterven. Hij verloor zijn eerstgeboorterecht even uit het oog. Ezau
verachtte zijn eerstgeboorte, dus is het maar goed dat die eerstgeboorte bij een
ánder, bij Jakob terecht kwam die er zeer grote prijs op stelde, en die het echt niet
zou verkopen voor een bordje soep.

Het is terecht en meer dan gerechtvaardigd dat Rebekka en Jakob de list ter hand
namen om Izaäk van zijn in feite duivels-misleidende plan af te brengen. Dergelijke
listen zijn van levensbelang en zijn niet zondig. Daar heeft Elohim zelfs behagen in
dat ze slagen. Denk maar eens aan de list van Husaï om Achitofels raad teniet te
maken. Daar had Elohim toch ook wel regelrecht in kunnen grijpen. Maar nee,
David stuurt Husaï er op uit om via list de goede raad van Achitofel te vernietigen.
Zie ook Joz.2, de list van Rachab met de verspieders. 
En zie eens hoe Jakob listiglijk handelde, op advies en voorlichting NB van de
Engel van Jahweh, tegen Laban, zie Gen. 31:10  En het geschiedde ten tijde, als de

kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief, en ik zag in den droom; en ziet, de bokken, die de

kudden beklommen, waren gesprenkeld, gespikkeld, en hagelvlekkig.

11  En de Engel Elohims zeide tot mij in den droom: Jakob! En ik zeide: Zie, hier ben ik!

12  En Hij zeide: Hef toch uw ogen op, en zie! alle bokken, die de kudde beklimmen, zijn

gesprenkeld, gespikkeld, en hagelvlekkig; want Ik heb gezien alles, wat Laban u doet.

Ook Samuel gebruikt op Elohims bevel de list, wanneer hij naar Isaï gaat om David
te zalven. Dan moet hij zeggen dat het om een offerande ging, om Saul tevreden te
stellen.
Ook Jabin, de vrouw misleidde Sisera en lokte hem in haar tent.
David gebruikte meermalen de list, twee maal bij Achis, 1 Sam.27. "Heilige" listen
mogen, wanneer het gaat om Elohims eer, en indien er mensenlevens op het spel
staan en er groot gevaar door kan worden afgewend, en wanneer de zaak van de
duivel er schade door kan worden aangebracht..

Voor ons mensen zou het van meer en groter geloof hebben getuigd wanneer
Rebekka en Jakob hadden afgewacht hoe Elohim zou hebben ingegrepen. Abraham
heeft immers zulk een groot geloof gedemonstreerd, toen hij Izaäk moest offeren,
en op het laatste moment daarin verhinderd werd. Op gelijke wijze zou Jahweh ook
hebben ingegrepen wanneer Izaäk de eerstgeboortezegen aan Ezau zou hebben
willen geven. Dan had Jahweh gezegd: Izaäk, Izaäk, zegen Ezau niet, maar Jakob!

Izaäk en Ezau handelden in strijd met Elohims raadsbesluiten. Daarom moesten
Rebekka en Jakob aan Izaäk en Ezau een koekje geven dat van hun eigen deeg
gebakken was!
Ezau bleek de oneerlijkheid zelve te zijn! Hoewel wetend dat hij zijn eerstgeboorte
rechtens kwijt was geraakt, bleef hij zich toch Izaäks eerstgeborene noemen, zie
Gen.27:32.
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Dus ontving Ezau niet anders dan zijn verdiende loon toen hij zag dat Jakob hem
een stap voor was geweest.

Izaäk werd gewaar dat hij om de tuin was geleid door Jakob. Heel merkwaardig is
de reactie van Izaäk. Izaäk constateert rustig en stelt vast in zijn antwoord aan Ezau:
Ik heb Jakob tot een heer over jou gesteld, en ook zál hij gezegend zijn; met koren
en most heb ik hem begiftigd. Izaäk buigt zich voor de hógere leiding die in en
achter de misleiding zat en gaf zich ineens over aan het goddelijk bestuur.
Wie weet was het een verlichting voor Izaäk dat het zo was gelopen.
Ja, Ezau rekende nog wel met zijn oude vader. Die oude vader van hem was toch
maar genegen geweest hem de eerste zegen te willen geven, dat was toch maar edel
van zijn vader. Zeg me geen kwaad van Izaäk tegen Ezau. Nee, de wens van zijn
vader en moeder volbrengen, dat niet. Ezau nam tegen hun wil in vreemde
vrouwen. Daarin bewees hij niet de voortzetter van de goddelijke zaadlijn te kunnen
zijn. Maar goed, als het om de zegen gaat, ja, dan had hij toch wel een goeie vader!
Hij had nog wel zwakke plekken in zijn hart voor zijn vader. Wacht maar, zei hij,
als mijn vader dood is, dan zal ik met Jakob afrekenen! 

Jacobs worsteling met de tijdelijke dingen is karakteristiek geworden in heel de
geschiedenis van Israël. Jakob is de vader geworden van een volk dat met Elohim
heeft geleefd, met Zijn wetten, rechten en inzettingen. Daaronder waren oprechte
bidders en gelovigen. Daarentegen is Ezau een volk geworden van parasieten,
woekeraars, moordenaars, onheiligen, broederhaters. Jakob kende het geheim om
het tijdelijke los te laten en het toekomende te winnen, het verlies van eigen leven.
Zoals Israël oudtijds leefde en zoals de blanke westerse naties leven als Israëls
nazaten, treffen wij nergens elders op de aarde aan. Zij delen in grote welvaart,
leven algemeen in vreedzaamheid, met toewijding aan Elohim en de mensen.

Jakob meende dat de eerstgeboorte "koopbaar" was, en Ezau dacht dat ze
verkoopbaar was. Ezau hechtte als pessimist niet veel waarde aan zijn
eerstgeboorte. Ik ga toch sterven, zei hij.
De geschiedenis herhaalt zich. Rebekka vermomde Jakob, en momenteel vermomt
Ezau zich tot Jakob (de joden zeggen dat ze Israël zijn, maar liegen het, Openb.2:9).

Zoals gezegd denken wij westerlingen dat er groot bedrog in het spel heeft gezeten.
De oosterling kijkt daar anders tegenaan. Rebekka hoorde van het plan, dat Izaäk
Ezau wilde zegenen. Zij handelt snel en neemt de vloek op zich indien deze Jakob
mocht treffen. Samen waren Rebekka en Jakob het er over eens dat Ezau de
eerstgeboorte niet mocht krijgen.
Op de vraag van Izaäk, hoe het kwam dat het wildbraad zo gauw gevonden was, zei
Jakob: Omdat Jahweh uw Elohim het mij heeft doen ontmoeten.
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Wij zouden zeggen dat deze vrome leugen toch wel het toppunt van bedrog is, nog
wel in de naam van Elohim gedaan.
Was dit de taal van een rechtschapen en godvrezend man?
Voor de oosterling gelden andere maatstaven. Men kan best iets aan te merken
hebben op de handelwijze, maar het gaat om het doel. Izaäk en Ezau waren fout,
fout in het uitvoeren van het goddelijk raadsbesluit, dus waren alle middelen
gerechtvaardigd hun fout ongedaan te maken. De Bijbel geeft Rebekka en Jakob
dan ook geen enkele blaam, ondanks dat zij hun vader op geraffineerde wijze erin
hebben laten lopen.

Izaäk herkende nog wel dat het Jacobs stem was. Hij wilde zich verdere zekerheid
verschaffen en meende daarbij zijn tast- en reukzin te kunnen gebruiken.
Izaäk had op de vraag: "Wie zijt gij mijn zoon?" verwacht dat hij ten antwoord zou
krijgen "Ik ben Jakob", daar hij aan de stem hoorde dat het Jakob was.
Maar nee, de stem zij tegen hem dat hij Ezau was, zijn eerstgeborene.
Na de zegening kwam Ezau, en Izaäk stelde dezelfde vraag: "Wie zijt gij mijn
zoon?"
Izaäk verwachtte dat het Jakob zou zijn, maar nee, ook nu kreeg hij ten antwoord
dat het Ezau was, en aan de stem hoorde Izaäk dat dat inderdaad het geval was.

De stem is weliswaar Jacobs stem, maar de handen zijn Ezaus handen. 
Dat geldt heden nog. De stem van de joden is "Jacobs stem", maar hun handen
(activiteiten) zijn Ezaus handen!
Izaäk doet tenslotte nog een regelrechte vraag, op de man af: Zijt gij werkelijk
Ezau? Ja, was het antwoord.
Jakob kon geen stap terug, anders zou hij de vloek krijgen. Hij moest verder, en
zegt: Ja, ik ben Ezau! En daarmee loog hij niet! Jakob had rechtens de naam Ezau
gekocht, door de schotel linzenmoes. Jakob mocht zich terecht van de naam Ezau
bedienen!

Izaäk wist het niet meer, totaal verbijsterd en zonder richtingsgevoel. Izaäk heeft
getwijfeld. Lieten hem nu al zijn zintuigen in de steek? Ten laatste vraagt hij om
een kus. Dat is het bewijs van innerlijke genegenheid, van vertrouwen. De kus
moest alle twijfel bij Izaäk wegnemen.
Nu moest de "bedrieger" toch wel bezwijken, door het teken van tederste trouw te
moeten geven. En Jakob gaf hem die kus. En ook dat was geen schijn of valsheid.
Jakob had zijn vader lief. Jakob was immers Izaäks eigen zoon, terwijl Ezau een
bastaard bleek te zijn.
Toen rook Izaäk de reuk des velds en gaf zich gewonnen! De geur des velds nam
uiteindelijk alle twijfel weg. En juist met die veldgeur begint de grote zegen!

Gen.27:27 Zie, de reuk mijns zoons is als de reuk des velds, hetwelk Jahweh gezegend heeft.
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Inderdaad, Izaäk, dat heb je goed gezegd. Maar dan niet de reuk van de Ezau-
jagerij, maar van de herder en landbouwer Jakob! Want ook Jakob zat niet enkel in
een stoel in zijn tent. Ook Jakob werkte op het veld. Dus het onderscheid tussen de
reuk van Jacobs en Ezaus klederen was minimaal. Moest dat nu de doorslag geven
aan Izaäk?

In hetgeen Izaäk nu ging uitspreken over de zegen, is hij niet meer zichzelf. Tot nog
toe was Izaäk maar met zichzelf bezig, met zijn eigen maag en lekkere hapjes, met
Ezau die voor die lekkernijen zorgde.
Maar nu, in de zegen, nu horen wij niets meer over de jacht en de lekkere  hapjes.
Nu is alleen de landbouwer en herder in beeld, die de "bevochtiging" des hemels
toegewezen krijgt, met de heerschappij over zijn broederen (de superioriteit van
Jakob/Israël over Edom, het Vrouwenzaad over het Slangenzaad.
Izaäk moest zichzelf verliezen, en dan gaat het vanzelf. En Izaäk bekende het ook
ruiterlijk tegenover Ezau: Ja, ik heb je broer Jakob gezegend, ook zál hij gezegend
zijn!
Onwetend heeft Izaäk Jakob gezegend, menend dat het Ezau was. Maar nu erkent
hij dat Jakob inderdaad de juiste persoon was voor die zegen.

De zegen luidde als volgt:
Gen.27:27  En hij kwam bij, en hij kuste hem; toen rook hij de reuk zijner klederen, en

zegende hem; en hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is als de reuk des velds, hetwelk de

HEERE gezegend heeft.

28  Zo geve u dan Elohim van den dauw des hemels (vocht), en de vettigheid der aarde (de

beste kleigronden), en (om een) menigte van tarwe en most (voort te brengen).

29  Volken zullen u dienen, en natiën zullen zich voor u nederbuigen; wees heer over uw

broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn,

wie u vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend!

Dat is exact wat Jahweh aan Rebekka had toegezegd, Gen.25:23 en 27:29
Ezau was "misleid" door de maaltijd, het bord soep van Jakob. Izaäk is eveneens
"misleid" door het wildbraad. Wij zien dat Izaäk en Ezau met hun overwaardering
voor voedsel op een lijn staan.
Ezau zal ver weg van het vette der aarde leven, op zijn zwaard.
Ezau heeft weliswaar nog enig toekomstperspectief. Kon Izaäk het niet nalaten
Ezau toch nog iets goeds te geven?  Izaäk belooft Ezau dat hij zich zal ontrukken
aan Jacobs overheersing, ja, dat hij nog een poosje Jakob zal overheersen. In het
laatste der dagen, in de eindtijd. Het einde dezer eeuw is Ezau, het begin van de
toekomende eeuw is Jakob.

Jakob was zijn leven niet zeker en is gevlucht. Hij kwam bij Laban terecht en
ontmoette daar zijn tweede tegenspeler.
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Ezau zijn broer was de rode, en Laban (betekent wit) werd zijn witte of blanke
tegenspeler. Ezau was andersoortig, totaal verschillend aan Jakob, Laban was
gelijksoortig.
Jakob wordt door Laban bedrogen. Hij krijgt Lea in plaats van Rachel. Er vindt een
verwisseling plaats van eerstgeborenen. Jakob had de eerstgeboorte van Ezau
gekocht, overgenomen. Jacobs keus was Rachel, maar hij krijgt Lea. Laban
presenteerde Lea alsof het Rachel zou zijn. Dat is slim, slim-slecht.

Verzoening
Er vond na Pniël verzoening plaats tussen Jakob en Ezau. Jakob bood Ezau in feite
de eerstgeboortezegen aan. Jakob gaf terug wat hij van Elohim in de zegen had
ontvangen.
Jakob zei tegen Ezau: "Neem toch deze zegen aan, Gen.33:11." Jakob smeekte
Ezau de zegen aan te nemen, (ongeveer 600 stuks vee).
Ezau had zich kunnen wreken, maar deed dat niet. Zijn nageslacht zou de wraak
nemen, en heeft dat ook gedaan. Zij hebben de Heiland vermoord en lasteren Hem
geduriglijk in hun Talmoed. Zij hebben het volk Israël niet geholpen toen dat
weggevoerd werd. Zij hebben zich daarin verheugd en hebben toen het land en de
Tempeldienst wederrechtelijk toegeëigend.

De vettigheid der aarde
Vettigheid is een levensvoorwaarde, is het edelste van het leven. Diverse teksten
wijzen daarop, als Richt.9:9; Job 36:16; Ps.36:9, 63:6, 65:12, Jes.17:4, 55:2;
Jer.31:14.
Vet is om te offeren, om Jahweh terug te geven wat wij van Hem ontvingen. Van
dat vet der dieren moest het offeraltaar branden (roken).

Het vette der aarde, dat is de overvloed aan goed en krachtig voedsel, vruchten,
gras, bloemen en bomen. En welke volken hebben deze overvloed ontvangen? Dat
zijn de blanke westerse volkeren in kustlanden, langs de Noordzee, Noord Amerika,
Zuid Afrika, nl. de Israëlieten in de verstrooiing!

Voor Jakob geldt de stoffelijke levenswet: Eet en verzadigt u!
Wanneer de maag leeg is, komt de mens er niet toe zijn hart en geest te
ontwikkelen.
De mens is een hongerlijdend wezen. Nog wel niet zo erg als een koe, die de hele
dag moet kauwen en eten. Toch is eten een heel voornaam ding voor de mens. Dus
is het een heerlijke zegen om overvloed toegewezen te krijgen.
Immers, wanneer het voedselvraagstuk voor een volk is opgelost, komt het daarna
tot andere grote ontwikkelingen.
De mensheid meent nog wel dat vlees en geest hetzelfde zijn, maar dat is het niet.
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In de Middeleeuwen werd het hoogste en heiligste uitgebeeld door dingen die men
at en dronk. Dát was het hoogst bereikbare ideaal van de mens op aarde, altijd maar
eten, maaltijd na maaltijd. En die trend zien wij vandaag de dag weer, door de
welvaart, wanneer wij zien wat een geld er al niet aan eten wordt uitgegeven in de
restaurants. Etentje na etentje, alsof dat het hoogste ideaal van de mens is om bij te
leven.
Wat zei de Heiland tegen de verzoeker?
Mt 4:4  Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet

leven, maar bij alle woord, dat door den mond Elohims uitgaat.

De Middeleeuwse mens dacht zich de hemel in als plaats van vette maaltijden, waar
de mens maar kan eten en drinken naar begeerte. In de Middeleeuwen moest overal
een feestje van gebouwd worden waar men heerlijk kon eten. Ook diezelfde trend
zien wij vandaag. Vroeger (maar ook nu) maakte men doopfeesten, en dat liep
dikwijls uit de hand, door de weelde aan eten en drinken. Ook tijdens
begrafenisplechtigheden was het dikwijls een grote zwelgpartij.

Vettigheid der aarde en lekkernijen daarbij als toevoeging. Lekkernijen zijn aparte
smakelijke toetjes, die het leven een aparte glans geven. Het gaat daarbij vooral om
de smaak en het gezicht der ogen. Of al die smakelijke dingen ook nuttig en gezond
zijn is maar de vraag.
Toch is nuttig voedsel alleen niet genoeg om een mens lichamelijk en geestelijk
gezond te houden. Ten laatste verveelt het eenzijdige, zoals Israël walgde van het
Manna in de woestijn. Het is bewezen onder soldaten en scheepslieden dat de mens
behoefte heeft aan een versnapering. In overlevingspakketten doet men dan ook
altijd wat snoepgoed en chocolade.
Lekkernijen strelen de tong, maken het hart vrolijk en verlichten de ogen.
En juist deze lekkernijen zijn in de zegeningen over Israël opgenomen, zie
Gen.49:20  Van Aser, zijn brood zal vet zijn; en hij zal koninklijke lekkernijen leveren.  

Alle levensbehoeften dienen zich vooral aan ons op door hun geur, kleur, smaak en
vorm, Denk aan de prachtige vruchten, noten, dranken, salades, groenten, etc.
Ook het brood, in hoeveel vormen en soorten wordt het ons al voorgezet, en het
verveelt nooit! Dat is een grote zegen!
Aan het begin van het eten wensen wij elkaar "smakelijk eten" toe.
Smakelijk, daarin ligt de wereld van de stof en al wat uit de stof is voortgekomen.
Alle leven, plantaardig of dierlijk, dat buiten ons is en dat wij mogen eten, beveelt
zich aan door smakelijkheid! Dat maakt de maaltijd tot een vreugde. Zouden wij de
Gever van dat alles daarvoor niet danken?
De prachtige vruchten en voortbrengselen van de natuur nodigen ons uit ervan te
eten. Daarmee vervullen zij een levenswet, want indien wij niet zouden eten, wij
zouden sterven.
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Lekkernij kan zich echter tegen ons keren. Dan wordt de lekkere tafel ons tot een
strik, zie Rom.11:9  En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een

aanstoot, en tot een vergelding voor hen. 

Bij ongehoorzaamheid en het alleen leven bij brood en spelen, wordt onze tafel ons
tot een strik. De lekkernijen kunnen ons de das omdoen. De mens is wat hij eet. 
Juist onze westerse samenleving heeft welvaartsziekten voortgebracht, en dat ligt
voornamelijk aan het eten. Wij zijn aan de natuur voorbijgegaan. Wij hebben
allerlei geur-, kleur- en smaakstoffen toegevoegd aan het eten. Wij hebben allerlei
afvalproducten veredeld tot snoepgoed voor onze kinderen. Wij laten onze kinderen
volop genieten van alle snoepgoed, slechte ijssoorten, patat, snacks en bewerkte
voedingen.
Wij hebben de zegeningen misbruikt, zodat de zegen zich tot een vloek omkeerde.

In het Messiaans Vrederijk zal Israël weer de weg van de natuur terugvinden. Dan
wordt er weer naar Elohims wetten geleefd. Dan zal Hij Israël de gezondheid
teruggeven, lees Jer.33:6  Zie, Ik zal haar de gezondheid en de genezing doen rijzen, en

zal henlieden genezen, en zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid.

5.9  Genetische Oorlogvoering
1Pe 2:9  Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een

heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen,

Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

 Geslacht, zie Strongs = 1085 genos {ghen'-os}
 from 1096; TDNT -1:681,117; n n

 AV  -kind (5) -kindred (3) -offspring (3) -nation (2) -stock (2) -born (2)-diversity

(1) -misc. (3) [21]

 1) race

   1a) offspring 1b) family  1c) stock, race, nation (i.e. nationality or descent from a

     particular people  1d) the aggregate of many individuals of the same nature,

     kind, sort or species

De Schepper heeft ons als het Vrouwenzaad geheel apart geschapen, eigensoortig,
voorzien met geheel aparte genen, aan Zijn BEELD gelijk, Gen. 1:27.
En hoe zou Jahweh nu Zijn Vrouwenzaad heilig en zuiver weten te bewaren tegen
alle inmenging, vermenging en bevuiling van buitenaf of van binnenuit?
Er was een grote tegenstander van Elohim, namelijk de gevallen hoofdengel
Lucifer, samen met een heel leger, die op de loer lagen om Elohim in Zijn werken
aan te vallen.
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Op welke unieke wijze heeft Elohim Zijn mens(en) gemaakt en in Zijn mens(en)
allerlei beveiligingen ingebouwd zodat zij zich konden vermenigvuldigen, vreemde
invloeden weer opgeheven konden worden en Zijn zaad onvernietigbaar zou zijn?

Wij weten allemaal dat de voortplanting geschiedt via het geslachtsverkeer tussen
man en vrouw.  Over de vraag wie of het eerst geschapen werd hoeven wij niet lang
na te denken, want de Schrift zegt ons dat Adam éérst geschapen werd en daarna de
vrouw uit hem is gemaakt.  Bij de mens is er geen sprake van evolutie, maar van
schepping. Toch is het een vaststaand feit dat de oorsprong van man en vrouw
gemeenschappelijk is. Mannen en vrouwen (jongetjes en meisjes) beginnen hun
baarmoederlijk bestaan met dezelfde seksuele anatomie. Het mannelijke en
vrouwelijke geslachtsorgaan ontstaan beide uit hetzelfde orgaantje. En er zijn meer
dingen die een gemeenschappelijke oorsprong hebben, denk aan de borsten bij man
en vrouw (bij de man niet ontwikkeld). Daarmee wist Darwin geen raad, hij
suggereerde dat mannen ooit zoogden. Na een week of tien begint het embryo in de
baarmoeder uit te groeien tot jongen of meisje. Dit feit is pas in onze eeuw ontdekt!

In de menselijke lichaamscellen zitten (mitochondriën) onderdeeltjes die ooit
zelfstandige organismen zijn geweest, doordat ze een eigen DNA hebben.
Het leven vergt continue verandering om stabiel te blijven.  Ons lichaam wordt
constant vernieuwd. Elk jaar wordt 98% van onze atomen vervangen. En toch
verouderen wij. Het leven is dus uiterst kwetsbaar en gevaarlijk.
Om te bestaan en voort te bestaan hebben wij stoffen van buitenaf nodig, en die
állen vormen tevens een bedreiging voor ons. Kijk maar naar zuurstof. 
Zuurstof is een chemische stof die bijvoorbeeld ijzer doet roesten, en ook via de
zogenaamde vrije radicalen allerlei onderdelen van het lichaam beschadigt. Toch
kan onze ademhaling niet zonder zuurstof, want zuurstof verschaft ons leven. Na
ongeveer 300 miljoen keer ademhalen is het leven van mens en dier ten einde.

Een mens heeft reparatie-enzymen in het lichaam (super oxide-dismutase) en aan de
hand van de concentratie daarvan kan men ongeveer onze levensduur voorspellen.
Lichaamscellen delen zich waardoor nieuwe cellen ontstaan, maar na ongeveer 70
delingen is het over. 
Sommige cellen (o.a. de zaad- en eicellen) hebben enzymen die de eindjes van de
chromosomen (de telomeren) beschermen. Die cellen gaan dan óver de 70-
delingenstreep heen.
Het leven, en vooral de voortplanting, is een groot geheim. Veel raadselen zijn in
onze eeuw opgelost, maar bij elke oplossing ontstaat wel weer een nieuw raadsel.

Het DNA-molecuul bevat in een chemische code de informatie waarmee ons
lichaam wordt opgebouwd. Die chemische code is gebaseerd op de volgorde van
vier stoffen,  respectievelijk afgekort A,T,C,G, ....
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Merkwaardig is dat meer dan 90% van ons DNA uit een soort bestaat waarmee het
lichaam schijnbaar niets doet. Slechts een klein deel van het DNA wordt omgezet in
eiwitten, en dat zijn de bouwstenen van het lichaam. De rest heeft zover wij weten
geen voor ons verklaarbare functie. Wij weten nog niet waar dat voor zou kunnen
dienen, zeggen de wetenschappers. Maar waarschijnlijk heeft dit soort “nutteloze”
DNA toch een geheime betekenis, alleen kunnen wij die nog niet lezen of
ontcijferen.
Het leven en het sterven blijft mysterieus, vol met geheimen.

Adam is eerst geschapen. Nu beweren sommige wetenschappers dat het leven ooit
eenslachtig is geweest, zodat er geen sprake was van mannelijk en vrouwelijk.
Denk eens in wanneer wij mensen ongeslachtelijk waren. Dan was er geen seks, en
dan zouden er heel wat zonden niet zijn, denk aan overspel, ontucht, hoererij,
echtbreuk. Maar dan zou er ook geen liefde zijn, geen huwelijk, geen gezin, etc.
De Schepper heeft er voor gekozen dat de meeste levens op deze aarde zich
voortplanten via het geslachtsverkeer, de seksuele gemeenschap. Maar het kan ook
anders, denk aan de paardenbloem met zijn steriele stuifmeel.
Wanneer wij het doel  kennen van de geslachtelijke voortplanting, dan heeft onze
Schepper het toch wel zéér knap gedaan!
In het voortbestaan en bij de ontwikkeling van alle leven en soorten, draait álles om
het doorgeven van de eigen genen, om de soort zuiver te houden.
En om dát proces zo feilloos mogelijk te laten verlopen zou men geneigd zijn te
stellen dat de Schepper dan maar beter de mensen ongeslachtelijk had kunnen
maken. Bij ongeslachtelijke voortplanting geeft een individu namelijk 100% van
haar genen door! Immers, bij geslachtsverkeer worden de genetische eigenschappen
van man en vrouw “gemengd”. Voeg daarbij dat seks maar half zo effectief is,
omdat er bij geslachtelijke voortplanting twee individuen nodig zijn, in plaats van
één zoals bij ongeslachtelijke voortplanting. Dus moet de reden waarom de
Schepper ons tóch tweeslachtig maakte een doel hebben. Niet omdat Hij of wij dat
zo leuk vinden, of om ons bezig te houden. Nee, Hij gaf het geslachtsverkeer omdat
er een groot belang op het spel staat. Er zijn immers wel meer leuke dingen in het
leven, maar dat is niet de reden van hun bestaan. Eten is ook leuk, maar het doel
ervan is om ons in het leven te houden.

Een paar redenen waarom de Schepper aan ons mensen, en ook aan de meeste
dieren en planten, de tweeslachtigheid gaf zullen wij u noemen:
1. Het geslachtsverkeer biedt een bescherming tegen schadelijke wijzigingen
(mutaties) van onze genen.
De Schepper wist wat er met ons mensen zou kunnen gebeuren in een wereld
waarin Zijn tegenstander op de loer lag om Zijn producten in de kiem te smoren, te
vernietigen. Lucifer zou proberen onze genetische code te wijzigen, of totaal te
ruïneren. Door het geslachtsverkeer van Eva met Nachash is er een schadelijke
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mutatie ontstaan. Bij elke celdeling wordt ons DNA-molecuul, dat miljarden letters
bevat, gekopieerd. Tijdens dat kopiëren kunnen foutjes worden gemaakt. Er is via
Eva foutieve informatie in het Vrouwenzaad gekomen die wordt doorgegeven, en
die fouten leiden tot ziekten. Wanneer de fouten zich als maar door opstapelen,
sterft de soort langzaam uit. Het unieke van de geslachtelijke voortplanting is, dat
daardoor mutaties kunnen worden uitgefilterd (weggewerkt). Sommige kinderen
erven dan nog wél de mutaties, maar anderen niet. En de eersten hebben dan ook de
beste overlevingskansen. Als voorbeeld van deze uitfiltering geldt Ezau en zijn
nageslacht, dat na drie geslachten weer in Israël mocht worden opgenomen, zie:
Deut.23:7  Den Edomiet zult gij voor geen gruwel houden, want hij is uw broeder; den

Egyptenaar zult gij voor geen gruwel houden want gij zijt een vreemdeling geweest in zijn

land.

8  Aangaande de kinderen, die hun zullen geboren worden in het derde geslacht, elk van die

zal in de vergadering des HEEREN komen.........

2. De geslachtelijke voortplanting is ook een wapen tegen parasieten (virussen en
bacteriën). Wanneer een virus of  bacterie eenmaal is binnengedrongen en het
afweersysteem is gepasseerd van het lichaam van een vader of moeder, dan lukt
hem dat evenzeer bij een genetisch identiek nageslacht. Vandaar dat de Schepper
zorgde voor steeds nieuwe variaties. En dat geschiedt door via de geslachtelijke
voortplanting het zaad steeds te mengen (de genetische kaarten te schudden).
Daardoor worden sommige kinderen van de ouders volledig immuun voor het virus
of de bacterie.
Dus is het huwelijk (het geslachtsverkeer) een teken van hoop in deze schepping,
van overlevingsmogelijkheden, van herstel na aanslagen.
Volmaakte wezens kunnen ongeslachtelijk zijn en zijn dat waarschijnlijk ook, denk
aan de Engelen. Maar wij, die nog op weg zijn naar de volmaaktheid, trekken juist
grote voordelen uit de geslachtelijke voortplanting. Hieruit blijkt dat onze Schepper
Zijn tegenstanders en ónze belagers altijd vér vooruit is!

5.10  Genen sturen ons gedrag
Wanneer vrouwen - en dit geldt ook voor elke diersoort, wetend dat dieren veel
kieskeuriger zijn dan mensen - ruiken aan kleren van mannen om hun geur op te
nemen, kiezen vrouwen instinctmatig voor de geur van mannen met een ánder
immuunstelsel dan zijzelf hebben. Op die wijze heeft de Schepper ervoor gezorgd
dat twee mensen van eenzelfde soort kiezen voor verschillende afweerstelsels om
daarna kinderen te verwekken, zodat de kinderen de afweer van beide ouders
krijgen en dus minder kans op ziekte hebben. Tevens is gebleken dat mannen en
vrouwen voorkeur hebben voor bilaterale symmetrie bij hun partnerkeuze. Dat wil
zeggen dat de linker- en rechterhelften van het gezicht en van het gehele lichaam
liefst gelijk moeten zijn. En symmetrie houdt blijkbaar weer verband met
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gezondheid, met evenwicht. Dus krijgt men daardoor een beter nageslacht en
worden alle afwijkingen door de natuur zelf weggeselecteerd.
Want waarom vallen mensen op elkaar, waarom worden mensen verliefd op elkaar.
Men zegt wel dat soort altijd de soort opzoekt. Daar zit iets in. Ezau zocht ook twee
vrouwen op die bij hem pasten, en uit Ezau’s keuze blijkt tevens zijn eigen afkomst.
Die vrouwen waren echter een kwelling voor Izaäk en Rebekka. Zie Gen. 26:34 Als

nu Ezau veertig jaren oud was, nam hij tot vrouw Judith, de dochter van Beeri, den

Hethiet, en Basmath, de dochter van Elon, den Hethiet.

Ge 28:9  Zo ging Ezau tot Ismael, en nam zich tot een vrouw boven zijn vrouwen,

Mahalath, de dochter van Ismael, den zoon van Abraham, de zuster van Nebajoth.

Iedere cel in de natuur heeft een karakteristiek herkenningsteken. 
Men kan vragen hoe afzonderlijke cellen uitgerust kunnen zijn met deze
karakteristieke herkenningstekenen, wanneer alle cellen in het lichaam immers van
één eicel afstammen.
Dat komt doordat het systeem van de celdeling zélf langs chemische weg een aantal
chemische sondes kent in haar ontwikkeling, en daarbij van het organisme
gedeeltelijke informatie weghaalt uit één bron. Veel cellen bevatten dergelijke
herkenningstekenen in de vorm van receptoren of antilichamen die elke cel zelf
produceert. Deze antilichamen zijn van belang voor ons immuunsysteem. En dat
immuunsysteem is zó veelzijdig, dat een indringer (antigen) weinig kans heeft
binnen te kunnen dringen. De indringer zal direct herkend worden en door
chemische bindingen onschadelijk worden gemaakt. Alleen bij een massale invasie
hebben indringers kans van slagen. Via het lymfesysteem wordt dan snel een grote
groep speciale antilichamen opgeroepen om de indringers de pas af te snijden. En
wanneer dit proces succes heeft, spreken wij van immuniteit.
Momenteel wil men via allerlei inentingen de mensen immuun maken, maar
daardoor werkt men de natuur juist tegen en maakt men onze eigen
immuniteitssystemen minder actief.

Cellen volgen een streng disciplinair systeem bij de celdeling en worden compleet
gereproduceerd. Daarna wordt er pas beslist welke cel gemobiliseerd moet worden
en welke niet. Kunstmatig kan men een heel organisme reproduceren door de kern
van een lichaamscel in te planten in een eicel waarvan men de kern verwijderd
heeft. Dat zien wij bij genetische manipulatie en klonen.
Moleculen kennen geen individuele trouw. Alle bouwstenen (de eiwitten) van
kleine moleculen zijn, in de gehele organische wereld, linksomdraaiend.
Eiwitten vormen linksomdraaiende spiralen.
Dat is bij nucleïnezuren precies omgekeerd, deze zijn rechtsomdraaiend.
Dus zijn in één molecuul twee spiralen waar te nemen, waarvan de ene linksom- en
de andere rechtsomdraaiend is.
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 Het lijkt ons zeer merkwaardig dat in één molecuul twee tegengestelde
draairichtingen aanwezig zijn. Dat moet toch een reden hebben en kan niet berusten
op blind toeval. Blind toeval bestaat niet. De natuurwetten bepalen het "toeval".
Toeval én wet zijn dé twee basisbestanddelen van het scheppings"spel".
Natuurwetten fungeren als spelregels, en deze regels leggen het toeval dus aan vaste
banden, waardoor er natuurlijk evenwicht is, selectie en groei, met daarbij de
overlevingskansen voor de soorten.
Een fabel zal toelichten wat de oorzaak is van de disharmonie (gebroken
symmetrie) in de schepping en schepselen. Daaruit blijkt dat het in de genen zit. 

De fabel luidt als volgt: Er was eens een schorpioen die een grote rivier over wilde
steken. Dat kon hij niet omdat hij niet kon zwemmen. Toen zag hij een schildpad en
vroeg beleefd of deze hem een lift wilde geven naar de overkant. De schildpad
dacht bij zichzelf: dat doe ik niet, want als ik onderweg een steek krijg ben ik er
geweest. Nee, zei de schorpioen, hoe kun je dat nu denken, want als ik dat zou doen
ga ik er zelf ook aan. Ja, dacht de schildpad, dat is nog al logisch, dus laat ik het
maar doen. De schorpioen klom op de rug van de schildpad, en daar gingen ze
samen op weg naar de overzijde. Halverwege gaf de schorpioen de schildpad tóch
een steek. De schildpad voelde dat hij ging sterven en kon nog net vragen: Maar
waarom heb je mij nu tóch nog gestoken, ondanks je belofte? Dat komt, zei de
schorpioen, dat ik het niet kan helpen dat ik zo’n rot karakter heb! Beiden
verdronken.

Op gelijke wijze kwam er bij Kaïn uit wat erin zat, n.l. de moord op Abel, omdat
Kaïn een vrucht was van zijn vader, die een moordenaar was van den beginne.
Joh 8:44  Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen;

die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande

gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt

hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve [leugen]. 

Ook Ezau en Saul en vele anderen kunnen zich niet bekeren of veranderen, daar een
luipaard zijn vlekken niet kan wijzigen. Slechts het goede zaad (Jakob/Israël) is
voor bekering vatbaar.

Veel biologen herleiden de gebroken symmetrie terug tot één voorval in het
verleden. En dat is ook zo. Het is door de val in de engelenwereld ontstaan, alleen
erkennen de meeste biologen dit niet.

Ontwikkeling van het leven in haar beginfase is het gevolg van reproductie, mutatie
en selectie. Bij de selectie is het álles of niets. Dus kan één ding zich slechts
handhaven, en het andere niet. Welk ding er gekozen wordt scheen toeval te zijn.
Of geldt hier het recht van de sterkste?
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Van deze selectiefase hebben alle chemische reacties in de schepping
gebruikgemaakt. Dus werkt selectie (uitverkiezing) als een soort filter, waardoor er
uiteindelijk één systeem, keten of soort overblijft, waarnaar alle leven is terug te
brengen als zijnde de gemeenschappelijke bron ervan. De gebroken symmetrie is
dus niet ontstaan doordat er alleen maar linksdraaiende bouwstenen waren. Wél
heeft een eiwitmolecule een bepaalde vorm en structuur, maar ook deze is verre van
symmetrisch. Eiwitten zijn net als machines die kunnen lassen, snijden, boren,
sorteren, wisselen, transformeren en transporteren, elk met een eigen kwaliteit en
taak, die niet gehoorzamen aan ethische principes. Evenwel blijken symmetrie en
doelmatigheid in nauw verband met elkaar te staan.
Bij de symmetrie in de schepping is het net als bij een viertakt verbrandingsmotor.
De zuigers drijven de krukas aan waarop tandwielen zijn die het
kleppenmechanisme aandrijven. Alles verloopt gesmeerd en harmonisch.
Toch is doelmatigheid niet altijd het doel van symmetrie. In de ontwikkeling van
het leven krijgen slechts de mutanten (de gewijzigde vormen) overwicht als zij een
selectief voordeel hebben. Wil nu een mutant worden uitgekozen voor reproductie,
dan moet hij een voordeel bezitten om uitgekozen te worden. Er zijn echter onder
de mutanten niet veel exemplaren die een voorkeur hebben voor symmetrie, dus
vallen de meesten af.
Regelmatige structuren in de schepping hebben een hogere ontwikkelingssnelheid,
daar een mutant immers op meerdere subeenheden tegelijk moet inwerken, en dus
meer tijd nodig heeft. Vandaar dus dat er in de biologie veel meer symmetrische
dan asymmetrische figuren zijn. De symmetrische kunnen efficiënter hun werk
doen en winnen de concurrentiestrijd. De natuur duldt wel asymmetrie zolang deze
geen afbreuk doet aan de functionaliteit. Nu nog schrikt het leven terug voor het
volmaakt perfecte. Nu nog mag het Slangenzaad tesamen opgroeien tot de
voleinding of oogst.
De schorpioen en schildpad leven nog samen, werken soms samen en gaan soms
samen ten onder. De Schepper echter heeft gezegd dat Zijn zaad zal overleven en
overheersen, Gen.3:15.
Ezau moge Jakob jarenlang achtervolgen, maar Jakob/Israël krijgt de algehele
zegen. De eindoverwinning staat in het begin reeds vast, Gen.3:15.

Wij vragen ons af waarom Elohim in het begin met de aartsvaders geen haast
maakte om Zijn Vrouwenzaad zo snel mogelijk te laten uitgroeien tot een overgrote
meerderheid, om overwoekering door het Slangenzaad te voorkomen? 
O, wat gaat het toch langzaam, zouden wij zeggen! Elohim stelt zich volgens ons o
zo kwetsbaar op.  De lijn van het Vrouwenzaad hangt voor ons gevoel telkens aan
het zijden draadje van een enkel gezin, ja van een enkele man (Abraham en Izaäk).
Was bij Noach het koord reeds dun, bij Abraham en Izaäk is het op z’n dunst. En
dan gelet op de wijze hoe Elohim Zijn zaadlijn voortzet. Als door het onmogelijke
heen. Abraham moet jarenlang wachten, zelfs totdat zijn voortplantingsvermogen -
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en ook dat van Sara - verstorven is en er menselijkerwijze geen nageslacht meer
kan komen op natuurlijke wijze. Hoe uiterst wankel en onstabiel lijkt ons dit werk!
De zaak lijkt hopeloos vast te zitten!
En ook als Izaäk er eenmaal is, verloopt Elohims weg zo wonderlijk. Abraham
moet Izaäk gaan offeren en krijgt hem als uit de dood terug. En Izaäk huwt
Rebekka, en moet wel twintig jaar wachten op nageslacht. Dan rijst een nieuw en
groot probleem. Ezau en Jakob. Jakob ontvangt via allerlei manoeuvres de
eerstgeboortezegen. Maar ook hij heeft blijkbaar niet veel haast om een gezin op te
bouwen. Hij huwt met Lea en Rachel. Maar dan schijnt er meer schot in de zaak te
komen. Nu pas gaat er zich een volk vormen en komt er enige tekening in het
Vrouwenzaad, namelijk het volk Israël. En dan nog maar goed en wel als
familieclan in Kanaän, en daar breekt de honger uit en gaat de familie naar Jozef in
Egypte. Dan beginnen 400 bange jaren. 
Maar dat alles heeft een wijze bedoeling van de Allerhoogste. Wij zullen straks zien
waarom het in het begin zo langzaam ging en dat er grenzen zijn aan de groei (der
wereldbevolking).
Zie eens hoe de bevolkingsexplosie in onze eeuw heeft plaatsgevonden. Wij zouden
bang worden dat het onkruid de tarwe zou overwoekeren. Elohim is daar in het
geheel niet bang voor. Hij kent Zijn schapen en Zijn schapen kennen Zijn stem en
zullen géén ander volgen! Joh.10:27.
In de genen van Zijn schapen zit iets ingebouwd dat onvernietigbaar is.

Er zijn grenzen aan groei, en ook aan menselijke kennis. 
Geleerden als Konrad Lorentz zeggen dat de menselijke samenleving de meest
ingewikkelde van alle systemen op aarde is. En dat onze totale menselijke kennis
nog maar net iets van de buitenste schil weet. De menselijke soort bevindt zich
volgens hem op dit moment op een keerpunt 
in de tijd. Op dat keerpunt staan wij òf voor een ongekende hógere menselijke
ontwikkeling, òf wij staan voor een terugval. Wij zijn op dit moment als mensheid 
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aangekomen op een punt waarop géén terugkeer mogelijk is, gezien groei,
bevolkingsaanwas, kennisexplosie, etc. Dus leven wij in een hoogstgevaarlijke tijd.
Dan.12:4.
Via de natuurwetenschappelijke kennis denkt de mensheid vandaag de dag in staat
te zijn om de ondergang waaraan tot nog toe alle hogere culturen niet zijn
ontkomen, te kunnen ontvlieden. Dit zou dan voor de allereerste keer in de
wereldgeschiedenis het geval zijn! Dat is uniek!
De mens(heid) zou door gezamenlijke inspanning, hoogwaardige technologische
kennis, vereende krachten, in staat zijn, via één wereldregering, één wereldwijd
netwerk van controle, om te overleven en tot een véél hoger levensplan te komen.
Dat is de heilstaat die men zich indenkt via de Antichrist en New Age.

Maar wat is Elohims werkwijze in dezen?
Ik kan geen beter woord bedenken om Elohims werkwijze uit te drukken dan, dat
Hij via terugkoppeling met Zijn Vrouwenzaad Zijn Koninkrijk en heerschappij
over en op deze aarde gaat terugwinnen en herstellen.
En daarmee bedoel ik dat Elohim geregeld éérst Zijn zaad laat uitgroeien, maar dan
terugkoppelt, en het zaad sorteert op kwaliteit (noem dit selectie of uitverkiezen),
waarbij allerlei kwade eigenschappen en varianten uitgefilterd worden. 
Als voorbeelden daarvan zien wij de mensheid van voor de zondvloed, waarvan
alleen Noach en zijn gezin het overleefden. De weg werd eerst verbreed, en daarna
weer versmald tot één enkel gezin. Na Noach weer de uitzaaiing, waar de hoofdlijn
wordt aangegeven in Sem. En daarna alleen Abraham, Izaäk en Jakob.  
Met Israël begint de volkskerk, gemeente, de kahal. En dan zien wij dat de
bevolkingsaanwas een vlucht gaat nemen. Maar ook daar treedt regelmatig
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terugkoppeling op. Kijk maar hoe in de woestijn de hele oude generatie achterblijft,
en alleen de jonge generatie Kanaän inkomt. Wij lezen dat állen wel gedronken
hadden uit de Rots (Christus) maar dat Elohim in het meerdere deel van hen geen
behagen had. 1Co 10:4  En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want

zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. 

5  Maar in het meerder deel van hen heeft Elohim geen welgevallen gehad; want zij zijn in

de woestijn ter nedergeslagen.

6 ¶ En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad

zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.

7  En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven

staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen.

8  En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op

een dag drie en twintig duizend.

9  En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en

werden van de slangen vernield.

10  En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden

vernield van den verderver.

Er treedt regelmatig een selectie op van het Vrouwenzaad, waarbij gelet wordt op
de levenswijze. Aan de vrucht kent men immers de boom. Zo blijft er altijd slechts
een OVERBLIJFSEL naar de verkiezing bestaan.
Ge 45:7  Doch Elohim heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden, om u een overblijfsel te

stellen op de aarde, en om u bij het leven te behouden, door een grote verlossing. 

Isa 10:21  Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot den sterken

Elohim!

Isa 10:22  Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het

overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met

gerechtigheid.

Isa 11:11  Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand

aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal

zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van

Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee.

Isa 11:16  En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks, dat

overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dage, toen het uit

Egypteland optoog.

 Strongs overblijfsel = 7605 sh@'ar {sheh-awr'}

 from 7604; TWOT -2307a; n m

  1) rest, residue, remnant, remainder

Jer 23:3  En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen,

waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze weder brengen tot hun kooien, en zij zullen

vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen. 

Jer 31:7  Want zo zegt de HEERE: Roept luide over Jakob [met] vreugde, en juicht vanwege

het hoofd der heidenen; doet het horen, lofzingt, en zegt: O HEERE! behoud Uw volk, het

overblijfsel van Israël.
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Eze 6:8 ¶ Ik zal dan nog een overblijfsel laten, als gij [enigen] zult hebben, die het zwaard

ontkomen onder de heidenen, wanneer gij in de landen zult verstrooid worden. 

Mic 2:12¶  Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls

overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in

het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen.

Mic 4:7  En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre

henen verstoten was, tot een machtig volk; en de HEERE zal Koning over hen zijn op den

berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid.

Mic 5:7¶  (5:6) En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw

van den HEERE, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, noch

mensenkinderen verbeidt.

Mic 5:8  (5:7) Ja, het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de heidenen, in het midden van

vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de

schaapskudden; dewelke, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij, dat niemand

redde.

Ro 9:27  En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand

der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden.

Ro 11:5  Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de

verkiezing der genade.

Met dit overblijfsel gaat Elohim Zijn koninkrijk op aarde vestigen, beginnend met
het Messiaans Vrederijk aan het begin van het duizendjarige rijk. 
Uit Israël, vanaf Pinksteren tot de Wederkomst, verkiest de Zoon, Yashua ha
Messiah Zich een lichaam, de Gemeente, waarvan Hij het Hoofd is. Dat is iets
geheel anders dan de verkiezing van het nationale volk Israël als Zijn volk. De
Gemeente is een grote verborgenheid, en het tijdvak van de gemeente is een
intermezzo, een tussengevoegd tijdvak van ongeveer 2000 jaar, waarin de aardse
zaadlijn van het volk Israël gewoon is doorgegaan, maar dan als verstrooid Israël
over de vier windstreken der aarde. Israël is er, hoewel verborgen en als het ware
opgelost onder de heidenvolkeren, dus aan de heidenen gelijk geworden, vervreemd
van de beloften en verbonden, waaraan zij eerder deelhadden. In die tijd wordt de
Gemeente gevormd, de 144.000. Alleen uit Israël, 12.000 uit elke stam. Openb.7 en
14.

Elohims werkwijze ligt afgebeeld in de biologie, in de genetica. Daar gebeurt
precies hetzelfde als in het groot met Zijn volk.
Het Vrouwenzaad en het Slangenzaad zijn tezamen opgegroeid. Het onkruid en de

tarwe staan tezamen in de akker van deze wereld. Alles wacht op de voleinding, de
oogst. Dan zullen de engelen uitgaan en eerst het onkruid bijeen vergaderen om
verbrand te worden, en daarna wordt de tarwe in de schuur verzameld.

Op aarde hebben alle menselijke wezens, zowel vrouwen- als Slangenzaad zich
ontwikkeld, in kennis, in taal, in wetenschap, in technologie, etc.

132          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding

Via de taal kunnen mensen de ervaringen en gedachten doorgeven, uitwisselen en
in praktijk brengen. De spraakverwarring bij Babel was dan ook een stok die
Elohim als blokkade op de weg der te snelle ontwikkeling legde, ter voorkoming
dat het Slangenzaad het Vrouwenzaad zou overwoekeren. Dit is ook weer een
terugkoppelingsproces.

Bezien wij hoe dat biologisch eraan toe gaat:
Door simpele vermenigvuldiging via celdeling is het geslachtelijk-recombinatieve
voortplantingsmechanisme ontstaan. Recombinatie is in de genetica de vereniging
van het genetische materiaal van beide ouders, waaruit een nieuw genoom ontstaat.
Bij celdeling profiteert alleen de directe nakomelingschap van een
ontwikkelingsvoordeel (de cellijn). Maar bij het recombinatieve mechanisme
profiteert de gehele soort.
Recombinatie is in de genetica de vereniging van het genetisch materiaal van beide
ouders en de vorming van een nieuw volledig genoom door de geslachtelijke
voortplanting. Er zijn dan van één soort een reusachtig aantal varianten, waardoor
de horizon verbreed werd (het uitzaaiingsprincipe). Die uitzaaiing der mensheid
kwam op gang na de Babylonische spraakverwarring. Daar werd de éénwereld-
geest de kop ingedrukt.  
Het gevaar dat de kennis en de snelle ontwikkeling van de mens met zich brengt is
zeer groot tot misbruik leidt. En dat misbruik houdt zelfvernietiging in. Daarom is
er een gedegen ethiek nodig om ons daarvoor te behoeden. Die ethiek of leer der
zede moet op het voortbestaan van de menselijke soort zijn gericht. En dat is het bij
het Slangenzaad bewust niet. Het Slangenzaad wil het Vrouwenzaad vernietigen.
Wat de theologie ons tot op heden heeft geleverd is slechts een ethiek die berust op
overleveringen, op heel oude documenten waaraan veel twijfelachtige zaken
kleven. De ethiek der theologen is gebaseerd op historisch gedachtegoed, gebaseerd
op de eeuwenoude opvatting van het ontstaan van het leven.
De theologie betrekt in haar studie zelden of nooit de biologische- en andere
wetenschappen. Vandaar is de kerk geen lichtend licht en zoutend zout. Het zicht
op het Vrouwenzaad, op Israël, op de Gemeente, op het Koninkrijk Elohims en vele
dingen meer is zoek. De gezichtskring der theologen is beperkt, en wat achter hun
horizon ligt houden zij voor verdacht.

Ook Israël kwam in de verstrooiing, in de diaspora, met als doel uitzaaiing.

 Strongs 1290 diaspora {dee-as-por-ah'}
 from 1289; TDNT -2:98,156; n f

  AV  -dispersed (1) -scatter abroad (1) -scattered (1) [3]

 1) a scattering, dispersion; used of Israelites dispersed among

   foreign nations, used of the Christians scattered abroad among

   the Gentiles
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5.11  De positie van Israël als volk
Israël kon zich in eigen land niet volledig ontwikkelen tot een volle menigte

volkeren. Israël moest in de diaspora vanwege haar zonden, maar .... in hetgeen zij
trots handelen, stond Jahweh boven hen, Ex.18:11  Nu weet ik, dat de HEERE

groter is dan alle Goden; want in de zaak, waarin zij trotselijk gehandeld hebben,

was Hij boven hen. 

En uit dat immense grote volk en volkeren van Israël gaat het om een

OVERBLIJFSEL, een rest, zoals wij hierboven zagen.  De anderen worden
afgesneden, of als schuim van het goud en zilver weggedaan.

Wij kunnen -ook in onze tijd- Kaïn en Ezau niet vertrouwen, gelijk de schorpioen

niet te vertrouwen was en de schildpad een steek gaf. 

Nu nog parasiteren nazaten van Kaïn en Ezau op onze rug en maken van onze
diensten gretig (mis)gebruik. Als puntje bij paaltje komt dan zullen zij ons naar de
vernietiging willen sturen, ook al gaan zij er zal eveneens door aan. Zij niets, dan
wij ook niets, zo redeneren zij. Dat zit achter het een-wereld-streven, de One
World, onder een leider, de Antichrist.
Wij als Israël in het Westen zijn uit Abraham en Sara, genetisch voortgebracht via
Izaäk. Indien wij geloven hebben wij niet te vrezen voor het Slangenzaad, of voor
een steek van de schorpioen, van Kaïn en Ezau, zie Jes.51:2 en vers 12-15.
Alle instrument dat tegen ons bereid wordt, mislukt. Jes.54:17. 
Het gaat echter ook bij Israël alleen om de recht(v)aardigen.
Wij kunnen genetisch wel van Abraham/Izaäk afstammen, maar daarin kan de mix
aanwezig zijn van het kwade. Het gaat eerst om het natuurlijke, daarna om het
geestelijke, het karakter en de eigenschappen. De boom kent men aan de vrucht. En
de rechtvaardigen zullen het nieuwe aardrijk beërven.

Hoofdstuk 6       Hoe de leer der erfzonde is ontstaan

6.1  Erfzonde, erfsmet en erfschuld
Over dit vraagstuk hebben reeds eeuwenlang vele knappe ‘koppen’ zich gebogen,
nl. over het hoe... en het vanwaar der zonde, over het wezen der zonde, en de
eventuele ‘over-erving’ of ‘voortplanting’ van de ‘zondige natuur’ des mensen.
En hebben wij daarvoor  in onze eeuw het pasklare antwoord?
En wat moeten wij er allemaal onder verstaan, en wat hebben onze ouden er onder
verstaan, en verstonden zij dat goed?
Ook onze ouden, de kerkvaders en hervormers hebben getracht om vanuit de
Schrift een antwoord op deze vragen te vinden. Zij hebben de mens gezien,
enerzijds als een eenheid, maar toch ook weer als een Platonische drieheid: ziel,
geest en lichaam, en vandaar dat het juiste beeld op DE ZONDE vertroebelde. Zij
beleden dat door de zonde de dood in de wereld was gekomen. Rom.5:12.  Daarvan
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waren Eva en Adam de schuldigen, die verleid waren door de duivel. Daardoor zou
alle ellende in de wereld zijn gekomen, ja, dat de mens zó in en in verdorven en
onbekwaam is tot enig goed, dat slechts door het offer van het onbevlekte LAM, de
Zoon van Elohim, er verlossing kon komen voor ons mensen. Terecht!
Het HOE, en het WAT ervan, en de gevolgen van de zonde voor het nageslacht ......
is voor hen toch nog een groot raadsel gebleven!
Zij hebben naar goede antwoorden gezocht, en hebben gemeend daarop
Schriftuurlijke antwoorden gevonden te hebben. Dat er daarbij wel zeer grote
miskleunen zijn gemaakt, is hen nog niet direct toe te rekenen. Men wist niet beter,
en het verband was soms heel onduidelijk. 
Het is immers niet te ontkennen dat de menselijke natuur niet zo heel best is, en dat
er vele gebreken en mankementen aan ons mensen kleven. Maar waar komt die
zogenaamde 'verdorven natuur' vandaan? Wij waren toch zeer goed gemaakt!
Het is ons bekend dat dat van Adam en Eva zou afkomen, en dat dit verband houdt
met het eten van de 'verboden vrucht'.
Maar hoe kan zulks in verband gebracht worden met hun nakomelingen?
Zondige gezindheid komt immers niet uit de oorspronkelijke mens voort. De zonde
komt uit de gevallen engelenwereld, dat komt van buitenaf. Zondige gezindheid is
echter geen zondige eigenschap die geërfd kan worden; het is een  verworvenheid!
Dat het héél anders zit met zonde en erfzonde dan ons door de eeuwen heen is
voorgesteld, zal misschien wat profaan klinken.
Wij zullen aan de hand van de Schrift, met illustratie van enige voorbeelden,
proberen dit duidelijk te maken.
Lucifer is de gevallen hoofdengel, en zijn trawanten zijn de boze geesten en
machthebbers, Ef.2:1.
Van hem worden de kwade impulsen uitgezonden. De mens is een soort
‘ontvangststation’ en wordt daardoor beïnvloed vanaf de prille jeugd. De mens had
een geestelijk contact met de Allerhoogste, doch door toedoen van Lucifer is de
knop van de radio-ontvanger versteld en zijn wij afgestemd op ándere zenders, n.l.
van de Boze! IHVH zendt Zijn goede Geest uit. Lucifer zendt zijn IK-geest uit, en
legt daardoor zijn wil de mensen op, en dat is gelijk aan een soort hersenspoeling.
Paulus spreekt over de ‘kracht der dwaling’ in ..2 Thes.2:11 en in 2 Cor.4:4 waar de
‘God dezer eeuw de zinnen heeft verblind.’
De mens leeft nu in zijn machtsgebied. Het ontvangststation in de mens wordt ook
wel diens 'hart' genoemd: 'Uit het hart komen de kwade dingen voort'. Rom.3.
De verdorven menselijke natuur is d.m.v. Lucifer ontstaan, en kan deswege géén
erfelijkheidsfactor  zijn, in de zin van een louter vleselijke of geestelijke
overerving!
Wij zijn kinderen des toorns omdat wij dat door Lucifer zijn gemaakt!
Verwekking tot nieuw leven, herstel met de band van IHVH komt van Bóven. Door
bekering komt het proces op gang om over te schakelen van de Lucifer-zender naar
de IHVH-zender. Bedenk daarbij wél dat de Lucifer-zender daarna ook nog als een
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geweldige stoorzender blijft werken, en deze al zijn vurige pijlen op het herstelde
ontvangststation in de mens zal afschieten!
In het Messiaans vrederijk is satan gebonden, en zal hij niet kunnen uitzenden. Pas
ná de duizend jaren krijgt hij nog even de tijd om de mensen te verleiden!
In baby's is dat ontvangstation nog niet actief, maar reeds vroeg wordt het openbaar
dat ook onze kinderen onder invloed staan van deze Lucifer-zender. Alleen het
herstel en luisteren naar de IHVH-zender maakt ons weer der 'Goddelijke natuur'
deelachtig.

Door de eeuwen heen is de  E R F Z O N D E-kwestie aan de orde geweest. In
het doopformulier staat dat de kinderdoop (besprenkeling) de  erfzonde niet gáns
teniet doet. 
Soms wel ten dele, zou men kunnen vragen?
Augustinus leerde dat de mens geestelijk dood was. Dit heeft echter wel zijn uitleg
nodig! 
En, welke gevolgen heeft de visie van Augustinus wel gehad op de latere tijd!
Welke bittere uitwerking heeft zijn visie gehad op voornamelijk de positie van de
vrouw!
Zonde is iets duisters, en geef daar dan maar eens een heldere omschrijving van!
De visie van Augustinus en de latere kerkvaders heeft voor velen hele nare
gevolgen gehad. Men zocht een antwoord te vinden bij de bron, bij Adam en Eva,
en zo kwam men tot de vaststelling van de leer der ERFZONDE, ERFSMET en
ERFSCHULD.
De oude kerkvaders hebben Eva en al haar vrouwelijke nakomelingen vervloekt, als
zouden zij de bron en haard zijn van alle zonde in de wereld.

Tertullianus zei:  Dochters van Eva, Elohims oordeel werkt nog steeds door over

jullie soort. Jullie blijven schuldig! Jullie zijn de invalspoort van de duivel. Jullie

hebben het zegel van de boom        (der kennis van goed en kwaad) geschonden.

Door jullie ongehoorzaamheid moest zelfs de Zoon van Elohim sterven. Wie als

man zich seksueel overgeeft aan een vrouw, ziet het totale menselijke zijn,

schuimend van het zaad door elkaar geschud, en verliest voor minimaal de duur

van het orgasme, zo de controle over zichzelf.

De kerkvaders zagen dan ook de coïtus als een lichte vorm van epilepsie, en het
huwelijk als hoererij. Voor extase had men geen oog! De vrouw was in hun ogen
vele eeuwen lang hét breekpunt, waarop alles stukliep.
St. Clement zei: Elke vrouw moet zich schamen als vrouw geboren te zijn.

Thomas Aquino zei: Om volledig als mens ontwikkeld te zijn moet men als man

geboren zijn. 

Chrysostomos zei: Onder alle kwade dieren is er geen zo lelijk als de vrouw. (Hij
bedoelt hier het karakter)
De orthodoxe jood dankt elke morgen dat hij niet als vrouw geboren is.
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Augustinus, Hieronymus en Ambrosius hebben deze vrouwenhaat verder
onderbouwd met theologische verzinsels als ... de leer der erfzonde en de leer der
maagdelijkheid van Maria.
Middels deze leer heeft Rome eeuwenlang geregeerd en de bevolking uitgebuit,
daar de bevolking vanwege de ‘erfzonde’ immers toch enkel slechtigheid was, en
men geen zekerheid door het geloof kon verkrijgen voor zijn zaligheid, dan slechts
die zekerheid welke de kerk hem verschafte (uiteraard voor veel geld).

Pelagius leerde daarentegen dat de mens door Elohim sterfelijk was geschapen, en
dat de eeuwige dood de straf der zonde is, en Niet de tijdelijke dood. De tijdelijke
dood zou tot de scheppingsorde behoren, daar de dierenwereld ons zulks eveneens
toont. De val zou het wezen van de mens niet hebben veranderd. Ieder mens wordt
nu nog geboren zoals Elohim de mensen schiep, dus .... zónder zonde én zonder
deugd. (aldus Pelagius)
Inderdaad is het wezen van de mens niet geheel veranderd. Slechts het
ontvangststation werd verzet, en de Geest van IHVH konden wij niet meer
ontvangen.  Er is echter ook een biologisch iets veranderd, door het sperma van
Nachash in Eva. 

Het BEELD van ELOHIM is daarmee niet van ons weggenomen!
Dat zonde (dadelijke) overerfelijk zou zijn is een Manicheese dwaling van
Augustinus (zelf was hij een bastaard) en de kerkvaders. Het juiste begrip en wezen
van de zonde heeft men nog niet kunnen doorzien. ZONDE is immers géén
toestand, ..... zonde is een daad!

Opzich heeft zonde een strikt persoonlijk karakter. De voortplanting via het
huwelijk zou onmenselijk zijn indien dáárdoor de zonde zou worden overgeplant.
Men zou dan het huwelijk en de voortplanting moeten verbieden!
Godzalige gelovige ouders kunnen toch niet de zonde voortplanten?
Pelagius beriep zich op Jak.4:11; Ps.106:38; Matth.18:3, 19:14; Luk.18:17; Joh.9:3;
1Cor.7:14.
De gereformeerden baseren hun erfzonde-leer op Ps.51; Rom.5:12; 1Cor.15:22, en
zeggen dat de 'overtreding van Adam ons op de één of andere manier aangaat'.
HOE? ......... dat weet men niet!
De leer der toerekening van de zonde is weinig erkend, n.l. dat Elohim in Adam
állen schuldig verklaart, en in de Gezalfde allen rechtvaardig verklaart.
Hieruit blijkt de staatsbepaling, onze verhouding tot Elohim. Dit wil niet zeggen dat
wij de zonden erven, maar wel dat wij leven in een omgeving waar de Boze is
binnengeslopen door Adams schuld, en dat wij daardoor gescheiden leven van
Elohim, en staan onder de directe invloedssfeer van Lucifer.
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De Messias heeft dit oordeel doen wederkeren tot de gerechtigheid, want Elohim
had álles onder de zonde besloten, opdat Hij ALLEN genadig zou zijn. Lucifer trekt
aan het kortste eind!
In potentie is elk mens gerechtvaardigd, maar ....... iemand zal dit pas aanvaarden
als de Geest in hem daartoe nieuw leven wekt. Dit is het evangelie der genade, en
dit te verwerpen geeft de mens dubbele zonde.
De eerste verhouding, onze staat in Adam, wordt in de Schrift de 'OUDE MENS'
genoemd, ook wel de 'zondige natuur'.
De tweede verhouding in de Gezalfde wordt de 'nieuwe mens' genoemd, ook wel
de 'Goddelijke natuur'.
Zonde komt uit de wil van de mens voort. Straf ondergaat men meestal tegen de wil
in.
Zonde is overtreding; straf is gevolg van het handhaven der wet. STRAF komt van
IHVH; zonde komt van Lucifer.
Door Adams overtreding kon de Boze in onze leefwereld indringen, en de zonde
ingekomen zijnde ...... werden wij dienstknechten daarvan. Wij staan onder de
voogdij van de Boze. Uit dien hoofde en bron vertonen jonge kinderen reeds vroeg
hun boze streken!
Door de gereformeerden is vastgesteld dat er een objectieve grond moet zijn
waarom de mens 'onrein' wordt geboren, n.l.  dat wij op één of andere wijze in
Adam schuldig zijn.
Men heeft bijna intuïtief aangevoeld dat er  veel meer aan de hand was dan maar
een geestelijk kwaad, dan een geestelijke storing of stoorzender. En dat is ook het
geval!
Dat men dus is gaan zoeken, en nog niet het volkomen antwoord heeft kunnen
vinden, is hen niet geheel kwalijk te nemen.
Men heeft daarbij te weinig op de STAATS-bepaling gelet, en teveel op de
erfkwestie.
In Ps.51 heeft David het niet over erfzonde, want dat was toen een onbekend
dogma. David was een buitenechtelijk kind, en werd door Isaï weggehouden voor
Samuel (zie brochure Messias-mysterie).
Het huwelijk is immers eerlijk, en het bed is onbevlekt. Hebr.13.
Zonde (als daden) is een wilsdaad en niet overerfelijk, en schuld komt door foute
daden. Ook erfsmet is moeilijk in te denken,(in geestelijk opzicht) hoewel wij door
Adam de zonde nabootsten en als een smet aan ons voelen kleven. In fysiek opzicht
delen wij wel in de smet der eerste zonde via telegony (zie beschrijving daarvan in
de brochure: De twee zaden, serie 1). Daar zit de kneep en de oplossing voor alle
vragen rond het wezen, ontstaan en voortgaan der zonde!

De gereformeerden zeggen dat erfzonde een  eigenschap is der menselijke
natuur. Dat is onmogelijk, want met zulk een eigenschap zijn wij niet geschapen,
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noch geboren. Het zou dus een  verworven eigenschap moeten zijn. Verworven
eigenschappen zijn nooit overerfelijk, maar strikt individueel.
Onze  kinderen erven niet onze vakkennis. Zij kunnen wel  aanleg hebben om
vakkennis te verwerven en aan te kweken.
Zonde is geen substantie, is niet iets van ons wezen. Zonde komt doordat er iets in
ons huist wat daartoe aanzet, en dat er ook weer uitgebannen kan worden.
Wij zijn door de val niet willoos geworden; veeleer gaat onze wil d.m.v. Lucifers
uitzenddwang verkeerde dingen doen.

Zowel van R.K. als van protestantse zijde zijn er allerlei mouwen aangemeten aan
het erfzonde-hemd. Heel de erfzonde-leer is een weinig hoopgevende zaak. Toch
trekt het gewone volk zich weinig of niets van dit alles aan, en lijkt het alsof men
niets gevoeld van de erflast. Met de regelmaat van de klok worden baby's geboren
en laat men deze besprenkelen. Men zegt veelal dwangmatig 'ja' op de vraag van het
doopformulier of zij niet geloven dat hun kinderen in Christus geheiligd zijn.

Voor kinderen is het een slecht legaat dat zij met een zondelast ter wereld komen.
Wij zouden een opstand tegen de ouders verwachten. Wel is het waar dat IHVH de
misdaad der vaderen bezoekt, tot in het derde en vierde geslacht. Dit heeft echter
niets met de erfzonde en erfsmet-leer te maken
In Zondag 33 der Heidelbergse Catechismus vraagt men wat de afsterving van de
oude mens is. Dit is geen goede vraag. Het afsterven is géén proces, maar een daad!
Die afsterving kan nimmer in berouw bestaan; nee, het is mét de Gezalfde onder-
gaan, begraven worden én opstaan. Daarvan is de doop door onderdompeling het
symbool. Rom.6:3-7.  Het kan ook niet bestaan in een haten en vlieden van de
zonde, zoals de H.C. zegt, want dát zijn vruchten van het nieuwe leven, als de mens
reeds IN de staat van de Gezalfde wordt aangerekend. Het afleggen van de zonde en
bekeren heeft immers juist betrekking op de bepaling van onze staat!
De opstanding van de nieuwe mens ziet de H.C. eveneens als een proces. Dit kan
niet. De nieuwe mens is de nieuwe verhouding tot IHVH, en die uit HEM geboren
is ... doet de zonde niet! 1 Joh.3:6.
In die nieuwe verhouding en staatsbepaling is er van zonde en zondigen géén
sprake meer.
Het lichaam waarin de wet der zonde nog wel leeft moet worden afgelegd, en dat
heeft te maken met onze genen die gemanipuleerd en gemuteerd werden door de
'zondeval'. Het lichaam waarin deze tegenstrijdige wet leeft moet worden afgelegd,
en niet de oude mens, want die IS reeds met de Gezalfde gedood.

De Nederlandse Geloofs Belijdenis, art.15 zegt het volgende:

Wij geloven, dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is

geworden over het ganse menselijke geslacht; welke is een verdorvenheid der
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gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn

in hunner moeders lichaam, en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in

hem als een wortel daarvan; en zij is daarom  zo lelijk en gruwelijk voor Elohim,

dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door

den doop niet ganselijk te niet gedaan, noch geheel uitgeroeid, aangezien de zonde

daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein; hoewel

zij nochtans den kinderen Elohims tot verdoemenis niet toegerekend, maar door

Zijn genade en barmharightied vergeven wordt; niet om in de zonde gerust te

slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou

doen zuchten, verlangende om van dit lichaam des doods verlost te worden. En

hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen, die zeggen, dat de zonde niet

anders is dan uit navolging.

En de Dordtse Leerregels  hfst.3  art.2 zeggen het volgende: 
Zodanig als nu de mens geweest is na den val, zodanige kinderen heeft hij ook

voortgebracht, nl. hij, verdorven zijnde, verdorvene; alzo dat de verdorvenheid,

naar Elohims rechtvaardig oordeel, van Adam op al zijn nakomelingen

(uitgenomen alleen Christus) gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de

Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur.

Ook de Heidelbergse Catechismus belijdt onze verdorvenheid in Zondag 3, vraag 7.
Vanwaar komt dan zulk een verdorven aard des mensen?

Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouderen, Adam en

Eva, in het paradijs, waar onze natuur alzo is verdorven, dat wij allen in zonden

ontvangen en geboren worden.  Gen.3. Rom.5:12,18,19; Ps.51:7; Gen.5:3.

Wij hebben, om tot een recht inzicht te komen, na te gaan wat precies bedoeld
wordt met DE ZONDE, in haar eerste en wezenlijke daad, zoals bij Eva en Adam,
en wat er verder onder meer algemene dadelijke zonden is te verstaan.

Wij komen wel steeds terug bij de BRON, bij Adam en Eva, waar het voor ons van
het grootste belang is te verstaan wát de Bijbel zelf onder die zonde verstaat.

In 1 Joh.3 staat het volgende:
Een iegelijk, die DE ZONDE doet, die doet ook DE ONGERECHTIGHEID; want

DE zonde is DE ongerechtigheid.

Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet........

Die DE ZONDE doet is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne.

Hiertoe is de Zoon van Elohim geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels

verbreken zou.

Een iegelijk, die uit Elohim geboren is, die doet DE ZONDE Niet, want Zijn Zaad

(sperma) blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit Elohim geboren. 
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Hierin zijn de kinderen van Elohim en de kinderen des duivels openbaar. .....

Niet gelijk Kaïn, die UIT DEN BOZE was.....

Lees daarbij ook Judas, van vers 6 tot 23:
Over de Engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar die gelijk Sodom en

Gomorra gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan. (Engelen hebben dus

gehoereerd)

vers.11. dat is de weg van Kaïn, vleselijke lusten.,  vers 23. haar ook de rok die van

het vlees bevlekt is.

En 2 Petrus 2:

vers 4. De Engelen die gezondigd hebben heeft Elohim niet gespaard, en ook de

oude wereld niet voor Noach. Ook Sodom en Gomorra niet, maar allermeest

degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, .....

vers 15. die de rechte weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen de weg van

Balaäm, die het loon der ongerechtigheid heeft liefgehad,......

Hieruit is te zien dat DE ZONDE regelrecht betrekking heeft op het seksuele vlak,
en dat dit DE ONGERECHTIGHEID IS, n.l. de VERMENGING!  Die raad gaf
immers Bileam aan Balak!
En dat is dan ook de zonde geweest van Eva en Adam, n.l. VERMENGING met
ánder vlees, van Nachash, waaruit een broedermoordenaar voortkwam!
Het vonnis in de zgn. ‘’moederbelofte’’ is, dat er vijandschap wordt gezet tussen
het Vrouwenzaad en het Slangenzaad!

Eva wordt wel de MOEDER aller levenden genoemd, maar Adam niet de VADER
van alle levenden, daar Kaïn niet zijn echte zoon was!  Lucifer is via Nachash het
menselijk vlees en bloed binnengedrongen, en heeft in het vlees en bloed
veranderingen aangebracht, d.w.z. vermengingen!
Wanneer wij in een beker helder water slechts een enkele drup melk doen, is het
gehele glas water troebel!
Adam en Eva hadden nog geen zogenaamd ‘licht-lichaam’ zoals de Elohim dat
hebben, maar een lichaam van vlees en bloed. Eerst is er het natuurlijke, vleselijke,
en pas daarna het geestelijke. Matth.17:2, 13:43; Openb.19:14.
In Adam en Eva had nog geen atomische verwisseling plaatsgevonden, in de sfeer
van elektrische fenomenen, om daardoor transformatie tot stand te brengen. 
Dr. Irving Langmuir vond uit toen hij met geëlektrificeerde gassen werkte, er een
kristallisatie van licht plaatsvond, dat leidde tot de fluorescerende lampen.
Licht is wit, blinkend. En dat lezen wij van het aangezicht van Mozes, dat het
glinsterde; en ook de verheerlijking van de Heiland op de berg. Ons vernederd
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lichaam zal veranderd worden, 1 Cor. 15:51; Col.3:4.  Er zal een metamorfose
plaatsvinden, een atomische verandering, 1 Joh.3:1-3.
Bij vlinders of insecten verloopt de metamorfose via een hormoon. Twee hormoon-
producerende centra zijn er, nl. een in de hersenen, en een in de thorax (volgens dr.
Williams van Harvard University) en het thorax-hormoon veroorzaakt de
metamorfose.  Dat hormoon maakt dat de lichaamscellen het cytochroom gaan
produceren, die de groei doen versnellen.  Dit cytochroom bevindt zich ook in ons
lichaam. De hersenen wekken het thoraxhormoon op tot activiteit, en in de lente
activeert de zon de hersenen.
Zo zal ook onze metamorfose uit onze hersenatomen voortkomen, Rom.12:2.
Vlees en bloed beërven niet het koninkrijk, maar leggen wel de grondslag van het
nieuwe lichaam voor dat koninkrijk!

De Schrift leert ons duidelijk dat men de schuld niet alleen slechts op de vrouw kan
afwentelen, zoals de kerkvaders deden; maar, Rom.3 toont ons dat wij ALLEN
hebben gezondigd, en er NIEMAND goed is, en dat er slechts behoud is door de
verlossing in de Zaligmaker Yashua ha Messiah.
De zonde wordt getypeerd als een ‘inwendig kwaad’, Rom.5:13, 7,7,13,23, als een
‘wet’ in onze ledematen, als een ‘lichaam der zonde.’
Dit is de OORSPRONKELIJKE zonde, in tegenstelling tot alle dadelijke zonden,
die daaruit voortkomen.
Pelagius ging fout door te stellen dat de mens nog precies zo wordt geboren, zoals
de Schepper hem in de staat der rechtheid maakte. Nee, de mens is fysiek en
psychisch veranderd, door de ZONDE van vermenging, via het sperma van
Nachash dat in de bloedbanen van Eva kwam, als een virus, waarmee ook Adam
besmet werd. Het is iets IN ons, iets inwonends, en niet iets uitwendigs.
De bekende onderzoeker Erich von Däniken schrijft in zijn boek: ‘In de schaduw
der piramiden’  blz.47 dat  Eva verleid geworden is door Lucifer via sex. blz.69 De
erfzonde uit de mythologie is de vermenging van de goden met de MENSEN,
waardoor de mens verkeerde genetische info meekreeg.
In zoverre hebben de Hervormers en onze Belijdenisgeschriften de juiste bedoeling
wel verstaan van de Schrift, maar nog niet de juiste verklaring kunnen geven, daar
zij toen nog niet wisten op biologisch terrein wat wij allemaal nu weten via de
vergevorderde wetenschap. Het betreft hier de genetische blauwdruk van ons
DNA/RNA, met al wat daar nog bijkomt.
Vandaar dat onze ouden de absolute noodzaak stelden van het kennen van DRIE
STUKKEN, nodig tot de zaligheid, nl. ten eerste onze ellendekennis, zoals wij in
het voorgaande zagen; en de kennis van de Verlosser en verlossing in ons, met
daarna de dankbaarheid.
De bekering of verlossing is nog ten dele, daar het lichaam nog niet wedergeboren
is, slechts onze geest wordt vernieuwd, van Boven verwekt; en daarin ligt de kiem
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voor de wedergeboorte van het nieuwe lichaam, hoedanig wij nog niet precies
weten wat dat zijn zal.

Hoe moeten wij nu van DE ZONDE een definitie geven?
Wij zouden dat de OER-zonde, de HOOFD-zonde of de BASIS-zonde kunnen
noemen.
De zonden die elk mens dagelijks doet vloeien hieruit voort, en zouden wij de
DAGELIJKSE zonden kunnen noemen.
Die zgn. ‘oer-zonde’ is in het Paradijs bedreven, toen Eva zich seksueel liet
voorlichten door Nachash en van de rechte weg is afgebracht, waardoor zij bevrucht
werd en waaruit Kaïn is voortgekomen. Eva demonstreerde deze ‘ervaring’ bij
Adam, waaruit zij bevrucht werd, en waaruit Abel is voortgekomen, de zgn.
‘tweelingbroer’ van Kaïn. Gen.4:2. Kaïn was uit den BOZE! 1Joh.3:12.
Eva kreeg het sperma van ánder ‘vlees’ in zich (dat is net zo als die ene druppel
melk in het schone glas water), waardoor de VERMENGING ontstond, en dat
noemt de Schrift: DE ZONDE, DE ONGERECHTIGHEID. 1 Joh.3.
Door het  sperma van Nachash in Eva is er een mutatie (wijziging) ontstaan in het
fysieke lichaam van Eva, en zij heeft Adam daarmee besmet. Vlees en bloed waren
van nu af aan aangetast door DE zonde, en kunnen niet als zodanig het Koninkrijk
beërven (een licht-lichaam ontvangen). 
De verlossing van ons mensen kan nog slechts tot stand komen als er iemand komt
die ons in álles gelijk wordt, uitgenomen de DADELIJKE ZONDEN, en dan
gehoorzaamheid oefent.
Hij moet dan onze menselijke natuur aannemen, van vlees en bloed, en daarin de
last der zonde dragen en de vloek daarover ontvangen, om het oordeel af te
wentelen, en ons los te kopen vanuit de macht der duisternis.
Dat werk der verlossing zette zich in .... in het Paradijs, direct bij de
‘moederbelofte.’  Daarna in NOACH, die van Boven verwekt zou zijn (staat in het
boek Henoch), en weer rechtvaardig was, dat wil zeggen: recht van aard, zuiver
van bloed.
Steeds trad er nog vermenging en inmenging op, ook na Noach. 
In Izaäk kwam er weer een nieuw begin, toen hij van Boven werd verwekt in Sara,
waarin de ‘moeder’ reeds afgestorven was. Gen.21:1-2.
Izaäk was schoon van bloed, maar nog niet van schoon vlees. Uiteindelijk kreeg
Maria de ontvangenis van een nieuw zaad, schoon van bloed, maar steeds nog wel
van hetzelfde vlees als alle Adamieten.  De bloedlijn loopt altijd via de MAN; de
vleeslijn loopt altijd via de VROUW.  De bloedlijn is van Boven enkele keren
gereinigd en ververst, maar de vleeslijn niet. Alleen door afsterving van het vlees,
kan er metamorfose komen. Hiervoor was de DOOD nodig! 
Maar het bloed was nodig ter verzoening!
Het vlees was blijvend gewijzigd via de telegony. En, of Rome ook Maria voor en
na de bevruchting van de Heiland als maagdelijk wil aanzien, dat helpt haar niet. De
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Zoon, Die vlees is geworden, nam hetzelfde vlees van Eva, Sara en Maria aan, en
werd de ‘broederen’ in alles gelijk!
Hij moest tevens Zijn bloed storten, ter verzoening, waar heel de ceremoniële
offerdienst een symboliek van was.
Met een enkele offerande heeft Hij in alle eeuwen volmaakt en geheiligd die door
Hem tot Elohim gaan. Hebr.9:23-28, alwaar dit de VERSE en LEVENDIGE WEG
wordt genoemd.
Hebr.2:14: Overmits  dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij

ook derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door de dood te niet zou doen degene,

die het geweld des doods had, dat is de duivel.

Hebr.9:22 ..... zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.

De Zoon is als Hogepriester ingegaan in het hemels heiligdom met Zijn eigen
bloed, Openb.11:19, 15:8; Mal.3:1.
Hoe kon dat? Hij heeft toch niet Zijn bloed in een schaal meegenomen naar Boven?
Nee, dat heeft zich op aarde voltrokken, en dat geheim is tot voor kort nog bedekt
gebleven. Want, hoe werd dit Zijn heilig bloed aan de Vader voorgesteld?
Welnu, Zijn bloed vloeide op de aarde, en niemand heeft dat opgevangen en in de
toenmalige Tempel gebracht, waarin de ARK niet meer stond, om het op het deksel
te sprengen.
Door de alwijze raad heeft de Alwetende het zo beschikt dat Jeremia 600 jaar voor
de dood van Yashua de ARK in de heuvel Golgotha heeft laten opbergen. De ARK
is de GENADESTOEL van IHVH. Verzoendeksel is een foute benaming, want het
is een lid of deksel waaronder de WET ligt (kapporeth).
Een aardbeving tijdens de moord op de Heiland zorgde er voor dat er een scheur is
ontstaan in de heuvel Golgotha. Toen de soldaat zijn lans door de zijde van de
Heiland stootte kwam daar bloed en water uit, en dat stroomde naar beneden, en
kwam in de gescheurde heuvel, precies op het deksel van de ARK terecht.
Dit is en was de geheel enige plaats op aarde waar dat bloed op  terecht moest
komen. De ARK is het enige object op deze aarde dat van IHVH is en niet door
enige mens of schepsel verontreinigd is geworden.  En juist op deze
GENADESTOEL op aarde, als voetbank Zijner voeten, is dat heilig bloed
gestroomd, en aangeboden aan de Vader.  Hier hebben de WAARHEID en de
GENADE elkander ontmoet, Ps.85:11.
Het is duidelijk dat de joodse autoriteiten deze vondst van Ron Wyatt willen
doodzwijgen. Maar, er kan daarvoor geen andere plaats op aarde in aanmerking
komen, en het is té Schriftgetrouw om verzonnen te zijn.
De tijd zal het leren!

6.2  Erfzonde en de rasvermenging
Over de dingen waarvan wij nu gaan spreken, is algemeen weinig bekend, of het is
verzwegen.
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Het betreft hier zaken die direct en indirect met rasvermenging hebben te maken.
Enige kernwoorden zullen wij gaan onderzoeken op hun betekenis, en indien
iemand daar méér van weet te vertellen, wij houden ons gaarne aanbevolen.

Het betreft hier de woorden: VLEK, RIMPEL, SCHANDVLEK, en
ONBEVLEKT.
In Num.19:2; 28:3-11; Deut.32:5-6; 17:1; Luk.2:22; Hebr.7:27; 9:14; 1 Petr.1:19
en andere plaatsen meer, wordt hierover gesproken.
Het is duidelijk dat het hier ook gaat over offerdieren die geen vlek of gebrek
mochten hebben.
Maar een priester, en elke Israëliet, mocht ook geen vlek(ken) vertonen, want
daardoor werd de cultische reinheid opgeheven. Lev.21:17, zie Aulareeks.
Vlek in het Hebreeuws = Mum (moem), en in het Grieks = spilos.
In Deut.32:5 blijkt dat het over kinderen gaat die niet van IHVH zijn, maar een
schandvlek zijn.
De priesters keurden elke jonge Israëliet op raszuiverheid, wanneer deze
'voorgesteld' werd in de Tempel. Dat wil zeggen, men kwam het jonge knaapje
laten 'keuren', en als er een vlek werd gevonden, was zo iemand ongeschikt een lid
van de kahal (gemeente van Israël) te zijn.
Wij kennen het gezegde: maakt de billen maar bloot! En, dat zou heel goed hier
vandaan kunnen komen.
Zo'n vlek is een kenmerk van 'zonde', nl. DE zonde van rasvermenging.
Het teken van Kaïn wordt gedacht meer in het gezicht zichtbaar te zijn, maar
dit is veeleer een vlek die meestal op de billen en onderrug zichtbaar is. Maar
ook elders op het lichaam kunnen deze vlekken wel voorkomen.
Zo'n vlek ontstaat door onbalans in het pigment van de huid.
Het donkerbruine pigment ligt alsdan onder de blanke huid en ziet blauwig aan.
Vele van deze vlekken verdwijnen na een jaar, of na enige jaren, na de geboorte.
Dr. Gates schrijft dat alle gekleurde rassen soortgelijke vlekken vertonen. Overal
waar blank en zwart zich gemengd heeft, zijn deze soort vlekken waargenomen, als
gevolg van de zonde van vermenging.
Veel Japanners vertonen deze soort vlekken, zie artikel: Elsevier 18-5-95.
En veel Japanners kunnen hun grote tenen als duimen gebruiken, en kunnen met
hun neus een fluit bespelen. Dit kunnen zwarten eveneens.
Volgens gegevens komen deze vlekken voor:
2% in Italië, 1% in Parijs, 0,17% in Duitsland, 90-100% in Japan, 98% in China,
45% in Birma, bij de Hindoes 22%, in Java 99%, in Maleisië 100%, in Z-Amerika
87% der Indianen, in Brazilië 65% der zwarte bevolking.
In Centraal of Midden-Amerika noemt men die vlekken "Uits en Pan", en is het een
belediging daarover te spreken (dus een schandvlek).
In Brazilië noemt men dit genipapo, en dat betekent dat iemand van een zwarte
afstamt = bastaard is.
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Zo kan ook het verstand van een blanke, door vermenging, verduisterd en zwart
worden. Rom.1:21-23.
Groter zonde dan vermenging, is er bijna niet, om van het heilige zaad in het
vreemde zaad te mengen.
Gemengd zaad kan nooit meer zuiver worden gemaakt, maar leidt onherroepelijk
tot genetische en lichamelijke misvorming.
Deut.32:5 is heel duidelijk:
Hij heeft het tegen hem verdorven; het zijn Zijn kinderen niet, (en waarom
niet? Omdat....) de SCHANDVLEK is hun; het is een verkeerd en verdraaid
(genetisch gemengd) geslacht!
Dit is duidelijke taal!
Lees verder: 
Vlek: Jer.13:23; Ef.5:27; 2 Petr.2:13; Judas vers 12.
Rimpel: Job 15:27; Ef.5:27.
Onbevlekt: 1 Tim.6:14; Hebr.13:4; Jak.1:27; 1 Petr.1:19; 2 Petr.3:14.
Schandvlek: Lev.20:17; Deut.32:5; Spr.9:7, 14:34; Jes.22:18. 
Voorstellen: Luk.2:22.

Van deze zaken zal nog nadere studie worden gemaakt, en een ieder die hierover
iets vindt, zal ons een dienst doen dit te willen meedelen.

6.3  Predestinatie of verkiezing
Bij het behandelen van een aantal hoogstbelangrijke en mysterievolle onderwerpen
als "verkiezing, verwerping, erfzonde, eeuwige straf, en wat daarmee samenhangt,
past ons eerbied en voorzichtigheid.
Ons hoofdbelang moet zijn de eer van Elohim en Zijn waarheid te zoeken in al haar
veelvuldige verschijningsvormen. Wij weten en beseffen dat het menselijk verstand
in veel dingen tekort schiet en verduisterd is. Wij hebben de Geest der waarheid
nodig, die in de verborgenheden leidt en deze ontsluierd. Wij hebben de Geest des
geloofs nodig in Christus, Welke ons meer en meer zal openbaren van Zijn wil en
werken.
Er is meer nodig dan gezond menselijk verstand en logisch denken, om inzicht en
kennis te krijgen van Elohims heilshandelen en wegen, die veel hoger zijn dan onze
wegen.
Uit het vervolg van deze studie zal blijken dat ons westers denken, gevoed door de
Griekse filosofie, in veel opzichten ons opbreekt.
Het analyserend, reflecterend denken is aan de Bijbel vreemd, en vandaar dat wij
met vele vragen blijven zitten, die wij in de Bijbel niet lezen. De Bijbel kent niet de
vraag of ik wel uitverkoren ben.
Veel vragen vanuit de kerken en kerkgangers zijn ontstaan vanwege ons theoretisch
denken. De Schrift spreekt heel anders over uitverkiezing dan wij menen.
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Uitverkiezing gaat in de Schrift allereerst over een volk, over ambten en daarna pas
over sommige personen.
In de kerken heerst de gedachte dat uitverkiezing alleen zou gaan over sommige
personen die bestemd zouden zijn voor de hemel, en dat de rest tot de verworpenen
gerekend dient te worden, als keerzijde van de medaille.
De Schrift wijst ons echter nergens in de richting van onze logica, zoals
Augustinus, Calvijn en soms de Dordtse vaderen leerden, dat indien er een
persoonlijke verkiezing is, en wij daarvan door de gave des geloofs zekerheid
verkrijgen, er dan noodzakelijk ook een verwerping moet zijn, daar niet allen het
geloof ontvangen.

De Schrift zegt ons niet dat Elohim sommige mensen vanaf de grondlegging der
wereld verkoos tot altoosdurende verwerping!
De Schrift stelt de mens steeds ten volle aansprakelijk voor zijn daden en keuze.
Elohim heeft lief die Hem liefhebben, en verwerpt wie Hem verwerpt.
Wij hebben met Elohims geopenbaarde wil te maken, en mogen niet rekenen met
Zijn verborgen raad. Zijn geopenbaarde wil in de heilsgeschiedenis kennen wij. Hij
wil op die wijze dat alle mensen tot de kennis der waarheid komen en er niemand
verloren gaat, zie 1Tim. 2:4  Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis

der waarheid komen.

Wat Elohims verborgen wil en besluiten verder zijn weten wij niet. Dan mogen wij
ook niet onze logica inzetten door te denken dat er automatisch een keerzijde aan de
medaille is, nl. der verwerping.
Zijn geopenbaarde wil in de heilsgeschiedenis is dat Hij met het Vrouwenzaad
handelt om er Zijn Rijk mee te vestigen op aarde; om met het Vrouwenzaad de
heerschappij over de aarde te herkrijgen, die door de satan en diens Slangenzaad
was verkregen door hoogmoed, opstand en list.
De lijn van het Vrouwenzaad gaat van Adam naar Noach, naar Sem en Abraham,
Izaäk en Jakob. Dan komt het volk Israël, waaraan de Wet en Verbonden en
inzettingen zijn gegeven. De drie jaarlijkse grote feesten symboliseren Elohims
heils-handelen.
Pascha, geboorte van het volk Israël en het uittochtmotief.
Pinksteren, geboorte van de eerstelingen, de Gemeente, het regeermotief.
Loofhutten, wedergeboorte van het volk Israël, de grote inzameling, het Messiaans
vrederijk, waarna de achtste dag, de Theocratie, Elohim alles en in allen.

De persoonlijke verkiezing tot de Gemeente der 144.000 uit Israël wordt openbaar
door het levend en werkzame geloof, waardoor men direct bij het ontvangen van
deze gave wordt verzegeld. De kerk heeft nagenoeg alleen oog voor deze soort van
persoonlijke verkiezing, en ziet deze als het een en al.
Verkiezen is van het Hebreeuwse werkwoord bachar afkomstig, en komt als
zelfstandig naamwoord niet voor in de Schrift.
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 Strongs 0977 bachar {baw-khar'} 
 1) to choose, elect, decide for
   1a) (Qal) to choose
   1b) (Niph) to be chosen
   1c) (Pual) to be chosen, selected  
 
Het moge ons duidelijk zijn of worden dat er in de Schrift meerdere en
verschillende voorwerpen der verkiezing zijn, nl. het volk Israël, de stad Jeruzalem,
het land Kanaän, de "bestelde plaats" of het "beveiligde erf", personen als Abraham,
Izaäk en Jakob, Mozes, Aäron, David, de koningen, de priesters en levieten, de
apostelen, de Knecht van Jahweh, en tenslotte de "rest van Israël", het overblijfsel.

Uit het volk Israël is de Gemeente verkoren. De Gemeente is een verborgenheid,
waarover de brief aan Efeze handelt. De persoonlijke verkiezing tot lid der
Gemeente vraagt om geloof, en waar geloof is tevens de bevestiging van de
verkiezing.
Het gaat Elohim er uiteindelijk om deze wereld te redden van de macht des satans
en het Slangenzaad ervan te verwijderen. De schapen (Israëlieten worden schapen
genoemd, Ps.95:7; Jer.23:1-3; Joh.10:4-12) worden van de bokken (Slangenzaad)
gescheiden. Een bok is geen mannetjesschaap. Een mannetjesschaap is een ram.
Een bok is geen schaap, maar is een andere diersoort. Tarwe en onkruid zijn
evenzeer verschillend! Matth.13:29.
Het gaat Elohim er dus om de wereld te redden, want alzo lief heeft Hij deze
wereld, dat Hij Zijn Zoon ervoor zond, Joh.3:16.

De Gemeente is een aparte kwestie. Dat zijn de eerstelingen, 2 Thes.2:13, om straks
met Christus te regeren in het Vrederijk, waarna de grote oogst komt, 1 Joh.2:2.
Paulus heeft niet, zoals Augustinus en Calvijn leren, het zalig lot van enkelingen en
de verwerping van velen op het oog in Rom.9-11.
Paulus heeft het oog op de plaats van Israël als uitverkoren volk in de
heilsgeschiedenis. Israël is als volk de eersteling. Er volgen er straks meer.
Paulus komt tot het volgende besluit:
a) dat Elohim vrij is in het verkiezen en afwijzen
b) dat de mens persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn afwijzing en ongeloof
c) dat Elohims beloften evenwel vervuld zullen worden in het overblijfsel van Israël
d) dat door de val van de joden als vertegenwoordiger van het toenmalige Israël, het
verheidenste Israël (als de twaalf stammen in de verstrooiing, Jak.1:1; Hand.26:7,
Jer.31:1) tot het heil zal komen
e) dat Elohim Zich tenslotte over gans Israël zal ontfermen
De voorwerpen der ontferming zijn door Elohim tot heerlijkheid voorbereid,
Rom.11:23. Van de voorwerpen des toorns staat er slechts geschreven dat zij
zichzelf rijp hebben gemaakt voor het verderf, zie Matth.25:34,41.
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Bij de verkiezing gaat het in hoofdzaak om drie zaken: Elohim, mens en wereld.
En, hoe het precies staat met de wil van de mens.
Israëlieten zijn vooral wilsmensen, en vandaar dat het wilsprobleem ons aanspreekt.
Uit Rom.7 blijkt dat Paulus in tweeërlei opzicht weet een wil te hebben.
vers 15  Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet,

maar hetgeen ik haat, dat doe ik.

vers 16  En indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed

is.

In Rom.9:13-21 lijkt het echter alsof wij geheel willoos zijn.
Ro 9:16  Zo [is] [het] dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des

ontfermenden Elohims.  Ro 9:18  Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien

Hij wil. 

De Hervormers hebben veel uit Paulus geput, en dat stempel op het
westerse Christendom gedrukt. Wij dienen echter op te passen Paulus niet
iets te laten zeggen dat hij niet heeft bedoeld met zijn woorden en brieven.
En datzelfde geldt voor heel de Schrift.
Loochent Paulus de ene keer de vrije wil, en stelt hij de andere keer dat de
mens toch een vrije wil heeft?

De gereformeerde belijdenisgeschriften of Drie Formulieren van Enigheid
spreken over de verkiezing en verwerping als volgt:

De NGB in art.16
        Artikel 16. De eeuwige uitverkiezing door Elohim 

Wij geloven dat Elohim, toen het hele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens

in verderf en ondergang was gestort, bewezen heeft dat Hij barmhartig en rechtvaardig is.

Barmhartig, doordat Hij diegenen uit dit verderf trekt en verlost, die Hij in zijn eeuwige en

onveranderlijke raad uit louter genade verkoren heeft in Jezus Christus, onze Heer, zonder

ook maar enigszins hun werken in rekening te brengen.

Rechtvaardig, doordat Hij de anderen laat in hun val en verderf, waarin zij zichzelf gestort

hebben. 

HEIDELBERGSE CATECHISMUS ZONDAG 4
HC vraag en antwoord 11
Is dan God ook niet barmhartig?

God is wel barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig; daarom zo eist Zijn gerechtigheid, dat

de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is

met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worde.
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De Dordtse Leerregels in I,7
DE VIJF ARTIKELEN TEGEN DE REMONSTRANTEN HET EERSTE HOOFDSTUK
DER LEER,

 VAN DE GODDELIJKE VERKIEZING EN VERWERPING.
I.

Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en des vloeks en eeuwigen doods zijn

schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse

menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen,

volgens deze uitspraken van den Apostel: De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij

hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Rom. 3: 19, 23); en : De

bezoldiging der zonde is de dood (Rom. 6: 23).

II.

Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Hij zijn eniggeboren Zoon in de wereld

gezonden heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven

hebbe (1 Joh. 4: 9; Joh. 3: 16).

III.

En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt Elohim goedertierenlijk verkondi-

gers van deze zeer blijde boodschap, tot wien Hij wil, en wanneer Hij wil; door wier dienst

de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den gekruisigde. Want

hoe zullen zij in Hem geloven, van welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen,

zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? (Rom.

10: 14, 15).

IV.

Die dit Evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen, en den

Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van

den toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd (Joh. 3: 36;

Mark. 16: 16).

V.

De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in

Elohim, maar in den mens. Maar het geloof in Jezus Christus, en de zaligheid door Hem, is

een genadige gave Gods; gelijk geschreven is: Uit genade zijt gij zalig geworden door het

geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave (Efeze 2: 8). Insgelijks: Het is u gegeven, in

Christus te geloven (Fil. 1: 29).

VI. 

Dat Elohim sommigen in den tijd het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort

van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend (Hand. 15:

18), en: Hij werkt alle dingen naar den raad zijns willens (Efeze 1: 11). Naar welk besluit

Hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurwt en buigt om te
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geloven; maar degenen, die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel, in hun

boosheid en hardigheid laat. En hier is het, dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die

diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in even

gelijken staat des verderfs, of het besluit van Verkiezing en Verwerping, in het Woord Gods

geopenbaard. Hetwelk, evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot

hun verderf, alzo den heiligen en Godvrezenden zielen een onuitsprekelijken troost geeft.

(in de Bijbel is geen besluit der verwerping geopenbaard. God laat de mens niet in zijn
boosheid liggen, maar roept op tot bekering, 1 Tim.2:4. Hij heeft geen lust in de dood der
Goddelozen, maar daarin dat deze zich bekeert, PM)

VII.

Deze Verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door hetwelk Hij vóór de grond-

legging der wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan

anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijke

geslacht, van de eerste oprechtigheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het

verderf, naar het vrije welbehagen zijns willens, tot de zaligheid, louter uit genade,

uitverkoren heeft in Christus, denwelken Hij ook van eeuwigheid tot een Middelaar en Hoofd

van alle uitverkorenen, en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. En opdat zij door

Hem zouden zalig gemaakt worden, heeft Hij ook besloten, hen aan Hem te geven, en

krachtiglijk tot zijn gemeenschap door zijn Woord en Geest te roepen en te trekken, of, met

het ware geloof in Hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen, en, in de gemeenschap

zijns Zoons krachtiglijk bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn

barmhartigheid, en tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijke genade.

Gelijk geschreven is: God heeft ons (als Gemeente, PM) uitverkoren in Christus, vóór de

grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.

Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in

zichzelf, naar het welbehagen zijns willen; tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door

welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde (Efeze 1: 4, 5, 6); en elders: Die Hij te voren

verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij

ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt

(Rom. 8: 30).

VIII.

De voormelde Verkiezing is niet menigerlei, maar een en dezelfde, van al degenen die zalig

worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de Schrift ons een enig

welbehagen, voornemen en raad van den wil Gods voorstelt, waardoor Hij ons van

eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot

den weg der zaligheid, denwelken Hij bereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden (Efeze

1: 4, 5, en 2: 10).

IX.

Deze zelfde Verkiezing is geschied, niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des

geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of

voorwaarde, te voren vereist in den mens, die verkoren zou worden; maar tot het geloof en

gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid enz.; en diensvolgens is de Verkiezing de fontein

van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid, en andere zaligmakende gaven,
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en eindelijk het eeuwige leven zelf, als vruchten vloeien; naar het getuigenis van den Apostel:

Hij heeft ons uitverkoren (niet, omdat wij waren, maar) opdat wij zouden zijn heilig en

onberispelijk voor Hem in de liefde (Efeze 1: 4).

X.

De oorzaak van deze genadige Verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods, niet daarin

bestaande, dat Hij enige hoedanigheden of werken der mensen, uit alle mogelijke voor-

waarden, tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen; maar hierin, dat Hij enige

bepaalde personen, uit de gemene menigte der zondaren, zich tot een eigendom heeft

aangenomen. Gelijk geschreven is: Als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds

of kwaads gedaan hadden, enz., werd tot haar (namelijk Rebekka) gezegd: De meerdere zal

den mindere dienen; gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat

(Rom. 9: 11, 12, 13); en: Daar geloofden zo velen, als er geordineerd waren ten eeuwigen

leven (Hand. 13: 48).

XI.

En gelijk God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de

Verkiezing, van Hem gedaan, niet ontdaan en wedergedaan, noch veranderd, noch

herroepen, noch afgebroken worden, noch de uitverkorenen verworpen, noch hun getal

verminderd worden.

XII.

Van deze hun eeuwige en onveranderlijke Verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen

te zijner tijd, hoewel bij onderscheidene trappen en met ongelijke mate, verzekerd; niet, als

zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare

vruchten der Verkiezing in het Woord van Elohim aangewezen (als daar zijn: het waar

geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger

en dorst naar de gerechtigheid, enz.), in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige

vermaking waarnemen (2 Kor. 13: 5).

XIII.

Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze Verkiezing, nemen de kinderen Gods dagelijks

meerder oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartighe-

den te aanbidden, zichzelf te reinigen, en Hem, die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad,

wederom vuriglijk te beminnen. Zó verre is het van daar, dat zij door deze leer van de

Verkiezing, en door de overdenking daarvan, in het onderhouden van Gods geboden

vertragen, of vleselijk zorgeloos zouden worden. Hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel

degenen pleegt te gebeuren, die, òf zichzelf van de genade der Verkiezing lichtvaardiglijk

vermetende, òf ijdellijk en dartellijk daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet

begeren te wandelen.

XIV.

Voorts, gelijk deze leer van de Goddelijke Verkiezing, naar Gods wijzen raad, door de

Profeten, Christus zelf en de Apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament

gepredikt is, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook

ten huidigen dage, te zijner tijd en plaats in de Kerk Gods (dewelke zij bijzonderlijk is
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toegeëigend) voorgesteld worden, met den geest des onderscheids en met Godvruchtige

eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoog-

sten, ter ere van Gods heiligen naam en tot een levendigen troost van zijn volk (Hand. 20:

27; Rom. 12: 3 en hoofdstuk 11: 33, 34; Hebr. 6: 17, 18).

XV.

Deze eeuwige en onverdiende genade van onze Verkiezing wijst en prijst ons de Heilige

Schrift allermeest daarmede aan, dat zij wijders getuigt, dat niet alle mensen zijn verkoren,

maar sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige Verkiezing voorbijgegaan, namelijk die,

welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen

besloten heeft in de gemene ellende te laten, in dewelke zij zichzelf door hun eigen schuld

hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen,

maar hen, in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk

niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden, tot verklaring van zijn

gerechtigheid, te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der Verwerping,

hetwelk God geenszins maakt tot een auteur van de zonde (hetwelk Godslasterlijk is te

denken), maar Hem stelt tot haar verschrikkelijken, onberispelijken en rechtvaardigen

Rechter en Wreker.

XVII.

Nademaal wij van den wil Gods uit zijn Woord moeten oordelen, hetwelk getuigt, dat de

kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond,

in hetwelk zij met hun ouderen begrepen zijn, zo moeten de Godzalige ouders niet twijfelen

aan de Verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven

wegneemt (Gen. 17: 7; Hand. 2: 39; 1 Kor. 7: 14).

XVIII.

Tegen degenen, die over deze genade der onverdiende Verkiezing en gestrengigheid der

rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak des Apostels: O mens, wie

zijt gij, die tegen God antwoordt? (Rom. 9: 20), en deze van onzen Zaligmaker: Is het Mij

niet geoorloofd, te doen met het mijne wat Ik wil? (Matth. 20: 15).

Wij daarentegen, deze verborgenheden met een Godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende,

roepen uit met den Apostel: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods!

Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen, en onnaspeurlijk zijn wegen! Want wie heeft den zin

des Heeren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en

het zal hem weder vergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle

dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen (Rom. 11: 33-36).

 VERWERPING DER DWALINGEN, DOOR WELKE DE NEDERLANDSE KERKEN EEN

TIJD LANG ZIJN BEROERD GEWORDEN.

De rechtzinnige leer van de Verkiezing en Verwerping verklaard zijnde, verwerpt de Synode

de dwalingen dergenen:

I.
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Die leren: "dat de wil Gods van zalig te maken degenen, die zouden geloven en in het geloof

en de gehoorzaamheid des geloofs zouden volharden, het ganse en gehele besluit van de

Verkiezing ter zaligheid is, en dat er niets anders van dit besluit in het Woord Gods is

geopenbaard." -Want deze bedriegen de eenvoudigen, en wederspreken klaarlijk de Heilige

Schrift, die getuigt, dat God niet alleen degenen, die geloven zullen, wil zalig maken, maar

dat Hij ook enige bepaalde mensen van eeuwigheid heeft uitverkoren, welke Hij in den tijd,

boven anderen met het geloof in Christus en met volstandigheid zou begiftigen, gelijk

geschreven is: Ik heb u naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven

hebt (Joh. 17: 6); en: Er geloofden zo velen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven

(Hand. 13; 48); en: Hij heeft ons uitverkoren in Hem, vóór de grondlegging der wereld,

opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn, enz. (Efeze 1: 4).

II.

Die leren: "dat de Verkiezing Gods ten eeuwigen leven velerlei is: de ene algemeen en

onbepaald, de andere bijzonder en bepaald; en dat deze wederom òf onvolkomen,

herroepelijk, niet-beslissend en voorwaardelijk is, òf volkomen, onherroepelijk, beslissend en

volstrekt". Insgelijks: "dat er een andere Verkiezing is tot het geloof, een andere tot de

zaligheid, alzo, dat de Verkiezing tot het rechtvaardigmakend geloof kan zijn zonder de

beslissende Verkiezing ter zaligheid". -Want dit is een gedichtsel van 's mensen hersenen,

buiten de Schrift uitgedacht, waardoor de leer van de Verkiezing verdorven, en deze gulden

keten van onze zaligheid verbroken wordt: Die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft

Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij

gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt (Rom. 8: 30).

III.

Die leren: "dat het welbehagen en voornemen Gods, van hetwelk de Schrift in de leer van de

Verkiezing gewag maakt, niet daarin bestaat, dat God enige bijzondere mensen boven

anderen heeft uitverkoren; maar daarin, dat God uit alle mogelijke voorwaarden (onder

welke ook zijn de werken der Wet), of uit de gehele orde van alle dingen, de uit haar aard

onverdienstelijke daad des geloofs en zijn onvolmaakte gehoorzaamheid deszelven tot een

voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen, welke Hij voor een volkomen gehoorzaamheid -

genadiglijk zou hebben willen houden, en der beloning des eeuwigen levens waardig

achten". -Want met deze schadelijke dwaling wordt het welbehagen Gods en de verdienste

van Christus krachteloos gemaakt, en de mensen door onnutte vragen van de waarheid der

genadige rechtvaardigmaking en van de eenvoudigheid der Schrift afgetrokken, en deze

uitspraak des Apostels van onwaarheid beschuldigd: God heeft ons geroepen met een heilige

roeping; niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven

is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen        (2 Tim. 1: 9).

IV.

Die leren: "dat in de Verkiezing tot het geloof deze voorwaarde te voren vereist wordt, dat de

mens het licht der natuur recht gebruike, vroom zij, klein, nederig en ten eeuwigen leven

geschikt, gelijk alsof aan die dingen de Verkiezing enigszins hing".

-Want dit smaakt naar het gevoelen van Pelagius, en strijdt tegen de leer des Apostels, waar

hij schrijft: Wij hebben eertijds verkeerd in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil

des vleses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorn, gelijk ook de
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anderen; maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede Hij ons

liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met

Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), en heeft ons mede gezet in den hemel in

Christus Jezus; opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom

zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij

zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat

niemand roeme (Ef. 2: 3-9).

V.

Die leren: "dat de onvolkomen en niet-beslissende Verkiezing van bijzondere personen te

zaligheid geschied is uit het voorgezien geloof, bekering, heiligheid, Godzaligheid, die òf

eerst begonnen, òf ook een tijd lang geduurd hebben; maar dat de volkomen en beslissende

Verkiezing geschied is uit de voorgeziene volharding tot den einde toe in het geloof,

bekering, heiligheid en Godzaligheid; en dat dit is de genadige en evangelische waardigheid,

om welker wil hij, die verkoren wordt, waardiger is dan hij, die niet verkoren wordt; en dat

derhalve het geloof, heiligheid, Godzaligheid en volharding niet zijn vruchten van de

onveranderlijke Verkiezing ter heerlijkheid, maar dat het zijn voorwaarden, die te voren

vereist, en als volbracht wezende, voorzien zijn in degenen, die ten volle verkoren zullen

worden, en oorzaken, zonder welke de onveranderlijke Verkiezing ter heerlijkheid niet

geschied".

-Hetwelk strijdt tegen de gehele Schrift, die deze en diergelijke uitspraken in onze oren en

harten telkens inscherpt: De verkiezing is niet uit de werken, maar uit den Roepende (Rom.

9: 11). Daar geloofden zo velen, als er geordineerd waren ten eeuwigen leven (Hand. 13:

48). Hij heeft ons uitverkoren in Hem, opdat wij zouden heilig zijn (Ef. 1: 4). Gij hebt Mij

niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren (Joh. 15: 16). Indien het door genade is, zo is het

niet meer uit de werken (Rom. 11: 6). Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben,

maar dat Hij ons lief heeft gehad, en zijn Zoon gezonden heeft (1 Joh. 4: 10).

VI.

Die leren: "dat niet alle Verkiezing ter zaligheid onveranderlijk is; maar dat sommige

uitverkorenen, niettegenstaande enig besluit Gods, kunnen verloren gaan en gaan ook

eeuwiglijk verloren". -Met welke grove dwaling zij God veranderlijk maken, en den troost

der Godzaligen, dien zij scheppen uit de vastigheid van hun Verkiezing, omstoten, en de

Heilige Schrift wederspreken, welke leert: dat de uitverkorenen niet kunnen verleid worden

(Matth. 24: 24); dat Christus degenen, die Hem van den Vader gegeven zijn, niet verliest

(Joh. 6: 39); en dat God, die Hij te voren verordineerd,  geroepen en gerechtvaardigd heeft,

deze ook heeft verheerlijkt (Rom. 8: 30).

VII.

Die leren: "dat er in dit leven geen vrucht en geen gevoel is van de onveranderlijke

Verkiezing ter heerlijkheid; ook geen zekerheid, dan die hangt aan een veranderlijke en

onzekere voorwaarde". -Want behalve dat het ongerijmd is, te stellen een onzekere

zekerheid, zo strijdt dit ook tegen de bevinding der heiligen, die uit kracht van het gevoel van

hun Verkiezing zich met den Apostel verheugen, en deze weldaad Gods roemen (Efeze 1); die

volgens Christus' vermaning zich met de discipelen verblijden, dat hun namen in den hemel

geschreven zijn (Luk. 10: 20); die ook het gevoel van hun Verkiezing stellen tegen de vurige
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pijlen van de aanvechtingen des duivels, vragende: Wie zal beschuldiging inbrengen tegen

de uitverkorenen Gods? (Rom. 8: 33).

VIII.

Die leren: "dat God van niemand louter uit kracht van zijn rechtvaardigen wil besloten heeft,

hem in den val van Adam en in den gemenen stand der zonde en verdoemenis te laten, of in

de mededeling van de genade, die tot het geloof en de bekering nodig is, voorbij te gaan".

-Want dit staat vast: Hij ontfermt zich, wiens Hij wil, en verhardt, wien Hij wil (Rom. 9: 18).

En ook dit: Het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten,

maar dien is het niet gegeven (Matth. 13: 11). Insgelijks: Ik dank U, Vader, Heere des

hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en

hebt ze den kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U

(Matth. 11: 25, 26).

IX.

Die leren: "dat de oorzaak, waarom God tot het ene volk meer dan tot het andere het

Evangelie zendt, niet is louter en eniglijk het welbehagen Gods, maar omdat het ene volk

beter en waardiger is dan het andere, aan hetwelk het Evangelie niet wordt medegedeeld".

-Want dit ontkent Mozes, het Israëlitische volk aldus aansprekende: Ziet, des Heeren uws

Gods is de hemel, en de hemel der hemelen, de aarde, en al wat daarin is. Alleenlijk heeft de

Heere lust gehad aan uw vaderen, om die lief te hebben; en heeft hun zaad na

hen, ulieden, uit alle volken verkoren, gelijk het te dezen dage is (Deut. 10: 14, 15); en

Christus zeggende: Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda; want zo in Tyrus en Sidon de

krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd

hebben (Matth. 11: 21).

De Gereformeerde geloofstraditie toont ons een keihard Godsbeeld.
De belijdenisgeschriften gaan terug op Luther en Calvijn, en dezen vallen terug op
Augustinus.
Augustinus ontdekte de leer van Gods genade, maar zag daarbij dat de meeste
mensen deze niet accepteerden, dus in zijn ogen verloren gingen. De meeste
mensen wilden niet geloven in Christus tot behoud.
Augustinus redeneerde dat, als Elohim hun heil gewild had, zij ook tot de geredden
zouden hebben behoord. Dit baseerde hij op Rom.9:18.
Ro 9:18  Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.

Elohim wil hun redding niet, volgens Augustinus, dus gaan zij verloren.
Hoe dit te rijmen valt met 1 Tim.2:4?
1 Tim. 2:4  Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid

komen.

Daarmee wist Augustinus dan ook geen raad en gaf een geheel andere uitleg aan
deze tekst, nl. dat Elohim het niet in werkelijkheid bedoeld heeft zoals het er nu
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staat. Het is niet alleen Augustinus, maar bijna de gehele kerk van zijn dagen die de
leer van de eeuwige verlorenheid predikte. Augustinus volgde het spoor der kerk
dat de massa der mensheid door Elohim voorbestemd was voor de eindeloze
pijniging. Daarbij beriep men zich op Matth.25:46, waar men het woordje "eeuwig"
vertaalde als "eindeloos".

A. heeft er niet bij stilgestaan dat het woordje "eeuwig" niet altijd "eindeloos"
betekent. Eeuwig komt van het Griekse Aion, dat is een tijdvak, tijdperk.
Voor A. en de kerk stond het vast dat de straf over de goddelozen een eindeloze
straf was. Elohim was wel barmhartig, maar ook rechtvaardig, als vergeldende
gerechtigheid.
De Elohim van A. wil twee dingen: voor een klein aantal mensen barmhartigheid,
en voor het grootste deel der mensen de eeuwige straf.
De kerk en A. achtten het billijk dat de mensheid gestraft zou worden voor de
zonde van hun eerste voorouders. Dat is de leer van de erfzonde. Deze leer is de
hoeksteen van de uitverkiezingsleer van Augustinus. Zonder de leer van de
erfzonde klopt de uitverkiezingsleer van A. niet meer.
Wij hebben over de erfzonde enkele brochures geschreven, waarin uiteen wordt
gezet dat de leer der erfzonde aan de Bijbel totaal vreemd is.
A. dicht aan Elohim de grote voorkennis toe, dat Hij reeds wist dat de hoofdengel
zou vallen, maar dat Elohim juist daaruit veel goeds zou weten te halen. Dus liet Hij
dat maar toe. Niet dat Elohim het kwaad gewild zou hebben. Nee, het kwaad is er in
de wereld omdat Elohim volgens A. ook wilde straffen. Zonder het kwaad had
Elohim niets te straffen en zou Zijn gerechtigheid en wraak niet hebben kunnen
uitkomen.
Dat dit een heel kromme redenatie is, zal een ieder duidelijk zijn.

Volgens Augustinus is voor de verworpenen de eeuwige straf het grote en enige
doel waartoe Elohim hen schiep. Wij zouden zeggen: dan had Hij hen maar beter
niet kunnen scheppen. Maar nee, Augustinus trachtte steeds het zinvolle ervan aan
te tonen, en dat Elohim de wereld in tweeën had gesplitst. (In die tijd splitste men
alles via het Griekse scholastieke systeem, oa. de twee naturen, de Godheid zelf in
drie-in-een, de mens in geest, ziel en lichaam, etc.-.)
De kerk, en o.a. Thomas van Aquino leerde dat de gezaligden geen medelijden
zouden hebben met de verworpenen. Dezen zullen zich juist verheugen in de pijnen
der verdoemden. De kerk berustte in de eindeloze straf over de velen, over de grote
massa. Dit gaf de soevereine genade der verkiezing een onheilspellende klank, met
een doffe berusting en somber uitzicht voor de massa. Tegen deze duistere
achtergrond van de verwerping zou het licht der verkiezing des te heerlijker
uitkomen, zo redeneerde Augustinus.
Vandaar dat sommigen in onze eeuw een vorm van godslastering zien in artikel 15
van de D.L.  Men schrijft aan Elohim satanische eigenschappen toe. Men schuift



157          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding

Elohim in de schoenen dat Hij de velen wel kan verlossen, maar dat niet wil en hen
eeuwig zal pijnigen, om de verkiezing des te heerlijker te doen zijn. Dus de ene zijn
dood, is de ander zijn brood. Leedvermaak en willekeur.
Vandaar dat men ook sprak over twee soorten liefde in Elohim, de ene soort liefde
was voor de verkorenen, de andere was een tijdelijke en algemene liefde voor de
verlorenen.

Zoals gezegd leidde een verkeerde opvatting betreffende Rom.9-11 er bij Calvijn
toe te denken dat er tegenover de verkiezing ook een verwerping moest staan.
"Want de verkiezing zelf zou niet blijven bestaan, wanneer ze niet stond tegenover
de verwerping" Inst.III, 23,1. Calvijn vond dit weliswaar een huiveringwekkend
besluit, Inst.III,23,7.
Geestverwanten van Calvijn, nl. Bullinger en Zwingli vonden dat Calvijn hierin
veel en veel te ver ging.

Voor hen die zo heel conservatief de Drie Formulieren van Enigheid hanteren,
schiet blijkbaar de Schrift tekort om de dwalingen te bestrijden. Men legt de Schrift
dan ook uit aan de hand van deze eigengemaakte belijdenisgeschriften.
Maar wat zeggen de Dordtse Leerregels?
In art.1 citeert men wel Rom.3:19-23, maar dan onvolledig en eenzijdig.
Belangrijke zinsdelen laat men gewoon weg.

Ook in art.2. zijn belangrijke zinsdelen weggelaten, nl. dat Elohim de wereld heeft
liefgehad, Joh.3:6 en ook 1 Joh.4:9. Daarmee kon men niet uit de voeten. Dat
Elohim de wereld liefhad paste niet in de strakke calvinistische visie, waarin alles
alleen bepaald wordt tot het kleine getal uitverkorenen.

In art.18 misbruiken de Leerregels de woorden van de Heiland, Matth.20:15, waar
juist van Elohims goedheid sprake is.

In art.15 heeft men het woordje "welbehagen" misbruikt, daar Elohims welbehagen
ziet op Zijn goedertierenheid en heil, en niet op Zijn besluit van verkiezing.
Dat Elohim volgens art. 16 NGB "mensen in de gemene ellende laat waarin zij
zichzelf gestort hebben", en om dit dan tot Elohims welbehagen terug te voeren, is
misbruik maken van een begrip dat juist vol is van genade, Ez.18:23; 1 Tim.2:4; 1
Petr.3:9.
En daarmee belicht men Elohims soevereiniteit eenzijdig.
Dat Elohim bewust iemand laat liggen, dus verwerpt, doet tekort aan Zijn
welwillendheid, en ontneemt de mens diens verantwoordelijkheid.
Dat Elohim berouw heeft, Zich laat verbidden, Zijn voornemen zelfs wel wijzigt,
nee, daarvan weet men blijkbaar niet.
Dat Hij de dingen die niet zijn roept alsof ze waren, zie Rom.4:17
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Toen Ninevé zich bekeerde werd het oordeel uitgesteld, etc.
In Jer.12 zien wij dat Israël het oordeel ontvangt. Dan ontfermt zich Jahweh. Als
het volk daarna gehoorzaamd zal het gebouwd worden. Zo niet, dan wordt die natie
ten enenmale verdaan. Het hangt algeheel af van het gedrag van het volk, en niet
van een zogenaamd besluit van "verkiezing of verwerping".

Wij mensen kunnen een visie hebben en een begrip van een zaak verkrijgen, zónder
dat wij de zaak waar het om gaat bij ervaring kennen. Alzo heeft Calvijn ons een
visie op Paulus nagelaten inzake de vrije wil en predestinatie.
Voor Calvijn is Elohim de middeleeuws-abstracte Onveranderlijke en Oneindige in
álle opzichten, en de mens is totaal niets. Dit geeft een gevoel van volkomen
nietigheid. Bij de mens is geen enkele verdienstelijkheid. Rome leerde wel de
verdienstelijkheid.
De oneindige Elohim bij Calvijn is kennelijk iemand anders dan de Vader van
Yashua ha Messiah (Jezus Christus). Calvijn had een Franse geest, die in heldere
abstracties een logisch vermaak vond.
Volgens Calvijn is er bij Elohim één onveranderlijke wil, buiten de tijd, Wien alles
bekend is, zowel verleden, heden als toekomst.
Dus moeten Hem van eeuwigheid alle dingen bekend zijn.
Ook moet Hij met vastbesloten doel alle dingen gemaakt hebben.
De mens is in dezen verkoren, of anderszins verworpen.
Op deze redenatie berust de verkiezingsleer bij Calvijn, waarvan de gereformeerden
menen dat deze uit de Bijbel, met name van Paulus is.
Calvijn geeft een beeld van Elohim in menselijke begrippen, volgens de
aristotelische dialectiek. Toch is Calvijns verkiezingsleer een totaal andere dan die
van Paulus, daar Calvijn een ander Godsbegrip heeft als Paulus. Dat blijkt o.a. uit
hun beider gedachten over de val van Adam.
Indien Adam kon vallen moet hij eerst vrij zijn geweest. Zo niet, dan kan er ook
geen sprake van schuld zijn.
Volgens Calvijn is er van zulk een vrijheid bij Adam geen sprake. Adam was tot de
val gepredestineerd, en wel volgens Elohims raad, aldus Calvijn. Elohim is de
Alwetende, van eeuwigheid af. Behalve dan in de zaak van de val van Adam.
Daarop gaf Calvijn ten antwoord dat Elohim Adam niet heeft bewaard naar Zijn
geheime raadsbesluiten, dus past daarbij gematigdheid volgens Calvijn.
Bij Paulus vinden wij echter geen wijsgerig Godsbesef, maar een eenvoudig
spreken over Elohims daden.
Voor ons Europeanen, die besmet zijn met het Grieks-filosofische denken, is het
moeilijk om Paulus nog te verstaan zoals hij werkelijk is.
Het gaat Paulus niet om de verkiezing van individuen in Rom.9-11. Het gaat aldaar
om de verkiezing van Israël, van volkeren.
In Rom.9:22 is de toorn van Elohim er niet om de mensen (volkeren) te vernietigen,
maar juist een middel om hen tot genade te brengen.
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In 11:32 zegt hij dan ook dat Elohim hen allen onder de ongehoorzaamheid had
besloten, opdat Hij hen ALLEN barmhartig zou zijn.
Indien Paulus in de abstracte Onveranderlijke had geloofd, had hij nooit voor
Israëls bekering kunnen bidden, 10:1, daar alles immers reeds vast zou hebben
gestaan.

Volgens Calvijn zou Elohim alles vooruit weten en evenwel Almachtig zijn. Hij
zou weten dat er zonde en ellende zou wezen (komen), maar dat niet hebben
verhinderd. Was Hij onmachtig dat tegen te houden? In die lijn volgde hem
Gomarus, en ook Maccovius, die zeer ver ging met zijn filosofie, maar berispt werd
door de Dordtse vaderen vanwege zijn extreme formuleringen.
Wanneer wij Rom.9-11 hun eigen taal laten spreken en wij leren lezen wat er
letterlijk staat, vallen de problemen weg die wij wel bij Calvijns visie hebben.
Het gaat bij Paulus om Israëls ongeloof, om het andere deel van Israël, hetwelk aan
de heidenen gelijk geworden is, om dat langs een omweg evenzeer te behouden.
Het is een tijdelijke verharding van een deel van Israël.
Ook Petrus spreekt in diezelfde zin, 1 Petr.2, wanneer hij spreekt tot de bekeerde
Israëlieten, die als vreemdelingen verstrooid waren in Pontus, Galatië, Capadocië,
Azië en Bythinië. Hij noemt hen in vers 9 een uitverkoren geslacht (genos) en
koninklijk priesterdom. Dat kan alleen van Israëlieten worden gezegd. Vers 10, zij
waren eertijds geen volk, Lo Ammi, niet meer Mijn volk, maar nu Elohims volk,
Israël.

In Rom.9-11 gaat het wel over predestinatie, maar niet in het Calvinistische kleed.
In hfst.9 wordt de vrije wil uitgesloten.
In hfst.10 wordt de vrije wil verondersteld. Aan deze schijnbare tegenstelling houdt
Paulus bewust vast.
Het ongeloof der joden dient om Elohims lankmoedigheid en rechtvaardigheid aan
te tonen. Het geloof van het verheidenste Israël-deel dient om Elohims
barmhartigheid te demonstreren. Er zijn dus diverse kanten aan de ene zaak van
Israëls verkiezing.
Enerzijds is er de volstrekte gebondenheid van onze wil, anderzijds is er de vrijheid
van wil. Paulus zegt dan ook niet dat het specifiek de onwil was van Israël, 10:2,
maar het onverstand, en ook de ongehoorzaamheid, 10:19.
Israël (en iedere Israëliet) heeft een zekere speelruimte, vrijheid van handelen. Wij
zijn geen stokken en blokken. Wij mensen wijzen juist het ware geestelijke goed af!
Niet dat Elohim Zijn werken en besluiten aanpast aan de resultaten van de
menselijke vrijheid. Nee, Elohim grijpt juist in door de "verharding".
Paulus stond voor de historische vraag waarom Elohim Israël verkoos en Farao
verhardde.  Paulus handelt over de Israël-volkeren en niet over personen, en rekent
dan met historische voorrechten, en niet met de geestelijke voorrechten.
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De joden verhieven zich op hun verkiezing. Paulus toont hen dat Elohim ánders
werkt en handelt dan zij dachten. Het afgeschreven deel van Israël, dat aan de
heidenen gelijk geworden was, stond zelfs nog boven de joden van die dagen, en
dát deel ging Elohim redden, om Israël in haar geheel te redden, waarbij de meeste
joden zouden afvallen omdat zij geen echte Israëlieten waren. De meeste joden zijn
Edomieten en vermengden, hoewel zij zich tot het uitverkoren volk Israël rekenen.
In dienst van het hogere belang voor Israël, heeft Elohim hen tijdelijk in ongeloof
gelaten, 11:32.
De Elohim bij Paulus is dus wel soeverein in historische zin, echter niet in
filosofische zin. Niet dat Paulus betoogde dat elke Israëliet zalig zou worden, noch
dat elke Israëliet zalig moet worden. Het gaat om de historische aanneming van
Israël.
Er is altijd afval in het heilsproces, helaas. Dat is geen verspilling.
Het sperma van mens en beest heeft een overvloed aan zaadjes, waarvan er slechts
enkele tot bewust leven komen. Dat is geen verspilling.

Het is van grote betekenis hoe een uitgesproken wilsmens als Paulus de vrije wil
schijnbaar kan ontkennen, en dat mensen hem alzo verstaan inzake de verkiezing in
Rom.9-11.
Paulus zag in dat Elohim met volken (de Israël-naties) werkt, en dat Elohim
volgens Zijn voornemen en bestek met dat Israël de wereld zal gaan regeren, de
Theocratie. Allereerst in het Messiaans Vrederijk, daarna in het definitieve
Godsrijk.
De Gemeente is een tussenschakel in het geheel, en is de vorming van het
regeringslichaam van Christus. De Gemeente is een interim, tussengekomen iets,
waar deze als "eerstelingen" zullen worden binnengehaald. Daarop ziet het
Pinksterfeest. Het Loofhuttenfeest ziet op de grote verzameling van Israël tijdens
het Messiaans Vrederijk.
Binnen het grote volk Israël heeft Elohim in Christus een Gemeente uitgekozen,
met de hemelse roeping, om met Hem te regeren als eerstelingen Gode en het Lam.
Bij Augustinus, de kerk, Calvijn en de christenen blijkt het slechts alleen te gaan
over deze ene verkiezing binnen de verkiezing van Israël. Israël heeft men uit het
oog verloren. 

Calvijn en de gereformeerde vaderen hadden Israël en de Gemeente uit het oog
verloren. Ook Arminius en de remonstranten meenden dat Elohim slechts met
individuen handelde. Dat Elohim Jakob liefhad en Ezau haatte, daarbij moeten wij
bedenken dat liefhebben in het Grieks "agapen" is, en betekent zoiets als preferen,
voorkeur hebben. Haten in het Grieks is "misein", of gevoel van afkeer.
Haten betekent: op de tweede plaats stellen, achteruitzetten.
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Het gaat bij Ezau niet om diens eeuwige verwerping, maar om het feit dat hij als
oudere zijn jongere broer moest dienen! Elohim heeft geen willekeur. Hij blijft met
Zijn volk handelen, ondanks hun ontrouw.
Het middeleeuwse wijsgerige denken is voor ons onhoudbaar geworden. De
Calvinistische Godsgedachte is fout. De Schrift toont het anders, en in het
Evangelie is Hij de Elohim die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende.
De vreze voor Hem is geen instinctmatige duizelingwekkend opzien tot de
Oneindige, zoals bij Calvijn. Dat hoort alleen thuis bij primitieve religies.
Hij is geen God van Meden en Perzen, van Deïsten en filosofen. Hij is de Elohim
Die Zich soms laat verbidden.  
De Dordtse vaderen hebben Elohim gedeeld, Zijn eigenschappen uitgesplitst.
Enerzijds liefde voor de uitverkorenen, anderzijds toorn en wraak voor de
verworpenen.
Dat er in 1 Joh.4:6 staat dat Hij liefde is, geen koele Wreker, niet in wraak lust
heeft, zal hen zijn ontgaan.
De Schrift spreekt nergens over de verkiezing zoals de Dordtse Leerregels dat doen
in art.7,8 en 12. In de eerste plaats gaan de verkiezing over het volk Israël, Ex.19:5-
6; Jes.41:8-9; 44:1; 49:7.
Doordat men de verkiezing niet goed verstaat, krijgt de verwerping een negatief
karakter, een abstracte schaduw. De D.L. spreken over de verkiezing en verwerping
op een koele mathematische wijze, alsof Elohim een boeklijst erop na houdt met
links alle verworpenen en rechts enkele uitverkorenen.
Ook willen de D.L. wijzen op de zekerheid van de verkiezing en het gevoel
daarvan.
Dat is echter iets geheel anders dan de geloofszekerheid.
De zekerheid van de verkiezing zou de mens zelf kunnen opmaken uit kentekenen,
en dat is het zogenaamde syllogisme-systeem der Nadere Reformatie  (uit
kenmerken opmaken dat men een gelovige zou zijn).
De zekerheid van het geloof is een regelrechte schenking van Boven, en wordt
tegelijk met het geloof geschonken, als gave Elohims.

Zou Elohim mensen voorbestemd hebben om hen te verwerpen?
Nee, het is de mens die zichzelf verwerpt. Ezau, Saul en anderen hebben
ruimschoots mogelijkheden gehad om zich goed te gedragen. Zij verwierpen het
heil. Elohim verzoekt niemand, schrijft Jakobus in hoofdstuk 1. De mens is zijn
eigen verwerping, door ongeloof en onverstand. De mens graaft zijn eigen graf en
bewerkt zijn eigen onheil.

De D.L. wijken, volgens een rapport der Generale Synode van de Nederlands
Hervormde kerk, waarin de behandeling van de uitverkiezing ter sprake is, af van
het getuigenis der reformatoren, door de mens voor zijn heilszekerheid niet naar
Christus alleen, maar ook naar zichzelf te verwijzen.
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Dit blijkt uit D.L. III-IV, 13, dat de gelovigen zich daarin geruststellen, "dat zij
weten en gevoelen, dat zij door deze genade Elohims met het hart geloven en hun
Zaligmaker liefhebben".
Dit wekt de suggestie, volgens het rapport, dat er naast de zekerheid van Christus'
werk en belofte, nog een nadere zekerheid te zoeken zou zijn in het geloof dat wij
in ons bevinden.
Het gevolg hiervan is, volgens het rapport, dat de mens niet zozeer tot de
geloofsdaad wordt opgeroepen, maar tot zelfbeschouwing en lijdelijkheid. 
Dit is het gevolg van het syllogisme-systeem der Nadere Reformatie, om uit
kentekenen op te maken dat men een gelovige is.
De gelovige moet, volgens D.L. I,16, "in het waarnemen der middelen vlijtig
voortgaan, naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen, en die met
eerbied en ootmoed verwachten".
Hier leren de Dordtse vaderen een onverzekerd geloof, iets dat zij in de
verwerping der dwalingen zelf bestrijden, zie D.L. I, 7. "het ongerijmdheid is, een
onzekere zekerheid aan te nemen".

6.4  Rom.9-11 over de verkiezing en verwerping
Kort samengevat gaat het in Rom.9-11 over de Olijfboom.          
De stam van de olijfboom is Israël, de wortel ziet op de aartsvaders. Maar hoe zit
het met de takken?
De olijfboom zelf staat voor het nationale aspect, het Rijk Elohims, waarvan Israël
Elohims rijksgebied is.
Jakob ontving van Izaäk in de eerstgeboortezegen de heerschappij van het Rijk
Elohims, daarop wijst Paulus in Rom.9:12.
De wortel blijft wortel, de stam blijft stam, maar de takken wisselen. De takken ziet
op de "kinderen des koninkrijks", Matth.13:38.
Na Salomo kwam de scheuring: Het Huis Israël én het Huis Juda. Het Huis Israël
ontving de scheidbrief, werd Lo-Ammi (niet-Mijn-volk), is weggevoerd naar
Assyrië, waarbij tegelijk een groot deel van het Huis Juda werd meegevoerd. De
rest van Juda werd in drie deportaties naar Babel gebracht, waarvan een klein deel
terugkeerde onder de naam "Joden".
Alle twaalf stammen waren en zijn tot op heden in de verstrooiing, Jak.1:1; Hand.2-
6:7, en dezen kan men onmogelijk als "Joden" bezien. Die verstrooiden kregen een
masker (sluier, Jes.25:7), nl. dat zij aan de heidenen gelijk werden, dus ogenschijn-
lijk heidenen (ethnos). Dat is hun tijdelijke verharding of verblinding, Rom.11:25.
Paulus sprak hen aan in Ef.2:12 en Col.1:21 als "vervreemd van het burgerschap
Israëls". Alleen een ware Israëliet kan daarvan vervreemden.
De Joden zagen zich als "kinderen des koninkrijks". De Heiland zei dat het konink-
rijk van hen zou worden genomen en aan een volk gegeven dat zijn vruchten
voortbrengt, Matth.21:43. De joodse takken werden afgebroken. Het is niet alles
Israël die uit Israël zijn, Rom.9:6,
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De verwilderde takken (het verheidenste Lo-Ammi) worden ingeënt. Het
verstrooide Israël moet zich aldus ergens bevinden, niet als kerk, niet als joden.
Wanneer haar straftijd om is (de volheid der volkeren) zal tot haar worden gezegd:
Gij zijt kinderen van de levende Elohim! Waar ter wereld is het licht des Evangelies
op de kandelaar gezet en aanvaard? In N.W. EUROPA! Dan wonen dáár de
verloren stammen Israëls!
Beide Huizen waren fout. Het verbond werd verbroken, Jer.11:10-16. De meerder-
heid van Israël is gevallen. Door de val der vaderen, kon het verheidenste
nageslacht behouden worden. De scheidbrief wordt vernietigd, Joh.11:52;
Luk.1:68.
Uit de Joden kunnen nog takken weder ingeënt-ent worden, Rom.11:23-24.
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt!

Wij laten enige teksten volgen waar het gaat over de verkiezing en verwerping.
Deze teksten, en ook andere teksten zeggen niet wat de kerk de eeuwen door heeft
gemeend dat ze zouden zeggen. Daar de kerk geen enkel zicht had op de
heilsbedelingen, de Gemeente, Israël en de volkeren, werd alles toegespitst op de
individuele gelovigen. Dat waren dan de uitverkorenen, en de massa was in haar
ogen verworpen. Doe daarbij de visie over de erfzonde, de hemel, de hel, over
Elohim en Zijn Zoon, en het beeld dat de kerk dan vertoont is onherkenbaar aan wat
de Schrift ons voorhoudt.

Deut. 7:6  Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw Elohim; u heeft de HEERE, uw

Elohim, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op

den aardbodem zijn.  (Dus een verkiezing van Israël uit alle volkeren, PM)

10:15  Alleenlijk heeft de HEERE lust gehad aan uw vaderen, om die lief te hebben, en heeft

hun zaad na hen, ulieden, uit al de volken verkoren, gelijk het te dezen dage is.

14:2  Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw Elohim; en u heeft de HEERE verkoren,

om Hem tot een volk des eigendoms te zijn, uit al de volken, die op den aardbodem zijn.

18:5  Want de HEERE, uw Elohim, heeft hem uit al uw stammen verkoren, dat hij sta, om te

dienen in den Naam des HEEREN, hij en zijn zonen, te allen dage. (Dus een verkiezing van

de priesterstam, PM)

Ps 135:4  Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël tot Zijn eigendom. 

Jes. 41:8  Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van

Abraham, Mijn liefhebber! 

1Ch 16:13  Gij, zaad van Israël, Zijn dienaar, gij, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen! 

45:4  Om Jacobs, Mijns knechts wil, en Israëls, Mijns uitverkorenen; ja, Ik riep u bij uw

naam, Ik noemde u toe, hoewel gij Mij niet kendet. 

Mt 24:31  En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen

Zijn uitverkorenen (de Israëlieten, PM) bijeen vergaderen uit de vier winden, van [het] [ene]

uiterste der hemelen tot het [andere] uiterste derzelve. 

Ro 11:7  Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen

(uit het grote Israël, PM) hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.
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11:15  Want indien hun (tijdelijke) verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de

aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? 

1Sa 15:26  Doch Samuel zeide tot Saul: Ik zal met u niet wederkeren; omdat gij het woord

des HEEREN verworpen hebt, zo heeft u de HEERE verworpen, dat gij geen koning over

Israël zult zijn. (Saul werd vanwege ongehoorzaamheid verworpen, niet uit voorkennis, PM) 

Jer 33:24  Hebt gij niet gezien, wat dit volk spreekt, zeggende: De twee geslachten, die de

HEERE verkoren had, die heeft Hij nu (tijdelijk, en niet eeuwig, PM) verworpen? Ja, zij

versmaden Mijn volk, zodat het geen volk meer is voor hun aangezicht.

1Pe 2:4  Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen,

maar bij Elohim uitverkoren en dierbaar;

1Pe 2:7  U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De

Steen, Dien de bouwlieden (de geestelijke stand der joden, PM) verworpen hebben, Deze is

geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;

Eph 1:11  In Hem, in Welken wij (de Gemeente uit Israël, PM) ook een erfdeel geworden

zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen

werkt naar den raad van Zijn wil;

Eph 3:11  Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen

Heere;

2Ti 1:9  Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze

werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus,

voor de tijden der eeuwen; (De Gemeente is van voor de tijden der eeuwen reeds

verordineerd; Israël is vanaf de grondlegging der wereld verkozen, PM). 

Jes.44:
De uitstorting van de Geest:
gaat er aan toe op de volgende wijze:
vers 3: gieten = volle overvloed
vers 4: uitspruiten = gras en wilgen (puur Nederlands) veelheid
vers 5: zij zullen zich met de naam van Israël noemen = ons volk en andere
Israëlvolkeren worden identiteitbewust
vers 7: Israël is vanaf de eeuwen verkoren Zijn getuigen te zijn.
Israël is Elohims knecht, is van Hem niet vergeten, vers 21.
Van Jeruzalem wordt gezegd: Word gebouwd. Van de Tempel: Wordt gegrond!
vers 28.

Samenvatting
De christelijke kerk heeft algemeen de uitverkiezing opgevat en uitgelegd als een
persoonlijke zaak, waarbij er slechts weinigen uitverkorenen zouden zijn, en
waarvan de keerzijde was dat er een besluit van Elohim was om de meerderheid der
mensheid te verwerpen en eeuwig te straffen in de hel.
De kerk had geen oog meer voor Elohims heilshandelen met Israël, geen oog voor
de strijd tussen het Vrouwenzaad en Slangenzaad, geen oog voor de verbonden en
wetgeving, geen oog voor de aionen, bedelingen. Daarentegen heeft de kerk, om



165          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding

haar uitverkiezings- en verwerpingsdogma te onderbouwen, de leer der erfzonde
ingevoerd. De kerk heeft een andere "Elohim" gekozen voor de ware Elohim van
Israël, een Elohim die een drie-in-een Elohim zou zijn, met gedeelde en gescheiden
eigenschappen. Ook de Zoon, Yashua ha Messiah werd gedeeld in twee naturen. De
kerk had geen oog meer voor het ware Israël en noemde zichzelf het geestelijke
Israël. De verborgenheid der Gemeente bleef dan ook voor de kerk verborgen.
De tendens der kerk, en deze vinden wij in de geloofsbelijdenissen en Drie
Formulieren van Enigheid eveneens terug, is dat men bij de uitverkiezing slechts
denkt aan de enkeling, terwijl de Schrift juist grote nadruk legt op de verkiezing van
Israël en de Gemeente uit Israël, waarin de enkeling besloten is. In de verkiezing
van de enkeling voor de Gemeente, ligt een wereldwijde strekking.
Wij missen in de leer der kerk de nodige samenhangen.  

Bronnen:
Prof.dr. J. de Zwaan; Jezus, Paulus en Rome.
Dr. L.v.d.Zanden; Predestinatie
Synoderapport Ned. Herv. Kerk. 1962.
J. Calvijn; Institutie
Dr. A. Kuyper; Dictaten Dogmatiek
Synopsis, Waleus, Polyander, Rivet en Thysius.
C.F.Ph.D. van der Vecht; Het Stenen Koninkrijk, jaargangen.
L.M.P. Scholten: Artikelen uit "De Wachter Sions" 1999.
Dr. C. Graafland; Verantwoord Gereformeerd. 
idem; Van Calvijn tot Barth.
Dr. C.A.v.d.Sluijs; Dordt Vandaag.
K. Doornbos; De Synode van Dordrecht 1618-1619.
Prof.dr.N.T. Bakker; Miskende gratie.
Dr. G.C. Berkouwer; De verkiezing Elohims.
J.Bonda: Het ene doel van Elohim
Dr. W. Heyns; Gereformeerde Geloofsleer
Dr. C.G. van Niftrik; Kleine Dogmatiek
Dr. P. Boendermaker; De Augsburgse Confessie
Prof. W. Nigg; Het geheim der monniken
Ds. F.v.d.Hulst; de achilleshiel van het calvinisme
Diverse Catechismusverklaringen

6.5  Misverstane Verkiezing en misverstane Verwerping
In deel I hebben wij al enige misverstanden besproken inzake de verkiezing en
verwerping.
De vraag kan terecht gesteld worden hoe het komt dat de leer der verkiezing zo
verduisterd is.
Het antwoord daarop luidt dat de vroege kerk meer zicht had voor haar eigen status
dan voor het werkelijke koninkrijk van Elohim. De kerk, dat was het een en al, en
buiten haar géén zaligheid.
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Men was het zicht kwijt op de twee zaadlijnen uit Gen.3:15, het Slangenzaad en het
Vrouwenzaad. Men dacht alleen aan een versmalde verkiezing van enige
"Uitverkorenen", en de rest der mensheid zou verworpen worden. 
Men had geen zicht meer op Israël, daar men de kerk de plaats van Israël had
gegeven, het geestelijke Israël.
Men had geen zicht meer op de Gemeente, de verkorenen uit Israël, om met
Christus te regeren in Zijn Vrederijk. Dat vrederijk dacht men zich in tijdens
Constantijn. Het Evangelie des Koninkrijks werd gereduceerd tot een boodschap
van heil voor zeer weinigen. De tegenpool daarvan was de verwerping van de
massa. De kerk stond in het middelpunt, met daaromheen een geestelijke stand. En
hoe moest die kerk haar koopwaar verkopen? Daartoe werden de mooiste en
schoonste kerken en kathedralen gebouwd als voorportalen des hemels, waar de
mensen een indruk moesten krijgen van de hemelse heerlijkheid. Liturgie, zang  en
akoestiek, statie en pracht moesten indruk maken op de aspirant "kopers" van de
kerk-waren, de dogma’s. De hemel werd als lustoord afgeschilderd en de hel als
een verschrikkelijke plaats, onderbouwd met enkele uit het verband gerukte teksten
uit de Bijbel. Een nieuwe aarde behoorde niet tot de koopwaar, want alles wat de
vroege roomse kerk verkocht lag buiten het gezichtsveld der mensen in het
metafysische. De mens werd afgebeeld als zijnde erfelijk belast met zonde.
Verlossing daarvan kon alleen door lidmaatschap der kerk via kinderdoop en het
betalen van veel geld. En zo is de gehele Bijbelse waarheid ingewisseld voor een
surrogaat, wat de kerk enorme sommen gelds opleverde.
Wij zullen in deze brochure op enkele aspecten dieper ingaan.

Vervolg misverstane verkiezing en misverstane verwerping:
Het betreft hier de zogenaamde "dubbele predestinatie", dat wil zeggen dat er twee
besluiten van Elohim zouden zijn, nl. het besluit der verkiezing, en het besluit der
verwerping als keerzijde.
Sinds Augustinus zijn er altijd mensen geweest die deze dubbele predestinatie
hebben voorgestaan, hoewel er dikwijls bezwaar tegen opgekomen is.
Toen de monnik Gottschalk in de 9e eeuw de dubbele predestinatie leerde, werd hij
20 jaar lang opgesloten en gemarteld in een klooster.
Het komt er op neer dat de dubbele predestinatieleer de mensheid in twee delen
splitst, verkorenen en verworpenen.

De kerkvader Origenes leerde dat er geen eeuwigdurende straf van Elohim was. Hij
zei dat Elohim ten doel had om alle mensen te redden en dat alle dingen uiteindelijk
weer tot Hem zouden terugkeren.
De leer van de dubbele predestinatie geeft een zekere soort van berusting en
lijdelijkheid. De Schrift toont ons die berusting en lijdelijkheid niet. Abraham bad
voor Sodom, toen Hem bekend werd wat Elohim voornemens was te doen.
Abraham probeert Elohim tegen te houden en ging als het ware voor Elohim op de
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weg staan, zie Gen.18:23-25. En, Elohim zou Sodom nog hebben gespaard indien
er tien rechtvaardigen in gevonden werden, zoals Abraham dat vroeg en voorstelde.
Op gelijke wijze zal Elohim door Zijn volk Israël eens de wereld sparen voor totale
vernietiging. 
Abraham dacht ruim over Elohim en Zijn barmhartigheid, Elia dacht bekrompen en
meende alleen nog overig te zijn. Nee, zei Elohim, er zijn er nog zeker 7000 die de
knie niet voor de Baal hebben gebogen.
Elohims doel is de wereld te redden, desnoods ook heel Sodom te sparen indien er
nog een klein aantal rechtvaardigen in gevonden zouden worden.
Sodom is verwoest. Er waren geen rechtvaardigen voldoende. En op gelijke wijze is
Sodoms gericht het voorbeeld voor het komende wereldgericht, Judas vers 7.
Elohim wilde wel het behoud van Sodom, maar er waren er nog geen tien waardóór
Hij het zou behouden.
Elohim investeert in Zijn mensheid en wereld, en Hij toont taai geduld en
barmhartigheid. Wanneer Hij ziet dat alle mogelijkheden van normale terugkeer tot
Hem zijn toegesloten, zendt Hij Zijn gerichten, met het doel de mensen tot inkeer te
brengen.
In de eindtijd zullen op deze aarde nog zeer weinig rechtvaardigen overig zijn,
zodat het gericht over de wereld niet meer is tegen te houden. 
Dat gericht komt nadat Elohims geduld op is. Gen.15:16 toont dat de maat der
ongerechtigheid toen nog niet vol was. Wanneer de maat wel vol is, komen de
gerichten. De mensen gaan door met zondigen en het verval gaat van kwaad tot
erger. Elohim wacht met Zijn gericht totdat alle hoop op bekering vervlogen is. Als
de Goddeloosheid volkomen is, komt Hij in actie.
Een vader en moeder hebben met hun kinderen -wanneer het goed is- groot geduld.
Echter, wanneer de kinderen te ver gaan, grijpen zij in tot correctie, en dat moet
soms met harde hand, daar het anders niet helpt en geen indruk maakt.
De zondvloed kwam ook pas na 120 jaar prediking van Noach, Gen.6:3,12.
Daarvan werden er slechts acht gespaard in het leven.
Openb.14:18 wijst erop dat wanneer de oogst rijp is, de sikkel erin geslagen zal
worden.

Waarom betrok Elohim dan toch Abraham in de zaak "Sodom", indien het lot bij
Goddelijk besluit van eeuwigheid van te voren reeds vast zou hebben gestaan?
Abraham hoorde het voornemen van Elohim om Sodom te oordelen aan, maar
berustte niet en trad in de bres. Alzo zal in de eindtijd Israël in de bres treden voor
vele volkeren der aarde, om Elohim ervoor te bewaren de wereld algeheel te
vernietigen. Er zal een restant (overblijfsel) wederkeren tot Jahweh.
Immers, in Abraham zullen alle volkeren der aarde gezegend worden.
Israël is de eersteling der volkeren, en daarna anderen, Jes.2:1-4; 25:6-9. En ook
zelfs Sodom zal uiteindelijk gered worden, hoe vreemd dat ook moge klinken, zie
Ez.16, met Samaria en Jeruzalem.
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Welke volkeren van deze aarde gered gaan worden, zullen wij onderzoeken in de
Schrift.
Met het gericht over de aarde en over de volkeren houdt Elohims ontferming nog
niet op, zoals dikwijls wordt gedacht, zelfs niet voor Sodom, en ook niet voor
Jeruzalem, dat het nog erger maakte als Sodom. Ez.16:43-58.
Israël zal het volk zijn dat de "rechtvaardigen" voortbrengt, opdat Elohim de wereld
zal sparen.
Israël heeft een hoge roeping voor de volkeren en voor de wereld. Dat is de wereld
die Elohim toebehoort, maar die Hem door satan is afgepakt. Het gaat dan ook over
de redding van volkeren uit het Vrouwenzaad, de schapen. De bokken en boknaties,
die de gevallen engelen (o.a. Baphomet) volgen, zullen niet in het reddingsplan
delen.
Niet dat Israël en de schaapvolkeren beter zijn, want dat zien we wel na de uittocht
uit Egypte, hoe Elohim het volk wilde ombrengen, maar Mozes in de bres trad,
Ex.32, en het oordeel werd afgewend.
Ook bij Mozes zien we geen berusting, maar een actief optreden om Elohim van
Zijn voornemen af te brengen. En, dat lukte nog ook!

Na de eerste christenen zien wij de kerk opkomen, waarin een totaal andere geest
waaide. Augustinus, Calvijn en de Dordtse vaderen leerden een eeuwig besluit der
verkiezing van een klein aantal mensen, met als keerzijde een eeuwig besluit der
verwerping van de grote massa. Wij lezen nergens dat deze mannen ooit in de bres
traden om Elohim van Zijn voornemen af te brengen, indien de verwerping
werkelijk een vaststaand eeuwig besluit zou zijn.
Wij stellen uit de Schrift vast, dat wie niet doet gelijk Abraham en Mozes, geen
werktuig is in Elohims hand om Hem van Zijn voornemens te doen afbrengen!
Nooit, zo toont de Schrift, mogen wij berusten in de verlorenheid van de massa!
Ook de Heiland was gedurig met grote ontferming bewogen over de massa, als
schapen die geen herder hadden, etc.
Het gaat om de grote oogst, Matth.9:36-38, en door gebrek aan arbeiders dreigt een
groot deel van de oogst verloren te gaan. Dat is geheel andere taal dan de taal der
kerk!
Is er in Elohim dan een tweeërlei gezindheid? Is Hij een Elohim van Ja en Nee? 
Elohim is totaal anders dan de kerk Hem altijd heeft voor geschilderd.
Zijn straffen heeft een doel. Hij straft niet zinloos. Hij vernietigt niet uit wraak en
afkeer. Nee, Hij is ontfermende. Hij straft in verschillende mate, Luk.12:47-48, en
Zijn straffen zijn niet altoosdurend. Na het gericht zal men zeggen dat Hij gezegend
is die daar komt in de naam van Jahweh, Matth.23:39. Na het grote gericht over
Israël en Jeruzalem, zoals Jeremia in hfst. 15 beschrijft, volgen gelukkig ook de
hoofdstukken 30-33, over het nieuwe verbond. 
De eerste christenen dachten dan ook geheel anders dan de latere kerk over het
wereldgericht en de eeuwige straf. Zij wisten dat Elohim een doel had met de
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mensheid. Er bestond voor hen geen tweeërlei dogma van  hel en van hemel, en dat
er een altoosdurende pijniging in een hel zou komen voor de verworpenen.
Het doel van de straf en toorn van Elohim zagen zij als een middel om de mensen te
beteren, om hen af te brengen van het kwaad.
Het doel van Elohim is bekering. Hij heeft geen lust in de dood der Goddelozen,
maar bekering, Ez.18:23; 28:22.
Isa 26:9  [Met] mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik [met] mijn geest,

[die] in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op

de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. 

En ook Ps. 94:12-13.

De kerk hanteert een misvormd begrip van wat bijbelse gerechtigheid betekent en
inhoudt.
Gerechtigheid van Elohim is altijd reddende gerechtigheid!
En Elohims toorn en wraak staan in dienst van die reddende gerechtigheid.
De kerk zegt dat Elohim wel Zijn heil aanbiedt, maar dat bij eeuwig besluit alleen
de uitverkorenen dat zullen krijgen aan te nemen, en de anderen het afwijzen, opdat
zij des te zwaarder zullen gestraft worden. Dus zou de prediking van het Evangelie
en het aanbod van genade als een onheilstijding de mensen in nog diepere ellende
storten!
Wat zegt Ez.18:23?
Zou Ik enigszins lust hebben aan den dood des Goddelozen, spreekt de Heere HEERE; is het

niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leve? 

De Heidelbergse Catechismus spreekt in Vraag 12 over Elohims gerechtigheid:
HEIDELBERGSE CATECHISMUS ZONDAG 5

HC vraag en antwoord 12

Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Elohims tijdelijke en eeuwige straf

verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en

wederom tot genade komen?

Elohim wil dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede; daarom moeten wij aan haar, bij

door onszelf, bf door een ander, volkomen betalen.

Wij zien dat het woord "gerechtigheid" ineens een geheel andere betekenis
heeft gekregen in de H.C. Het is hier niet de reddende gerechtigheid, maar
een eisende "gerechtigheid", indien men dit al de naam "gerechtigheid" zou
mogen geven.

Bezien wij wat de Bijbel eronder verstaat:
Strongs Concordance: 6666 tsedaqah {tsed-aw-kaw'}
 from 6663; TWOT - 1879b; n f
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 1) justice, righteousness
   1a) righteousness (in government)
      1a1) of judge, ruler, king
      1a2) of law
      1a3) of Davidic king Messiah
   1b) righteousness (of God's attribute)
   1c) righteousness (in a case or cause)
   1d) righteousness, truthfulness

   1e) righteousness (as ethically right)
   1f) righteousness (as vindicated), justification, salvation

           1f2) prosperity (of people) 1f1) of Elohim

   1g) righteous acts

 6667 Tsidqiyah {tsid-kee-yaw'} or Tsidqiyahuw {tsid-kee-yaw'-hoo}
 from 6664 and 3050; TWOT - omitted; 
 Zedekiah = "Jehovah is righteous"
 
 4941 mishpat {mish-pawt'}
 from 8199; TWOT - 2443c; n m
 1) judgment, justice, ordinance
   1a) judgment
      1a1) act of deciding a case
      1a2) place, court, seat of judgment
      1a3) process, procedure, litigation (before judges)
      1a4) case, cause (presented for judgment)
      1a5) sentence, decision (of judgment)
      1a6) execution (of judgment)
      1a7) time (of judgment)
   1b) justice, right, rectitude (attributes of God/man)
   1c) ordinance
   1d) decision (in law)
   1e) right, privilege, due (legal)
   1f) proper, fitting, measure, fitness, custom, manner, plan

 6664 tsedeq {tseh'-dek}
 from 6663; TWOT - 1879a; n m
 1) justice, rightness, righteousness
   1a) what is right/just/normal, rightness, justness (of weights and
            measures)
   1b) righteousness (in government)
      1b1) of judges, rulers, kings
      1b2) of law
      1b3) of Davidic king, Messiah
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      1b4) of Jeruzalem as seat of just government
      1b5) of God's attribute 
   1c) righteousness, justice (in case or cause)

   1d) rightness (in speech)
   1e) righteousness (as ethically right)

   1f) righteousness (as vindicated), justification (in controversy),
            deliverance, victory, prosperity

      1f1) of God as covenant-keeping in redemption
      1f2) in name of Messianic king
      1f3) of people enjoying salvation

6.6  Betekenis van het woord gerechtigheid  
Gerechtigheid is alzo een gedrag dat de gemeenschap ten goede komt en het heil
voortbrengt. Zie "Bijbels Historisch woordenboek" Aulareeks. 
Dit begrip over gerechtigheid komt weinig overeen met het moderne begrip
gerechtigheid. Nooit wordt het woord "gerechtigheid" in het OT gebruikt voor het
opleggen van straf.  Het betreft juist een rechtvaardig handelen, met het oog op de
stammen en het volk, Ez.45:9, hetwelk heil voortbrengt, Spr.21:21.
In het NT is het woord gerechtigheid afkomstig van het Griekse dikaiosyne, en
betekent "overeenkomstig de rechtsorde", en is gerechtigheid zoiets als vervulling
van de verordeningen.
Gerechtigheid is wat tot Elohims wezen behoort, van Zijn wil en verbond,
Matth.3:15. En voor Yashua is het de gave van het Koninkrijk, Matth.5:6; 6:33.
Door goede werken kunnen wij niet die goede relatie met Elohim verkrijgen, alleen
door Christus kunnen wij door het geloof zonder verdienste Zijn gerechtigheid
ontvangen door toerekening.

In de profeten is vooral sprake van Elohims heil, vastgekoppeld aan
"gerechtigheid", zie Jesaja:
45:8  Drupt, gij hemelen! van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid; en de

aarde opene zich, en dat allerlei heil uitwasse, en gerechtigheid te zamen uitspruiten; Ik, de

HEERE, heb ze geschapen. 

46:13  Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn heil zal niet

vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn heerlijkheid. 

Zie verder Jes.11:4; 16:5; 32:16; 51:5-7; 56:1; 61:10; Jer.23:6; 33:15-16; Mal.4:2.

Ook in Matth.5:6, het "hongeren en dorsten naar de gerechtigheid" is niet dat men
naar de gerechtigheid van Christus hongert en dorst, volgens Calvijn, maar naar
aards recht.
En het doel van Elohims straffen lezen wij duidelijk in Jes.26:9-10  Met mijn ziel heb

ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg
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zoeken; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld

gerechtigheid.

Jes 26:10  Wordt den Goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid, hij

drijft onrecht in een gans richtig land, en hij ziet de hoogheid des HEEREN niet aan.

In de Bijbel zien wij de hoofdlijn van Elohims handelen en gerechtigheid, als heil,
allereerst voor Adam en Eva, het Vrouwenzaad. 
Die lijn gaat door naar Abel en Seth, terwijl Kaïn en de volkeren uit hem afvallen.
Dan volgt Noach, en vooral Sem met Jafeth, die in Sems tenten mag wonen, met de
volkeren uit hen.
De lijn gaat naar Abraham, Izaäk en Jakob, terwijl Ezau achter wordt gesteld.
Daarna komt uit Jakob het volk Israël voort, de eersteling der volkeren, uitgekozen
om Elohims heil te zijn voor alle (goede) Vrouwenzaad-volkeren.

In het OT is voor het Oude Verbond Mozes de middelaar; in het NT is voor het
Nieuwe Verbond Christus de Middelaar. 
Ga 3:20  En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar Elohim is een.

1Ti 2:5  Want er is een Elohim, er is ook een Middelaar Elohims en der mensen, de Mens

Christus Jezus;

Heb 8:6  En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren

verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is.

Heb 9:15  En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood

daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament

waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.

Heb 12:24  En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der

besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

De GEMEENTE is met Christus mede-middelaar. Openb.3:21.
Zie volken, volkeren, en wat de Schrift erover zegt:
Ge 10:32  Deze [zijn] de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorten, in hun

volken; en van dezen zijn de volken op de aarde verdeeld na den vloed.

Ge 17:5  En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen

Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken.

Ge 17:6  En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen

zullen uit u voortkomen.

Ge 18:18  Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle

volken der aarde in hem gezegend zullen worden?

Ge 22:18  En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn

stem gehoorzaam geweest zijt.

Ge 25:23  En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen

zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk;

en de meerdere zal den mindere dienen. Ge 25:23  En de HEERE zeide tot haar: Twee

volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand van een scheiden; en het

ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen. 
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Hier vindt een splitsing plaats tussen de volken. Er zijn goede volken
(schapen) en er zijn kwade  volken (bokken). Dat is het onderscheid tussen
het Vrouwenzaad en het Slangenzaad.
Ge 27:29  Volken zullen u dienen, en natiën zullen zich voor u nederbuigen; wees heer over

uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen! Vervloekt moet hij
zijn, wie u vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend!

Ge 48:4  En Hij heeft tot mij gezegd: Zie, Ik zal u vruchtbaar maken, en u vermenigvuldigen,

en u tot een hoop van volken stellen; en Ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige

bezitting geven.

De 26:19  Opdat Hij u alzo boven al de volken, die Hij gemaakt heeft, hoog zette, tot lof, en

tot een naam, en tot heerlijkheid; en opdat gij een heilig volk zijt den HEERE, uw Elohim,

gelijk als Hij gesproken heeft. 

De 32:8  Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen

vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen

Israëls. 

Ps 45:17  (45:18) Ik zal Uws Naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht; daarom

zullen U de volken loven eeuwiglijk en altoos.

Ps 67:3  (67:4) De volken zullen U, o Elohim! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.

Ps 97:6  De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid, en alle volken zien Zijn eer. 

Ps 102:22  (102:23) Wanneer de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrij-

ken, om den HEERE te dienen.

Isa 2:3  En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des

HEEREN, tot het huis van den Elohim Jacobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij

wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit

Jeruzalem. 

Isa 25:6!  En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd

maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.

Isa 25:7  En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle

volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn.

Isa 51:5  Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil trekt uit, en Mijn armen zullen de volken

richten; op Mij zullen de eilanden wachten, en op Mijn arm zullen zij hopen.

Isa 55:4  Ziet, Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der

volken.

Isa 56:7  Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn

bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want

Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. 

Isa 61:11  Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in hem

gezaaid is, doet uitspruiten; alzo zal de Heere HEERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten

voor al de volken. 

Zep 3:9  Gewisselijk, dan zal Ik tot de volken een reine spraak wenden; opdat zij allen den

Naam des HEEREN aanroepen, opdat zij Hem dienen met een eenparigen schouder.

Zec 8:22  Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der

heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te smeken.

Mt 25:32  En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander

scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. 
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Re 20:8  En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn,

den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan

de zee.

Re 21:24  En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der

aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.

Re 21:26  En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen.

Er zijn volken die zich door Gog en Magog laten verleiden, de bokvolkeren. Dezen
zullen niet delen in de grote zegeningen welke over de aarde zullen komen. Wij
moeten dit onderscheid goed zien, daar wij anders zouden geraken tot een soort
alverzoening.
Ook Salomo bad tijdens de inwijding der Tempel voor Israël en de volkeren, 1
Kon.8:43

De grote scheiding valt tussen de schapen en bokken. De boknaties zijn de naties
die voortgebracht zijn door de gevallen engel(en), oa. Baphomet, de bokgod die de
Vrijmetselaars ook vereren.
Eze 34:17  Want gij, o Mijn schapen! de Heere HEERE zegt alzo: Ziet, Ik zal richten tussen

klein vee en klein vee, tussen de rammen en de bokken. 

ec 10:3  Tegen de herders was Mijn toorn ontstoken, en over de bokken heb Ik bezoeking

gedaan; maar de HEERE der heirscharen zal Zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en

Hij zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit in den strijd.

Mt 25:32  En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander

scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.

Mt 25:33  En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker

hand.

Isa 14:9  De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om [u] tegemoet te gaan, als gij

kwaamt; zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde; zij doet al de koningen

der heidenen van hun tronen opstaan. 

Nog iets over de "eeuwige straf": 
Om te weten wat de Schrift daaronder verstaat, zullen wij moeten weten met welk
doel Elohim de goede volkeren straft.
Een rechtgeaard vader straft zijn kinderen niet om te straffen uit leedvermaak. Nee,
het is de vader erom te doen zijn kinderen gehoorzaamheid bij te brengen, te leren,
te beteren. Door te straffen moeten de kinderen een afkeer van het kwade en hun
kwade gedrag krijgen.
Zou Elohim de mensen uit leedvermaak straffen?
Wij lezen dan Klaagl. van Jeremia, 3:31vv
31 Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid.

32 Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen, naar de grootheid

Zijner goedertierenheden.

33 Want Hij plaagt of bedroeft des mensen kinderen niet van harte.
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Hieruit blijkt duidelijk wat het doel van Elohim is. Niet om in alle eeuwigheid
nutteloos en doelloos mensen te straffen. Er staat nergens in de Schrift dat Hij een
"nimmer eindigende eeuwigheid" Zijn straf over verworpenen bij decreet zal laten
komen. 
De straf is er om te ontfermen, zie Rom.11:32. Want Elohim heeft hen allen onder de

ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. 

De verlossing door Christus, reikwijdte en doel:
De Bijbel doet zelf nergens een poging om te verklaren hoe het kan dat de dood van
Yashua ha Messiah een wereldwijde verlossing bewerkte.
Wij leren uit de Schrift alleen dat het zo moest.
Matth.26:39,54. Dat de Heiland het Zelf ook niet ten volle besefte is duidelijk. Hij
gaf Zich echter over aan Elohims wil. Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde.
Fil.2:8-11.

De Heidelbergse Catechismus draagt echter wel een verklaring aan, nl. in de vragen
12,16 en 40.
Vr. 40. Waarom heeft Christus Zich tot de dood toe moeten vernederen?

A. Omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van Elohim niet anders voor onze zonden

kon voldaan worden dan door de dood van Elohims Zoon, Gen.2:17; Hebr.2:9, 14-15.

Hier hanteert de HC echter een ander begrip over "gerechtigheid" dan de Bijbel
doet.
De Heiland bracht de losprijs.
Zie Strongs Mt 20:28  Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden,

maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen (losprijs) voor velen.

Mr 10:45  Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te

dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

1Ti 2:6  Die Zich zelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te

zijner tijd;

De mens is onder de heerschappij van de satan gekomen en moet daaruit verlost
(daarin zit het wordt lossing, loskopen) worden. De mens moet gelost worden, zie 
Mt 16:26  Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner

ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?

Mr 8:37  Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?

De losprijs is in het OT de rechtmatige gave die men schenkt als plaatsvervanging.
Dit om de straf te ontgaan, of om bevrijd te worden.
De losprijs is niet om de schuld te betalen, maar is een plaatsvervangende gave om
onmachtigen vrij te krijgen. Die losprijs staat dikwijls ook niet in verhouding tot de
veel grotere schuld.
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In de Schrift wordt er niet gesproken over hetgeen aan Elohim moet worden betaald
als een schuldaflossing. Er is alleen sprake over hetgeen het Elohim heeft gekost,
nl. de prijs van Zijn eigen Zoon.
Dus is er geen sprake, zoals in de HC, van een voldoening eisende Schuldheer,
maar van een Elohim Die Zelf de losprijs betaalde, om Zijn verloren wereld terug te
krijgen.
Dat rantsoen werd door Zijn Zoon gegeven door te sterven aan de vloekpaal. En,
gelijk Mozes de koperen slang verhoogde, alzo moest de Zoon des Mensen
verhoogd worden, opdat een ieder die op Hem ziet zal leven. Alleen maar zien, en
men is genezen, gered! Zie Joh.1:29, 3:14-15.
Van schuld of erfschuld die betaald zou moeten worden is geen sprake. Dat komt
voort uit de erfzondeleer der vroege kerk. Dit baseert men oa. op Rom.5:12,
hetwelk een foutieve vertaling is.
Ro 5:12  Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de

zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd

hebben.

"In welken allen gezondigd hebben" moet zijn: "Omdat zij allen gezondigd
hebben".
Zie NWVert. 
De zonde is in de wereld gekomen door de gevallen engelen. Adam en Eva zijn van
de rechte weg afgebracht, hebben gezondigd. Hun genen zijn gemuteerd, en
daardoor is de zonde doorgegaan tot alle mensen (zie onze brochures over de
"erfzonde" en de "twee zaadlijnen"). Niet dat wij mensen in Adam dezelfde zonde
hebben gedaan. Dat weerspreekt Rom.5.
Waar geen wet is, is geen overtreding. In vers 14 staat dat de dood ook geheerst
heeft over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van
Adam.
De Schrift toont wonderlijke vergezichten, zie maar Rom.5:18
18  Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis;

alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot recht-

vaardigmaking des levens.

19  Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen (allen) tot zondaars

gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen (allen) tot

rechtvaardigen gesteld worden.

Hoe ontfermt Zich Elohim?
Wij moeten bedenken dat Elohim met de hoogst denkbare wijsheid de kosmos heeft
gemaakt, zie Ps.104:24
Ps 104:24  Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het

aardrijk is vol van Uw goederen. 

Iets dat zo perfect en volmaakt gemaakt is, kan niet op een fiasco uitlopen. Er is wel
een vervolmaking toe nodig, naar Elohims wijsheid. Aan het einde zal gezien
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worden dat Elohims barmhartigheid roemt tegen het oordeel, en dat Zijn ontferming
zegeviert over alle kwaad.
Hij zal als Koning heersen, opdat Elohim zal zijn "alles in allen".

In Psalm 118 (berijmd) zingen wij: Gij ganse wereld juicht van vreugd, zingt
vrolijk in verheven psalmen, het heil dat d' aard in 't rond verheugd.

Door de gerichten heen brengt Elohim de mensheid op de juiste plaats. Daartoe is
Israël Zijn werktuig, en de Gemeente is de Vrouw des Lams.
Na de gerichten komt de Geest, zie Jes.32:14vv
14  Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden; Ofel en de

wachttorens zullen tot spelonken zijn, tot in der eeuwigheid, een vreugde der woudezelen,

een weide der kudden.

15  Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan zal de woestijn tot een

vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden.

16  En het recht zal in de woestijn wonen, en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld

verblijven.

17  En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid zal zijn

gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. (hier is geen sprake van gerechtigheid in de zin

van een "nimmer eindigende pijniging in de hel. PM)

18  En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen, en

in stille geruste plaatsen.

19  Maar het zal hagelen, waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag worden in de

laagte. 

6.7  Geen Alverzoening
Niet iedereen zal het koninkrijk Elohims binnen mogen en kunnen gaan. Buiten zijn
de honden, de tovenaars en afgodendienaars.
Openb 21:8  Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en

hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den

poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

22:15  Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de

doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.

Zij zullen de tweede dood krijgen, dat wil zeggen, voor de tweede maal sterven en
niet verder mogen leven. De tweede dood is niet een "eeuwig leven in een hel", dat
strijdt met het begrip "dood", dat is: niet meer leven, geen existentie.
Matth. 22 toont ons dat de nodiging om tot de grote bruiloft te komen tot een ieder
uitging. Niemand werd geweigerd omdat hij of zij volgens een eeuwig besluit der
verkiezing of verwerping er niet zou bij behoren.
De mensen zelf weigerden te komen!
Ook de men die geen bruiloftskleed aanhad, werd niet buitengesloten omdat hij een
verworpene zou zijn geweest. Nee, hij was te lui en te gemakzuchtig geweest om
het hem gratis aangeboden bruiloftskleed aan te trekken.
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Het doel van deze gelijkenis is om aan te tonen dat het niet aan Elohim ligt dat er
velen niet komen op Zijn nodiging. De schuld ligt geheel bij de afwijzende mensen.
De mensen mochten komen, maar wilden niet.
En, indien zij al kwamen, dienden zij zich te voegen naar de eisen van het feest,
volgens de etiquette van de gastheer.
De mens is en blijft algeheel de beslissende factor, niet de uitverkiezing ,cq. de
verwerping.
Van de velen die geroepen zijn/worden, laten zich er maar weinigen uitkiezen. Zij
willen niet aan de bruiloft deelnemen. En van degenen die kwamen lezen wij ook
niet zo'n enthousiaste gewilligheid. Zij moesten worden gedwongen in te komen.
Maar, ze kwamen en trokken het hun aangeboden bruiloftskleed aan.
Het gaat in deze gelijkenis niet over twee categorieën mensen, die van eeuwigheid
gepredestineerd zouden zijn tot verkiezing en/of tot verwerping. Wanneer dat waar
zou zijn, kan de Evangelie-oproep tot bekering niet welgemeend zijn.

Het Hebreeuwse woord voor verkiezing is "bachar", en het Griekse woord ervoor is
"eklegomai".
In het woord "verkiezing" zit het begrip uitkiezen verborgen, een selectie maken.
Dat is voor velen misleidend.
Wij moeten goed weten wat daarmee wordt bedoeld. Dat is te zien uit de
meervoudsvorm "bachoerieh", dat betekent "keurgarde, lijfwacht, elite-groep".
Dr. W. Ten Boom geeft de volgende definitie aan het begrip verkiezen: "Verkiezen

betekent, dat wij het door ons verkozene naar voren halen met het oog op een door

ons gesteld doel, daarbij aan de inwonenende krachten gelegenheid gevend, tot

volle ontplooiing te komen".

Verkiezen is dan ook niet het vormen van een geïsoleerd groepje uitverkorenen,
daar er altijd een samenwerking moet blijven met het overige volk waaruit de
verkorenen zijn gekozen! Die verkorenen zijn er juist óm en vóór het overige volk!
Verwerping betekent hier in het geheel niet een vernietiging van het volk, van de
overigen. Integendeel, het betekent dat slechts dat kleine groepje uit het volk werd
uitgekozen om namens hen, de "verworpenen" een speciale functie te vervullen.
Dus niet verworpen in de zin van verdoemd, maar verworpen in de zin van "niet
voldoende "geschikt om elite te zijn". Uit een volk kan slechts een klein deel tot de
regering behoren. Heel het volk kan niet regeren, dus wordt er een regering
uitgekozen. Daarom is het volk niet verdoemd, maar wel verworpen om niet te
mogen regeren.
En, de verkorenen zullen zich moeten bewijzen, zie Joh.15:16.
Wij zien dan verder inzake de vrucht die de verkorenen moeten tonen dat Johannes
de Doper  zich heel scherp uitgelaten heeft tegen de verbastering van de
verkiezingsgedachte van de joden.
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Israël was wel verkoren, maar voldeed niet aan haar hoge roeping. Het volk bracht
niet de gewenste vruchten voort. Zij dachten in hun hoogmoed dat zij het alleen
waren, de enigen die de wet en waarheid kenden. Zij zagen hun wereldtaak voor de
volkeren niet meer. De wereld draaide om hen, en de wereld had zich voor hen te
buigen, i.p.v. dat zij zich voor de wereld inzetten.
Johannes de Doper eiste vruchten der bekering waardig. Het volk bracht stinkende
vruchten voort en verwierp zelfs de Messias. Het volk bleef hangen in
formaliteiten, regelgeving, wetticisme. Men bracht geen daden van dank en liefde
voort.
Velen waren geroepen, weinigen lieten zich uitkiezen en toonden zich geschikt voor
de grote wereldtaak.
In het woord "verkiezing" zit dan ook niet een negatieve gedachte. En de
schaduwzijde van verkiezing, nl. de verwerping houdt niet een vernietiging van de
overigen in.

Zoals gezien betekend dat nog geen wereldwijde alverzoening. De satan en het
Slangenzaad verdwijnt van deze planeet. De rechtvaardigen zullen het aardrijk
erfelijk bezitten, de onrechtvaardigen gaan naar de tweede dood.
Dat er gerichten van Elohim zijn, is in de eerste plaats om mensen tot inkeer te
brengen. Zie Ps.94:11-15
11  De HEERE weet de gedachten des mensen, dat zij ijdelheid zijn.

12  Welgelukzalig is de man, o HEERE! dien Gij tuchtigt, en dien Gij leert uit Uw wet,

13  Om hem rust te geven van de kwade dagen; totdat de kuil voor den Goddeloze gegraven

wordt.

14  Want de HEERE zal Zijn volk niet begeven, en Hij zal Zijn erve niet verlaten.

15  Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid; en alle oprechten van hart zullen

hetzelve navolgen. 

De leer van Augustinus dat Elohim twee besluiten heeft, nl. een der verkiezing, en
als keerzijde de verwerping, heeft veel onheil gesticht. Wij zouden in het lot der
verworpenen moeten berusten,, Elohim wil het zo.
Nee, zegt de Schrift, geen berusting. Elohim roept allen. De Heiland was met
innerlijke ontferming bewogen over de scharen.
Nee, geen eeuwige straf in een brandende hel, maar de tweede dood, als een
rechtvaardig oordeel dat men zich het eeuwige leven onwaard achtte.
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      augustinus

Het gericht is om de mensen tot inkeer te brengen, maar als dat 
ook niet helpt, dan volgt de tweede dood. In Openb. lezen wij diverse malen dat de
mensen zich niet bekeerden, Openb.16:9-11.

De volgorde van Elohims redding van Zijn wereld, tot herstel van Zijn
Godsregering is als volgt:
Hij schiep de mensen, Adam en Eva, de zaadlijn der vrouw
Uit hen kwam Abel, die werd vermoord (en daarmee zijn hele  nageslacht) door
Kaïn. Toen volgde Seth.
De lijn gaat door naar Noach, Sem en Abraham. Uit Jakob komt het volk Israël.
Dat volk is modelvolk voor de Theocratie, maar verwierp deze.
De Koning wordt geboren en eveneens verworpen.
Elohim gaat na Pinksteren de Gemeente vormen, uit de twaalf stammen van Israël,
de eerstelingenoogst.
Daarna komt het Messiaans Vrederijk, de grote oogst uit Israël.
Dan gaat Israël de volkeren roepen, en uiteindelijk wordt het Godsrijk geheel
hersteld, opdat Elohim zij alles en in allen.
Gerichten houden niet het einde in van Elohims ontferming, maar dienen om de
schapen op hun plek te brengen.
Wij hebben gezien dat de Schrift heel anders spreekt dan onze traditie over
Verkiezing, Verwerping, Eeuwige straf, en niet spreekt over Erfzonde.
Wij verkiezen de Schrift te volgen en niet de mensen en hun foute traditie. Wie
beter weet en aanmerkingen heeft op dit ons besluit zal ons een grote dienst
bewijzen. Wie beter weet en toch de foute traditie blijft volgen, zal te zwaarder
oordeel ontvangen.
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Het doel van tucht en straf is te zien in Hebr.12:10 en Deut.13:11

Hebr.12:10  Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun

goed dacht, gekastijd; maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner

heiligheid zouden deelachtig worden.

11  En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde,

maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht

der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn.

12  Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieën;

13  En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet

verdraaid worde, maar dat het veelmeer genezen worde.

14  Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den

Heere zien zal;

Deut.13:11  Opdat gans Israël het hore en vreze, en niet voortvare te doen naar

dit boze stuk in het midden van u. 

 

Vergelden:
De calvinistische vergeldingsleer is, volgens prof.H.van Praag in "Blauwdruk voor
een nieuwe wereld", onjuist.
Vergelden is ...... alles weer goedmaken.
Ons woord "boeten" heeft ook die betekenis, dat wil zeggen "beter maken".
Gerechtigheid is dan ook geen wraak, maar het tot zijn recht laten komen van een
zaak!
Gericht en richten heeft de betekenis om iets dat krom was weer te rechten, recht te
zetten. Niet om het totaal te vernietigen!
Voor deze gerechtigheid hebben de profeten en apostelen zich ingezet, en daar
staan wij volkomen achter.
Israël, hoe krom en verkeert het ook is geworden, zal eens weer volkomen recht
staan tegenover haar Man en Maker! 
Daartoe heeft Elohim Zijn Gemeente uitgekozen, niet om de rest van Israël te
vernietigen, maar om hen te richten, te onderwijzen in de weg der waarheid. En dan
zal Israël alle volkeren tenslotte tot de berg roepen en zal van Sion de Wet uitgaan!
Open. 21:24  En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en

de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. 

Hoofdstuk 7    De zaadlijnen in de eindtijd

7.1  De Europese vorstenhuizen
Er heerst vooral onder de Brits- en Nederlands-Israël identiteit-speurders de
gedachte als zou het Britse, en daaruit het Nederlandse huidige koningshuis,
afstammen van koning David.
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Op zichzelf is het niet zo heel vreemd dat deze gedachte is opgekomen in de
identiteit-speurders, daar het verband tussen de Troon van David  en het ontdekken
van de twaalf stammen in de verstrooiing in het Noordwesten van Europa, al heel
spoedig kan worden gelegd.
Toch ben ik op onoverkomelijke bezwaren gestuit, die niet met een veeg van de
tafel zijn te halen.
In hoeverre de koningshuizen zélf hebben meegewerkt aan het tot stand komen van
de idee dat zij van het geslacht van David zouden zijn, laat ik buiten beschouwing.
Het is ook niet mijn bedoeling om de Oranjegezindheid van ons volk te
ondermijnen, want het is duidelijk dat ons volk vele goede zaken heeft genoten
onder de Oranjes.
Ondanks alle stormen en aantijgingen van kwade lieden, die het koningshuis in
diskrediet wilden brengen, waarbij soms terecht zaken waren die daartoe aanleiding
gaven, heeft ons volk het koningshuis van Oranje steeds een warm hart toedragen.
Overal waar onze Koningin zich vertoont, loopt een groot deel van de bevolking
uit, en weet zij de harten te stelen.
Wat wij onjuist achten is de gedachte dat ons vorstenhuis van koning David, dat is
van de stam van Juda, zou afstammen.

7.2  De Nederlandse leeuw is die van Ezau
De Nederlandse is die van Ezau; het Huis van Oranje is niet van David.
De Hollandse leeuw zou van de MEROVINGERS komen, van Troje. Via Diederik
kwam de leeuw in Holland.
Een gedicht zegt:

Een Leeuw van Keel (= ROOD) te voeren plaghen
In 't velt van ghulden, Trojaans geslacht
Dus heeft Diederik, (hoort mijn gewaghen)
Met hem dit wapen in Holland gebracht.

Men zegt dat het Trojaanse koningshuis van Dardaus (halfgod en zoon van Zeus)
afstamt. Juda had inderdaad ook een achterkleinzoon via Zerah die Darda heette. De
lijn loopt volgens de Prieuré de Sion: Juda, Zerah, Darda, Troje, Hektor, Antenor,
Marcomis, Ratherius, Merovingers, graven van Holland.
Eeuwenlang is de Nederlandse leeuw de LEEUW van JUDA genoemd.
Het huis van Nassau had een eigen leeuw, niet deze RODE Leeuw van Merovinger.
Rond 911 raakten de Nassaus vermengd met de graven van Laurensburg, en vanaf
die tijd komt de leeuw in het wapen van Nassau. Willem van Oranje voerde de
HOORN in zijn wapen.
Het Huis van Oranje, dat tweemaal via de mannelijke linie doodliep, en door de
vrouwelijke lijn voortgezet moest worden, kan deswege niet het Huis Davids zijn,
waar áltijd een man op de troon zou zitten (niet afgesneden zou worden, Ps.89,
1Kon.8:25. In onze eeuw liep de lijn van het Huis van Oranje eveneens driemaal
dood).
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Zo moest het Huis van Oranje voortgezet worden via Tiburg, dochter van Willem II
die in 1173 kinderloos/zonder zoon te hebben stierf. Dochter Tiburg was gehuwd
met Bertram, graaf van Bauy, die zich Oranje ging noemen. De zoon uit dit
huwelijk, Willem V, ging de titel voeren: Bij de gratie Gods,
 Prins van Oranje. ( deze Willem-nummers zijn andere dan van de latere Willems,
bijv. Willem I = Willem de Zwijger, 1533-1584).
De laatste prins van Tiburg (pseudo Oranje) stierf in 1393 zonder zoon te hebben.
Zijn dochter huwde met Jan de Chalons, waaruit Filibert voortkwam. De kinderloze
Filibert deed per testament de Oranje-titels over aan zijn neef René van Nassau, die
de schakel werd tussen de huizen Nassau en Oranje. 
De Nassaus hadden een Leeuw in hun wapen en de Oranjes een Hoorn (bazuin).
Daarna werd het Nederlandse wapen samengesteld uit delen van beide huizen, plus
van de Unie van Utrecht 1579. Ook aanzienlijke Britten kregen toestemming om de
Nederlandse leeuw in hun wapen in te voeren.
Willem III & Mary voerden het Britse wapen met de Leeuw, Eenhoorn, Dieu et
mon Droit, en Honi Soit Qui Mal Y Pense (dat is: Vervloekt zij degene, die er
kwaad van denkt). HONI is het bewijs dat men lid was van de Orde der Rode
Kousenband! Bij voorbaat werden andersdenkenden vervloekt!!
In die tijd waren de Alchemisten en Vrijmetselaars reeds doorgedrongen het Huis
van Oranje-Nassau. Op de lijst van een schilderij ter gelegenheid van een jubileum
van Wilhelmina staat een ALZIEND OOG (van Horus/Ra BAPHOMET) met het
onderschrift: Door mij regeren de koningen der aarde! Op dat schilderij staat de
beeltenis van "Hem, Die daar recht op heeft" Ez.21:27, en daaronder staan
Wilhelmina, Juliana en Beatrix, met een schild waarop staat: Onze historie is
Elohims werk.
Wij bedenken dat allen Rode Kousebanders waren/zijn: Beatrix is Bilderberger
(van de One Worlders met CFR en Trilateralen, Illuminati, en in feite satanisten.
Hun God is Niet Jashua Messiah, maar BAPHOMET en Lucifer, HORUS en JE-
ZEUS). Ook is Beatrix beschermvrouw van de Maltezer Orde.

7.3  De Merovingers
De Merovingers is een Frankisch geslacht, stamvader Meroveus, kind van twee
vaders (Holy Blood p.348) en de laatste koning was Childerick III 751, door
Pippijn de Korte afgezet.
Troje - Ilion, kan op Lion = Leeuw zien, maar ook op Illuminati van Illume,
verlichting, Lucifer.
De Merovingers werden door de Prieuré de Sion aan de macht geholpen, en hoewel
afgezet in de 8e eeuw, hebben zij zich voortgezet onder Dagobert II en Sigerbert
IV.
De Ezau-inmeng is subtiel, en de Leeuw op zich is wel de LEEUW van JUDA,
maar de rode kleur is Ezau.
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Het einde dezer eeuw zal Ezau zijn, maar het begin van de toekomende eeuw is
Jakob. Nu is Ezau op de troon, dat is zijn algehele streven, de hand op de Troon van
IHVH.
In het Merovingers-huis komen verrassend veel joodse namen voor (Holy Blood
p.347) en door hun verbinding met de Visigoten kwamen er nog meer joodse
namen naar voren. Jood en Goot werden door elkaar gebruikt, en zijn wellicht de
Vis-joden, van Dagon/Poseidon.
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7.4  De Nassau’s stammen van Julius Caesar 
De naam Nassau komt voor het eerst voor toen ene graaf van Laurensberg bij Lahn
op een heuvel een burcht liet bouwen en deze "Nassau" noemde.
Na Karel de Grote viel diens rijk uiteen, en in het Germaanse deel vinden we 5
hertogdommen, waar Frankenland er één van was; die hertogdommen vielen uiteen
in graafschappen, waar Nassau er één van was.
De Merovingers waren Franken, en daar woonde  van Laurensberg. Diens zonen
Rupert en Arnold betrokken de burcht Nassau. De vrouw van Laurensberg was
Beatrix van Limburg. Er ontstond pauselijke ruzie over de burcht, wat in 1158 werd
geschikt, en de burcht werd gegeven aan de Bisschop van Trier (naar sommigen
menen Troje), die hem teruggaf aan Rupert en Arnold. Vanaf die tijd noemden zij
zich: Graven van Nassau.
Op het document hiervan staan echter niet hun namen, maar die van hun broer
Walram. Deze graven begeleidden de keizer Barbarossa (zoon van een rode vader =
Edomiet. Er wordt wel gedacht dat David rood haar had. Dit is onjuist. Hij was
roodachtig in het gezicht. Michal legde een geitenvel in bed. 1 Sam.19:13. (Geiten
waren zwart)
Hoe men in de naam Nassau de naam
NATHAN wil zien, is moeilijk te
verteren wanneer wij op het volgende
letten: Hendrik III liet een stamboom
maken, waarbij hij de oorsprong van
zijn familie liet terugvoeren tot JULIUS
CAESAR. Zie hiernaast stukje uit
Libelle, Oranjeserie no. 1.
In een boek van Caesar noemt hij een
Germaanse legerbevelhebber NASUA
(mogelijk tot Nassau verbasterd). Met
evenveel recht kunnen dus de Japanners
de naam Nashua tot Nassau maken!
CAESAR is de familienaam van het
IULI vorstenhuis: daar komt de naam
van de maand juli vandaan, en ook de
naam JULIANA. IULI komt van Illumine - verlichten = Lucifer.
Julius Caesar, Romeinse veldheer 100 v.Chr.: de man van IK KWAM, IK ZAG, IK
OVERWON. Hij werd vermoord door Brutus 15.3.44 v.Chr. En de joden waren
toen diep geschokt en beweenden hem. Antipater, vader van Herodes (Edomieten -
valse joden) kozen partij voor Julius Caesar, en redden diens leven tijdens een
opstand in Alexandrië, de jodenstad in Egypte.
Vanuit Rome werd Engeland gedirigeerd via Claudia, een Britse prinses van het
koningsbloed van Koning LUCIUS, die 3 aartsbisschoppen installeerde, in Londen,
York en Caerlon. Deze Claudia, zie 2Tim.4:21, was een groot leidster van de
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wereldhoofdstad ROME, en bevriend met Paulus. Zij was schoon, rosse en
blauwogig. Hoewel zij van Engeland kwam, geloofde iedereen dat ze Italiaanse of
Atheense was (dus een Atlant, dezelfde soort als in Sparta en Troje).

HOMERUS in ILIAS en ODYSSEE gedichten: ILIAS is een dichterlijke naam
voor TROJE, en dáár woonden de ILLUMINATI en kwamen de Merovingers
vandaan, en de Nederlandse RODE LEEUW. Odysses is ULYSSES. Homerus laat
ons lezen dat de Trojanen nauwe banden hadden met de Goden: Apollo, de
zonnegod; Poseidon, de zeegod; Athene, de Godin van de wijsheid; Ares (Romeins
= Mars), de God van de oorlog; Afrodite, de Godin van de Liefde. Het was echter
weleens "hommeles" bij de Goden! Na de val van Troje leidde Aenas (of Aeneas)
een groep vluchtelingen naar Midden-Italië, en stichtte aan de Tiber de "EEUWIGE
STAD" ROME op 7 heuvels (zie Elsevier wereldgeschiedenis I, p.93).
De Trojanen-Atlantiden zijn de grondleggers van ROME!, en zij stichtten aldaar
hun eerste republiek, wat uitgroeide tot het Romeinse Keizerrijk: PAX ROMANA.
Hun legers verdeelden zij in groepen die opmerkelijke getallen hadden: het
LEGIOEN = 3600 = 6 x 600, en Manipels van 60 en 120 man. Hun basisgetal = 6,
de ZESPUNT, zogenaamd de Davidster.
Julius CAESAR was een generaal uit dit leger, EERZUCHTIG, en hier stammen de
Nassaus van af.
Julius Caesar droeg later de titel: PONTIFEX MAXIMUS = hogepriester/dictator.
In die tijd waren in Spanje, Caiz en Lissabon veel ingezetenen "Romeins" van
afkomst, lees: Trojaans, d.w.z. Atlantide, Marraan = varken.
Dit Atlantide=Romeinse Keizerrijk handhaafde zich 1000 jr. Aan hen danken wij
het Latijn, wat voor de Engelse, Duitse en Anglo Saksische talen een basis vormde
= Atlantentaal.
Rome leverde ons de Pausen en een veratlantiseerd christendom, oftewel de Ezau-
religie, materialistisch, hebzuchtig, machtig. Hun enige doel is
WERELDHEERSCHAPPIJ.
Het oude Rome is nog springlevend, en hun feitelijke residentie is LONDEN, de
Moeder der Hoeren, en hun nageslacht bevolkt de VORSTENHUIZEN in
EUROPA: There are still KINGS!!
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7.5  Het Wilhelmus, van "Keyserlicken stam"
Het 5e couplet van het Nederlandse volkslied geeft ons een instructie wáár de
afkomst van de Oranje-Nassaus ligt.
"edel en Hooch gheboren van Keyserlicken stam":

Nu waren er geen keizers in de voorgeslachten. Wel is er bijna één tot keizer
gekroond, doch dat ging niet door. De "keyserlicken stam" moeten wij dus nóg
verder weg zoeken, n.l. bij de ROMEINSE KEIZERS, met name bij JULIUS
CAESAR.
De namen van het huidige Nederlandse vorstenhuis komen ook van deze keizers en
hun gemalinnen af, o.a.: Juliana (Julius), Beatrix komt veelvuldig voor, en
Constantijn (van Keizer Constantijn de Grote).
Het gaat alles zeer ver terug, de Ezau- en Kaïn-lijn!
Ezau was gehuwd met Hettitische vrouwen, en kijk eens naar foto's van Hettieten
en hun Goden, alsmede de dubbelkoppige adelaar die men toen reeds had, in het
boek van prof.J. Lehman. over de Hettieten. Volk van duizend Goden.
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Caelus (hemel) zoon van AETHER en DIES, vader van Saturnus, Vulcanus en
Venus.
Dies = oude Gen. (Genesius)
Deus - dieus = Zeus
Mon Dieu = Mijn Zeus in 't Grieks, en in het Latijn: Iu-piter = Vader Diu. 
Diespiter = Iuppiter.
Dietz - Dies = Godenbloed!
"Ben ik van Dietzen bloed"
Zeus werd gevoed door Koning Melisseus met Nectar van de Koninginne-gelei.

7.6  Herkomst Fleur de Lis & Merovinger Leeuw
De Moslims noemen de Fleur de Lis: Faransisiya. De Franken hadden met de
Moslims goede handelsbetrekkingen.
In het boek "Prise d'Orenge" uit de 12e eeuw plaatste een Saraceense vrouw de held
William (waarnaar Prins Willem van Oranje later werd vernoemd) op een schild in
haar kamer; rond diens nek hing een sjerp met een gekroonde LEEUW. Saracenen
hadden een grote voorliefde voor leeuwen. Deze leeuw is door de Merovingers
overgenomen, en daarvan stamt onze Nederlandse Leeuw!
In de Islam, van de dynastie Qalaun, is bekend dat men de Fleur de Lis, de Arend
en de Roos gebruikte.
In Frankrijk werd de eerste Fleur de Lis door Louis VIII op een schild geplaatst in
het jaar 1223.
De legende wil dat de maagd Maria met een LELIE van de hemel afdaalde (de lelie
is háár specifieke symbool) en tot koning Clovis (Merovinger) kwam en hem de
lelie gaf als symbool der Heilige Geest. De legende staat in het Bedford Book of
Hours, en daarin staat dat Elohim Zélf aan Clovis de Lelie gaf, een azuurblauwe
banier met drie lelies erop, als symbool der triniteit.
Clovis werd katholiek op aandringen van zijn vrouw, en zo ontstond de
samenwerking van de Franse kroon met de Heilige Stoel.
Van deze Merovingers stamt onze Nederlandse Rode Leeuw via Diederick, en van
hen stamt ons Vorstenhuis af. De Merovingers stammen weer van Julius Caesar af,
van de Hettieten en Atlanten.

De Merovingers komen uit Troje, phoenixwezens, Filistijnen, etc. In Atlantis was
de Fleur de Lis reeds bekend. En de Saracenen zijn een Noord-Arabische stam. Het
is eveneens merkwaardig in deze connectie dat de Engelse Queen van Mohammed
afstamt, (stond N.B. een aantal jaren geleden in de krant) en dat Juliana in Leiden
Islam studeerde.
In Ez.34:29 wordt de PLANT van NAAM genoemd.
De Lelie is een ZES-structuur-plant, en is Niet de Plant van Naam. Lelie is symbool
van schoonheid, en de waterlelie symbool van voorzichtigheid. Slechts de
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WATERLELIE kan in aanmerking komen om de "Plant van Naam" te zijn, daar
deze een VIER-structuur heeft, en de GENTIAAN een VIJF-structuur.
Plant van NAAM (Strongs Concordance 8043 SHIMAM = annunction =
aankondiging). Het is een BEROEMDE PLANT die iets aankondigt. Dit kan niet
de Amandel zijn van Aärons bloeiende staf, want dat is een Boomsoort. De Lelie is
een plant-bloemsoort die roemrijk is en door grote vorstenhuizen wordt gevoerd.
Het moet de WATERLELIE zijn die als Roemrijke Plant van Naam de
AANKONDIGING in zich draagt, de vier- en vijf-structuur!!

De Merovingers beeldden ook de SPEER (lans) uit in de vorm van een lelie
(symbool van oorlogvoering, want dat waren ze, en dat is de Ezau-geest). En
mogelijk moeten wij daartoe óók het zwaard en de pijlen in de klauwen van de
Nederlandse Rode Leeuw rekenen!!
De Merovingers hadden tot symbool de oude Stam/SPIES of staf, wat inhield het
geestelijke leiderschap onder de Stam/God en buitenaardse kracht van leven en
dood.  Dit is volgens de "Spear of Destiny" de speer die de Romeinse soldaat
Longinus in de zijde van Jashua stak op Golgotha. Hitler was bezeten van deze
SPEER.

Ook in Salomo's tempel waren reeds veel Lelies aangebracht, wellicht door Hiram
de Phoeniciër, een ZES-structuur, wat wel mooi is, maar gespleten, dualistisch,
"Atlantisch".
De Lilium Candidum is een wilde witte lelie, erg mooi, maar draagt de zes-
structuur, en heet ook SUSAN = ses = ZES!!
Het Hexagram uit Atlantis is hierin doorgevoerd.

In "The Secret Doctrine" worden de 7 sub-rassen van Atlantis genoemd: Rhoahals,
Tiavatli, Toltects, Turanicans, Aryans,
Akkadians, Mongolen.
De Aryans zijn uit Atlantis vertrokken onder MANU, de laatste der Godenzonen.
Zij migreerden naar Europa en Azië, via de Gobi-woestijn in Tibet. Enkele van hun
reuzenlichamen zijn daar "gebalsemd" te bezichtigen.
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_________________________             Let op de hand,
                                                                       eedzwerend.

7.7  Priori de Sion en de Davidster/Rode Leeuw
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De priori zijn Hiramisten-Vrijmetselaars, pseudo-joden (Ezau en Kaïn), de
Phoeniciërs/Filistijnen,  met hun god RA - Horus = Satir, Saturnus, van het oude
Atlantis en MIJ.
De zespuntster is eeuwenoud, van MIJ en Atlantis afkomstig, en ten onrechte aan
koning DAVID toegewijd (de echte Davidster is een vijfhoek). In de zespunt
hadden de MIJ en Atlantiden een vierkant met Satir, Rotas, etc. (zie afbeelding op
pag. 16).
Baphomet is één van de bokken der aarde (Zach.10:3, Jes.14:9) en is de Father of
Understanding, voor de vuurdoop der wijsheid.
De Maltezer Orde waarvan Beatrix Eredame-Grootkruis is (zie krantenartikel op
pag. 4), is een geheim orgaan van de priori. Men was in ROOD (edom = rood)
gekleed, net als de 13e eeuwse uniformen. De orde is onmetelijk rijk en heeft in
meer dan 50 landen ambassadeurs.
De ridders/priori/Merovingers beweren dat zij van het HEILIGE BLOED zijn, van
Jashua, 'Jezus', en David, doch zij LIEGEN!!! Het zijn Jezuïeten, Sionisten,
halfgoden, waarin het RODE bloed stroomt (van Ezau en Kaïn). Al hun
organisaties zijn ROOD, van het Rode Kruis tot en met het Communisme, én ook
de Nederlandse LEEUW!!!
Zij zeggen dat Jashua met Maria Magdalena was gehuwd, waaruit Johannes zou
zijn voortgekomen --- de grondlegger van de Merovingers. De Knight Templars
zijn op kruistocht gegaan om het lichaam van Jashua te stelen, maar in feite ging het
om het lichaam van HIRAM!!! Hiram ABIFF. (In de naam van Hiram Abiff zit de
naam verscholen van Baphomet, n.l. Biffama).
Uit de Merovingers komen de Habsburgers de Lorraines voort, en uit hen zal de
leider voor het NIEUWE EUROPA komen (zie protocollen van Zion xxiv:3, xxiii:4
en xv:3,).
Hun politieke organisatie is de Bilderberggroep, opgericht door prins Bernhard en
waarvan Beatrix lid is. Hun religieuze organisatie is de Wereldraad van Kerken.
Beide organisaties zijn opgericht in NEDERLAND. De uitvoerende organisatie van
de nieuwe wereldregering is in 1978 opgericht in de Ridderzaal te Den Haag onder
supervisie van dr. Otto von Habsburg.
Ons land wordt door deze moderne filistijnen als springplank gebruikt om Ezau de
eerstgeboorte terug te laten stelen!! Want in dit kleine Land in Noord-West Europa
aan de rand van het continent woont het échte JAKOB en is de échte Davidsfamilie
ergens ondergronds.
De Merovingers-piramide (symbool van macht) heeft een basishoek van 51 graden,
51 minuten en 51 seconden, = volle democratie!!!
In 1989 is hun Grande Arche de la Défense in Parijs gereedgekomen, 110 m hoog,
36 verdiepingen bovengronds = 6 x 6.
Nostradamus was geheim agent der priori, voor het huis Guise en Lotharingen, en
astroloog van het Franse hof. Zijn voorspellingen waren geen profetieën, maar
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codes en aanwijzingen HOE het zou moeten gaan in de toekomst. Zijn
voorzeggingen wijzen veel naar Razès, bij Rennes le Château (Holy Blood p.148).
Beatrix woonde in Drakensteyn, van de Rothschilds (het Rode Schild, en ROOD =
EDOM), een achthoekig kasteel in Lage Vuursche. Het zijn de kwade joden die hun
bloedlijn altijd via de moeder laten lopen, wat op wetenschappelijke basis
onmogelijk is. Vandaar  dat men het Britse koningshuis via Thamar Tephi, dochter
van koning Zedekia, laat afstammen.
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De echte leeuw van Juda,
met vijf pijlen, zoals David met
vijf steentjes Goliad versloeg!

7.8  De kinderen Belials & de Phoeniciërs
Belial volgens Strongs Concordance 1100 = bel-e-jah-al = nietsnut, vernietiger,
afval, corruptie, ongoddelijk.
Belialskinderen = gemene schobbejakken, kinderen van de satan.
Belial is een Gode vijandig wezen uit de SJEOOL, het land des doods, Ps.18:5,
waarvan geen terugkeer mogelijk is -- dat is van het weggezonken ATLANTIS en
MIJ. Belial is een personificatie van de ONDERWERELD.
Bel of Baäl = heer der zon. Zonne aanbidders, net als Keizer Constantijn, die de
sabbat veranderde naar de zondag.

De Phoeniciërs
De Barat-Phoeniciërs komen van het Noorden der Perzische Golf, waar nog een
restantje van Atlantis in leven bleef, bij de Zuilen van Hercules. Het Fenicisch was
de wereldhandelstaal van toen, net als het Engels van nu. Het Engels is in feite
Fenicisch.
Phoenix is het Egyptische 'Pa-Hanok' = huis van Henoch. Hier begint het bedrog
van de Vader der leugens, die altijd onder een ándere vlag vaart. Men zegt van
Henoch af te stammen, doch het zijn Atlantiden.
De eerste letter van het Fenicisch is de Aleph, de a, in liggende vorm, en beeldt de
STIER met hoornen uit, de BULL, Taurus. Deze vinden wij weer terug bij de
Merovingers en bij de Engelsen. De Phoeniciërs zien in elke Phoenix-cyclus der
zon de wedergeboorte van Henoch, en vooral de Aryan-Phoeniciërs, die zich
"Griek" noemden, zagen in die cyclus hun terugkeer uit de onderwereld, terug van
te zijn weggeweest. De Phoeniciërs waren goede techneuten, net als hun
voorgeslachten in Atlantis en Mij: scheepsbouwers, navigators, diamantslijpers,
ingenieurs, etc. Het waren kolonisten, net als de Engelsen en Hollanders (want ook
in Holland zaten vele van deze Atlantiden).
Volgens prof. G. Rawlinson in "Story of Phoenicia" waren het de Phoeniciërs die
Engeland het eerst ontdekten en bevolkten. Ook prof. Waddell in zijn boek
"Phoenician Origin of Britons, Scots and Anglo Saxons" zegt dat de Barat-
Phoeniciërs Engeland bevolkten. De Barats hadden Neptunus op een paard, met
zweep in de hand.
Barati en Fortuna zijn identiek, en daar komt het woord Brittania vandaan, met dat
van Brut, eerste koning der Britons. Brut kwam van TROJE, waar ook de
Merovingers vandaan kwamen.
De Belialskinderen vluchtten naar Arcadië, en de Grieken en Spartanen, allen zijn:
ATLANTIDEN!! Zij zien zich als de grote leiders van Moeder AARDE. De
AARDE is ALLEEN VAN ONS, staat in de Rig Veda Hymne.
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Britain was hun Fortuna-land = welvaart, met de HOORN des OVERVLOEDS, het
land van hun VERBOND (berith-barat) met BAPHOMET, de
VUURAANSTEKER, net als Neptunus een VUUR-priester was, met Bel-
aanbidding, waarvan ook Stonehenge getuigt, alsmede het Swastika-Hakenkruis.
(zie voor meer informatie over dit hakenkruis pag. 34. )
Van dit zonnekruis, de X, is het St. Andrewskruis afkomstig, te zien in de Britse
vlag. Het is Xat, de Phoeniciër CATTI, Getea waarvan de naam SCHOT afstamt,
en die in Cattiwick (Katwijk) handeldreven in Barnsteen. De X is de hamer van
Thor, de Gotische naam voor "MESSIAS" (prof. Waddell).
Gure, Garza of kruis = speerpunt des doods, zoals in de St.George legende. Ook de
Britse figuur van St. Michael (niet de Engel MICHAEL) is de Phoeniciër Mikal, de
oogst god met de zwaan/phoenix die wil sterven als daardoor een zegen over de
Atlanten-mensheid komt.
Zij hadden ook een God ELIOUN, Hypsistos = de meest Hoge (pseudo God).
De Grieken waren identiek aan de Phoeniciërs. Griek komt van GRAECI =
ORIENTALS, die afstamden van Deucalion en Pyrrha, die met 3 zoons de vloed
over Atlantis overleefden.
De eerste Grieken waren Pelasgians (pela-giants = REUZEN van Anakim), die de
Cyclopean Steenmonumenten bouwden die o.a. in Engeland staan, zoals
Stonehenge.
Men zegt van Eber/Heber af te stammen, van diens zoon Peleg, Gen.10:25, doch zij
liegen het, het zijn wezens uit de voortijd!
De Hellenen-Grieken begonnen met de DORIANS (Dorians is een andere vorm
voor Trojan) samen te gaan, waarvan de Merovingers afstammen, de KINDEREN
BELIALS! Onder die Hellenen zaten later wel velen van de 12 stammen in de
verstrooiing.
Het Spartaanse-Helleense-Trojaanse "Koningsbloed" zegt van Benjamin-Juda af te
stammen, doch ze stammen af van Je-ZEUS, Baphomet, alias HIRAM ABIFF.
Benjamin leverde de eerste koning, n.l. SAUL, een giant, reus. Was hij een
Belialskind en gaf Elohim hen ondanks alles een kans? David ontnam hun alle
troonrechten en de stad Jeruzalem. De Merovingers is het erom te doen alsnog de
stad Jeruzalem én het koningschap op te eisen, n.l. van SAUL!
De Galileërs waren ook Benjaminieten, (goede) die niet met de Belialskinderen
meededen, doch werden veracht door de Joden. Uit hen nam Jashua 11 discipelen
als trouwe volgelingen.
Wij zien dat Ezau machtig is in het einde van deze Aion, dat hij de vorstenhuizen
en tronen bezit en alles in zijn RODE kleur verft en zich tooit met de versierselen
van Jakob. De Rode LEEUW van Nederland komt van EZAU, doch de Leeuw op
zich is die van Juda, alleen de kleur deugt niet. Eens zal Ezau-Baphomet KLEUR
MOETEN BEKENNEN, en zal de LEEUW ontdaan worden van het Bloed Rood
om zich in zijn ware kleur te mogen vertonen als de LEEUW van JUDA.
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7.9  De Merovingers als pseudo Benjaminieten = Ezau-Atlanten
Volgens de legende is Merové, de stamvader der Merovingers, afkomstig van een
halfgod. In de naam Merové zit het Franse woord  voor "moeder" en het Latijnse
woord voor "zee". Zijn moeder was zwanger van zijn vader Clodio, en ging
zwemmen in zee en werd daar verleid/verkracht door een zeewezen dat van overzee
kwam, genaamd: Bestea NEPTUNI Quinotauri similis (= een beest van Neptunus
gelijk aan Quinotaurus). Taurus = stier.
Toen Merové werd geboren, stroomden er TWEE soorten bloed in zijn aderen (net
als de Amalekieten: Amalek = verhoerd bloed, ame-leukos = Amerika). (Volgens
de online-Bijbel is het AmAlek/Amalekieten en niet Amalek)
Welnu, van deze Merova of Merové komt onze RODE Nederlandse Leeuw!
Uit hem stammen de Visigoten, de VIS-JODEN, zoals Dagon, half vis en half man,
en Poseidon, waarvan een standbeeld staat in de hal van het gebouw der V.N. te
New York.
Waarschijnlijk werd met bovenstaande legende bedoeld dat de Franken hoereerden
met overzeese Atlantiden om via de moederlijn 2 geslachten met elkaar te
verbinden, gelijk de joden ook doen  (hoe is wetenschappelijk niet door hen aan te
tonen, daar de bloedlijn alléén via de man kan gaan).
Deze Merovingers waren ingewijd in geheime wetenschappen en occultisme en
waren door een speciale MOEDERVLEK herkenbaar (mogelijk op de billen). Die
vlek was hét bewijs hunner Goddelijke oorsprong. Die moedervlek had de vorm
van een ROOD KRUIS. Hiervandaan komt het wereldwijde RODE KRUIS, en wat
denkt U van het beest, de gevederde slang Quetzalquatl, dat voor de ingang van het
Nederlandse Rode-Kruisgebouw staat?
(De Japanners en ook negers hebben bij hun geboorte twee vlekken boven hun
billen, zie onze brochure over de Erfzonde.)
Tijdens de kruistochten werd onder dit Rode Kruis als vaandel naar Jeruzalem
opgetrokken. Ook Baphomet heeft op sommige plaatjes een Rood Kruis op de
borst.
De Merovingers werden dan ook niet als gewone koningen gezien, maar als
Priester-Koningen, als belichaming van de vleesgeworden God. Hun belangrijkste
heilige symbool was de BIJ (de raat is altijd zeskant). In het graf van Childerick,
kleinzoon van Clovis, zie Elseviers wereldgeschiedenis deel I,p.185,  werden meer
dan 300 bijen gevonden. Toen Napoleon tot keizer werd gekroond liet hij die bijen
op zijn mantel bevestigen. Naar ik meen heeft Beatrix, en ook Elisabeth weleens
een hermelijnen Koningsmantel aan die met bijen is versierd. Hun voorliefde tot
bijen komt vanwege hun para-inslag, anderen voor zich laten werken! Op een
snuifdoos der Vrijmetselaars staat een bijenkorf met bijen, zie blz.23.

De Merovingers beweren van Noach af te stammen (dus Semieten), maar zeer zeker
is dat het Kanaänieten zijn, van Chams kleinzoon. Volgens latere onder-zoekers
komen de Merovingers uit het Griekse Arcadië. Arkades = volk van de BEER,
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Ursus. Arkas is met Artemis verbonden, waarnaar het sterrenbeeld De GROTE
BEER genoemd is. Veel van deze beren vinden wij terug in de heraldiek, vooral
Duitsland.

De Sicambrische Frank-en, waaruit de Merovingers voortkwamen, aanbaden de
beer in de vorm van Artemis-Arduina, schutsGodin der ARDENNEN. King Arthur
= Arth = beer.
De Merovingers waren polygaam en hadden soms harems.
Clovis, 481-511, kleinzoon van Merové, sloot een verbond met de R.K. Kerk en
kreeg in ruil daarvoor de titel NOVUS CONSTANTINUS, m.a.w. hij zou over het
Nieuwe Heilige Roomse Rijk regeren, en via erfrecht zou dit rijk bij de
Merovingers blijven. Het centrum van dit nieuwe rijk is PRAAG. Keizer
Constantijn liet zich plaatsvervanger van Christus noemen, en schonk Rome de
kroonjuwelen, die reeds eeuwen in Praag worden bewaard. De gehele R.K.kerk is
achter de Franken gaan staan, en hiermee is de nauwe samenwerking begonnen
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tussen de Franse kroon en de Heilige Stoel, die in de westerse geschiedenis daarna
zo’n grote rol zou gaan spelen. Zie Els. wereldgeschiedenis deel I, p.185.
Sigebert IV kreeg de bijnaam PLANT-ARD (beer) als een vurig bloeiende rank aan
de Mero-wijnstok. In het boek ‘Het verborgen Heiligdom’ p.21. wordt Pierre
Plantard de St. Claire genoemd, die zich Groot meester van het geheime
genootschap van de Prieuré de Sion noemde. Bij de Merovingers liggen de wortels
van de VRIJMETSELARIJ. Er staat in de profetie: VLOEK MEROZ!! Richt.5:23
(heeft dit ook iets met de Mei-roos/Mayflower te maken!?) De echtgenoot van de
koningin van Denemarken is ook een Merovinger, Henri de Montpézat, alsook dr.
Otto von Habsburg, titulair koning van Jeruzalem (Holy Blood p. 239).

De verbindingsschakel met de stam BENJAMIN:
Hirams meest toegewijde discipel was BENONI, en Jeruzalem lag in het land
Benjamin. Onder de Benjaminieten zaten de "kinderen BELIALS", die Ishtar en
Astarte vereerden. Zij verkrachtten de vriendin van de Levitische priester tot ze
dood was, waaruit een oorlog tegen de Benjaminieten ontstond. Saul was de eerste
koning, ook uit Benjamin, die een zekere Doëg had tot herdersvorst, een soort
geheime agent uit Ezau.
In de documenten van de Priori de Sion verwijst men naar de Benjaminieten, die
hun land verlieten tijdens die burgeroorlog, waaruit later Godfried van Bouillon
koning van Jeruzalem werd en de Orde der Priori de Sion stichtte.
Hier hebben wij de verbindingsschakel naar EZAU, via Benjamin, via de kinderen
BELIALS (uit hen stammen de Merovingers en onze Nederlandse Leeuw).
De Benjaminieten beschermden deze kinderen Belials, en het waren hun buren, de
Filistijnen, Phoeniciërs en Atlantiden, die de moedergodin vereerden in de vorm
van een STIER-TAURUS, waarvan de Engelse John BULL afkomt (ook Brutus-
Brittannië). Van deze pseudo Benjaminieten (Ezau + Atlantiden) komt het pseudo
EFRAÏM-Engeland (van de gevallen Engelen, Anakim). Op de vlucht voor de
burgeroorlog kwamen zij te Arcadië in Griekenland en werden bondgenoten met
deze Phoeniciërs. Belial - Belus - Baäl, verpersoonlijking van het kwade. Zelfs een
stam in Benjamin heette BELA. Arcadië werd door SPARTA geregeerd. In
Makkabeën 1 staat dat deze Spartanen broeders waren van de Joden (= Ezau)!!!
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7.10  Van koning Saul tot prins Willem van Oranje
Saul was uit de stam Benjamin, en aan de vrucht zullen wij de boom herkennen.
Met argusogen is door de boze en zijn nageslacht, "de kinderen Belials" die zich
meest in de stam Benjamin inmengden, gekeken naar het wáre zaad voor de
TROON, naar het koninklijke bloed, naar de telg van David uit Juda.
Hoe kon Elohim nu Saul uit Benjamin tot koning maken, terwijl de profetie van
Jakob was dat uit JUDA de heerser zou voortkomen? Dat was om alle
tegenpartijders een "kans" te geven zich waar te maken. Zo kreeg Saul de kans. Het
bleek dat hij niet deugde. Hij was een giant/reus met een kwaad hart, een
Belialsman, die zijn laatste toevlucht zocht bij de Sjeool, het dodenrijk via
waarzegsters. Hij was een Gibeoniet, Kanaäniet.
In de tijd na Yashua verwachtte men dat de Koningsbloedlijn in Frankrijk was, via
Maria Magdalena en Martha met Lazarus die in Marseille waren aangekomen. Juist
dáár vinden wij het Judea-waarmerk van de FLEUR DE LIS, de LELIE, met de
LEEUW en dat in een streek van de WIJNSTOK.
In die omgeving zien we dan ook veel vorstenhuizen ontstaan, met de bewering
"het koningsbloed" te bezitten. Ook dáár ontstond het Huis van ORANJE.
Elohim hield echter de wáre Koningslijn verborgen --- tot SHILOH zou komen, HIJ
die daar RECHT op heeft, zoals in Ez.21:27 staat.
Silo = Strongs Concordance 7886 = tranquil. Gen.49:10.
Seku-silo = VORST (tot de recht gezalfde komt). Het wijst naar Juda, diens zoon
SELAH. Selah = laatgeborene, 3e zoon van Juda. Sela was een plaats in Benjamin,
en juist dáár werd het geslacht van Saul begraven! 2Sam.21:14, wat te denken
geeft.
Sela = rots (stad in Edom: PETRA).
Sela komt ook in de stamboom van Yashua voor, Luk.3:35.

In de tijd dat de familie Magdalena etc. in Marseille aankwamen, regeerden daar de
VISIGOTEN, en men veronderstelt dat de familie zich met de Visigoten (vis-joden
van Dagon) heeft vermengd vóór zij zich zouden vermengd hebben met de Franken,
waaruit de Merovingers voortkwamen.
Door de Merovingers is echter NOOIT ronduit gezegd dat zij van het échte bloed
van David waren!! (Holy Blood p.346)
Wel beschouwden de Merovingers zich als Nazireeërs, met lang haar.
In die tijd was GUILLEM de GELLONE koning van de joden in Septimanië in
Spanje (zoon van Theoderick de Merovinger). De Karolingers en de R.K.kerk
erkenden met tegenzin dat Guillem het koninklijke bloed van David was. Volgens
recente onderzoeken was Guillem joods (Edom-joods = valse jood, en geen pojo of
positieve jood). Guillem treedt in ridderromans op als Guillaume (=WILLEM) prins
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van ORANGE, die vloeiend Hebreeuws en Arabisch spreekt. Op zijn wapen stond
de LEEUW van JUDA. Hij had de bijnaam "HAAK-NEUS" vanwege zijn extreem
kromme neus, het Kaïnsteken der valse joden. Hij hield zelfs de sabbat en de
feesten.
Toen Lodewijk (zoon van Karel de Grote) tot keizer werd gekroond, plaatste deze
Willem van Orange hem de kroon op het hoofd. Is het pure toeval dat de "Vader
des Vaderlands" ook Willem van Oranje heette? Hij voerde de (RODE = EZAU)
LEEUW van JUDA als wapen, afkomstig van de Merovingers.
Het nageslacht van Guillem waren o.a. de graven van Aquitanië, Bretagne, en in de
10e eeuw een Hughes de Plantard (bijgenaamd de! "Lang-neus", die een
rechtstreekse afstammeling was van Dagobert en Guillem de Gellon, eerste graaf
van Bologne. Zie eens welke lange rechte neuzen er in het Huis van Oranje-Nassau
zijn, denk aan Willem & Mary  (broer en zus - alchemisch huwelijk).
De kleinzoon van Guillem en Dagobert was Godfried van BOUILLON, hertog van
Lotharingen ..... waar dr. Otto von Habsburg van afstamt ..... rechtmatig vorst van
Jeruzalem, stelt men.

7.11  Het alchemisten-huwelijk van Willem en Mary
Goede vrienden van Willem en Mary waren de broers Van Helmont. John was een
bekwaam fysicus en chemist, van nobel karakter. Helvetius was lijfarts, publiceerde
in 1667 zijn ervaring met de "Steen der Wijzen", een glas-geelachtige steen, goed
om zeker 20 ton goud mee te maken. De proef gelukte en Helvetius ging ermee
naar een goudsmid die nog nooit zulk goed goud had gezien. De Alchemisten
zochten zowel materiële als geestelijke zaken te transmuteren.
Paleis HET LOO was voorheen het Heilige der Heiligen, n.l. het bed van Willem en
Mary, waar-voor dikke gordijnen hingen, alwaar Willem en Mary de proef hebben
genomen. Wanneer wij staan in hun slaapkamer/laboratorium, en dit ‘heilige der
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heiligen’ bewonderen, horen wij als het ware de stem van het verleden: "Hier vond
de transmutatie plaats, de research van de STEEN DER WIJZEN." Natuurlijk
ontbreekt de VIOLETTE kleur niet, van de hoogste  kosmische straal. Het
onderzoek naar de "Onsterfelijkheid" en  "WEDERGEBOORTE" resulteerde echter
in kinderloosheid; Mary is op 32-jarige leeftijd gestorven, en Willem viel van een
paard en stierf daarna.
HET KAN VERKEREN!
Let op de vrome taal waarmee Helvetius de filosoof de bescherming van de
Almachtige Willem toebidt!!, zie vorige pagina. Uit Alchemie. A.Coudert p.50.
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Twee artikelen in de Libelle van aug. 1988 weten te vermelden dat Willem en Mary
volle neef en nicht van elkaar waren. Willem was ALCHEMIST, evenals zijn
Lijfarts en vrienden. De Alchemisten schuwden geen bloedschande tussen vader en
dochter, broer en zus, etc., zie figuur:

In "Le triomphe Hermetique" krijgt de alchemist de raad: "Open de borst van uw
moeder met een stalen mes, tast naar haar baarmoeder via de ingewanden; daar zult
gij onze zuivere stof vinden."
De bloedschande = terugkeer in de eigen schoot ..... toonde de alchemisten de
terugkeer tot de BRON van het LEVEN, waaruit dan een nieuwe en béter geboorte
zou voortkomen. In het gedicht "VITRIOL" geeft Valentinus de noodzaak weer van
het terugkeren in de moederschoot om de wedergeboorte te kunnen ervaren, d.w.z.
om de "steen der wijzen" te vinden. Zulks is imitatie van wat Jashua in Joh.4 tegen
Nicodemus zegt over wedergeboorte.
De baarmoeder is duister, en vanuit het duister komt immers het licht, zei men.
Willem en Mary volle neef en nicht, óf broer en halfzus?
In ieder geval hebben zij de proef op de som genomen om de STEEN DER
WIJZEN te vinden, en dit onder het mom van "strijder voor het protestantisme"!!!
Wilden zij SALOMO en de Koningin van SCHEBA nadoen?
Matth.12:42. Sheba is een oude vorm in het Hebreeuws voor "zweren bij de zeven".
Bathseba = de 7e dochter, Strongs Concordance 7656. De koningin van Scheba =
de koningin van het land van de zeven, een land van 7 kolonies (later een
gemenebest van 7 provinciën) en dat land is HOLLAND, waar ALCHEMISTEN
bijzonder goed GOUD wisten te maken!!!!! Niet Egypte of Ethiopië, maar Holland
ligt aan de "einden der aarde", de kustlanden.
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Zij wordt ook de koningin van het Zuiden genoemd, wat kan zien op Zuiderzee,
Zuiderland, Zeeland/Nehalennia. (zie Wondere Parallel. H.v. Woelderen p.81).
Kasteel HET LOO is de "Holy Place" waar Willem & Mary zich onder de IRMIN-
levensstraal (St. Elmusvuur, zie onze brochures, serie Elektra) waanden ter
activering van hun levensboom Ygdrasil. Het gebied wat door de straal werd
beschenen, heette: Loo. Irminlo = Ermelo. De NAALD bij HET LOO is een
PHALLUS-symbool, de mannelijke penis, die daar als een ygdrasil staat te
pronken, waar duizenden christenen voorbijrijden, en geen protestantse haan die
ernaar kraait!!

In het bos bij paleis Het Loo staat de ‘Willemstempel’, een hut, waar in de zolder
een zespunt zit verwerkt.

Uit
F.A.Yates:
The
Rosicrucian
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Enlightments

7.12  De rode kousenband en het hakenkruis
De Orde van de Rode Kousenband  stond in 1992 in het nieuws vanwege de
toetreding van koningin Beatrix.
Wat is dat, en wat is de herkomst en doelstelling?

In deze wereld werken voornamelijk twee geestelijke grootmachten, n.l. die van
IHVH Schepper, en die van Lucifer.
Met niet al te veel moeite zijn de werkwijze en de aanhangers van beiden op te
sporen, o.a. via heraldiek, lidmaatschappen, etc.
IHVH gaf aan Israël een altoosdurend koningschap, 2Sam.7:16, Ps.89. Dit is Niet
van toepassing op het namaak-Israël van de joden, en evenmin op het Huis van
Oranje.
Lucifer houdt er ook een vorm van koningschap op na, en zal dat zeer zeker doen
onder de vlag van IHVH, om vooral niet op te vallen. De hand van Amalek is
immers bezig de Troon van IHVH in te palmen, en Ezau zal alsnog de
eerstgeboortezegen tot zich trekken.
De staatsvorm van het wáre Israël zal zijn: een KONINKRIJK. Dat wil nog niet
zeggen dat die troon, dan wel de koning, altijd bovengronds aanwezig is of op een
troon zit. Met grote zekerheid is te zeggen dat de Britse Troon Niet die van DAVID
is, noch de Nederlandse Troon die van Salomo/Nathan. (Nassau moge dan veel op
Nathan lijken.) Op de troon van IHVH zal immers NOOIT een vrouw zitten!!! Van
Queen Elisabeth wordt gezegd dat zij van Mohammed afstamt, en het uiterlijk van
Charles is Atlantides, van een Griekse vader. Beatrix is geen Oranje-Nassau, doch
een Von Lippe Biesterfeld. De bloedlijn loopt altijd via de VADER.
Het ware zaad Davids zit verborgen, zoals de kleine Joas in de Tempel verborgen
werd gehouden tijdens het schrikbewind van een koningin, ATHALIA.
Uit hun levensgedrag blijkt dat zowel het Britse als Hollandse koningshuis (en
andere Europese koningshuizen) al eeuwenlang verbonden zijn met satanisch
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(Lucifer) ingestelde Orden, Organisaties, zoals de Vrijmetselarij, Bilderbergers,
Trilateralen, Alchemisten, Kousebanders, etc.
Men bezigt de naam van God, doch hun God is niet IHVH, maar de demonische
God BAPHOMET of PAN, met een verloochening van JASHUA, de Zoon van de
Schepper YAH.
Vele van deze "geheime" genootschappen zijn terug te voeren tot de ATLANTEN.
Een kaartje van de verbreiding van het HAKENKRUIS geeft te zien hoe en waar
Lucifer met zijn nakomelingen zich heeft ontwikkeld. Opvallend dat dit geschiedde
langs de bovenste breedtegraad, dáár waar de aankomstroute ligt van de 10e
Planeet, het Nieuwe JERUZALEM.
De SWASTIKA is namelijk het BAPHOMETKRUIS, in gebruik bij de
Tempelieren van Philip IV, en is een oeroud symbool bij de Ariërs. In het Sanskriet
heet het hakenkruis SWASTIKA, en is in het Grieks zoveel als "laatste goed", een
gelukaanbrenger. Troje was een groot hakenkruiscentrum. Ook op joodse
synagogen prijkten hakenkruizen. Het is het Zonnerad.
Het Hakenkruis schijnt vanouds een joodse oorsprong te hebben, of eigenlijk te
wortelen in de joodse identiteit, d.w.z. Kaïn en Ezau. Vandaar dat ook veel Nazi's
van joodse herkomst waren, o.a. A. Eichmann.

Het Hakenkruis is dan een RUNEteken van de Ariërs. De letter G die zij gebruiken
o.a. in het pentagram, betekent (Gimbor = rune) ..... dat nog een onbekende macht
zijn invloed zal doen gelden t.z.t. in de betreffende aangelegenheden .....
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Die macht is Lucifer, de terugkeer der Atlantiden, de "bokken" uit de voortijd.
Baphomet is de sabbatsbok! PAN.
Het hakenkruis is het teken van LICHT. Licht = Lucifer. Het licht zoals de oermens
zich dat als een bovenaardse natuuropenbaring voorstelde, het heilige licht. Dit is
het wat de Illuminati verwachten, in de CFR, Trilaterale Commissie en
Bilderbergers, waar koningin Beatrix lid van is en waar mensen als Rothschild en
Rockefeller het heft in handen hebben.
Ook de LEEUW en de ADELAAR worden door de Lucy-trust gebruikt om zich
voor te doen als zijnde NIEUW ISRAËL, maar het is bedrog. Men is reeds in een
vergevorderd stadium om het wáre Israël, zaad van Abraham, Izaäk en Jakob uit te
roeien, en een eigen nieuwe wereldregering op te zetten, via het 666-systeem,
algehele computercontrole. Via de aantasting van het "heilige zaad" d.m.v.
rasvermenging probeert men erin te slagen JAKOB te liquideren. Elohim zij
gedankt dat Bileam het voorzag en profeteerde dat er géén kans van slagen is voor
Lucifer, doch dat Jacobs koninkrijk bóven Agag verheven zal worden, Num.24:7,
als de LEEUW, vers 9, en er een STER uit Jakob zal voortgaan, en er een scepter
uit Israël zal opkomen, vers 17. Al het goud en zilver van Balak kon aan deze
profetie géén afbreuk doen, vers 13, en dát is van toepassing op al het goud en
zilver van Rothschild en Rockefeller! Er is géén toverij tegen Jakob, noch
waarzeggerij tegen Israël! Num.23:23. Dit volk zal opstaan als een oude leeuw, vers
24, en dát is van toepassing op ONS volk, het kleine landje langs de kust, de
bestelde plaats, een Laagland, een koninkrijk als staatsvorm (hoewel deze vorm
slechts een symbool is en in werkelijkheid het parlement regeert). Toch voldoen wij
aan de voorwaarden van IHVH, en zál eens de TROON herbouwd worden, en de
vervallen hut van David hersteld!!

Het mysterie van de Hebreeuwse letter Alef is, dat deze ontstaan is uit twee
tegengestelde bewegingen, n.l. die der vrouwelijke swastika, en die der  mannelijke.
Men heeft de swastika getekend in 17 vierkantjes, en dat heeft weer betrekking op
de letters IAO, en dezen hebben een getalwaarde van 17.
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De West-Europese vorstenhuizen kunnen niet afstammen van koning David.
Deze studie is dan ook in de eerste plaats bedoeld voor de broeders en zusters die
de Brits-Israël en Nederlands-Israël-gedachte zijn toegedaan. Zelf ben ik nu reeds
zo’n dertig jaren met deze studie bezig, en in de loop der tijden zijn er
verhelderende zaken naar voren gekomen. In het begin kan men nooit verwachten
dat wij ineens alles op een goede rij hebben staan. Wij staan in het begin dikwijls
nog met de ogen te knipperen als de eerste zonnestralen de nacht verdrijven.
Ook ik meende stellig dat de Britse en Nederlandse koningshuizen van David
afstamden. Deze gangbare opvattingen ben ik echter gaan toetsen aan allerlei feiten
en Schriftgegevens. Of ik het nu prettig vond of niet, de gedachte dat ons, en het
Engelse Koninklijke Huis van David afstamde werd onhoudbaar. Heb ik ergens een
fout gemaakt, een ieder die mij daarop zal willen attenderen doet mij, én de
waarheid een grote dienst, want het is immers de waarheid waar wij voor staan, om
deze te zoeken en uiteindelijk te behouden. Foute zienswijzen moeten wij bereid
zijn te herzien. Wij mogen niet  -kost-wat-het-kost- foute zienswijzen blijven
handhaven!
Wij zijn alleen gediend met waarheid, zo vol mogelijk!

7.13  De Oranjes en de Joden
Bij de Nassaus komt de naam MENDOZA voor, Mencia gehuwd met Hendrik uit
Breda. Het grootste deel van haar vermogen ging na haar dood naar neef Willem
van Oranje/de Zwijger. Deze Willem en een joodse prins uit Portugal werden
beiden Mechoetanims genoemd (= VADER). Hun beider kinderen huwden met
elkaar.
De Schoonzoon van Willem van Oranje was voljood.
De dochter van Willem van Oranje en Anna van Saksen heette gravin Emilia, zus
van prins Maurits, en was gehuwd met Don EMANUEL, een Marraanse jood.
Marranen zijn Portugese joden, en marraan betekent ‘varken’.
Marcus PEREZ, een Marraanse jood, was een fervent medestander van Prins
Willem van Oranje voor het Calvinisme. Calvijn was ook joods.(Calvin, Cohen)
In 1642 ontving Menasse Ben Israël in de synagoge aan de Houtgracht in
Amsterdam Frederik Hendrik en de Engelse Koningin. Het huwelijk van haar
dochter Mary STUART (Merovingers afkomst) moest geregeld worden, met
Willem II. (Uit alchemische oogmerken).
Dit was een ZEER SPECIAAL HUWELIJK, dat van WILLEM en MARY, want
het waren (half)ZUS en BROER.  Het was een Alchemisten-huwelijk!!
Nadien hebben alle Oranje-generaties de band met die Portugese jodengemeente
gehandhaafd. Wilhelmina, Juliana en Beatrix (laatste op 22 aug. 1975) bezochten de
gemeente ESNOGA.



209          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding 210          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding



211          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding 212          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding



213          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding

De joodse inmenging is aan de Oranje-Nassaus niet voorbijgegaan.
Don Antonio 1534, onecht kind van kroonprins Lodewijk van Portugal was van een
jodin. Hij knoopte connecties aan met koningin Elisabeth en Leicester. Stierf in
1595, twee zonen achterlatend. De oudste, Don Emanuel, trouwde in 1597 met
EMILA VAN NASSAU, dochter van Prins Willem I, en zij woonden in kasteel
Wijchen, Gld.
Hun geschiedenis is een bewijs van de nauwe connecties van veel Marranen in
Neerlands hoogste kringen.
Of er later nog meer joodse inmenging is bijgekomen, is een onderzoek waard. De
joodse gelaatsuitdrukkingen van enkele leden van ons koningshuis geven wel die
indruk.
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7.14  Het Maltezer-kruis
Dit kruis zou, volgens de New Age-profetes ...Elisabeth Prophet een symbool zijn
van een perfecte balans der Godsvlam -- zoals het in de hemel is -- zo zal het op de
aarde zijn. Onderstaand is een samenvatting van wat zij over het Maltezerkruis zegt
in haar boeken: De vlam zou energievoedster zijn waardoor ziekten verdwijnen en

deugden zich ontwikkelen.

De NOORDvleugel zou zien op een uurglas, een kanaal waardoor de kracht van

Elohim overvloeit in de andere armen als KRACHT, WIJSHEID en LIEFDE.

De balans tussen de bovenste vleugel, welke de energie van de GEEST ontvangt, en

de drie lagere armen, door welke die energie doordringt tot in de materie, voorziet

in de manifestatie van de Godskracht. De energieën van de drie lagere vleugels

zien op het voortbrengen van het pure ZIJN in vaste vorm of in actie, de

drievoudige vlam. KRACHT van de linkerarm zonder LIEFDE van de rechter is

negatieve polariteit. De energie van de Godheid als KRACHT die in de octaven van

perfectie tintelt - zwelgt het negatieve der materie op. POWER (kracht) is de

THESIS (stelling), WISDOM (wijsheid) is de ANTITHESE (tegenstelling), en LOVE

(liefde) is de SYNTHESE (samensmelting).  Op deze grondgedachte heeft Hegel zijn

filosofie gebouwd, wat door Marx omgekeerd werd overgenomen.

Wijsheid magnetiseert de kennis in de kracht van Elohim.

De bovenste vleugel is het KOSMISCHE WITTE VUUR van ISIS, die de drievlam

voortbrengt, stapt uit haar latent zijn in de vurige kern van de drievlam om

antithese te worden. Uit deze vereniging komt de synthese, de vele manifestaties

van het grote geheel o.a. de zonen en dochteren van Elohim.

De mens als BEELD Elohims draagt de oorspronkelijke THESIS, ANTITHESE en

SYNTHESE als TRILOGY van de drievlam in zijn hart, zegt men. Hij zou kind-mens

zijn van de Moeder-ISIS. De liefde Elohims slokt alle ANTI's op, want het bevat

kennis en kracht in één. Liefde is de onverslaanbare kosmische kracht, drijft alle

kwade machten uit. 

Het Maltezer kruis symboliseert de INTEGRATIE van Elohim IN de MENS (men

zegt dat de mens Elohim wordt, via integratie!!). Als deze integratie compleet is,

komt er een zonneflits in het midden van het kruis, als teken van het PERFECTE

HUWELIJK op alle fronten -- het is het ALCHEMISTISCHE HUWELIJK van het

LICHT, Elohim in ALLES ... AAN U IS DE KRACHT!!

Dit is anti-christelijk, om als bedorven Lucifer op te klimmen en ‘Elohim’ te
worden. Op deze wijze is ROME via het Maltezer kruis en de Orde der Maltezers
bezig het "kingdom of Elohim" te bouwen.
Het is een MULTI-seksueel SYMBOOL!!
En, ook onze koningin BEATRIX is van de partij!!
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7.15  Wie waren de Kelten?
De Kelten waren geen overblijfsel van de oude Israëlieten, zoals de Brits Israël-
mensen leren, maar INDO GERMANEN. Zij onderscheiden zich in hun exotische
leven door een grote wildheid in het vechten. Voor hen heeft het leven weinig
waarde, en slechts helden op het slagveld zijn in waarde (uit B.C. Lievegoed,
Mysteriestromen Europa).

De Kelten en de komst van hun Messias, de GALAAD:
Wij weten dat de megalithische cultuur uit de Levant (is het Midden-Oosten) komt.
Het woordje GAL geeft ons de richting aan, etymologisch. Veel landstreken in het
Oosten beginnen met GAL, n.l. Gallië, Galatië, Galilea, Gilgal, Galed, etc. Deze
plaats-streeknamen staan in direct verband met Megalieten, opgerichte stenen. In
Gilgal stonden 12 opgerichte stenen.
Gallim = steenhopen.
Galil = steencirkel.
Jakob sloot een verbond met Laban en noemde de steenhoop Galed. En bij de
Donaumonding ligt de plaats Galati.
Galoet = diaspora.
Vastelandskelten werden GAEL genoemd, die het Gaelic en Cymric spraken.

De Kelten zijn in twee groepen te verdelen:
- de zeekelten, ook GAEL genoemd, doch sprekend niet Gaelic.
- de vastelandskelten in Midden-Europa.
Julius Caesar noemt de Kelten ook KIMBRI. Zij komen van vóór 700 v.Chr. uit de
Kaukasus en Krim, waar ook de Khazaren vandaan komen. Deze Kelten waren
Ariërs, afkomstig van de hoogvlakten uit IRAN, zegt R. Charroux.
Deze Kelten, in tegenstelling tot de zeekelten,  waren GEEN Israëlieten!!
Gilead of Galaad, Galilea, dragen weliswaar het woordje GAL, doch dat wil nog
niet zeggen dat het hier om Kelten gaat/ging.
De naam Beth=Khumri (Huis van Omri) of Gimiri, waarvan Herodotus zegt dat zij
naar de Kaukasus waren verdreven onder de naam Kimmeroi, is geen bewijs dat dit
Israëlieten waren.
Ook de Scythen, die in nauw contact met de Kelten stonden, waren geen Israëlieten.
Herodotus noemt hen Saccae (SAKSEN), doch dit is niet van Izaäk. Er is door de
Boze heel wat nagebootst, om vooral het wáre zaad van Izaäk te verdoezelen.
Nee, het waren Ariërs van Nefilim-afkomst.
De Kelten hadden hun eigen gewoonten, en van  hen komen de BROEKEN. Is de
broek dan wel zo mannelijk? Droeg Jashua geen ROK, en hoe kleedde IHVH
ADAM en EVA?
S. Pigeot zegt dat volgens de middeleeuwse geschriften de Britten, Ieren en Pikten
afstammen van de TROJANEN en Scythen.
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De Kelten kwamen naar Engeland vanuit het Seine-dal, als Seones, en vanuit het
Loire-dal als Liguram, en vanuit Bretagne als Britonen of Belgae.
A. Marcellinus zegt dat de Kelten zich beroemen op hun Trojaanse afstamming. De
Trojanen zijn afkomstig van Atlantiden, van de Nefilimvolken. Wel zat er tussen
deze volken wat volk van Israël, met name van de stam DAN. Wederzijds hebben
de Kelten en Israëlieten dingen van elkaar overgenomen.
De Kelten vereerden vooral de Eik en Maretak of Mistletoe. De Mistletoe is een
PARasIET (dit typeert hun afkomst) op de Eik, en heeft witte geneeskrachtige
bessen. Waarom is de Druïdische Maretakviering net zo heilig als de christelijke
Avondmaals-viering?
De Keltische heiligdommen hadden een heilige boom, meestal de EIK, en een
heilige Berg, een Cirkel of NUL. Bij zulke plaatsen komen wij meestal het woord
NEMEDON tegen, zoals in Zeeland Nehalennia. Zie H.v. Woelderen: Wondere
Parallel. Dit wijst naar natuurreligie, wat afgewezen wordt in Deut.12:2 en Jer.17:2.
De Druïden waren mannen van de EIK.
Al deze Kanaänieten, Phoeniciërs, Pelasgen, Trojanen en Grieken (ook ons
Vorstenhuis stamt van hen af, van de ‘keizerlijke stam’, van Julius Caesar, zie
brochure deel 1, p.6.) waren blanke Ariërs met blauwe ogen en blond haar. Dit zijn
echter géén Israëlieten.
Zij vereerden de God Baäl of BEL, en op 1 mei het BELTENE-feest. 1 mei is de
heilige datum van de Keltische MAI EVE van BELTENE, de VENUS-God.
Ook de stier-verering speelt een grote rol bij de Kelten (John Bull = Engeland).
Deze Kelten geloofden in het getal 3, de driekoppige Goden, en ook geloofden zij
in de onsterfelijkheid der ziel.
Men verwachtte een Messias, de GALAAD of STEENMENS (zie L. Pauwels in
"De eeuwige mens").
Deze Kelten zijn geen Israël-volkeren, maar Cro-magnon, de Tehenus, Atlantiden.
(Mogelijk is onder hun naam een stukje Israël meegelift, en als Galaten of
Gelderlanders in Nederland terecht gekomen).  Hun Messias zal de GALAAD zijn.
De naam ROCKEFELLER = Steen-houwer. De Rockefellers zijn de machtigsten
op aarde, en zal de zoon van David Rockefeller de komende Messias zijn, "zone
Davids"? Wij zijn op onze hoede voor deze valse Messias!
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7.16  Herkomst der Angel Saksen (Britten/Yanks)
Door de Brits-Israël-visie wordt gepropagandeerd dat de Anglo Saksons de "zonen
zijn van Izaäk". Dit is onjuist.
De SAKA's komen uit NEPAL, van Budha, de Sakasuna of Saksen. In Nepal
woonden Nefilim (gevallen Engelen en hun afstammelingen) die met Kaïns
vrouwen omgang hadden, Gen.6. Het zijn wezens uit de afgrond, de Nebel of
Nevel. Daaruit komen de ARIANS voort.
Van Kaïn stamden o.a. de Kenieten af, en uit Cham kwam Kanaän, de vervloekte,
die in coalitie met Amalek en Ezau een illuster volkje vormde van eeuwige
zwervers, o.a. onder de naam "jood".
Uit de Saka's kwam een groep voort die zich bekeerde tot het Mohammedanisme
(alleen om meer invloed) en zij noemden zich Hashidim (dit waren fervente
hash/druggebruikers). Onder de Joden zaten zij als Chassidim, vele grote
Hashhandelaars, tot vandaag de dag toe. De Saka/Hashidim verzwagerden zich met
de Tempeliers en noemden zich Gothen, Jothen of JODEN
(Edomieten/Herodianen/Merovingers). Vandaar trok men naar Engeland via
Portugal (de poort naar Gallië) waar men in Wales kwam en dat Wallië of Gallië
noemde, met als wapen de DRAAK,  het symbool van Nachash/Kaïn ... Marduk.
In Europa trokken deze Saka's of Anglo Saksen naar Wallonië en voegden zich bij
de andere Nepalingen, Niebelungen n.l. de Habsburgers.
De Anglo Saksen zitten vooral ingemengd in de Europese regeringen, banken en
grote multinationals.
Ook de Catharen in Frankrijk/Spanje is zo'n groep, waaruit groepen naar Engeland
zijn geëmigreerd als ALBIGENZEN.
Overal hebben de Anglo Saksen hun angels uitgestoken en zijn trots op hun
(gevallen) engelenbloed.
In Engeland stichtten zij hun 7e wereldrijk, de Grote Hoer.
De Babyloniërs noemden de Nefilim reeds Arians of Huriërs, en in de Bijbel
worden zij Horieten genoemd, of te wel het volk van hoeren. Amalek = ameleukos
= verhoerd bloed = Amerika.
ALBION = Engeland; Babylon verborgenheid = Gogmagog. 
De DOCHTER van BABYLON is USA, Jes.47, die zichzelf koningin der
koninkrijken maakte (WERELDPOLITIE) Jes.47:5 ..... maar, op één dag zal de
USA ontkracht worden, vers 9, wat wijst op een kosmische  ramp, Jer.50:24-42
en/of op het feit dat de Russen over de USA komen.
Prof. A.L. Waddell in "Phoenician Origin of the Britons, Scots and Anglo Saksons"
zegt dat in 1000-1500 v.Chr. een tak der Phoeniciërs Engeland bewoonde, en dat
het een hoog ontwikkeld volk was (zie C.P. v.d. Vecht in "De Stenen Spreken").
Tot diezelfde Phoeniciërs behoorden de koningen van India, en de Menes
(koningen) van oud Egypte. Dit oude koningsras van Klein-Azië en Syro-Phoenicië
bestond uit HITTIETEN, die zichzelf KATTI noemden. En dit is dezelfde titel
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waarmee oude Britse koningen zich noemden en op hun munten lieten slaan (V.d.
Vecht p.268).
Hun God van het zonnevuur was Bel of Marduk ‘nietsnut’. Zij kwamen dus uit
India van Budha en Maha Barat. Van het woord Barat komt Brittannia (ook de
naam van Brutus, hun koning).
Deze Hittieten/Phoeniciërs stonden bekend als een ras van heersers en koningen,
een ras van Goden (Nefilim), bekend als Barats = BRITTEN. Er zijn nog meer van
hun soortgenoten naar Engeland gekomen, n.l. Juten, Noormannen, Danen, etc.
Dit Arische Cattie-volk is zéér nauw verbonden met de Grote Piramide, want de
Piramide Inch is dezelfde als de Britse Inch. Het is een ras van Bouwers en
Vrijmetselaars.
Zij legden de grondslag van hun Britse 7e wereldrijk in 1558 toen Queen Elisabeth
koningin werd (V.d. Vecht p.372), wat tot 1997 nu 439 jaar geleden is.
Merkwaardig is dat het Oude Israël 433 jr onder dezelfde overheersing zat in
Egypte, van dezelfde soort Nefilim-heersers, en dat toen de UITTOCHT plaatsvond
d.m.v. de komst der 10e planeet, die een omlooptijd heeft van 3600 jaar. De Exodus
was ±1500 v.Chr. en tel daarbij 3600 jr, dan kunnen wij de 10e planeet momenteel
weer verwachten om ons te bevrijden van de GEALLIEERDEN n.l. de Anglo
Saksons, Katti's. Er zou nog 100 jaar tussen zitten, daar 1500 + 2000 = 3500. Naar
wij menen was de 10e planeet reeds lang te voren en ná haar omloop aanwezig.
In 1998 zou hun Imperium 440 jaar bestaan, terwijl de dochter van Belbel, de USA,
dan van 1776 tot 1998 ... 222 jaar zou bestaan.
De Engelsen en Amerikanen noemen zich EFRAÏM en Manasse en willen een
NIEUWE WERELDORDE vestigen (heeft voormalig president Bush diverse malen
gezegd).
Het materialistisch systeem dat door de Britten werd gebouwd, zal door drie weeën
instorten (Openb.9-12), waaruit men zichzelf probeert te redden, verwachtend om
dan als Phoenix uit eigen as te herrijzen.
Op 16 sept. 1936 op astronomische Nieuwe maan Bazuinfeest nam de Britse Staat
en Kerk het leiderschap op zich om als Phoenix uit de as te herrijzen, wedergeboren
te worden. Tot het bazuinfeest 1996 is dat 60 jaar. 
Hettiet is in het Assyrisch CHATTI, en in het Egyptisch CHETA. Het Britse wapen
heeft de CHEETAH, luipaard!
De hoofd god der Katti's was de storm god, de STIER, en dat is John Bull =
Engeland.
Deze Chatti's (Geallieerden) vochten in 1991 tegen Irak, waar hun oude Babylon
van Marduk weer is herbouwd.
Het zijn meesters in het camoufleren, en wat Jakob deed aan Izaäk is daarbij
vergeleken maar kwajongenswerk. De Nefilim camoufleerden zich via de Anglo
Saksons als EFRAÏM en Manasse, zogenaamd christelijke naties, verwachtend de
NEW AGE, nieuwe wereldorde en hun Christ, ene Je-ZEUS. Diens rijk zou in 2001
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definitief zijn (minus de 4 jr voor Christus' geboorte) dat is 1998 = 18 x 111 en 222
jr ná 1776 USA en Orde Illuminati/Weishaupt.
Hun laatste strijd als pseudo-christendom is ingezet 81 jaar ná de ingang van de
Koningskamer, en hartlijn Koninginnekamer der Grote Piramide .... exact op 2 aug.
gaf men Irak toestemming om Koeweit in te vallen. De confrontatie van de
Khatti's/Britons of te wel Anglo Saxons als pseudo-christendom met de ISLAM is
toen begonnen. In Saudi-Arabië stonden de geallieerden tegenover Irak, voor een
laatste confrontatie, die overigens anno 1997 nog niet is beslecht.
Om te voorkomen dat er op aarde een escalatie plaatsvindt, zal Michaël ingrijpen en
met de 10e planeet komen. De afrekening met de Britten en Yanks is definitief, en
de ondergang van dit Mysterie Babylon en haar dochter staat vast.
Ook de Islam zal ondergaan, en het Midden-Oosten zal één brandende pek-massa
wezen, inclusief Edom. Er komen geen aardse en onderaardse winnaars uit deze
strijd, slechts Michaël zal overwinnen en het LAM met de 144.000.                          
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7.17  Engeland géén Efraim, Amerika géén Manasse?  
ENGELAND KAN GEEN EFRAÏM ZIJN, AMERIKA KAN GEEN
MANASSE ZIJN
Prof. Waddell zegt dat het oude heersende ras van Klein-Azië en Syrië/Phoenicië
sedert oude tijden het machtige, hoogbeschaafde oude volk was, algemeen bekend
als HITTIETEN, wat zichzelf KHATTI of CATTI noemde, de naam waarmee oude
Britse koningen zichzelf en hun ras betitelden en die zij op hun Britse munten
stempelden.
Engeland heette vroeger Albion, bewoond door reuzen. Waren dat de "Nephilim",
gevallen engelen, en vandaar Engel-land?
Brutus noemde Albion naar zijn naam BRIT-AIN en noemde zijn metgezellen
BRIT-ONS, en hun taal BRIT-ISH.
De Khatti, Hittieten en Phoeniciërs noemden zichzelf bij de oude vorm van
BARAT, n.l. BRIT.
Dit ras der Barats is dikwijls voorgesteld als een VROUW, heersend over de zeeën,
genaamd BARAT-ANA, BRITTANIA, zie op het Engelse Pound. (de hoer uit
Openb.17:1, 7e imperium). Naast haar rust het symbool van de Zon der
Gerechtigheid, een zonnecirkel met de kruizen van St.George en St.Andries. Dit
zonnekruis was voor de God van het Zonnevuur, Bil of Bel. Belial = nietsnut. Bel is
meestal de God MARDUK, Jes.46:1, Jer.50:2, Jer.51:44.
De Britse vlag, de Union Jack (verenigde Jakob!!, ja, ja) heeft deze twee
zonnekruizen in zich.
Dit Britse ras heeft zich over de wereld uitgebreid, "the commonwealth of nations".
Het oude imperiale Khatti-volk heerste ook in India en komt in de literatuur aldaar
o.a. voor als MAHA-BARATA, met Arische heersers en een hoge Arische
beschaving. Het zijn goede kolonisten, de Hittieten, een Kaïn-volk. Zo is het
heldendicht der Indiërs, de Maha-Barata, het epos der GROTE BRITTEN.
Dit ras met hun "BANK of ENGLAND" financierde de wereldoorlogen en leende
honderden miljoenen aan Rusland en andere landen. Dit ras zorgde ervoor dat
Palestina op 11 dec. 1917  in handen kwam van zionisten, en voor de overdracht in
1948.
Hoe is het mogelijk dat men dit ras heeft aangezien voor EFRAÏM, ja, voor een
Israël-volk? Zij hebben steeds het échte Israël (Nederland-Z-Afrika,etc)) de zegen
ontnomen. Nederlands had immers de huidige wereldtaal kunnen/moeten zijn, en
New York had New Amsterdam moeten heten.
Hoe is het mogelijk dat men het Britse vorstenhuis laat afstammen van Koning
David? Jeremia en Baruch namen de twee prinsessen mee, dochters van een "kwade
vijg" koning Zedekia die als straf kinderloos (zonder zoon) gestorven is. Eén van
deze dochters, Tara, Thamar Tephi, is gehuwd met een prins uit het Britse
vorstenhuis, en toen zou er een metamorfose  hebben plaatsgevonden, en zou de
bloedlijn zich via de vrouw  hebben voortgezet. Ongelooflijk, maar men gelooft
het!
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Deze Britten financieren alles, niet om armer te worden, en zo leverde de Tweede
Wereldoorlog de rijke buit op van een Duits volk onder hun controle. Zij hebben
deze melkkoe met Marshallplan-hormoon ingespoten en dat levert samen  met  de
Wiedergutmachung (reeds 70,7 miljard Mark) geld op om hun baby-staat Israël te
onderhouden.

7.18  De Khazaren: is het nu Ezau, Kaïn of Juda?
Het is voorwaar een uiterst slimme zet geweest van het Ezau-volk om zich als het
Jakob-volk te vermommen teneinde de eerstgeboortezegen alsnog terug te pakken
uit Jacobs handen. Onder de naam "Jood" heeft Ezau het BRITSE 7e Imperium
gebouwd, met Londen als hoofdzetel, en een vorstenhuis waarvan men zegt dat het
van koning David zou afstammen, doch dat in werkelijkheid afstamt van de
Merovingers/Herodianen en zelfs van Mohammed. Ezau-Juda-Jood wil de
wereldoverheersing en is in heftige strijd met ándere mededingers. Niet slechts
Jakob, maar ook Kaïn is pad en eist de eerste rechten voor zich op, n.l. als
Khazaar-jood, en heeft als zodanig helemaal NietS met Semieten, Ezau noch Juda
te maken.
De Brits-Israëlvisie is dan ook een doortrapte list van het Ezau-volk om het échte
Jakob/Israël van diens zegen te beroven. Kaïn en Ezau hebben één
gemeenschappelijk doel en gaan ogenschijnlijk samen, hoewel ze innerlijk tegen
elkaar opstaan en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. We zien de Khazaren en
Sefarden samenwerken, samen aan tafel zitten, maar toch zijn ze sterk verdeeld.
Beider doel is om het ware Israël in het Westen te knechten. De geallieerden (dit
zijn Kaïn en Ezau samen) hebben Duitsland gedeeld, en Nederland van België
afgesplitst volgens het principe: VERDEEL en HEERS. Er zullen in Engeland best
Israëlieten zitten, maar Engeland is Niet Israël in het Westen. De strijd tussen Ezau
(in Engeland Rothschild) en Kaïn (in de USA Rockefeller) is reeds lang gaande en
zal resulteren in elkaars vernietiging. Ezau beweert dat hij EFRAÏM is, en als het
hem beter te pas komt beweert hij dat hij Juda is. Kaïn beweert dat hij Manasse is,
en tevens dat hij Jood is.
Ezau eist als EFRAÏM het eerstgeboorterecht en zegt dat hij een volle menigte van
naties is, de koloniën met zeer vele zwarten en kleurlingen (geen semieten dus) en
dat hij de poorten zijner vijanden bezit (deze ontvallen hem in deze eeuw
merkwaardigerwijs, o.a. Gibraltar etc.).
Kaïn zegt Manasse te zijn en eist als de USA de wereldleiding, wil de politieagent
dezer aarde zijn, en eist via zionisme Palestina op als 51e staat, en zegt dat hij het
"uitverkoren volk van Elohim"  is.
BEIDEN SPREKEN BEDROG!!!!
Britain komt niet van het Hebreeuwse berith/verbond, maar komt van Brutus de
Trojaan omstreeks 1103 v.Chr. Deze stichtte Nieuw Troje "Tri-novantum" of
Londen (stad van Lud). En zo noemt Part Olon, koning der Schotten zich Brit,
Hittiet, Phoeniciër. Dit volk zijn de Barats - Britons, met de zonnegod Bil of Bel, en
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het zonnekruis, te zien in de Britse vlag, de zgn. Union Jack.  Het is het aloude
Khatti-volk, de Hittieten, het heersende ras in Phoenicië en Palestina toen Abraham
daar aankwam (en zo heersen zij nu wederom in Palestina, maar meest in de
bestemde plaats voor Israël in de eindtijd vóórdat Abrahams ware zaad zich daar
definitief vestigt).
Prof. Waddell heeft een boek geschreven: Phoenician Origin of the Britons, Scots
and Anglo Saxons (lees CP vd Vecht: De Stenen Spreken p.270). Het zijn DE
WEZENS van PHOENIX. Kijk eens naar hun gezichten, reptiel achtig. Hoe vindt
U prins Charles, de toekomstige koning David?
De Britten hebben de wereldmacht zélf veroverd met de Bijbelse profetie in de
hand. Zij doen zich voorkomen als "redders en bevrijders, n.l. geallieerden", doch
zijn slavendrijvers.
Groot-Brittannië is ook geen GEMENEBEST van ISRAËL-NATIES, daar de
meeste van de 61 naties gekleurd van ras zijn.
Gen.35:11  een natie en een groep naties.
Dit ziet op NEDERLAND, een gemenebest van 7 provinciën (naties of gojim in het
Hebreeuws).
In de Gouden Eeuw was het koloniale bezit van Nederland groter dan dat van
Engeland. Dat is Nederland kwijtgeraakt (gelukkig?).
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7.19  De wortels van de Union Jack, de Britse Vlag
De Britse vlag wordt UNION JACK (het verenigde Jakob) genoemd, en heeft een
8-puntig kruis, en kleuren zoals deze in de tabernakel van Mozes reeds
voorkwamen.
De heraldiek om het "verenigde Jakob" te herkennen zou zijn:

de LEEUW ---- voor Juda
de EENHOORN/STIER ---- voor EFRAÏM
de ADELAAR ---- voor Dan/Manasse
de FLEUR de LIS ---- voor Levy

De ontkomenen van Mij, Lemuria, Atlantis (Luciferianen en andere
afstammelingen van de "Goden") hebben door adoptie van attributen die van het
échte Israël zijn, zich in deze wereld gepresenteerd als zijnde het "uitverkoren
volk", het "verenigde Jakob", etc. Zo zouden de Lombards afstammen van Levy,
zegt men. De Lombards in Monaco waar ook Calvijn familie van was en waar hij
zich in een kasteel schuil hield. Hun symbool is de LELIE, fleur de lis, een bloem
op basis van het getal 6. De lelie is ZES-bladig, en dit wijst heen naar Atlantische
afkomst, waar de zespunt als symbool gold der dualiteit.
Alleen de Waterlelie is op basis van de 4, en er is slechts één soort bij die op basis
van de 5 bloeit, de GENTIAAN. (dit is een secundair Juda-kenmerk).

Uncle SAM is de zoon van John BULL. Bull = stier, en zou dus op EFRAÏM zien.
Dit is bedrog, want het wijst naar Mithras.
In het einde zullen Uncle Sam en John Bull weer samenkomen. De displacement
factor in de Grote Piramide (de topsteen kon deswege niet geplaatst) ziet op het feit
dat het voor de groei van John Bull, het BRITSE IMPERIUM, nodig was dat Uncle
Sam tijdelijk een zelfstandig leven ging leiden als USA, doordat de Puriteinse geest
in een industrielichaam/materialisme overging.
(Pseudo) Jakob zal zich weer herenigen, en daar ziet de UNION Jack op,
= E PLURIBUS UNUM der USA.
Andrew Carnegie onthulde deze vereniging reeds in 1893: één wereld onder één
stad: LONDEN.
Londen is de spil der aarde (nul-meridiaan loopt over Londen/Greenwich. Betekent
Greenwich ‘groene heks’?).
Bull is het symbool van Taurus, de stier Mithras, die de Druïden vereerden als de
equinox in de 1e graad van Taurus stond. Het was de witte heilige stier. Op 1 mei
had men een festival, en de 1 mei-viering is hierop gebaseerd.
Paulus verordende ene EU BUL US (Aristobulus) als bisschop voor Engeland,
Rom.16:10, 2Tim.4:21; heeft dit te maken met de valse inbreng van de Atlantis-
religie der Belialskinderen uit Benjamin? 
Het is de Mitrasdienst. EU is een afkorting en is heeft dezelfde betekenis als
Arestos.  Ares = oorlogsgod. Aristocraat = lid regerende klasse.  Bull = STIER!!
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EU (ropa) BUL (stier) US (amalek-america).
De UNION JACK is de 8-punt van de Godin ISHTAR.
Overal komen wij de achthoek en achthoekige altaren tegen in de koningshuizen en
in de R.K.kerk.

Ishtar is de Babylonische Godin der wellust, had een schare "ingewijden" in dienst
der ontucht. Haar tempel E-Anua (huis des hemels) stond in Uruk, (Sinear of Ur)
Gen.10:10, en geldt als de oudste zetel der wetenschap. LONDEN is modern
URUK.
Isthar woonde met de maangod in SIN in UR (Sinear). In Kanaän werd zij als
Astarte vereerd. Het is dezelfde GROTE HOER, Vrouwe BRITTANIA, het
BRITSE IMPERIUM, wellustelingen en oorlogsvoerders aller tijden!

De Britse LEEUW komt van Jes. 21:8, waar een wachtwoord of kreet "ARYEH"
(waarvan Ariërs afkomt) staat voor LEEUW.
In Jes.29 noemt men de stad van de grote koning:  ARIëL = Leeuw van Elohim.
Hiermee willen de Arians tonen dat zij het volk Elohims zijn, het leeuwenvolk. Dit
is pure misleiding!

De Union Jack: Richard de kruisvaarder adopteerde van St.George het rode
embleem voor Engeland. Naar men zegt zou Jozef van Arimathea, aan koning
Arviragus een schild hebben getoond met een heilig kruis erop, wat St.George zou
hebben overgenomen. St.George was afkomstig uit Cappadocië, landstreek in het
oosten van Klein Azië, en had een Palestijnse of Filistijnse moeder. Het
St.Andrewkruis zou zien op de zegening van Jakob over Manasse en EFRAÏM
waarbij Jakob de handen kruiselings hield. U ziet, men heeft overal een uitleg voor,
om de verborgen betekenis te camoufleren.
George is een veel voorkomende naam onder de Grieken, en betekent "landman".
St.George onderging in 303 als christen de marteldood in Palestina. Hij is de
schutspatroon op oorlogspad, later de drakendoder, doordat men het met de
Perseus-mythe vermengde.
In feite is de UNION JACK géén Israël-identiteitsteken, maar een symbool van
ISHTAR, de oorlog-wellustgodin. TAMMUZ is haar man, VENUS haar ster.
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7.20  New Troy en de ronde tafel
De Atlanten, Hyksos, Chaldeeën, Grieken, Romeinen, Britten - elite zijn en waren
fervente zonaanbidders, zoals keizer Constantijn de Grote, die de sabbat veranderde
in de zondag.
De vele zonnecirkels in Engeland (net als bij de Azteken) komen van de
Atlantische/Lemurian religie.
Zie plaatje van zo'n zonnetempel:

Abury of Abiri betekent: Geweldigen/Machtshebbers.
Bij Abury loopt een weg van opgerichte stenen die de vorm heeft van een slang, dat
is de symbolische weg der zon door de Zodiac.
De kop van de slang is ovaal, het heiligdom van Hakpen Hill.
Hak = serpent en Pen = hoofd.
De Druïdenreligie is er één van zonaanbidding!
Bij de zonnecirkels lagen ook kunstmatig gemaakte heuvels. Bij Abury werd de
GORSEDD opgericht, de vergaderplaats voor de regerende elite. In Jes.14:13 wordt
ook naar zo'n vergaderplaats, berg der Godensamenkomst, verwezen.
Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat de Tudors, Stuarts en Plantagenets
deelnamen aan deze assemblies, zoals in Abury, Sillbury en Stonehenge.
In Windsor is de Ronde Tafelberg, waar traditioneel de grote zetel van de monarch
staat, en waar de Rode Kousenbanders worden ingewijd, waarvan ook Beatrix en
Juliana deel uitmaken.
Beltan was een voorjaarsfeest, dat later door de christenen een paasfeest werd, met
vuren. Bel-Belialskinderenfeest. Van deze feesten en vergaderingen komen de
PARLEMENTEN. Londen is de moeder dezer hoererijen = parlementen!
De Ronde Tafel is specifiek voor de belangenbehartiging der Gorsedds, de
aristocraten. De meest historische Ronde Tafel-conferentie was die van Cecil
Rhodes, geheel in de lijn van King Arthur. De elite wordt opgeleid in Cambridge,
doch de koningen in Eaton college. EA = soll-hill = zonneheuvel. Ton = heilige
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berg, omringd door een water. Ea = eiland. Eaton Gorsedd = de heilige berg der
superieuren, waar men de 1-meiviering houdt. Veel zonnecirkels zijn voorzien van
de SVASTIKA. In het Sanskriet is svasti "goed en zijn", symbool der zon.
Llyn, Llion = grote diepte, afgrond der wateren.
In een Keltisch verhaal over de zondvloed kwam uit Llyn het water naar boven van
de zondvloed (sluizen der afgrond).
Llandin - Ilion - Londen, waar het spreekwoord luidt:

TRA MOR, TRA BRYTHON (zo lang er water is, zullen er Britten zijn).
Zij zijn afkomstig uit de afgrond (het Beest komt ook uit de afgrond). Op de Britse
heraldiek is te zien hoe de zeemonsters er uit zien, de draak van Wales, die op een
leeuw lijkt. Het zijn Poseidon-wezens, phoenixwezens.
In Openb.21 staat dat er geen zee meer zal zijn, wat noodlottig wordt voor de
Britten, dat houdt hun ondergang in!!! Zullen zij weer levend begraven worden in
de afgrond? Zal Londen wegzakken in de bodemloze put?
New Troy was de heilige stad van dit superras (E. Gordon, Prehistoric Londen
p.90)
Y Lin Troya = Het ras van Troje.
De meest sprekende bevestiging dat Londen Troje was, komt van Edward  in het
Latijn:

Fundata olim et edificata ad instar magma Troje = de stad die naar de
gelijkenis van groot Troje werd gebouwd.

Malta zou door deze elite (door Brutus toen hij er langs voer) zijn uitgekozen als
het witte eiland, om de Maltezer Orde er te vestigen, waarvan Beatrix erevrouwe is!
Brittania komt van Brutus. Brut tan nia. Tan = land.
Oud Troje gold voor Rome, en ook was er een Frans Troje. In het oude Troje aan
de Taag, wat door een aardbeving werd verwoest, zijn nog vele overblijfselen van
de zogenaamde Phoenician Masonry, of: Phoenicische Vrijmetselarij. Uit hen komt
de PENDRAGON, Hoofddraak = militaire dictator! Een legende vermeldt dat
Neptunus en Apollo voor de koning van Troje verschenen (Laomedon) in de
gedaante van mensen, met het verzoek om een muur rond de stad te bouwen.
Neptunus zond een zeemonster die de inwoners van Ilium meepikte. Een orakel
bracht uit dat de koning zijn dochter Hesione naar het strand moest brengen om het
zeemonster te bevredigen. Hesione werd naar het strand gebracht onder
bescherming van Hercules, en Minerva hielp hen door een muur van aarde op te
werpen, waarachter Hercules kon uitrusten als het zeemonster hen lastig viel. Ook
Shakespeare wijst naar een zeemonster, en de Merovingers zouden uit zo'n
zeemonster zijn ontstaan.
Hiervandaan zouden de vele labyrinten en muurringen komen die in Engeland en
Kreta nog te zien zijn.
Brutus heeft ook tegen reuzen gevochten. In Cornwall woonden veel reuzen, de
Poly-olbion. De Trojanen roeiden de reuzen uit, behalve hun leider Goemagot (Gog
Magog). Corineus bond de strijd aan tegen hem, overwon hem en wierp hem in zee.
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De 2 giganten in de Guildhall te Londen, genaamd Gog en Magog, zijn in feite
Corineus en Goemagot.
Londen - Llandin  = The Lake City, bij Penton.
Llandin is de Parlementsheuvel, de Areopagus van Engeland.
Wales heeft de Dragon van het grote Pen-dragon-ship, de zeegoden.
In Westminster stond de tempel van Apollo. Al de Goden uit de Griekse
mythologie komen uit Londen. Het is hetzelfde volk en ras dat uit Babylon komt.
Op de Gouden Koets van the Queen kunt U al deze Goden bewonderen, en iedereen
vindt ze prachtig. 

BRITISH IMPERIUM -- NEW TROY = LONDEN
Caer Troia, Troynovant of New Troy was de oude naam van Londen, door Brutus
de Trojaan gegeven in 1100 BC. Brutus was het kleinkind van Aeneas, oprichter
van New Troy.
Brutus is niet uit Griekenland/Turkey Troje gekomen naar Engeland, want Troje lag
in Engeland: zulks is een legende zonder grond, zegt E. Gordon in "Prehistoric
Londen".
De genealogie der Britse koningen gaat terug tot BELI de Grote (een groot
Belialsman dus = pseudo-Benjaminiet) en tot Aeneas en Dardanus.
Er zijn aan de Thames nog historische havens als Troy, Trinovantum en New Troy.
Bij de berg van Hissarlik heeft de Trojaanse oorlog plaatsgehad, waar nu nog
monumenten staan, dicht bij Llandin of Londen. De naam Caer Troy was niet
populair bij de Britse bevolking, en zodoende werd Llandin de naam van het
huidige Londen.
De oudste historie van het Britse ras gaat terug naar Centraal Azië, het district
tussen de Eufraat en Tigris. In dat land van de Chaldeeën ligt de oorsprong van de
eerste Britten (zie E. Gordon, Prehistoric Londen p.23).
De eerste Britten stammen dus uit BABYLON en Assyrië!
Er zijn later ook Kelten, Kimbri en Welsh naar Engeland getrokken, doch de
heersende klasse bestond uit CHALDEEËN, die in Engeland hun Nieuwe Babylon
bouwden en nu nog hun Grote Mysterie Babylon leiden, het BRITISH
IMPERIUM, de commonwealth of nations.
Het is één en hetzelfde volk en één en dezelfde geest die naar de wereldmacht
streeft: Oud Babylon, Perzië, Griekenland en Rome .... en het Britse Imperium. Het
zijn steeds dezelfde lieden, de Chaldeeën, Phoeniciërs, Atlanten ... van de gevallen
Engelen (Engeland is hun land). Het waren en zijn altijd bekwame oorlogsvoerders
ter zee: Vrouwe Brittania rules the seas.
Zie gedichtje:
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Merkwaardig is het feit dat de oude bibliotheek van de Koningen van Babylon en
Ninevé ligt in het British Museum. Ook verschilt de oude Accadische wet in bijna
niets van de huidige Britse wet.
Op sculpturen uit Ninevé in het British Museum staan kleine harpen, van Bard,
identiek aan de Welsh harpen, waaruit men de Davidische afkomst wil herleiden.
Nee, de Britse en Ierse harpen komen van Babylon en Ninevé, zie plaatje:
Dezelfde oorlogswagens als in Assyrië werden in Engeland gebruikt! Het is één en
hetzelfde volk!
De Engelse taal is een samenraapsel van Fenicisch, Keltisch, Arabisch, Hebreeuws
en Perzisch, waarbij veel plaatsnamen uit het Sanskriet komen, volgens D. Alford
en M. Müller, zie tabel:

De Druïden triniteit (3 lichtgevende toortsen) bestaat uit BELI, TARAN en ESU.
Beli = Belialskinderen van pseudo Benjamin.
Esu = Esau, Edomieten, rood.
De Merovingers stammen eveneens af van dit New Troy/LONDEN. De herkomst is
als volgt:
Atlantiden -- Belialskinderen -- Trojaanse = Londense koningen -- Hektor --
Antenor -- Marcomir -- Ratherius (bouwer van Rotterdam) -- Merovingers --
graven van Holland, m.n. ene Diederik. Zij brachten de RODE LEEUW naar
Holland, dat is de Ezau-leeuw, van de Agags-koningslinie van AMALEK.

De Romeinse keizers stammen eveneens uit dit New Troy = Londen: Keizer
Constantijn de Grote z'n moeder is Helena, Britse afstammeling van Lucius, van
Caradoc, van Brutus van Troje (waarvan de naam Brit afkomt), van AENEAS
stichter van New Troy. Waarbij aangetekend moet worden dat Aeneas uit ene
Dardanus voortkwam, waarvan men aanneemt dat dat Darda-Zerah-Juda was,
hetwelk onmogelijk is. Aeneas leefde in de tijd van Abraham, en zijn voorouder
Dardanus leefde dus daarvoor, terwijl Darda uit Zerah-Juda pas lang daarná werd
geboren.
In New Troy ligt de SLEUTEL, dit is ILIUM. Illumi = verlichten. De
ILLUMINATI, de Luciferianen, maar ook de Satanisten, strijden om de kroon!
Num.24:7 en Ex.14:14. De Agags koningslijn van AMALEK wil de hand op de
TROON van IHVH, en dát is de Britse kroon, alsmede alle Europese kronen.
Haman was een Agagiet.
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Steeds was de wereldlijke macht in hun handen, van alle wereldrijken die geweest
zijn. Het was immers één BEELD van Nebucadnessar dat door één steen werd
vermaald. Het is één volk, hetzelfde geslacht dat de wereldregering wil, en heden
uitmondt in het Britse Imperium, de Grote Hoer, Mysterie Babylon.
Deze geslachten van de voortijd, de "bokken der Aarde", staan verantwoordelijk
voor de moord op Jashua de Gezalfde, samen met de joden = Edomieten. Pilatus
was de wereldlijke rechter die hem overgaf om vermoord te worden. De keizerlijke
macht van Rome (Rome is afkomstig van New Troy) is verantwoordelijk hiervoor,
alsmede hun nageslachten. Van deze geslachten stamt ons vorstenhuis
Oranje-Nassau, medeverantwoordelijk voor de moord op Jashua!!

7.21  Atlantiden
Zij komen van Atlantis, waar men zeldzame metalen bezat, o.a. Orichalcum, dat de
glans van vuur heeft. Hun hoofdstad was Poseidopolis, vol monumenten. De stad
had een perfect geometrische ringmuur uit 5 ringen bestaande. In het midden der
stad lag het weelderige paleis en de tempel.
Poseidon, God van Atlantis, reed op een wagen die door 6 gevleugelde paarden
werd getrokken en werd begeleid door 100 nereiden (engeltjes) die op dolfijnen
reden. De wereld werd verdeeld tussen Poseidon en zijn broers Zeus en Hades.
Poseidon had het eiland Atlantis gekregen, en bevolkt met een "deugdzaam" ras,
ingedeeld onder 10 koningen. Zij respecteerden de wetten die van de zeegod
afkwamen. De beschaving verviel door overmatige weelde en hun hoogmoed om de
hele wereld te overheersen. Met hun grote vloot trokken zij naar de Middellandse
Zee, en Athene als stad van de gehelmde Godin streed tegen deze machtige
tegenstander. Plotseling maakte een grote aardbeving een eind aan de strijd en zonk
Atlantis naar de afgrond. Schlieman heeft vierkante munten gevonden van een
onbekende legering. Op één der munten stond:

"afkomstig uit de tempel met de doorzichtige muren".
Op een bronzen vaas uit Troje stond:

"gift van CHRONOS, vorst van Atlantis".
Deze Atlantiden zouden vèrontwikkelde aandrijftechnieken hebben gehad, o.a.
kernaandrijving. De beschaving zou vernietigd zijn door 3 kernrampen, waarvan de
laatste overeen zou komen met de beschrijving van Plato.
Er waren echter overlevenden, en zij hebben nu hun einddoel in zicht: De NIEUWE
WERELDORDE onder HORUS, het ALZIEND OOG, USA = NOVO
ATLANTIS.
De ramp zou ook Kreta geraakt hebben, de ramp van Santorini.
Men heeft portretten gevonden van Atlantis en Kreta, waarop een volmaakt ronde
stad als metropool stond. De cirkel is het symbool van volmaaktheid. En wanneer
de Atlantiden via het Britse Imperium de gehele aarde overheersen ----- is de cirkel
rond.
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Wij hebben nu hun afkomst gevonden en ontdekt, en voor ons is ook de cirkel rond.
Hun einde is nabij! Hun bedrog wordt openbaar, en door de STEEN, het échte
Israël, zullen álle wereldrijken, samengebundeld in het huidige Britse Imperium,
worden vernietigd!

Volgens de Çhronicles of Eri’  vonden de voorouders van koning Ros van Ierland,
toen zij onderweg waren van Sidon naar Spanje, een steen in het water, de LIA
FALL, waarop alle Schotse koningen gekroond werden.
Fergus Mc Eric bracht de steen uit Ierland naar Schotland te Agyllshire in 503 AC,
en via Scone kwam de steen in de Westminster door Edward I in 1296 AC.
Het Schotse ras van de hoofdvorst Ros zal over het lang van Gog en Magog
regeren, dat is ... over Engeland, het land van de Enakim uit de voortijd.
Vandaar dat de ‘Coronation Stone’ ook wel de ‘Stone of Scone’ wordt genoemd.
De steen zou uit het stadje Old Scone zijn gekomen. Meest waarschijnlijk komt de
steen uit Scone zelf, want zij bestaat exact uit dezelfde rode zandsteen als men in de
heuvels van Pertshire aantreft.
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7.22  Het Britse Imperium
Het wezen van het Britse Imperium is niet verschillend van alle voorgaande
wereldrijken, want het waren steeds dezelfde ATLANTIDEN die onder andere
namen de kop opstaken; slechts het karakter van het huidige Britse Imperium is
anders dan de voorgaande wereldrijken, daar het B.I. niet alleen 1/4e van het
landoppervlak der aarde bezit, maar ook de soevereiniteit heeft over de 5 oceanen!
Al jaren heeft het B.I. de verdeel en heers politiek toegepast; we zagen dat in West-
en Oost-Duitsland, Noord- en Zuid-Korea, Irak en Koeweit sinds 1920.
De Britse soevereiniteit kan zich niet laten gelden (continueren) zónder dat men
andere naties onderdrukt, wat de basis legt voor oorlog. Dit zal één oorlog zijn, één
wereldoorlog wanneer de verdrukte naties er in slagen om het B.I. te verslaan.
Indien Engeland stand houdt, zal het een reeks van oorlogen zijn.
Zolang Engeland de kracht-balans in Europa wil handhaven, moet men de politieke
en territoriale expansie van elke natie beperken.
Het B.I. wil de Britse ONE WORLD regering, over de gehele aarde, waarbij de zon
nooit ondergaat. De USA is daarbij de Britse politiehond, Uncle Sam.
Het is de geheime One Worldregering van THE CITY LONDEN. De grote meester
hierachter is CECIL RHODES.
De Britse politiek is een opeenvolging van isolaties, samenkoppelingen en
oorlogen. Vanuit Londen regeert de oligarchie onder de kroon als symbool, in de
oude stadskern van ongeveer 666 acres! In die kleine stadskern staan de reusachtige
Bank of England, de Stock Exchange en vele instituten met een venster op de
wereld.
Het Britse volk en het parlement hebben bijna niets te zeggen in de buitenlandse
zaken van het B.I. Er is een klein aantal lieden die de wereld in oorlog kunnen
brengen in naam van de koning(in). De koning kan immers geen kwaad doen, en de
kroon is deswege de hoofdpartner van de joodse geldmacht.
De "Balance of Power" is door deze superbankiers gemaakt:
1. Verdeel de Europese natie in twee tegengestelde kampen van gelijke macht en
militaire kracht, evenwel zó dat Engeland over elk der kampen de scepter zwaait.
Zo ontstond na 1945 een "vrij" en een communistisch Europa.
2. Maak de meest gevaarlijke militaire macht tot prooi van de Britse onderdrukking
(Rusland) met de ándere macht (USA) aan de kant van Engeland, door deze landen
te subsidiëren, en zélf de grootste zeemacht te bezitten.
3. Om het Europese Continent te onderwerpen moeten de landen in "armoe"
worden gehouden, en de grote groei van weelde moet worden tegengehouden om te
voorkomen dat er op zee een rivaal bij komt.
4. De algehele macht over de wereldzeeën voor de "Freedom of the Seas" is nodig,
zoals in 1805 de zeemacht van de rivalen Spanje en Frankrijk werd verslagen.
5. Deze macht is nodig om vriend en vijand te onderwerpen, om te komen tot
controle en macht over ALLE landen, ALLE mensen, HEEL DE WERELD.
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Deze ideologie van het B.I. is door d'Israeli (dat is Lord Beaconsfield =
varkensveld) uitgestippeld en later door Cecil Rhodes bijgeschaafde in 1895. Richt
een geheime orde op om Zuid-Amerika, het Heilige Land, de Euphraatvallei, de
eilanden Cyprus en Candica, de Pacific eilanden ... te bemachtigen, inclusief de
zeekant van China, Japan en de USA. Dan zal Engeland zo machtig zijn dat
oorlogen afgelopen zijn en het 1000-jarig rijk begint.
Het HUIS de ROTHSCHILD is de officiële bankier van het Britse Government, en
is de financiële octopus voor de grote macht van Europa: het 7e Imperium. 
De jood Maier Amschel Bauer had een Rood Schild op zijn huis, en zo ontstond
omstreeks 1800 het Huis de Rothschild. Zij hebben elk land op aarde vastgeklonken
aan hun GELD-RENTE-ketting. Maier had 5 zoons en plaatste hen in de 5
leidinggevende financiële centra van Europa.
De Rothschilds hebben hun fortuin gemaakt uit door hen opgezette beurscrashes en
oorlogen.
Het is de Macchiavellische natuur van de Britse Regering dat men geen constitutie
of vastgestelde politiek heeft.
Macchiaveli was een Florentijns staatsman (1469-1517, sluw en gewetenloos in de
politiek. 
Engeland is het centrum van de wereld; het leeft van de handel en geld-rente-zaken;
het leeft van de kolonies en de controle over de wereldzeeën. Het is één grote
PARasIETEN NATIE, één Roversbende. Zij moeten de wereld veilig maken via
hun democratie, uitsluitend voor hun handel. Dát is de achtergrond van de Britse
politiek en het BRITSE - BARAT = Fenicisch denken.
Het is een puur afgodisch stelsel, gedoemd om in de AFGROND te verdwijnen.
Brittania = Barat ANU. Anus = gat, afgrond.
De Naam draagt het wezen. De Britten zullen weer naar hun oude plaats
terugkeren: tot de Onderwereld!
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7.23  Britse hoogmoed komt eens ten val
Het Britse ras bestaat uit twee soorten Kelten, Beakers, Romeinen, Juten, Saksen,
Angelen, Noormannen, Franken, Normandiërs, Hugenoten, Vlamen, Hollanders,
Litouwers, Letten, Oekraïeners, Polen, Sudeten-Duitsers, en kleurlingen, etc.

De Engelsman zal dit tegen wil en dank moeten beamen, maar in z'n hart leeft altijd
de gedachte dat het Britse ras een regelrechte vrucht is van een aparte
scheppingsdaad.
Het scheppingsverhaal van de Brit ziet er als volgt uit:

In den beginne schiep Elohim  de wereld,
de Engelsen, de dieren des velds, en de buitenlanders, etc.
Toen maakten de buitenlanders chaos, en de Engelsen
schiepen via hun Brits Imperium weer ORDE.

Alleen Engeland als natie zou de kentekenen bezitten van een uitverkoren volk der
Goden te zijn.
De Britse herkomst ligt echter grotendeels in BABYLON!
Herodotus schreef over de ruiters op paarden met bolle petten (mitres)  en een
meute honden in Babylon ..... precies dezelfde zoals men die ook nú nog in
Engeland kan bewonderen!
Babylon is de hoofdstad geweest van een land dat de Britten eens bewoonden, wat
uit een kindervers blijkt:

How many miles to Babylon?
Three score miles and ten. 

De rozen, lelies, adelaars, paarden, honden, petjes, wandelstokken, viskaken,
griffioenen ...... zijn allen van Babylonische oorsprong ......  evenals de voorliefde
tot varkensvlees  na griffioenen.
Er zijn ook heenwijzingen naar Egypte, en dat klopt. De heersende klasse van
Babylon is dezelfde als de Hyksos, afkomstig van Atlantis en Mij, van de Nefilim.
Van Egypte heeft de Engelsman een voorliefde tot katten en luipaarden: FELIX
BRITTANICA ... de melancholieke kat.

De Brit lijkt een GENTLEMAN, van buiten alles prachtig, identiek aan Lucifer, de
blinkende morgenster, maar ..... van binnen zo gemeen als een verscheurende wolf.
De Britten hebben hun gespleten karakter niet van een vreemde.
In een Russisch blad stond dat de Geallieerden de BARBAREN waren van de 20e
eeuw.
Hun hoogmoed komt spoedig ten val. Hun geliefde stad ligt aan de mond van de
Hades (zie kaart van Homerus op pag.@) en zal daar in tuimelen. Het gericht van
de énige Elohim zal dit doen. De Hades is de onderwereld, de grote put, waar al
meerdere bok-naties vertoeven.
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Londen is de MOEDER der HOEREN (pharmaceut= gifmenger, en dit staat als
Grieks woord in het boek Openbaringen) en PARLEMENTEN, de
DEMOCRATIE.
Democratie is 100 en de helft 50 + 1 = 5 dat is dan de meerderheid..
Londen ligt op 51 graden 51 minuten en 51 seconden, de Merovingerpyramide
basishoek, dus democratisch gezien is de ligging van Londen bij uitstek gunstig. 
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7.24  De British Israël World Federation
Eén der grootste misleidingen van deze eeuw (de revanche van Ezau om Jakob met
gelijke munt terug te betalen) is te zien in hetgeen zich nú als UITVERKOREN
VOLK presenteert, en dan niet slechts dat beetje "Joden", maar wat zich presenteert
als zijnde EFRAÏM & MANASSE, GROOT-BRITTANNIË & USA. Ezau
presenteert zich als Jakob en de halfblinde Izak heeft de welvaartsspijze gaarne. De
mensheid tippelt er argeloos in, en zelfs vele echte Israëlieten geloven het en
vereren het Paard van Troje.
Wanneer wij echter de wáre identiteit navorsen, blijkt dat Engeland en Amerika niet
EFRAÏM en Manasse kunnen zijn, hoewel er natuurlijk wel veel Israëlieten onder
de bevolking zitten.
Organisaties als British Israël World Federation zijn dan ook armen en voeten van
de GROTE OCTOPUS: Kaïn/EZAU.
Momenteel zijn Groot-Brittannië en de USA nog gescheiden, maar de tijd komt,
volgens A. Carnegie, dat zoals de zon in het Westen ondergaat ... de USA weer een
lid van de British Commonwealth zal worden.
Volgens de Grote Piramide, zeggen de Illuminati, wordt deze vereniging voorzegd
en is deze op het USA Grootzegel afgebeeld, in de onafgebouwde piramide en de
nog gescheiden topsteen, vanwege de displacement factor 286,1022".
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Volgens de British Israël World Federation symboliseert de Piramide de
displacement van de USA van het grote potentieel der British Commonwealth in
1776, en de omvorming van de puriteinse geest in een industriegeest, zijnde een
wezenlijke stap in de vorming van een NOVUS ORDO SECLORUM, wat de
economische kruisiging van het Christendom insluit.
Het Britse ras wordt gezien als "bouwers" om de profetie die in de Grote Piramide
verborgen zit te laten uitkomen.
De zwevende topsteen symboliseert de terugkeer van het LICHT (der USA
Illuminati) naar haar oorsprong van de afscheiding sinds 1776. Het Britse ras zegt
de opdracht te hebben de Grote Piramide te voltooien onder een nieuw wereld
economisch systeem, met Engeland als centrum.
Eén wereldregering, één wereldmunt, één wereldreligie, etc.
Het Britse "bouwende" ras der hooggraad-vrijmetselaars verraadt haar afkomst van
Kaïn als stedenbouwer en zijn nazaten de ontwerpers van BABYLON, culminerend
in het GROTE BABYLON.
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7.25  Is de Stone of Destiny de Bethelsteen van Jakob? 
De JAKOBSSTEEN is niet de STONE of DESTINY in de Westminster Abdy te
LONDEN
In "The Journal of Hellenic Studies" verbindt J. Evans de "heilige Steen" van
Mycene in Kreta met die van Jakob die (zoals men beweert)die in de kroningsstoel
zit in Londen.
Bethel brengt men in verbinding met Baetyl-os, de steen KRONOS, de heilige steen
van de Cretan ZEUS.
Kronis = Saturn, en zou volgens de Brits Israël Identitygroepen Israël-Juda zijn.
Grotere misleiding is moeilijk indenkbaar.
Sanchoniato, een zeer oud schrijver, zei: Kronos wordt door de Phoenicians "Israël"
genoemd, en de "ogen" van Kronos (= Heer der dobbelstenen) worden door hen
"Elohim" genoemd.
Hier zijn de Belialskinderen met hun bedrog optimaal!
Kronos is Niet het échte Israël, maar de Atlanten! Deze nieuwe "Israëlieten"
besneden zichzelf, en doordat Kronos een zoon had die Jehud heette, moest deze
voor Juda doorgaan.
Baetylos, the stone swallowed by Kronos - the sacred stone of Zeus, is ten onrechte
door hen de Jakobssteen van Bethel genoemd.
Nu is die zgn. Bethelsteen door de Atlantici geheiligd voor de kroning van al hun
vorsten, in de naam van "Juda's scepter".
In de kronieken van Eri staat dat deze steen vanuit Palestina is verscheept naar
Ierland met Baruch en de koningsdochter, Lia Fail, Tephi, en daarna naar Engeland,
Schotland. Jozef van Arimathea zou het christendom naar Engeland hebben
gebracht met Brân de gezegende, een afstammeling van Brutus uit Troje (dus een
Belialsman/Atlant).
Brân is de vader van Caradoc, koning van Siluria. Caradoc had zijn residentie in het
Palatium Brittanicum, wat de eerste christenkerk werd te Rome (de christenkerk te
Rome werd dus door een Belialsmens-Atlant gesticht, waaruit de R.K. Kerk is
ontstaan). Brân was de zoon van Llyr  en Penardins, dochter van Beli, zoon van
Mynogan (Anna) en Beli = Belialskind. Anna was de dochter van de Romeinse
heerser, nicht van de maagd Maria.
Prof. Rhys zegt dat Beli uit Amalek stamde!
Van Amalek lezen wij dat het er om te doen was de HAND op de TROON van
IHVH te leggen.
Dat dit Amalek gelukt is door de eeuwen heen, en dat de huidige Britse en
Nederlandse troon, alsmede de Europese tronen door Amalek worden bezet, zal
velen moeilijk vallen, doch de feiten bewijzen het!
Keizer CONSTANTIJN de Grote z'n moeder Helena kwam van het Britse
Vorstenhuis, was een Helleen-Griek = Atlantici.
De TUDORS van het Britse vorstenhuis stammen van deze
Anna = Belialskinderen-phoenixwezens. Ook de kleinzoon van Jozef van
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Arimathea heette Heli of Beli en zou de opvolger van de Priesterstam zijn, LEVY.
De nieuwe Messias zal immers een Priester-Koning zijn, dus moeten de Atlantiden
er een mouw aan knopen! Heli zou volgens Andersons kaart de vader zijn van de
maagd Maria, de oudere broer van Jozef van Arimathea, vanwaar, door een
huwelijk tussen de koningslijn en priesterlijn via Josedech, de vader van Jozua de
Hogepriester, de lijn naar Aäron is gemaakt. 
Dit klopt Niet, doordat Heli identiek is aan Beli, een Belialskind, wat niet de Vader
van Maria was / geweest kan zijn. Hoe dit precies zit wordt nog nader uitgezocht. 
In prof. H. Skinners "Story of the Britons" staat over Keizer Constantijn: Helena
was een schone vrouw uit Troje (waar ook de Merovingers vandaan kwamen), en
was dochter van Coel of Coël. Constantinus trouwde met Helena en woonde met
haar 11 jaar in York, en hun zoon noemden zij Constantijn, die zogenaamd Christen
werd, doch een fervent zon-aanbidder bleef, een Atlant in hart en nieren.
Saxons, Noormannen en Hannovers komen allen van ODIN -- koning Asgard,
Scandinavië. Odin = Aud'n of Audin, en betekent Lord, Heer, Bodo, die de
voorvader is van veel vorstenhuizen in Europa, o.a. Engeland, Duitsland,
Denemarken, Noorwegen, Zweden, onder de naam Anglo Saxons, alsof het de
zonen van Izaäk zouden zijn. In feite zijn het Anakim - Lumerians en Atlantici.
Hun wapen was een Centaurus, half wit paard met een halve man als boogschutter.
Ook de Goten waren verwant aan Odin/Wodan. Zijn kleindochter heette Judit, van
Seaxnot, zoon van Odin. Judit = dochter van Juda.
Sharon Turner zegt in "History of the Anglo Saxons" dat Odin afstamt van Jupiter,
zoon van Saturn of Krit = Kronos, een Griek en Levantine (van Leviatan)
Leviathan.
In de Bibliotheek van Windsor Castle is de stamboom van Brutus: Saturnus --
Jupiter -- Dardanus -- Erichtonius -- Tros -- Ilus -- Laomedan -- Priam.
Jupiter was koning der Goden. Van Dardanus zouden de Merovingers afstammen.
Ook de GUELPHS - Welfs (wolven) stammen van Odin en komen uit Troje, en
willen  in Benjamin hun afstamming zien, een WOLF.
De zogenaamde Jakobssteen is die van KRONOS.
Op die steen zijn nagenoeg alle Britse vorsten gekroond en vanuit een kelk met
OLIE gezalfd met een lepel (niet met een hoorn zoals David), en die kelk heeft de
vorm van een PHOENIX, the AMPULLA. Men denkt dat de steen weer naar
Jeruzalem zal worden verscheept om aldaar de nieuwe Messias in te zegenen en te
kronen. Wie is deze PRINS, Priester-Koning?
Het antwoord ligt in Rennes le Château bij de Priori de Sion, en mogelijk is het
prins Charles, of een Habsburger/Rothschild. Let op hun gezichten en
gelaatsuitdrukkingen!
Het Britse Imperium is een opslokken van de Heerschappij van de ware Elohim, en
is van Lucifer, een samenzwering ter verkrijging van de wereldheerschappij.
De Joodse staat is het Britse Imperium, voor de Nieuwe Wereldorde.
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Hoofdstuk 8    De Nieuwe Wereld (orde)

8.1   Amerika is nieuw Atlantis    
De taal van Nieuw Atlantis is ENGELS, en vandaar dat NEDERLANDS niet de
wereldtaal mocht worden, en New Amsterdam in New YORK werd veranderd. De
Pelgrimfathers zijn om de tuin geleid door de Hoog graadvrijmetselaars.
Het bedrog is bijna volmaakt!! De leugen is nagenoeg perfect!!

Het is de duivelse DRIE-EENHEID van:
Engeland vermomd tot EFRAÏM
USA vermomd tot MANASSE
Israeli vermomd tot JUDA

Wanneer wij het boekje "Armageddon is at the doors" van A.J. Ferris lezen, kunnen
wij een indruk krijgen hoe men met de Bijbel in de hand de wereld heeft bedrogen.
De Hoog graadvrijmetselaars hebben zélf de profetische klok laten aflopen. Ezau
speelt de perfecte rol van Jakob.
De profetie uit Jes. 31:45 "als vliegende vogels" zou zien op de bevrijding van
Jeruzalem door de vrijmetselaar generaal Allenby in 11-11-1917. Alsof de
Almachtige Elohim hun bommenwerpers nodig had om de profetie te vervullen!!
Stond soms op de bommen: Elohim zij met ons?
Met de profetie uit Ez.38-39 wil men het Westen bang maken dat de Russen Israël
gaan aanvallen. Het westen betaald miljarden, zogenaamd voor defensieve
doeleinden, doch in feite wordt met ons belastinggeld de Sovjet-oorlogsmachine
gebouwd!
Rusland wordt gedirigeerd vanuit Londen/Washington/Tel Aviv door de Nieuw
Atlantiden, de Phoenix-wezens of Phoeniciërs. Het échte Gog en Magog ligt
immers net boven Londen in Engeland! Dáár woont het ADDERENGEBROED!
Men laat de Russen opdraven om de kastanjes uit het vuur te halen, om zélf de dans
van het Goddelijk oordeel te ontspringen. Men schildert de Russen af als atheïsten,
dit terwijl de bevolking overwegend gelovig is, doch de Joodse top in Rusland
atheïsten zijn.
Waarom moest Engels de wereldtaal worden van Nieuw Atlantis? Omdat het zoveel
op Hebreeuws gelijkt! Franciscus Bacon (=varken), een onecht kind van Queen
Elisabeth en haar buurman Robert Dudley, een Spaans Marraanse Jood, schreef een
onafgemaakt boek NOVO ATLANTIS. Hij was een briljante jongen, die zei:
KENNIS IS MACHT.
NOVO ATLANTIS geeft een utopie van een staat waar wetenschap en techniek de
samenleving gelukzalig hebben gemaakt (zie de USA als voorbeeld). Novo Atlantis
= Amerika, waar de ‘ONZICHTBARE HAND’ der Hoog graadvrijmetselaars de
NIEUWE WERELDORDE vestigden en vorm gaven. In 1776 werd deze nieuwe
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wereldorde geboren, zgn. uit een revolutie tegen de Britse troon, uit Societé Apollo
(Osiris) van de Orde der Tempeliers, nazaten van de architecten van Hiram.
Dit Amerika-EZAU-AMALEK heeft de NATO als militaire macht, als wereld-
politieagent, waaraan zelfs Engeland onderdanig is.
Onder de Hoog graadvrijmetselaars zitten ALCHEMISTEN. Dezen hebben ten doel
om op gemakkelijke wijze goud te maken, doch in geestelijke zin het geestelijk
goud, de nieuwe geboorte en eenwording met Elohim. Goud is het hoogste product
dat onvergankelijkheid symboliseert, vandaar hun voorliefde tot goud, edelmetalen
(Rothschild/Oppenheimer). Alchemy bevat Astrologie, en is de wetenschap om
tegenstrevige krachten in een bepaalde vorm te manipuleren zodat ze veranderen.
Op deze wijze plegen zij revoluties te ontketenen om de massa’s naar hun hand te
zetten.

J.B. Helmont werd vereerd door zijn bekwaamheid als alchemist, en zei uit de
Philosofherssteen goud te maken. Ook de lijfarts van Prins Willem van Oranje 1667
zegt goud te hebben gemaakt uit een glasachtige steen. n.l. J.F.Helvetius. Men moet
door het "vuur" der beproeving gaan ter loutering.
Uit : The Diary of an Alchemist by dr. Douglas M. Baker.

Let s.v.p. op de neuzen van al deze lieden, van Marraanse afkomst, en prins Willem
kon wel een broer zijn van Dudley en van zijn vrouw Mary.
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In april 1789 begon pas de echte samenstelling der regering. Op 4-4-1789 hield het
congres haar le vergadering in de Federal Hall te New York, waar George
Washington tot 1e president werd gemaakt. Hij was hoog graadvrijmetselaar van de
Alexandria Loge. Benj.Franklin was van de St.Johnsloge 1-2-1739 Philadelfia.
Op 15-4-1791 legden Hoog graadvrijmetselaars de 1e steen voor de hoofdstad
"Washington" aan de Potomac-rivier.
Het Witte Huis is door hen gebouwd, en op vele stenen staan initialen ingebeiteld
van vrijmetselaars. Ook de architect James Hoban was first master of Lodge no.15
van Maryland.
NOVO ATLANTIS van Francis BACON is verrezen door de vruchten van zijn
volgelingen.
NOEMT MEN DIT EEN CHRISTELIJKE NATIE? Kan dit het NIEUWE ISRAËL
zijn? ONMOGELIJK!
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8.2   Het Thule/Vril-genootschap
Dit is de Loge van de BROEDERS VAN HET LICHT. Satans huis is verdeeld, en
daardoor zal het ook kapotgaan. Nochtans zijn alle genootschappen en
Vrijmetselaarslogen etc., satanisch geïnspireerd, alsook dit Thule-Vril-gesellschaft.
VRIL is de kracht in een korenveld waardoor de halmen groeien. Vril is de kracht
in de plant, en is dezelfde kracht die de mensen van de nieuwe toekomst zullen
bezitten "Het Komende Ras" .
Het geestelijke denken is van deze mensen hoger ontwikkeld dan normaal. Elohim
haalt Zijn "zonen" uit deze aarde, zie Rom.8. het "ZION-Zaad" en satan haalt de
zijnen eruit, het "ZIZANION-zaad". Het lijkt op elkaar. Alleen in het einde is het
volkomen zichtbaar wie ... wie is, want in de aar van het zizanion zit geen nieuwe
vrucht, en deze aar blijft rechtop staan, terwijl het zion-zaad buigt vanwege de
vrucht.
Wij zien deze nabootsing van satan als symbool veelal uitgebeeld in de korenaren
rond wapenschilden.

De wijsheid uit het oude Babylon vluchtte naar Tibet, en van hieruit, uit dit
ONHERBERGZAME oord, haalde ene Zabatai Zwi haar weer op. Deze wijsheid
was de wijsheid van de "Groten" uit de voortijd, uit ATLANTIS. Door de
oprichters van THULE en GOLDEN DAWN werd deze wijsheid naar Europa
gebracht, en door de Founding Fathers naar Amerika. In 1887 werd Golden Dawn
opgericht door A. Crowley met 144 vrijmetselaars, en dit bleek het VRIL-
genootschap te zijn, hetwelk naar Berlijn is verhuisd, met als doel om de Tronen
van Elohim in het Westen omver te werpen.
Het hoofd van dit genootschap in Duitsland was Haushofer, generaal en stimulator
van Hitler. Hij heeft enige maanden vertoefd in de Tibet, in het Lama-klooster bij
Lhasa. Het Thule gesellschaft is het ATLANTIS genootschap. De Swastika of
hakenkruis was hun symbool, het zgn. Kaïnsteken, hetwelk ook door de kabbalisten
werd gebruikt.
In de Tibet ligt HET GEHEIM DER EEUWEN en de bedevaartgangers onder de
Vrijmetselaars gaan daar naar toe om hun VRIL te versterken. In een crypte te
Lhasa liggen in 3 doodskisten van zwarte steen 3 lichamen opgebaard. De kisten
zijn van allerlei symbolen en lettertekens voorzien. Dit zijn de Rephaïm en
Enakskinderen uit Gen.6, wel 3 meter lang, en mannen van 5 meter.
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HET ARISCHE SUPER (BEDROG) Ras
 
Arische cosmogenesis: Arya = edele (in ‘t Sanskriet).
Volgens de Ariërs manifesteerde zich het Goddelijk wezen door 3 logoi: TIJD,
RUIMTE en MATERIE, wat door de Hindu sigils als volgt werd afgebeeld:

De oude Arische religie is een sexreligie met mystische kosmogonie, wat begint bij
de omgekeerde Ypsilon, yoni, vagina, zie hiernaast, en via het hakenkruis eindigt in
de cirkel met kruis.
De 3 logoi zag men als WOTAN, WILI en WE. Uit vallende en rijzende sigils werd
het HEXAGRAM en MALTEZER KRUIS opgebouwd. De arische RUNE-tekens,
zie links bovenaan.
De  ¥ is de mystieke verrijzenis van de Adelaar, wat een militant symbool is der
ariërs .
Ariër = oervuur/zon/adelaar. De rode adelaar is het arische symbool, die door
zelfverbranding uit eigen as herrijst.
Gorsleben leidt het woord "ras" af van rata, wat wortel betekent, en zegt dat God &
Ras hetzelfde zijn. Hij claimt dat de ariërs de zonen van de zon zijn, en Elohim in
hen woont.
Het is echter het oude volk van ATLANTIËRS & ARIËRS dat nu in de USA woont
en de nieuwe wereldorde opbouwen, met hun ADELAAR/EAGLE. Zij zien zich als
de "waakhonden" van Elohim in deze wereld.
De "HAGAL-rune" is voor hen meest heilig, een HEXAGRAM, als hierboven, een
X met streep erdoor. Zij gebruiken echter ook de LELIE, PIRAMIDE en MAGIC
SQUARES. De Kubus is hun CHRIST’AL $/kristal. En daar hebben de christenen
hun kruis vandaan, en Chi-rhoo teken.
Ook het SS doodskopsymbool is een rune.
Uit: "The occult roots of nazism" van N.Goodrick-Clark.
Veel van het christendom is overgenomen van de Luciferreligies, en het LUCI-
LICHT STRAALT NOG FRIS IN DE CHRISTENWERELD, vooral met
KERSTFEEST en PASEN ... en, men voelt zich happy!!! Zelfs het superbedrog
van de ARYAN NATIONS, die voorwenden ISRAËLIETEN te zijn. Waren de
Ariërs dan Hebreeën???
De echte ariërs waren blanke volken die Perzië en Indië binnendrongen en zichzelf
die naam gaven om zich van de autochtone bevolking te onderscheiden.
Later is door Franse en Duitse schrijvers de taalkundige term "ariër" gebruikt om
het NOORDSE Ras aan te duiden, hetwelk tot grote verwarring leidde.
Wie die blanke volken geweest zijn, is niet met zekerheid te zeggen. Ten onrechte
is echter het NOORDSE Ras voor ARIËRS aangezien. Dit zal wel de oude list van
vermomming zijn, kruipen in andermans vel, en varen onder een andere vlag.
Het NOORDSE Ras komt echter uit IJSLAND/THULE, en dit zijn LuciferIANEN,
en zijn in Duitsland gekomen als "Herrenvolk".
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Dit zijn géén Israëlieten/Hebreeërs, Izaäkzonen! !

By Dave Hunt: Peace prosperity and the coming holocaust" zegt dat de nieuwe
wereldorde loopt via TIBET/INDIA en THULE, met een nieuwe ARISCHE
MESSIAS, zoals nazi-Hitler.
Hitler behoorde door zijn geloof tot de VRIL-society, waar men geloofde dat alle
Duitsers tot het Arische meesterras behoorden. Dit is leugen. De echte Ariërs
stammen van de vroegere Hindus, die afstammen van de inwoners van
HYPERBOREA en ATLANTIS.
Sommige van deze superras-mensen leefden (en leven nu nog) in de TIBET, in
SHAMBALLAH en AGARTHIL.
Ook Benjamin Cremes MAITREYA komt daarvandaan.
In de Tibet liggen nog van deze supermensen gebalsemd opgebaard.

De ingewijde Nazi’s hadden telepathische contacten met de GROTE MEESTER, de
ONBEKENDE.
Hitler had een arische droom van puur arisch bloed, waaruit blonde mensen met
blauwe ogen (Israëlieten) zouden voortkomen.
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Aryanisme = Hindoeïsme, en is de algemene religie der antichrist, waar men Jezus
in een hindu-christ heeft veranderd.
De invasie/de horden komen vanuit het OOSTEN --- via ZEN, Budistmunks,
Yogis, Swamis, Gurus, etc. ... om de weg tot NEW AGE te plaveien van de
ARISCHE SUPERMENS.

NEW AGE is een geheim plan van HINDU & BUDHIST-leiders, de
VISHVA HINDU PARISHAD (in samenwerking met Henry Kissinger)
V.H.P.

New Age en Nazisme verwerpen de Bijbel, en het is een terugkeer
tot Hindu-budhist occultisme.
Onder de Hindus is géén symbool heiliger dan de SWASTIKA!!
Hun God is BRAHMAAN ! !

Het is de tweekoppige Adelaar/TWEESLACHTIG.
Zo goed als de joden zich voordoen als Israëlieten, doch het is een synagoge des
satans, Openb.3:9; evengelijk doen de Luciferianen zich voor als ARIËRS, doch zij
hebben die naam gestolen!!
Het is zo dom als een koe om als christenen de symboliek over te nemen van de
zich zo noemende Ariërs!!

Tibet is het grootste hoogland van deze aarde, een ontoegankelijk oord van bergen
(symboliseert Elohims ontoegankelijkheid), en ligt in het Oosten, de zitplaats van
de MEESTER. Alle Vrijmetselaarslogen zijn op het Oosten gericht.
Alleen hoog ingewijden mogen naar de Tibet om een blik te werpen in de crypte,
alwaar de 3 met goud overgoten lichamen opgebaard te zien zijn. Deze wezens zijn
nakomelingen uit de verhouding of kruising van vrouwen met engelen. Dit zijn de
ATLANTEN, de reuzen uit de voortijd. Hier gaan de vrijmetselaar-
bedevaartgangers naar toe om de kracht te vernieuwen en op te kunnen vliegen met
vleugelen als der arenden, lees Ps.103 :5 en Jes.40:31.
Voornamelijk de Edom-Amalek-lijn uit Amerika, maar ook de Chaldeeërs uit de
USA, afstammelingen van Kaïn (Khazaren) zoeken hun nieuwe krachten bij hun
voorvaders te hernieuwen.
Apollo, afstammelingen van de Amelekieten en Horieten schijnen op dit moment
nog de meeste kracht (VRIL) te hebben opgedaan.
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De Khazaren en Apollo-nazaten hebben geen menselijke ziel, dit hebben de
Edomieten nog wel.
De dochter van Babel is Ezau Ps.137, en dat is SATAN (via Rothschild) en door
hen is Amerika en Babel in Europa gebouwd.
Apollo is echter losgelaten tijdens de 1e wereldoorlog (via Rockefeller) en schijnt
de overhand te krijgen, hoewel er nog veel satanisten in hun vergadering zitten.
Het zijn de twee rivalen, die een onderlinge machtsstrijd ontketend hebben, en
waardoor satans verdeelde huis uiteindelijk zal instorten .
De wereldregering moest en zou in handen van satan komen, en dit voorbereidende
werk daartoe lag in de hand van Lucifer. Apollo (verderver) infiltreerde en misleide
satan-Lucifer, en dit gaat nog steeds voort. De CFR en Bilderberger groep zijn nog
in handen van Rothschild, dus van Satan-Lucifer, maar ... Apollo-Rockefeller wordt
steeds machtiger en heeft een eigen Trilateraal Commissie opgericht.
Ook de Sovjet is door Lucifer gebouwd, maar is nu praktisch in handen van Apollo,
met als doel om Lucifer-Babylon te vernietigen.
Satan wordt verslagen van binnenuit, uit eigen gelederen.
Babylon heeft nooit ware voortbestaanskracht gehad. Ongeveer 2500 jr geleden
werd Babylon door Cyrus vernietigd, en ontvluchtte de occulte eredienst naar Tibet,
vanwaar het door de Joodse Messias Zabatai Zwi is teruggehaald. De Meesters uit
de voortijd zullen eens weer opstaan vanuit de ATLANTIS, vanuit de THULE.
Hun kracht is het slangengif van de opgerichte Cobra, het hart van de magische
zwarte Romein nl. S S, van Slang en Sex.
Nederland schijnt een scharnier te zijn voor Babylon en Apollo, gelijk satan best
weet dat Nederland ISRAËL is en wij in de toekomst een grote betekenis hebben,
en in ons land één van de twee tronen Elohims staat, de TROON van DAVID.
Vanuit Nederland gingen de Pelgrimvaders immers naar de USA, en de kleuren van
onze vlag zien we in de USA terug. Op een penning ter nagedachtenis aan de vrede
van Nijmegen 1678 zien wij de Ned. maagd met op haar pantser de Leeuw met 7
pijlen, als symbool van Elohims ware Tempel, vrede sluiten met de onder
waterlelie, onder toezicht van het Alziend oog van Nachash of RA, op het Altaar
van NEOMAGI, de WEDERGEBOREN demonen van ATLANTIS uit de voortijd.
Nederland heeft voor satan en Apollo gróte betekenis, en hij is er voor als de
"dood"!!! ONS VOLK IS ISRAËL, de zonen van de Levende Elohim.
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8.3   Amerika: proef de geest
Volgens de wereldopinie is Amerika een christelijke natie.
Inderdaad waren de Engelse puriteinen Bijbelgelovigen: doch deze puriteinse
kracht is in 1800 geheel verbroken door een 2e kracht in het Amerikaanse leven,
n.l. die der FOUNDING FATHERS.
Dit waren o.a. Thomas PAINE, Thomas JEFFERSON, George WASHINGTON,
John ADAMS, James MADISON, Benjamin FRANKLIN, etc.
Zij braken met Engeland en begonnen de Amerikaanse revolutie: zij schreven de
CONSTITUTIE.
De founding fathers waren GÉÉN Christenen, nee, DEÏSTEN.
Deïsme is een rationalistische filosofie der Europese verlichting. Zij zien Elohim als
het principe van kennis en organisatie in het universum, en als zij "Elohim" zeggen,
bedoelen zij de kosmische wet, en Niet de Elohim van de Bijbel. Zij verwerpen de
zonde van Adam en Eva, geloven niet in verlossing door geloof; zij geloven niet in
de Godheid van Jezus, in de maagdelijke geboorte, in hemel of hel --- het is
humanisme ("The great cosmic mother"bij M.Sjoö).
De 2 grote deugden voor deïsten waren: VRIJHEID & KENNIS. Zij wilden de
USA vrijwaren voor de invloed van staat en kerk ter ontwikkeling voor vrijheid en
kennis, en schreven daartoe: THE BILL OF RIGHTS.
Wanneer zij bij het altaar van Elohim zweren, bedoelen de deïsten "Elohim van
vrijheid en rede", en zij zien kerken als religieuze tiranny.
Jefferson beschrijft de O.T.-Elohim Jahweh als wreed, onrechtvaardig en
wraakzuchtig (in "The Age of Reason", by Th.Paine, p.294).
Zij scheidden kerk en staat en geloofden in de goede wil van de mensen. Paine,
Jefferson, Washington, etc. waren de 1e Amerikaanse humanisten, die door het
Amerikaanse volk nog steeds worden gezien als christenen en/of puriteinen.
Niet de puriteinen begonnen de revolutie, noch schreven zij de constitutie en
richtten een usa-regering op.
De Amerikaanse WAY OF LIFE was de leefstijl van deze niet-christelijke
DEÏSTEN!!
Zij plaatsten de mens in het middelpunt, en niet JHWH; zij geloofden dat de wereld
verlost zou worden van criminaliteit, oproer en oorlog ... als de MENS weer in het
centrum kwam te staan. Socialisten werpen tegen dat de moderne westerse wereld,
geleid door de USA, niet in de 1e plaatshumanistisch is, doch KAPITALISTISCH;
niet de mens, maar de dollar in het centrum. Als Elohim in het centrum zou staan,
waarom dan nog zoveel oorlogen, etc.?
Hieruit zien wij dat ook geen mens, geestelijke of politicus Elohim in het centrum
des levens kan plaatsen, nee, HIJ IS DAAR REEDS! De God die men algemeen in
het centrum plaatst is niemand anders dan zijzelf, hun regime, hun kerk, hun leer.
Dit probleem zagen de founding fathers, en via de Constitutie en Bill of Rights
wilden zij de NIEUWE WERELD (NOVO ATLANTIS) vrijwaren van een God-in-
het-centrum-tiranny, geregeerd door bloeddorstige "heiligen".
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De founding fathers zagen dat het christendom ongeschikt was voor revolutie, en
begonnen deswege zélf.

Hun vraag was: Hoe kan er een radicale omkeer komen in deze wereld? En toen
snoven deze TOP VRIJMETSELAARS heel even in hun OPIUM SNUIFDOOS,
en wisten het!
En wij weten het ook, en hebben het prachtige bewijs in handen: EEN
VRIJMETSELAARS OPIUMSNUIFDOOS van ongeveer 250 jaar oud, zie foto!

Inderdaad is het christendom niet wat het moest zijn. Zet is verdwaasd, en heeft
nooit de ware revolutie van het Koninkrijk Elohims begrepen, zoals in de
BERGREDE beschreven.
Het USA-leven is gebaseerd op deze schizofrene gedachte van ... wij zijn een
christelijke natie ... hoewel het in werkelijkheid DEÏSME is.
De nieuwe wereld zal dan ook niet uit de USA komen, doch Elohim Zélf zal wat
NIEUWS on de aarde scheppen, lees Jeremia 31.

De CONSTITUTIE:
con=contra=tegen.
Constitutie is dus tégen = opp/stitution
Institution=organisatie, systeem, autoriteit, samenleving.
Con=tegen de institution.
De USA constitutie kán niet op Elohims wet zijn gebaseerd, want het is een
systeem daartégen, téqen theocratie.
Democratie is tégen Elohims wet; het is de wet en het systeem van de mens, de
helft van de massa plus één. Hun God is BAPHOMET. Volgens Nicolai betekent
Baphomet: DOOP van de WIJSHEID ... en is het een uitdrukking van een
universeel wezen (bi-sexual) , de paus en Mohammed tezamen.
Mahomet en Bap of Pape, en samengevoegd is het BAPHOMET. Vandaar dat
Baphomet ook weleens een kruis op de borst heeft. D.m.v. Baphomet betuigen de
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"templars" hun onafhankelijkheid van de kerk, zodat zij zonder tussenkomst van de
paus met God kunnen spreken.

Alle handen de lucht in, zoals U hieronder ziet.
Hope in NEW YORK.
solve -- coagula!!
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NEW AGE STRATEGISME

Ook Lucifer bouwt aan een Messiaans vrederijk.
T. Marrs beschrijft het strijdplan van de NEW AGE MOVEMENT NAM) in zijn
boek: "Dark secrets of the new age".
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1. Het doel is om een wereldwijde New Age Godsdienst en een politiek en
sociaal systeem op te richten. 

2. De New Age wereldgodsdienst zal een herleving zijn van de oud
BABYLON-heidense mysterie Godsdienst .

3. Het plan bereikt z*n hoogtepunt in de komst van de newCage Messias
(Maitreya), de antichrist met het nummer 666, als leider. 

4. Geestelijke gidsen willen de mensen helpen naar de new-age en het pad
effenen voor de antichrist als grote Wereldleider.

5. Wereldvrede, liefde en broederschap zijn de leuzen van de NAM religie.
6. NAM leerstellingen zullen wereldwijd gepropagandeerd worden.
7. Leiders van de NAM zullen zeggen dat Jezus niet Elohim is, noch de

Christus.
8. Het christendom en alle religies zullen een integrerend deel worden van de

NAM
9. Christelijke principes moeten afgeschaft.
10. KINDEREN zullen GEÏNDOCTRINEERD worden op de SCHOLEN met

het NAM dogma . . .
11. Men zal de mensen doen geloven dat de mens zélf Elohim is, de I AM that I

AM.
12. Wetenschap en NAM religie zullen één worden.
13. Christenen die de NAM religie tegenstaan zullen zo nodig opgeruimd

worden en de wereld gereinigd .

Het is dezelfde religie van oud BABYLON, mysterie cult, reïncarnatie,
numerologie, fysieke mindkrachten, astrale reizen, hypnose, contact met andere
geesten, seksuele perversie, astrologie en zelfs hekserij.
E.Cl. Prophet is een vooraanstaand NEW AGE leidster, spreek-medium van St.
Germain. Wij hebben hier te maken met één der grootste verleidingen van deze
eeuw, onder supervisie van Lucifer, die door hoogmoed ook l AM THAT I AM
wilde worden, Jes. 14:13-14.

8.4   Over ‘Saint Germain on Alchemy’ by Elis.Cl. Prophet
Hij is volgens hen de man die niet sterft, maar steeds reïncarneert, en is er nu als
Heer van de 7e straal violet. Hij zou de vorst van een heerlijk land zijn geweest,
waar nu de SAHARA ligt, met de citadel: The city of the SUN. 
Hij moet een voortreffelijk leider zijn geweest, geleid door het LICHT, de IK BEN
DIE IK BEN. Eens tijdens een groot banket met 576 gasten verscheen er een
kristallen glas met pure elektro-energie. Dit was de gemeenschapsbeker van St.
Germain als teken van Elohims HEERLIJKHEID. Het doel van de reïncarnaties
van St. Germain van de tijd der Sahara tot zijn leven als Francis Bacon, was altijd
om de kinderen des Lichts te bevrijden. Hij was ook HOGEPRIESTER van de
VIOLETTE VLAM tempel van ATLANTIS 13000 jaar terug. De priesters van
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deze tempel zouden hun opleiding hebben gehad van de Orde van
MELCHIZEDEK. St. Germain zou geïncarneerd zijn in SAMUEL, dragend in zijn
hart het teken van de blauwe roos van SIRIUS. Hij was ook in Jozef, vader van
Jashua, en hij was ook de Griekse filosoof Proclus, en demonstreerde als zodanig
de ondeugdelijkheid van het Constantijnse Christendom. Hij was ook Merlijn, die
de geheimen der alchemie wist, bracht de sterrenkaart van STONEHENGE aan,
kon de toekomst voorspellen, etc. Door zijnmagische kracht maakte hij een
VERENIGD KONINKRIJK van de stammen der oude BRITONS, en draagt dan
ook de naam Clas Myrddin, of Merlin*s Enclosure, en was adviseur van King
Arthur.
Hij was ook in Chr. Columbus, die de NIEUWE WERELD ontdekte, USA of
Nieuw Atlantis, als profeet, met Jes. 11:10-12 in de hand.
Als Francis BACON was hij de grootste geest die Europa ooit heeft voortgebracht
(althans dat beweert men) die wetenschap en technologie zag als instrumenten voor
de bevrijding van de LICHTDRAGERS en het mensdom. Door hem is de King
James Vertaling totstandgekomen (dus wees op Uw hoede); hij is de Vader der
VRIJMETSELARIJ!!
Hij was ook de WONDERMAN die achter Napoleon stond om Europa te
verenigen, die menigmaal uitrustte in de HIMALAYA-Tibet. Hij zag de USA als de
enige hoop der mensheid. Zijn tweeling Vlam is Lady PORTIA, miss LIBERTY.
De regeerders dezer aarde worden geleid door hetzelfde GROTE LICHT als een
commune der GREAT WHITE BROTHERHOOD. Gemagnetiseerd en geactiveerd
door de grote centrale ZON-magneet geven zij hun licht.
Zij vormen het mystieke lichaam van Elohim, als houders van de Violette Vlam, de
ILLUMINATI. St. Germain sprak dit o.a. uit in een rede op de Flevohof 2-11-85.
HELIOS en VEST vertegenwoordigen de Vader en Moeder Elohim, en St. Germain
is VOORSPRAAK. De Engelen met rollen o.a. met een grote blauwe Arend erop
zijn de legioenen van de Elohim ster SIRIUS. Dit is dezelfde ADELAAR van de
USA, het IK BEN-ras. De USA vlag is de banier van dit LICHT, en de sterren op
de vlag vertegenwoordigen niet de naties alleen, maar ook de afdelingen van de
stammen der oorspronkelijke rassen van het zaad van Christus (zegt men). Zij die in
de USA mogen komen vinden bescherming onder de mantel van de Centrale Zon,
en de Machtige Blauwe Arend formaties der Engelen! De USA is het centrum van
de machtige Kosmische CHRISTUS ... indien men het wil geloven!!

Ook de 144.000 van de Maltezer orde staan hiermee in verband. WAAKT !

De USA = NOVO ATLANTIS (p.119 van ‘St. Germain on Alchemy’ by E.C.
Prophet).
Archeologen hebben restanten van Atlantis gevonden o.a. in Florida en Andros
Island. Het nieuwe volk van Atlantis is nu verzameld onder het mom van EFRAÏM
en Manasse in de USA.
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De Oostkust der USA was een deel van Atlantis, p.120, wat niet zonk. Francis
Bacon werkte als grondlegger der VRIJMETSELARIJ aan de wederoprichting van
het GOUDEN EEUW TIJDPERK van ATLANTIS, en om voor de Israëlieten (lees
Atlantiden-Nefilim) de juiste plaats toe te bereiden. Deze Bacon (varken) was de
editor van de King James Bible, auteur van Shakespeare boeken. Hij was ook
oprichter van de 1e Rozenkruizer Brotherhood. Zijn grote droom was de oprichting
van ATLANTIS in de USA. De vrijmetselaars waren daartoe actief.
De intentie van de vrijmetselaars is niet om slechts een aardse TEMPEL te bouwen,
maar de grotere wetenschap van de ziele-tempel op microschaal, en op grotere
schaal Amerika als de wederopstanding van de Goddelijke identiteit van haar
inwoners als New Atlantis, onder de Godheid MERU. Amerika = A MERU KA =
Amalek.
Bacon werkte meest geheim, of zoals op een postzegel uit 1910 stond:
"The guiding spirit in colonization schemes".
Alles onder het mom en met het image dat NEW ATLANTIS het NIEUWE
ISRAËL was, voor het 1000 jarig  vrederijk.
De Brits Israël visie is puur bedrog, en velen zijn er ingelopen! De Amerikaanse
revolutie is louter alleen het werk van Vrijmetselaars, en George Washington was
MEESTER der MEESTERS Vrijmetselaar!! Het USA grootzegel is genoemd : a
dull emblem of a Masonic Fraternity, p.134.
Hier ligt de geboorte voor de GREAT WHITE BROTHERHOOD, met het WITTE
HUIS als centrum -- het ontwaken van het I AM THAT I AM, oftewel de
zinsverrukking van Lucifer.
FREEDOM, LIBERTY is hun doel. WAAROM?
Om onder de ware Schepper Elohim uit te komen, om van Zijn Wet/karma te
worden verlost. Miss Liberty is de Godheid welke men o.a. vereerd, welke Thomas
PAINE in zijn gedicht herdacht met de Liberty TREE:
"Honor aan St.Germain, the Master Alchemist, die de vrije wil der USA leiders
omvormde tot het grootste systeem van politieke, economische en geestelijke
vrijheid in deze Wereld". Geloof het maar!

8.5   Amerika en de Nieuwe Wereld Orde
De nieuwe wereldorde staat nogal in het nieuws. President Bush en andere leiders
spreken voortdurend over hun nieuwe program voor de nieuwe wereldorde
NOVUS ORDO SECLORUM (staat op de One Dollarnote).
De geschiedenis vertoont namelijk twee universele menselijke verlangens:
1. de zucht naar een nieuwe samenleving, gebaseerd op recht en liefde.
2. het verlangen naar een leidsman, die de verpersoonlijking is van een zaak
waaraan men trouw kan zijn.

De mensheid is zoekende, en tot nu toe ontevreden: de huidige samenlevingen zijn
gegrond op bloed, uitbuiting, roof, diefstal, exploitatie, en onwaarheid. De
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ondergang van dit alles is nabij. De huidige samenlevingsvormen hebben géén
levensvatbaarheid en missen het ware fundament.
Het communisme, maoisme, etc. hebben gefaald; Marx, Lenin, Mao, etc. zijn van
hun sokkels afgetrokken, en ... wat nu?? Zal de mensheid sterk en ontwikkeld
genoeg zijn om een nieuwe wereldorde te verwerkelijken ?
Kan er een nieuwe wereldorde komen met behoud van de huidige high-tech-
gebreken, en onwaarachtigheid in de harten der mensen ?
De mensheid snakt ondanks alles wél naar een nieuwe wereldorde, want als dát niet
wordt bereikt sterft men van heimwee, omdat men het oude ziet afbrokkelen (denk
wat nu in Rusland is gebeurd). De mensheid snakt naar een leider die hen brengt in
een nieuwe samenleving, ja een leider die die nieuwe samenleving belichaamt. Een
onpersoonlijk ideaal laat de mensheid immers koud!
Pas als het ideaal van een nieuwe samenleving vorm aanneemt in een persoon,
krijgt dat macht over de harten der mensen.
De mensheid is duizenden malen teleurgesteld in samenlevingsvormen, in leiders
en systemen ... en tóch is er altijd een gloed van hoop gebleven in de harten ... dat
het ééns nog gebeuren zal!
Dat nu is en brengt het Evangelie van het Rijk Elohims, n.l. dat de twee historische
lijnen zoals voornoemd ... in Christus samenkomen en in Hem gestalte krijgen.
Het Rijk Elohims is een NIEUWE WERELDORDE op AARDE, en Hijzelf is daar
de grote LEIDER van. Dit is de KERN van het EVANGELIE.
Deze kern is helaas en ongelukkig genoeg over het hoofd gezien. Het evangelie is
tot een boodschap geworden van persoonlijk heil, zonder dat men het universele
kosmische aspect predikte.
De mensheid zoekt een leider en een betrouwbaar systeem wat men kan
gehoorzamen, pas daarna zoekt men vrijheid. De mensheid is geschapen voor het
Rijk Elohims, de absolute orde; wie dat eerst zoekt, krijgt de rest toegeworpen.
Jashua de Christus proclameerde deze orde en identificeerde Zich ermee. Christus
is er niet slechts voor persoonlijk heil, nee. Hij is er voor de verlossing der ganse
cosmos, totalitair.
SAMENLEVING en LEIDER zijn de TWEE kanten van het ene grote
EVANGELIE van het RIJK Elohims.
De vroege kerk is gaan delen en vaneenscheiden. Zij is de samenleving gaan
vergeten, en verplaatste het komend heil van de aarde naar de hemel.
In alle oude geloofsbelijdenissen komt dan ook nagenoeg de term ‘Koninkrijk
Elohims’ Niet voor, terwijl Jashua die wel 100 x gebruikte.
Daarmee viel de gehele sociale betekenis van het leven weg, en stierf het
maatschappelijk geweten. Men moest hier op aarde maar een beetje aanrommelen,
niet zo nauw kijken, want in het hiernamaals kwam het pas, in een hemel ergens
hierboven.
Zo had Marx alléén een maatschappelijk evangelie, en de kerk alléén een
persoonlijk evangelie ... beiden zijn fout!
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Christus én de zaak van Zijn Rijk zijn twee in één!
Christus verpersoonlijkt een nieuwe vorm van samenleving, een volmaakte orde,
een onbeweeglijk Koninkrijk.

De nieuwe wereldorde waar Bush en de Hoog graadvrijmetselaars aan werken is
een orde waarin Kaïn-Ezau-joden de totale macht krijgen.
Die nieuwe orde is een contradictie in zichzelf, met een voorkomen van Jakob via
de BritsCIsraëlbeweging, doch in werkelijkheid is het Kaïn en Ezau met Atlantiden
in hun midden.
Het is een regering van een clubje superrijke joodse bankiers over de rest van de
wereld.
In het Rijk Elohims zal eerlijke verdeling wezen van de nationale rijkdommen. De
armen zullen niet meer geëxploiteerd worden door de rijken. Rijkdom op één hoop
is als een mesthoop die rot is en stinkt. Rijkdom verdeeld is als mest op het land
waarvan men een rijke oogst kan binnenhalen.
Zo behoort rijkdom aan ALLEN toe, niet aan enkelen.
Jashua keerde de tafels der wisselaars om, en zo zullen de huidige zelfzuchtige
structuren aangepakt worden tot in de wortel!
Werkelijk ALLES wordt NIEUW. Alle zaken van onze samenleving zijn aangetast
door onwaarachtigheid en de roest van zelfzucht en eigenbelang.
De grootste revolutie aller tijden staat voor de deur, en dan begint Elohim het
herstel van Zijn Rijk, en de komst van Koning David ... deze zal VREDE zijn.
De harten besneden en teruggebracht tot de Wet en Getuigenis!
Zijn Rijk is eeuwig.
UW KONINKRIJK KOME!
UW WIL GESCHIEDE!
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Ten Kingdoms ... from: THE CLUB OF ROME

Groep 1 = Noord Amerika, de USA en Canada.
Groep 2 = West Europa, Andorra, Oostenrijk, België, Denemarken, West-
Duitsland, Finland, Frankrijk, Gr.Britain, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië,
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Manaco, Nederland, Noorwegen, Portugal, San
Marino, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en Joegoslavië.
Groep 3 = Japan.
Groep 4 = Australië, Israël, Nieuw-Zeeland, Oceanië, Z-Afrika,
Tasmanië.
Groep 5 = Oost-Europa, Albanië, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, 
DDR, Hongarije, Polen, Roemenië, Sovjet-Unie.
Groep 6 = Latijns-Amerika.
Groep 7 = Noord-Afrika en het Midden-Oosten (zonder Israël).
Groep 8 = Midden-Afrika.
Groep 9 = Zuid- en Zuid-West-Azië.
Groep 10 = Centraal-Azië, Mongolië, Noord-Korea, Noord-
Vietnam, China.

Lees in dit verband Openb.13 over het BEEST dat uit de zee opkwam, hebbende 7
hoofden en 10 koninklijke hoeden op de 10 hoornen. De draak gaf het beest kracht
en zijn troon en grote macht. Wie kan krijg voeren tegen dit zelve ?
Openb.17 de Grote Hoer die aan vele wateren zit, de USA, weer de 7 hoofden en 10
hoornen, een rood beest met daarop de boer, en op haar voorhoofd de naam HET
GROTE BABYLON, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dit is de
USA, alwaar de CFR en Trilateral Com. gevestigd zijn onder leiding van ‘joden’,
de synagoge des satans.
Dit beest APOLLO = USA is uit de afgrond opgekomen, en gaat ten verderve, en
de aarde is erover verwonderd. De USA is het 7e WERELDRIJK, en het is tegelijk
het 8e. De 10 koningen krijgen hun macht één ure met het beest. Afhankelijk van de
Tr.Com. Dezen zullen tegen het Lam een kosmische en aardse oorlog voeren, en
het LAM zal overwinnen. Tenslotte zullen de 10 koningen de hoer haten en de
grote stad New York vernietigen.
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8.6   Het paleis der vreemdelingen (V.N.), Jesaja 25:2
In de entree van het VN-gebouw staat een standbeeld, zogenaamd van Poseidon, de
oude Griekse zeegod. Bij nader inzien is het echter niet Poseidon of Neptunus, maar
Baäl.
Baäl is de Phoenicische naam voor EIGENAAR of HEER, in relatie tot de
Babylonische God Bel. Baäl werd gezien als de heerser van het Universum, de bron
van leven, de heer der oorlogen. De vrouwelijke kant was Astoreth/Astarte, en de
Griekse Aphrodite.

De profeet Jesaja over Babel: het grote Babylon is de USA.
Jes. 14:4 is tegen de koning van Babel gericht (Rockefeller), vers 6 ... die de volken
plaagde; vers 9 deze Apollo komt in de hel; vers 12 ... is Morgenster ... die de etnon
= Israël-volkeren krenkte; vers 14 ... wilde de Allerhoogste gelijk worden; vers 16
... wordt vernietigd; men zal zich afvragen: Is dát die man die de wereld als een
woestijn stelde, en de steden verstoorde ... d.m.v. atoom, neutronen- en andere
bommen?? vers 20 ... hij had zijn eigen land (de USA) verdorven en eigen volk
gedood; vers 22,23 ... Elohim zal dit Babel volkomen uitroeien.
Jes. 25:2 New vork gaat er aan, wordt een puinhoop, want dáár staat het Paleis der
vreemdelingen ... het VN gebouw, de muur der volkeren. New York zal NOOIT
meer worden opgebouwd.
Jes. 26:5 Deze verheven stad buigt Elohim neer, tot de aarde toe; vers 13 ... deze
Amalek-lieden hebben over ons geheerst als ‘geallieerden’; vers 14 ... dood zijnde
zullen zij niet meer leven, zij hebben geen menselijke ziel.
Jes. 33:1 de Verwoester is Apollo.
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8.7   De "zegeningen" van Babylon
Machtig vele zijn de "zegeningen" van het Grote Babylon, en, we profiteren er
allemaal van!
Al onze zintuigen worden gestreeld op ongekende wijze.
Babylon maakt ontzettend mooie producten, een lust voor het oog, zoals de auto, de
boot, het vliegtuig, de motorfiets, de bromfiets, de caravan, de radio en tv,
computer,  etc. etc.
Om het zintuig ZIEN te bevredigen is er een overvloed. Op alle terrein overtreft de
TV het genot van het ZIEN. Ook de drukpers en film zorgt voor het nodige ... je
komt gewoon ogen tekort. Vanuit het vliegtuig en vanuit de auto of trein kun je als
een vorst langs de steden rijden of over de landen zweven; je kunt de hele wereld
aan je voorbij laten gaan! Wat knap, hè?
Ook om het zintuig HOREN te bevredigen is er zo al het nodige gemaakt. De
techneuten van Babylon weten precies wat onze trommelvliezen en hersenen nodig
hebben om een kick te krijgen. Het is toch geweldig, in één woord, als je de grote
luidsprekers hun klanken hoort geven. Daarbij komt het indrukwekkende geluid
van laagvliegende straaljagers, of een aantal jongens en meiden op rensportmotoren
die jankend optrekken ... mooi, hè?
Loeiende sirenes in de steden en straten, knetterende bromfietsen en grasmaaiers,
claxons en vrachtwagens, o, heerlijk gewoon om naar te mogen luisteren!!
Babylon heeft echter het zintuig REUK vergeten, want bij alle genot van het zien en
horen, komt de reuk via en van alle chemie, met alle roet, lood, zwavel,
koolmonoxide, etc. wat we allemaal gratis mogen inademen. Dit genot merk je
vooral als je in een file mag staan, of in een stad mag wonen. Het genot van tabak
en rook, och ja, dat is al jaren zo.
Wat kon Babylon doen om het zintuig VOELEN te prikkelen? Welnu, loop eens
door de supermarkten en grote winkelstraten, wat je allemaal niet vast kan pakken,
je gevoelt je koning, alsof je niet op deze aarde bent, maar in een andere wereld.
Om het zintuig SMAAK te strelen wist Babylon een scala aan smaakmakers te
ontwikkelen. Bijna al onze etenswaren zijn doordrongen van deze toevoegingen
(ongevraagd krijgen we dit erbij). De natuurlijke smaken zijn zo saai, er moest
nodig een chemisch stofje bijgemengd worden. De winkels puilen uit van
smaakmakers, snacks, chips en andere lekkernijen.
Kortom, Babylon is een LUSTOORD, waar de grote vrijheid heerst op alle gebied
(vooral de sex-revolutie zorgde daarvoor).
Denk daarbij nog eens aan de zegeningen van al het oorlogstuig, waardoor
miljoenen mensen worden doodgemaakt (anders wordt de aarde toch te vol, zeggen
de propagandamakers van Babylon). En, denk eens aan de zegen (?) van de
computer!! Alles wordt nu netjes voor u opgeslagen in een kleine chip, alles is
geregistreerd, zelfs uw privé. Babylon heeft vooral via RENTE een mogelijkheid
tot parasiteren gekweekt, een zegen voor de rijke luiaards. Nu kan men immers wat
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meer van het stadsleven genieten, van terrasjes, muziek, sfeer en lekkernijen. Laat
de boeren maar dorsen!!
Babylon kent ook de zegen van het thuis winkelen via postorderbedrijven, die hun
catalogi gratis versturen, vol bloots.
Ja, wat zijn onze voorouders duizenden jaren lang eenzaam geweest; wat moeten zij
zich mateloos verveeld hebben zónder alle voornoemde ‘zegeningen’ van Babylon.
Zij hebben dit alles moeten missen.
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8.8   Internationaal Israël heet Exxon
Nog steeds gelukt het de satan niet Jakob te betoveren en het echte Israël totaliter
om de tuin te leiden. De waarheid van Num.23:23 blijft: Er is géén toverij tegen
Jakob, noch waarzeggerij tegen Israël.
Hieruit blijkt wèl dat alles op alles is gezet om Jakob te betoveren.

De betoverende macht in de hand van de satan is voornamelijk Ezau en diens
nazaten, Amalek, en de vermengde Joden.
Num.24:14 Amalek zal Israël in het laatste der dagen veel kwaad doen.
Amalek is er dus nog steeds, en Israël ook, maar ... voor de meeste
mensen is de moeilijkheid: WIE IS WIE ????????
Dat Elohim de gedachtenis van Amalek geheel van onder de hemel zal uitdelgen
weet iedereen, zie Ex.17:14; maar het wordt moeilijker wanneer de Amelekieten
zich momenteel verschuilen, vermommen als Joden, en zeggen dat zij Semieten
zijn, afstammelingen van Juda. Ja, zeggen zij: Wij zij de enig overgeblevenen van
het uitverkoren volk van Jahweh. Voor de meeste mensen (zelfs 99% der
theologen) is de Amalek-leugen zó perfect waterdicht dat men volkomen achter het
streven der Zionisten staat, men meehelpt om het ware Israël te vernietigen, te
betoveren. De Joden zelf weten grotendeels ook niet beter omdat de leugen hen van
jongs af is ingegoten. Zij zien voornamelijk in Duitsland hun tegenstander Ezau, en
in de Arabische volkeren de heidenen, Kanaänieten die uitgeroeid moeten worden.
Nu is het altijd reeds zo geweest dat de dief hard roept: houdt de dief! De pot
verwijt altijd de keten. In het brede hebben wij reeds uiteengezet dat Juda zich in
het Westen bevindt, en in Zuid-Afrika. De beloften welke óns toekomen eisen
momenteel de Joden voor zich op. Zij hebben zich verrijkt met de inkomsten der
heidenvolkeren, op geraffineerde wijze alle goud en geld in beslag genomen, om
alzo waar te maken wat in Deut.15:6 staat: zo zult gij aan vele volkeren lenen, maar
gij zult niet lenen; en gij zult over vele volkeren heersen, maar over u zullen zij niet
heersen. (Wereldheerschappij).
Zij zien het Westen als Ezau’s strohuis, en zichzelf als Jacobs huis, een vuur om
Ezau te verteren, Obadja vers 18, en met dergelijke zienswijzen wordt de
massavernietiging goed geheten (denk reeds aan de 60 miljoen door de Joods-
Russische communisten omgebracht) en voornamelijk moet West-Duitsland eraan
geloven, vernietigd worden; trouwens dat was reeds de gehele opzet van de Tweede
Wereldoorlog.
Momenteel staan de modernste wapenen hen ten dienste, zoals de neutronenbom;
nu kan men zónder bloed te vergieten miljoenen vijanden doden, zonder de wraak
Elohims op zich te laden, zo men denkt.; er staat immers: Wiens bloed gij vergiet,
diens bloed zal vergoten worden. Nu is een bloedloze vernietiging mogelijk!
Wij zijn in hun ogen de Gojim-volkeren waarmee zij géén verbond mogen sluiten.
Alle niet-Joden zijn de Goddelozen welke volgens Jes.57:22 geen vrede mogen
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hebben. E. Teller, de vader van de waterstofbom, zei: De perfecte dodenbom is een
logische verder-ontwikkeling van de wil Elohims!
Zo te zien moeten een paar miljoen mensenoffers (heidenen) voor Jahweh, door hen
gebracht via de dodenbom, Gode welgevallig zijn.
Wanneer de Messias komt zal Hij hen op de schouder kloppen. Zijn komst wordt
met groot verlangen tegemoet gezien.
In Zacharia 1:8 lezen wij van de Man op het rode paard staande tussen de
mirtebomen, handelend over Juda en Jeruzalems lot.
De Man stond bij (in) de Hemelpoort, de Zonne poort in het Noord-Westen, en de
andere ruiters kwamen hem daar boodschappen dat zij de aarde rondgewandeld
waren (de zonneweg). Hier nu stonden de twee reuzenbomen, de mirten, in de
diepte geplant, in de afgrond der oceaan. Volgens de Joden zijn dat de twee bergen
aan weerszijde van de Beringstraat tussen Alaska en Siberië; door hen worden deze
bergen Mozes en Elia genoemd. Alhier verwachten zij de komst der Messias, die
hen tot nieuwe mensen maakt, om met Hem de aarde te regeren, desnoods met
ijzeren vuist. Een miljardencomplex is door hen gemaakt te Alaska om door
onderaardse gangen aftedalen tot tussen die twee mirten, Mozes en Elia. De
Beringstraat is 75 km breed, en in de door hen gemaakte ruimte midden onder die
bewuste plaats van het Poolkruis kunnen vele Joden zich van een plaats verzekeren
tegen de tijd dat de Messias komt, om alsdan één van de eersten te zijn bij Hem, n.l.
daar waar het krachtenveld het sterkst is. Met enorme roltrappen daalt men af tot
die plaats waar men de kracht des H. Geestes denkt te ontvangen. Wanneer zij op
die onderaardse plaats aankomen moeten zij het volgende wachtwoord uitspreken:
Si vis pacem, para bellum!
Tevens hebben de Joden in Washington een nieuwe Tempel gebouwd voor de
Messias, een 100 meter hoge obelisk (10 kwadraat) wat de hoogste verering voor
Jahweh moet voorstellen van deze wereld. Jehova zal hier straks zitten en 99
senatoren met hem. 99+1=100.
Bij Washington (bestaat uit 10 letters) is het Pentagon-Building door de Zionisten
gebouwd, het Arsenal der Democratie, in vijfpuntvorm, het zinnebeeld voor de
nieuwe wereldmacht. Dit algemene stafgebouw is als een militaire tempel gebouwd,
wat binding geeft met de Tempel-zalen. Dit Pentagon-gebouw wordt de
Mozesburcht genoemd.
De vrijmetselaars hebben hun hand gehad in het ontwerp; zij hebben gebruik
gemaakt van de Bijbelse mystieke getallen en vormen. De Mozesburcht is gemaakt
volgens dezelfde getallencombinaties als de Tabernakel en Tempel van Salomo.
Het vuur wat Jehova voor Mozes op de Sinaï heeft aangestoken zal vanuit dit
nieuwe gebouw de vijandige volkeren verteren.
Vanuit deze burcht zal hun Messias (lees Antichrist) regeren.
U ziet: de Tempel voor de Messias is gereed, de ontvangstzaal tussen de mirten en
de krijgstoren eveneens, de manschappen, de neutronenbom, de mederegeerders,
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het goud, de priesterkaste, alles en alles is gereed om Hem binnen te halen op
grootse wijze.
Het gebouw der Ver.Naties staat eveneens ter zijner beschikking, alsook de hot-line
met regelrechte verbinding met de kameraden in Moskou en Jeruzalem (alwaar de
wereldcomputer staat die alle onderdanen in het oog houdt; voorheen stond deze
computer in Brussel).
Kortom: ALLE DINGEN ZIJN GEREED!
Hoe is het met de 10 maagden? Zij slapen!
Gelukkig, Jezus Christus waakt, Hij komt spoedig en zal dit Edomstuig de strijd
aanbinden, al hun steden en bouwwerken vernietigen, de sluier van het aangezicht
der volkeren wegnemen, en alsdan zal gezien worden dat Jakob in het Westen nog
leeft, de 12 stammen géén Joden waren, maar West-Europeanen, en dat Elohim Zijn
Troon in Nederland-Engeland heeft bewaard voor Zijn Zoon. Sions twistzaak wordt
door Elohim uitgemaakt, Jes.34:8, wat bewijst dat er wel om gevochten is en zal
worden.

Men leze in verband met bovenstaande Amos 9:2,3 en Obadja: Al kruipen zij in het
dodenrijk weg, al onttrekken zij zich op de bodem van de zee van voor mijn ogen,
dan stuur Ik er de zeeslang heen om ze dood te bijten. HOE ZAL EZAU WORDEN
DOORZOCHT!
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8.9   Herkenningstekenen Grote Babylon
Om het ontstaan van Babylons rituelen en bijbehorende herkenningstekens beter te
begrijpen moeten wij weten wat het GOEDE is om de tegenstelling, het KWADE,
te identificeren.
MICHAEL is de legeraanvoerder in de hemelse gewesten over de GOEDE
strijdmachten, Dan.12:1, Judas vers 9, Openb.12:7.
Matth.26:53 spreekt over wel 12 legioenen, is 12 x 6000 = 72.000.
Michael is het hoofd van 4 aanvoerders, en in totaal zijn er wel 200 miljoen
GOEDE Engelen, Openb.9:16, Ps.68:18, Hebr.12:22.
Engelen zijn dienaars, zien er uit als mensen zónder vleugels. Met Abraham e.a.
voeren zij gesprekken, kwamen lopend, aten en dronken. Waarschijnlijk zijn
Engelen, Cherubs, Serafijnen in de geestenwereld niet geschapen om te huwelijken,
niet gemaakt voor reproductie. Zoals Adam eerst was, steriel, alléén, zo zijn zij,
althans hadden de kwade engelen moeten wachten op eventuele partners en
instructie van Jahweh. De zonde van Nachash/Lucifer is dat hij tóch is gaan
"huwelijken", gaan manipuleren met zijn sperma/zaad, 1Joh.3:8, tijdens zijn
rondwandelingen, Ez.28:17/18, en heeft zijn heiligdommen ontheiligd (misschien
wel met apen of i.d.).
1Joh.3 spreekt over Dé ZONDE, en wat is bedoeld?
Die DE ZONDE doet is uit de duivel, want hij zondigt van den beginne. Een
iegelijk die in Hem blijft zondigt niet, want de zonde is de ongerechtigheid.
Zonde is hier niet de betekenis van een alledaags overtredinkje, en ongerechtigheid
heeft niet de betekenis van vies zijn of diefstal. Hier gaat het over DE ZONDE en
DE ONGERECHTIGHEID.
Die nu uit Elohim ‘s zaad, het echte Vrouwenzaad Gen.3:15, geboren is, die doet
DE ZONDE Niet, want (let op) ZIJN Zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen!
Een échte Godszoon heeft de plicht en kracht zijn zaad te geven aan
duivelskinderen, die de rechtvaardigheid niet doen, net als Kaïn zijn. De Duivel is
degene die de vrije sex pleegde en propagandeerde. SATANS religie is dan ook niet
anders dan SEX-RELIGIE, en vanaf oude tijden tot op het moderne Grote Babylon
heerst dezelfde SEX-GEEST.
Zowel de Davidster als het YIN en YANG-symbool zijn SEXSYMBOLEN, ook de
piramiden. Alle religies en organisaties met spirituele ondergrond en antichrist-
karakter zijn van oorsprong sex-religies. Allen hebben de PHALLUS-cult, wat we
zien in de vele obelisken, torens en zuilen, wat een afbeelding is der penis, het
mannelijke orgaan waardoor leven wordt geproduceerd.
In Dan.3:17 buigen de 3 jongens niet voor zo’n obelisk.
In Rome op het St.Pietersplein staat zo’n obelisk, alsook in het Centraal Park te
New York, en aan de Thames bij Londen. Het worden "zonnebeelden" genoemd,
rechtopstaande obelisken.
1Kon.14:23, Jer.17:8 27:9, en men plaatste er zelfs één voor de TEMPEL, Ez.8:5,
zoals de R.K.kerk in Rome, die men uit Helipolis haalde. Torens van kerken en
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tempels hebben dezelfde betekenis, en één der vele betekenissen van de Godin
ASTARTE is: "de vrouw die torens maakt". Rome associeert de maagd Maria met
Astarte.
Vele torens hebben een spits als een obelisk, en alles is afkomstig van één en
dezelfde ZONNEDIENST van BAÄL.
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8.10   Amerika is een vrijmetselaarsnatie
De stad WASHINGTON is gebouwd naar vrijmetselaarssymbolen, zie kaart. Het
Capitool is de kop van Mendes, de bok BAPHOMET.
In het hart van het Pentagram is de 16e street, het Mason HOUSE OF TEMPLE.
In de rechtse schuine lijn van de Penta staan de voornaamste regeringsgebouwen.
De vrijmetselaarsgod is JAO BUL ON.
Jao is het "verloren WOORD", de Griekse naam voor de God der gnostieken
Laldabao of Lao = JAO.
Bul = Ba’al = Heer
ON = Babylonische naam voor OSIRIS.
Het monument van Washington, de NAALD, is de phallus, de punt midden in de
cirkel, wat naar zonaanbidding heen wijst. De phallus is het mannelijke generatieve
orgaan, en de cirkel de clitoris, het vrouwelijke.
De vrijmetselaars (mis) gebruiken de PENTA als het oude symbool van hekserij.
Het is satanisme, en hun ster staat met de punt naar beneden, hoewel men de penta
ook rechtop gebruikt.
Recht op het WITTE HUIS staat de punt van de penta, als zijnde het WITTE HUIS,
de DEUR tot de machten der duisternis.
Vanuit de ovale Kamer (een ei-vorm) broeden satan en zijn trawanten op
"wereldheerschappij".
Hun pentagram vertegenwoordigt de ster SIRIUS, reeds 5000 jr terug in Egypte het
symbool van de duivel, SET.
Overal gebruiken de vrijmetselaars de PENTA, zelfs voor hun rituele moorden.
De omgedraaide penta als satansster is de hoogste uitdrukkingsvorm van de satan,
BAPHOMET, Mendes de bok, de belichaming van Lucifer.
Het getal van penta is no.5, wat men associeert met MARS, de 5e planeet, Aries,
Horus, aan de kabbalistische levensboom.
USA Pentagon wordt geleid door de demon-God YOCCSOTHOTH, yog sototh.
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8.11   De USA als wereldpolitie
Even een stukje geschiedenis.
President Truman gaf op 24 juni 1945, nadat hij met Stalin had gesproken over de
atoombom, de opdracht om na 3 augustus als het weer dat toeliet, de eerste bom op
Japan te gooien. Op 25 juli schreef hij in zijn dagboek: wij hebben de meest
gevaarlijke bom ontdekt. Het mag de vuurvernietiging zijn zoals geprofeteerd over
de Eufraat vallei, na Noach en zijn ark. Dit wapen zal gebruikt worden tussen nu en
10 aug. tegen Japan.
Enige weken voor de eerste bom viel had Japan de oorlog reeds gestaakt.
De USA wierp de bom dus af in een tijd van vrede, en nog wel op een burgerdoel!!
Schurkenstreek???
Om de Jappen bang te maken nooit meer de oorlog te hervatten, heeft de USA de
bom geworpen. De Jappen zien het vuur als een "God", en zijn bang dat te zien. Nu
hebben zij "God" gezien, en de uitwerking waargenomen. Naar men zei was het
voor de wereld een cruciaal moment om te laten zien aan wiens zijde "God" stond,
zoals Elia op Karn~el het vuur van Jahweh inriep tegen de Baälspriesters,
1Kon.18:24.
De USA toonde de God Mauzim te vereren.
In religieuze termen hebben de Hoog graadvrijmetselaars hun werk gedaan.
De B-29 die de eerste bom afwierp werd ENOLA GAY genoemd. 29 is het
nummer van gericht. Een GAY is een homo. En als wij de naam van achter naar
voor lezen staat er de Hebreeuwse naam JA G ALONE = JAHWE is Elohim alleen,
dus in dezelfde vorm als aan Elia werd de boodschap van de USA aan Japan
verpakt.
Vliegend met een snelheid van 286 mph, dat is de displacement factor in de Grote
Piramide, vond de bom-missie no.13 plaats, en werd op Hiroshima de Little Boy
geworpen vanaf 31.600 feet hoogte.
De bom ontplofte op 1000 feet hoogte, dus viel de bom 30.600 feet, dat is 200 x
153.
153 is het nummer voor de Zonen Elohims.
Het vliegtuignummer was 6348 = 200 x 31 +148
31= de Godheid, 148= pesach, de Engel des verderfs.
De volgende bom viel op Nagasaki, de FAT MAN.

Zo had de God Mauzim geantwoord door VUUR!! Dit is de USA, met hun Goden,
Mauzim, PAN, Baphomet.
Het is de SIAMESE TWEELING ROME (het BEEST) en de USA (de valse
profeet)! Op gelijke wijze heeft men Libië en Irak een lesje gegeven, en
volkerenmoord toegepast onder het mom van christenheid.
De USA vereert ook Marduk, MARS of Apollo, Sjamasj.
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Momenteel zijn de USA en NATO bezig de Balkan in vuur en vlam te zetten, Irak
uit te mergelen, met hun verderfelijke wapens, en altijd weer hun zogenaamde
"missers" waardoor burgers worden getroffen.
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8.12   Golfoorlog was pentagrammenstrijd OM DE TITEL VAN "ZONEN
Elohims" de 153
Het misbruik van een symbool en/of zaak ... heft het gebruik niet op. Al wordt het
pentagram door Lucifer, Satan en Zeus misbruikt o.a. in hekserij, vrijmetselarij en
occulte zaken ... dit heft het goede gebruik van het pentagram Niet op!
Het Witte Huis in Washington staat op zon vijfpunt, de satansster, wat voor hen de
geestelijke deur is naar het occulte, om met alle macht zich tegen de ware Elohim
en Diens ZONEN (153 de "Bene Ha Elohim") te verzetten.
Albert Pike (Super Vrijmetselaar) noemde het pentagram naar de ster SIRIUS.
Sirius is het oud-Egyptische symbool voor Set, de duivel, en die ster betekende
onheil.
Het doel van het pentagram is om Lucifer op te roepen en het rijk van de antichrist
te vestigen.
In Amos 5:25-27 en Hand. 7:43 wordt deze ster genoemd, en wel Kijum of
Remphan genoemd.
Juist deze ster is nationaal symbool van vele landen en militaristen, USA, USSR,
NAVO, etc.
De hoogste militaire onderscheiding in de USA is the ‘Medal of Honor’ waarin de
satansster zichtbaar is, Baphomet als belichaming van Lucifer.
Dichtbij Washington ligt het militaire hoofdkwartier der USA, het PENTAGON,
een vijfhoekgebouw. De pentagon is hun talisman bij oorlog. Naar men zegt zit in
het Pentagongebouw de demon god van de oorlog YOG SOTHOTH gevangen.
Lucifer is JAO BUL ON, en de hoofdzetel is in Londen, het John BULL (stier god).
Jao = Griekse naam voor Laldabaoth, God der Gnostiek.
Bull = Baäl. On = Osiris.
Allah is eveneens een demon god, en is géén andere naam voor de ware Elohim.
Allah is een occulte God die de christenen haat. Islam gebruikt de vijfpuntster, en is
van Nachash-Satan, en niet zo goed ingewijd als Lucifer die veel ouder is en meer
ervaring heeft vanuit Lemuria en Atlantis.
IRAK heeft 3 pentagrammen in de nationale vlag.
USA heeft er 13 in het Graet Seal.
EUROPA zal er 33 hebben in totaal.
In het Lucy-Satan-Zeus kamp is onderlinge verdeeldheid, een pentagrammen-
oorlog. De pentas botsen dan als dolle stieren op elkaar. Zij gaan als moderne
CHALDEEËN af op de planeten en sterren.
Met kloppend hart ziet men uit naar de maand JUNI als er 4 conjuncties zijn van de
drievoudige samenstand VENUS, MARS en JUPITER in het sterrenbeeld
KREEFT.
De conjunctie pp 19-6-1991 telt 153 dagen na het begin der Golfoorlog. 153 is het
getal der uitverkoren GodSZONEN.
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153 : 3 = 51, hun getal voor DEMOCRATIE. Men wil de NIEUWE
WERELDORDE vestigen, democratie. Hun Merovinger-piramide heeft een
basishoek van 51 graden, 51 minuten en 51 seconden. Men werkt altijd met
driehoeken, tetra’s.
Resolutie 666 werd op de 13e van de 9e maand gemaakt en aanvaard!!
666 : 13 = 51 rest 3.
De totale som van de driehoek is 1-10-100 = 111.
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8.13   Het Noordse ras  (Indogermanen)
De Hettieten waren Indiërs van oorsprong en hun taal was Indogermaans van bouw;
men noemde hen wel "Hari" = blonden. In Egypte werden zij de "Hyksos"
genoemd (heren van vreemde landen). Zij leefden lange tijd met de Iraniërs (Meden
en Perzen) samen als één volk. Van hen zijn ook de Amorieten.
De Joden hebben hun Noordras-element ontleend aan deze Amorieten en Hettieten.
In hen zit een blond element.
Het blonde van de Hettieten in de Saka‘s, Osseten en Afghanen is 30%, wat komt
van de BLONDE LICHTGodEN uit het Noorden (Thule).
Dit Noordras-element zit ook nog in bepaalde bergstammen in Indië, Kashmir,
Beloetsjtan, en vandaar de Britse strijd tegen de Sikhs, hun medepretendenten van
Lucifer.
Dit Noordras drong in 3 fasen Griekenland binnen, en onder hen waren reuzen. Een
deel van hen bleef in Palestina als Philistijnen, met reus Goliad.
Toen zij in Griekenland binnendrongen brachten zij het VIERKANTE huis mee
(Megaron-huis) met geometrisch versierd aardewerk (waarop o.a. pentavormige
figuren + de Lelie van Atlantis en Mij, Fleur de Lis). De inheemse bevolking
bouwde ronde huizen en/of driehoekige tenten.
Deze Noordse edelen zijn en waren de "helden" van Griekenland, de DORIANS, en
de Noordras-aard werd lang door de Makedonen behouden (Hellenen). Tot hen
behoorden de Spartanen, die zich niet vermengden, terwijl hun broeders zich
vermengden met de bevolking, waardoor zij ten gronde gingen. Deze mengkultuur
noemt men de Hellenistische.
Het brandpunt van deze mengkultuur lag in Alexandrië in Egypte, waar de
wetenschap hoog bloeide, en vele joden zich bij hen voegden.
De Griekse cultuur bloeide, alsmede de bouwkunst. De tempels waren
nabootsingen van hun vierkante huis. De wetenschap bracht mannen voort als
Aristoteles, Plato en Herodotus.
In Italië zat ook dit Noordras-element onder de Illyiërs en Italiërs, waaruit de
Patriciërs stammen (aristocraten). De Plejebers waren hun slaven. Door invoer van
véél slaven van allerlei ras ontstond er grove rasvermenging, waaraan Rome ten
onder is gegaan (P. Los, Germanen, p.74)
Uit deze patriciërs stamt Julius Caesar, waarvan ons koningshuis Oranje voortkomt,
van den "keyserlicken stam".
De Goden van deze Noordsen, de Germanen, zijn in 2 groepen te verdelen: de
ASEN en de VANEN.
ZIO komt overeen met ZEUS/Jupiter, en is bij de Saksen ER, IRMIN, SAXNOT,
TYR (dins-dag). Later is ZIO verdrongen door Wodan met 2 raven Hoegin en
Moenim.
De VANEN zijn meer het vrouwelijke geslacht, FREYA, vrouw van Wodan, en
vrouw Holla die het bed van Freya in de lucht schudde zodat het ging sneeuwen.
Vrouw Holle is beschermster der huiselijke vlijt, kinderzegen, en Godin der liefde
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en geneeskunde. Zij is door de RK-Kerk als moeder-Godsbeeld overgenomen,
Maria. Als Godin van de dood vereerde men haar in Midden-Duitsland als vrouw
Hel, Holda of Holle, en in Opper-Duitsland als Berchta. Zij woonde in het duister
der onderwereld Hades.
Hel, Holda komt van "hehlen" = verbergen.
In Putten Gld. ligt nog een kasteel "Vanen-burg", vlakbij Nulde, een Nol, zonne-
eilandje.
Tot de Vanen behoorden de God Freyr of ING/Forseti, waarnaar Engeland is
genoemd ING-land. Men hield de EIK voor heilig, en het zinnebeeld der Goden
was een rechte paal, ASEN of Ans.
De Nefilim van vroeger tijden die de kustlanden bezetten, en de macht naar
wereldregering veroverden in Egypte, Babylon, Assyrië, Medo-Perzië, Griekeland,
Rome zijn dezelfden die nu als Anglo-Saksen of Barats = BRITTEN hun 7e
wereldrijk hebben gevestigd. De Nefilim-nazaten bezetten momenteel praktisch alle
Europese tronen, hebben de geldmacht, beheersen de politiek en streven naar hun
NIEUWE WERELDORDE.
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8.14   Modern Assur en Babylon
De WERELDRIJK-GEEST heeft haar vleugels uitgespreid en is van Egypte,
Assyrië, Babylon, Perzië, Griekenland, Rome gevlogen om ten laatste neer te
strijken in ENGELAND, het GROTE BABYLON, vanwaaruit de USA en USSR
en gehele commonwealth wordt geleid. Het is sinds vroeger één en dezelfde geest,
en dat TEKENT zich duidelijk af, o.a. aan de gevleugelde ARENDEN,
LEEUWEN, Goden, etc.

Op het One pound biljet zien wij de HERMES PHALLUS en HOORN DES
OVERVLOEDS, oftewel het "Kaïnsoffer". Het vrouwtje links onder is Niet de
maagd van het Nieuwe Israël, maar Astarte/Isthar. Op het 5 pound biljet zien wij
een Assyrische strijdwagen, en op 20 pound de draak.

ASSUR = ASSERIË, ASSYRIË (ASHSHûR), en "zwur" betekent: vreemden,
uitschot, wat duidelijk ziet op "A PLURIBUS UNUM", een gemengde menigte,
zoals het staat op het USA grootzegel.
Het ziet tevens op de Britse Commonwealth, een vreemde menigte uitschot (niet-
Israël).
Obadja vers 4: Als een AREND met zijn nest tussen de sterren.
Kijk eens naar het USA grootzegel? De Arend en boven zijn kop de sterren.
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Dit BABYLON zal vallen en een woonplaats der duivels worden. Het is EZAU,
Obadja vers 6.
De 7 tijden van 7 x 360 jaar zijn bijna voorbij, 2520 jaar geleden viel het Oude
Babylon, en de ineenstorting van het Nieuwe Babylon is nabij.
In Dan.4 lezen wij dat Nebucadnesars haar groeide als veren van de AREND, en
zijn nagels als vogelklauwen.
Welke grote natie heeft de Arend met vogelklauwen (geen lange roofvogelnagels,
maar korte vogelklauwen)? Alléén de USA!
Deze Arend met "nesher" moet klauwen hebben als een "tsippor", kort!
Het zijn BAPHOMET NATIES!
De REPHAÏM-geesten zullen actief zijn in de eindtijd. Hun lichamen liggen diep in
de aarde, in de zogenaamde BODEMLOZE PUT, maar hun geesten zijn actief,
nemen intrek in mensen, Jes.14:9, de BOKKEN DER AARDE.

Het 10 pound biljet is maar even in omloop geweest, en is toen direct uit de roulatie
genomen, was te duidelijk. De leeuw is van Assyrisch afkomst, en Niet van Juda.
Trouwens, Engeland zegt ook niet van Juda te zijn, maar EFRAÏM. We zouden dus
eerder een STIER verwachten als EFRAÏM-symbool en geen leeuw. ENGELAND
is dan ook géén EFRAÏM, maar NIEUW ASSUR/BABYLON.

De Assurieten moet een stam geweest zijn in Arabië, die in coalitie leefde met
Edomieten, Amelekieten en Ismaëlieten (soort zoekt soort), en de oorsprong van het
Assyrische rijk hing nauw samen met het Babylonische. Bileam spreekt van dit
ASSUR in Num.24:21-24.
De Assyrische oorlogstandaard vertoont ook 2 stieren en zo zal de Britse "John
Bull" zijn afkomst moeten zoeken in ASSUR, en Niet in EFRAÏM!!
Van huis uit zijn de Assyriërs OORLOGVOERDERS, wat tégen Elohims wet is, en
dit demonstreert hun Kaïn-EZAU bloed.
Trouwens, het plaatje van de Assyrische GENIUS (ADELAAR) draagt ook de zgn.
"Jodenneus", het Kaïnsteken.
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Ninevé als hoofdstad was zelfs op haar bloeihoogtepunt een BLOEDSTAD, Nahum
3:1. Assur was, en is nu nog, grenzeloos egoïstisch in zijn buitenlandse politiek.
Kolonisatie en macht, uitbuiting. Zoveel mogelijk buit, schatting innen was
hoofddoel, en is dat nu nog, waardoor Assur en de Britten een onuitroeibare haat
kweekten bij de onderdrukten. Wat hebben de Engelsen de laatste eeuwen al niet
gedaan?
WEE Assur die de roede Mijns toorns is, Jes.10:5, doch WIJ, als écht Israël hebben
Niet voor dit Assur te vrezen, Jes.10:24.
Wee het volk dat bij Assur-Engeland heil zoekt, Jer.2:18,36; Ez.16:28. Vanuit dit
moderne Assur wordt de USA en USSR geregeerd, en Ez.31 zegt dat de Assur-
BOOM regeert over Babylon, en HOGER is dan alle bomen des velds, Ez.31:5,
Dan.4:11.
De Assyrische leeuw op het 10 pound biljet draagt ook de sleutel van Babylon, de
POORT Elohims!! Tevens is op dit biljet in de linker bovenhoek de vijfpunt te zien,
met BAPHOMET.
Geeft Ez.31 de totale destructie te zien van Babylon?

Het Hebreeuwse ATTUD = BOKLEIDERS, Ez.34:17,18, de leiders van de BOK-
naties, Matth.25. Deze Bok-leiders zijn de Hoog graadvrijmetselaars, en regeren
ook over de Israël-naties. Overal domineert de BOK-GEEST der revolutie, en het
machtigste rijk van hen is de USSR. Hun gevleugelde Goden, en dat waren zij reeds
in Assur en Babylon, o.a. ZEUS, gesymboliseerd door de STIER TAURUS, is
JOHN BULL (niet EFRAÏM) en staat in de ingang van het gebouw der
VERENIGDE NATIES. Dagon, de zeegod Poseidon.
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Het is GOG, de KONING VAN HET NOORDEN. Hun machtssysteem werkt
piramidaal, en álle symbolen van het USA grootzegel zijn exclusief van Apollo.
Zijn ingang tot de oude wereld ligt in de ARTICA, de Noordpool, als Koning van
het NOORDEN.
Pluto, Satan en Apollo is de Koning van het ZUIDEN, van de ZUIDPOOL, waar de
toegangspoort ligt naar de verborgen wereld.
Zijn symbool is de Davidster. Het ALZIEND OOG is een symbool van GOG, de
koning van het NOORDEN, ZEUS, THOR, OSIRIS of Maitreya.

Hun magische driehoek of piramide geeft alle geheimen van tijdrekening prijs.

8.15   De sleutels tot Babylons mysteries.
De mystieke sleutels die wij zien o.a. bij Rome (twee over elkaar ) en op het Britse
10 pound stammen af van de heidense God JANUS, en de twee sleutels van de
zonneGod.
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Sleutels zijn symbolen van autoriteit, PONTIFEX MAXIMUS, waarvan ROME
zegt dat het op Matth.16:19 is gebaseerd, doch in feite van JANUS afstamt, de
Nimrod geïncarneerd in Tammuz.
De paus werd HEILIGE VADER genoemd, of PAPA, pope, met de bijbehorende
hoed of mijter, die afstamt van de zeeGod DAGON, met dezelfde karakteristiek als
bij OSIRIS.
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8.16   Hooggraad-leugens en Brits Israel-bedrog
De negatieve krachten van Kaïn-Ezau werken gaarne onder het positieve mom van
Izaäk-Jakob via o.a. mathematica, en de sleutel daartoe is het getal 111.
Zie hoe de vrijmetselaar Gen. Allenby (C.P.v.d.Vecht, De stenen spreken, p. 297)
op 11-12-1917 aan het hoofd van het leger van het 7e Imperium (het Britse) te voet
de Jaffapoort van Jeruzalem binnentrok.
De vrijmetselaars zeggen dat hiermee de zgn "tijden der heidenen" vervuld zijn
7x360 jr = 2520 jr vanaf 604 BC de 1e wegvoering van Juda.
De Britten willen zichzelf zien als het "stenen koninkrijk" zoals in Dan.11 staat. Zij
maakten de planning voor de Wereldoorlogen. Het begin van W.O.1 in 1914 tot de
dag van de bevrijding van Jeruzalem geeft 8x153 dagen (= echt Bijbels getallen).
De Jakobsvlag moet de Britse Edom-lading dekken!! Zij spelen een perfect
mathematisch spel. Men doet het voorkomen alsof de Onzichtbare Hand van de
Schepper op wonderlijke wijze Zijn tijden in vervulling deed gaan..., doch men
deed het ZELF!!! Het is Kaïn-Ezau achter de schermen!!
R. Naish schreef: "op 11-11 om 11 uur kon het geluid worden gehoord van de
vreugde der naties op deze aarde van het einde der 1e Wereldoorlog in 1918".
Exact aan het eind van de 11e maand nadat generaal Allenby op 11-12-1917
Jeruzalem had veroverd, en op de 11e dag van het verdrag met Turkey ... 31-10-
1918 ... eindigde W.O.1!! Met Jeruzalem 11-11-1917 ging de weg open voor de
komst van de grote Koning Jezus Christus (alias de vrijmetselaars Messias) die in
een grote Maconische Tempel zal zitten.

De KLOK, de KALENDER, het "Heilige LAND" en de Heilige STAD werden
allen (mis)gebruikt door Kaïn-Ezau op geraffineerde wijze om Jakob, het blanke
Israël in het Westen, een rad voor de ogen te draaien Toen op 11-11-1918, zou hét
KRITISCHE UUR der historie zijn ingegaan, hetwelk het NEW AGE-tijdperk
inluidde: Novus Ordo Seclorum, wat ná 70 jr definitief vorm zou moeten krijgen,
nl. 11-11-1918 + 70 jr = 11-11-1988!!
70 jr. is de afronding van een geheel, en heeft veel Bijbelse voorbeelden. Ezau
markeert de "tekenen der tijden" zèlf, en heeft zich geïncorporeerd in het volk der
BARATS of BRITTEN, samen met Kaïn, de oude Phoeniciërs, Hethieten, etc., op
het eiland Albion/Engeland. Zij dicteren hun meesterplan tot wereldheerschappij
via de MATHEMATICA, o.a. vastgelegd in de GROTE PYRAMIDE, afgebeeld op
de USA one dollar.
Het evangelie moest eerst aan de gehele wereld gepredikt worden, en dat heeft Ezau
gedaan, aangegeven door de lengte der galerij in de Grote Pyramide 12 x 153 P"; in
de nacht.van 4 op 5 aug. 1914 verstreek het ultimatum van Kaïn-Ezau aan Jakob,
waarmee de TIJD voor HUN voleinding aanbrak, zie vorige bladzij beschrijving 70
jaren. Het einde dezer eeuw is EZAU, 4 Ezra!
Moest er bij de datum 11-11-1988 nog 3½ jr bijkomen om tot het geplande EEG-
jaar 1992 te komen ?
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Op het jaar van 2x het Christusgetal 888 = 1776 of 16 x 11 op 10-1-1776 begon een
nieuw tijdperk, toen het Britse Ras de baby USA geboren werd. De
onafhankelijkheidsverklaring lag exact 88 dagen daarna, na Paine’s day. De
antichrist werd duidelijker zichtbaar, en de aloude Babylon-ADELAAR had haar
vleugels in Noord Amerika uitgebreid, zie onderstaand vrijmetselaarsplaatje.
Dezelfde adelaar staat afgebeeld op de USA one dollar.
MDC CLX XVI = 1000 + 500 + 10 = 1600
100 + 50 +10 = 160
10 + 5 + 1 = 16
totaal 1110 + 600 + 60 + 6 = 1776.

De Voorkamer der Gr.Pyr. waarvan de schaal 66,6 P" is, geeft het maximum aan
wat de mens kan bereiken, zie vorige pag.
6 x 666 = 12 x 153
3 x 666 = 1998.  Nu, anno 1999, zitten wij in de laatste fase. Dit is geen
voorspelling onzerzijds, want onze tijden zijn in JHWH’s hand, doch een
nachecken van Kaïn-Ezau. Wij zien dat de nucleaire machtsverhouding van de
USA en USSR op dit moment zich als 1 : 6 verhoudt. Achter de schermen zijn het
de Britten die zowel de USA als ZUID en de USSR als NOORD tegen elkaar
uitspelen. Zij doen voorkomen dat ze EFRAÏM zijn, en Manasse de USA zou
wezen = bedrog!! Zij misleiden de massa, en als "BOUWERS" verwerpen zij de
TOPSTEEN.
De afwijkingsfactor van de Gr.Pyr. = 286,P" en demonstreert zulks. Deze fout der
bouwers kwam pas aan het licht doordat de marmeren bekleding eraf is gesloopt.
En zo zal onze maatschappijvorm eerst moeten worden ontdaan van de Kaïn-Edom-
mantel, om de fout te ontdekken, en te zien WIE de échte Jakob is!!!
In de climax van glorie en succes van het Grote Babylon faalt hun systeem door
ongehoorzaamheid aan de Wet van Jahweh, en stort hun systeem ineen, 3 weeën ...
1917,1939 en 1999? dit om plaats te maken voor het Grote Rijk Elohims. Dit is de
BOODSCHAP der piramide!!
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8.17   Britse en Joodse alliantie
Cartyle zegt: De Engelander heeft een Germaans uiterlijk, doch een joodse ziel.
Engelse en Joodse belangen lopen dikwijls door elkaar zodat het moeilijk is om te
bepalen wát Brits en wát joods is.
Bestaat er dan een samenhang tussen het Britse en Joodse volk? De Brits-
Israëlbeweging beweert van wel n.l. dat de Angel-Saksen de nakomelingen van
Izaäk zouden zijn, en dat de Britse troon de troon van David zou zijn. Vandaar de
Britse aanspraken op de profetische wereldheerschappij. Juist in Engeland heeft
echter ook het Joodse kapitaal zich geconcentreerd, en aldaar is het Zionisme
ontstaan.
De Britten en joden zeggen dat de Bijbel hen verbindt. Het Engelse Christendom,
het puriteinisme, is een soort Calvinisme, doch meer Talmudisch.
1. Puritanisme en Judaisme zijn beiden kapitalistische religies
2. Beiden beweren het uitverkoren volk te zijn.
De kern van het puritanisme is Calvijns predestinatieleer, dat niet de offerdood van
Christus de mens in genade Elohims herstelt, maar dat Elohim een genadekeus
maakte van eeuwigheid om een deel der mensen te verkiezen en/of te verwerpen.

De puriteinen zeggen dat er géén bijzondere blijken zijn van deze uitverkiezing, dan
de uitwendige zegen van Elohim in aardse rijkdom.
Kortom: Rijk = uitverkoren, Arm = verworpen.
Hieruit ontstond de uitbuiting van de armen door de rijken, en ontsproot de Engelse
ziekte, het Manchesterdom.
In aardse voorspoed bestaat dan ook de joodse vroomheid, Deut.15:6 en Spr.15:6.
Hoe die rijkdom verkregen wordt doet er niet toe, als je het maar hebt, zegt men.
Het innerlijke van de joodse religie is dan ook een "Heerschappij-karakter". Jahwe-
Elohim is de grote boekhouder en beloont de goede en rijken, en verwerpt de
kwaden en armen.
Het is het NOODLOT dat de Britten en joden superrijk zijn en de rest van de
wereld arm is. Via uitbuiting en allerlei manipulaties continueert men zulks.
De puriteinen staan hierin dicht bij de joden en vér van het Christendom (het échte),
zó zelfs dat de aardsbisschop van Canterbury bidt tot de joodse God jahvé. Het
kapitalisme en Imperialisme der Britten heeft aldus een Oud Testamentische
ondergrond, d.w.z. joods.
CromweIl droomde van een verzoening tussen Oud en Nieuw Test, tussen de joden
en Britten, om tezamen één wereldheerschappij te vormen.
Het is alles superbedrog van Kaïn en EZAU, die zich vermomd hebben tot Izaäk en
JAKOB. De zespuntster verraadt deze kinestiese eenheid, twee inelkaargeschoven
driehoeken.
Van alle Germaanse stammen hebben alléén de Angelen en Saksen hun genealogie
behouden, en deze gaat terug tot Odin en Wodan.
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De Britse bevolking bestaat uit Iberisch, Kelten, Romeinen, Germanen,
Scandinaviërs, en de Normandiërs zorgden voor de afronding van het geheel.
Assimilatie van volken vindt slechts plaats als er een hógere beschaving aanwezig
is. en die was er n.l. de Phoeniciërs, Atlantiden of Ariërs.
De Gallo Bretonse bisschop G. Monmouth maakt in zijn boek
"History of the kings of Britain" duidelijk hoe de middeleeuwse fantasie werkte. Uit
zijn boek zijn de verhalen van Brutus en de ridders van de Tafelronde ontsproten.
Brutus de kleinzoon van Aeneas de Trojaan, en zo ging men vanlieverlee de Britse
Vorsten vergelijken met DAVID.
De Engelse monniken zijn degenen die zorgden voor de fantasie om de afstamming
van Noach, Sem en Adam te herleiden (Leon Poliakor in "De Ariese mythe").
Het ging de monniken niet om een semietische afstamming in moderne zin, nee,
men probeerde slechts het koningshuis gewijd te maken door het verwant te maken
aan de Hebreeërs.
Uit deze fantasie heeft de Brits-Israëlvisie munt geslagen, alsook de joden. De
joden zeggen dat Sem de hogepriester Meichizedek was, en vandaar dat Wodans
genealogie tot Sem teruggaat. Op deze manier noemen alle Britse koningen zich
"gezalfden des Heeren". De inwijding van Britse koningen eindigt dan ook altijd
met Ps.89:35 "Hoe zou Ik aan David liegen".
De Engelsen hebben zich de eeuwen door vereenzelvigd met het oude Israël, en dat
het gehele volk "profeet" was, naar de wens van Mozes. John Sedler, vriend van
Cromwell, vroeg zich af of de eerste bewoners van Engeland misschien
PHOENICIËRS waren, en of de DRUÏDEN sons KANAÄNietEN waren.
Deze man sloeg de spijker op z’n kop!!! Hij had gelijk!
Een neef van Francis Bacon (onecht kind van Queen Elisabeth) Nathaniël Bacon
zei dat Elohim de Britse eilanden uitgekozen had voor de enige joodse natie.
Volgens Bacon was de samensmelting der volken en rassen in Engeland een teken
van Elohims uitverkiezing, en het betrof de Germanen.
Alle rassen in Engeland zijn van Germaanse afkomst, van het NOORDSE Ras,
behalve de Normandiërs.
Dit Noordse Ras der Ariërs heeft haar bakermat gehad in de Hymalaya, en was
bestemd om de wereld te overheersen, meent men. De Ariërs zouden alleen subtiel
kunnen denken, de échte Semieten niet. De Feniciërs, of phoenix-wezens zouden
van Arische oorsprong zijn.
Al met al geen reden voor Engeland om trots op te zijn, en de misleiding is groot,
gebaseerd op fantasie van monniken!
Zonder deze feiten in Uw achterhoofd zult U niets kunnen begrijpen van de huidige
wereldpolitiek!
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8.18   New Age symboliek
De merktekenen van het "beest"zijn duidelijk herkenbaar wanneer wij de diverse
new-age-symbolen onder de loep nemen.
Het Alziend Oog is van de Egyptische zonneGod -- de moeder Godin-religie
HATHOR, de mistress van de vulva/vagina, de Godin der dronkenschap, parties,
dans, sexualiteit.
De regenboog welke men gebruikt (hier niet weergegeven) heeft niets met NOACH
te maken, doch is zwarte magie uit Haïti en Afrika, en ziet op het huwelijk van de
Regenboog-God met de serpent-God (zie W.Davis: The serpent and the rainbow).
De regenboog van de new-agers is afkomstig van het Tibetaanse Hinduïsme, zoals
bij Djwhal Khul.

Het allermooiste (!) symbool vindt u hiernaast: de YIN & YANG in combinatie met
de mercuriusstaf. De witte zijde toont het gelaat van de moeder GodIN, en de
spiraal vanuit de hersens/centrale zenuwstelsel wordt gevoed door twee serpents ...
voor SERPENTINE SPINALIS POWER. Het is een imitatie van de wortel 5
spiraal.

In de ICO kunnen wij alle solids plaatsen. 
Vanuit de ico komt de pentakube tot leven, uit de Vader komt het Woord/de Zoon,
zie fig. 9.3.
De voortbrenging loopt via de 6-wording, en verloopt SPONTAAN bij de
penta/dode, als resultaat van natuurlijke kruising van alle inwendige stralen der ico.
De ico en dode zijn elkaars spiegelbeeld, beiden zijn samengesteld uit 30 lijnen.
De ico heeft 20 vlakken en 12 lijnen.
De dode heeft 20 lijnen en 12 vlakken, zie fig. 9.5.
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In de dode zit de kkubus, zie het topvlak 1,2,3,4 en de zijkant 3,4,5,6 en 1,4,5,7. In-
uit de Zoon is de ganse cosmos voortgekomen. Lucifer hanteert het SPLIJT-
principe, ook de 6, en laat via een diagonaal /2 in de spiraal gevoed worden door
twee serpenten, zie afbeelding.
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8.19   De geboorte van de USA
In 1620 scheepten een honderdtal Engelse Calvinisten zich in, die vervolgd werden
wegens de door hen gestichte onafhankelijke kerken, en vaarden met de
MAYFLOWER richting Amerika.
De zogenaamde puriteinse kolonisten, PELGRIMS, 120 passagiers.
In 1609 waren zij uit angst voor vervolging eerst naar Amsterdam en later naar
Leiden gevlucht.
In Plymouth kwamen zij aan op 11-12-1920.
In Holland hadden zij vrijheid, doch voelden zich als vreemden. Zij vaarden naar
Amerika en sloten in de kajuit een overeenkomst tot gehoorzaamheid aan de wetten
... wat het begin is van de Amerikaanse democratie, naar Atheens voorbeeld van
SOLON 640 BC = Deïsme.
John Carver werd gouverneur. De puriteinse groepering besloot om in 1630 over te
steken naar Massachussets.
In 1609 kwamen Hollanders onder leiding van Henry Hudson en stichtten Albany
en NIEUW AMSTERDAM.
In 1664 kwam de hertog van YORK met een vloot en vernietigde de Hollandse
schepen en doopte de kolonie om tot NEW YORK. Introduceerde hij gelijk de
VRIJMETSELARIJ in AMERIKA?
NEW YORK = TYRUS, en de geboorte van dit Filistijnenland met de grote steden
ligt in SION/Holland, psalm 87.
In 1775 werd het verzet tegen de Engelse belastingen en overheersing zo groot dat
George Washington de leiding nam en de vrijheidsoorlog begon. In deze tijd ging
men zich AMERIKANEN noemen.
In de onafhankelijkheidsverklaring van 1776 vond men de belangrijkste kenmerken
van de revolutionaire ideologie der VERLICHTING: "Alle mensen zijn gelijk -- dat
de Schepper hen bepaalde onvervreemdbare rechten gaf, etc."
USA = Uncle SAM
Sam, van Sammuel, betekent GIF
USA = Oom GIF !!
Dat de Vrijmetselaars op de onafhankelijkheid hun stempel drukten, bewust ...
kunnen wij zien in het verloop
1763 Engeland verklaarde het land van de USA tot de Mississippi als BRITS. Tel

daar 13 jaar bij =
1776 toen vormden de Illuminati het GREAT SEAL, en 66 dagen later

p r e s e n t e e r d e  V r i j m e t s e l a a r  J e f f e r s o n  d e
ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING. Deze verklaring
verenigde de  13  Vr ijmetselaarskolonies  onder  de
HEXAGON/Davidster, PAX JUDA, regerend over pax ROMANA*s
ADELAAR. + 13 jaar =

1789 de Rothschilds financierden de FRANSE REVOLUTIE, en nam het PAN
ROMANA over in EUROPA.
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In het GREAT SEAL o.a. de pyramide, wat de geheimen bewaart van Ammon,
Horus, Ra, Osiris en Toth, de basis van de Hermetische mysteriescholen.
De kwaadste plaag op deze aarde is dat de Boze de waarheid gebruikt om dezelve te
verstrooien.
Het christendom moest alzo dienen als sluier voor het bedrog. Zo werkt het Britse
Imperium met de waarheid vermomd via allerlei vertakkingen, zoals vele bedrijven
werken onder een BV-naam, wat niet de naam van de eigenaar
is. Zo is de BRITS ISRAËL VISIE Niet christelijk, maar een politiek instrument
van het IMPERIUM. Satan verschijnt als LICHTENGEL en verkondigt een
verdraaide waarheid.
Op gelijke wijze dirigeert het BRITSE IMPERIUM het KAPITALISME EN
COMMUNISME om de nieuwe wereldmacht/orde te vestigen. Het is voor de 1e
maal in de historie dat een wereldrijk van mensen zichzelf Elohim maakt, n.l. het
BRITSE.
Satan werkt met tegenstellingen, en vanuit Londen is het Kapitalisme in de USA
gebouwd, en is anderzijds het Communisme gefinancierd, en het land Palestina van
de Palestijnen afgepikt en aan de " joden" gegeven.
B.I. Identity, o.a. als Herbert Armstrongs Echte Waarheid, is de weg naar
wereldregering, met geestelijk communisme en bedrog. Hun Christus en antichrist
is er slechts nóg één erbij.
Christendom wordt gebruikt voor de grootste criminaliteiten, o.a. het terreur der
Joden in Palestina.
Zij menen ongestoord hun gang te kunnen gaan, en de USA beschouwt de staat
Israël als heilig; is haar beschermvrouwe.
De internationale vrijmetselarij is een groot complot tegen de SCHEPPER en ware
menselijkheid.
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Nostradamus voorspelt VUUR over dit GROTE BABYLON ... NEW YORK
= TYRUS

15 graden van de grote Piramide/ 33 graden en 440 graden
New York ligt 300 miles ten zuiden van de 45e paralel, dicht bij de 41e.
Nostradamus zegt: Op 45 graden zal de hemel branden. VUUR nadert de grote
nieuwe stad. Een grote knetterende vlam zal ontstaan.

Dit moet op  New York zien, een nucleaire Holocaust.

Mr. Noorbergen denkt: het zal een config-systeem zijn wat daartoe gebruikt wordt.
(closter orbital nuclear fire weapon for light atmospher ignation) gelanceerd vanuit
CHINA.

Amerika: NU OF NOOIT.
Nee, geef mij Holland maar; hoewel hier geestelijk Egypte is, en Sodom en
Gomorra.
Hier is echter de KERN van SION, het GILEAD.
De veilige SCHUILPLAATS waar DAVIDS vervallen HUT hersteld gaat worden.
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8.20   Het Witte Huis
Iedereen weet dat het Witte Huis in Washington staat en de woning is voor de
zittende president. Weinigen weten echter dat dit Witte Huis een schepping is der
Vrijmetselaars.
De Franse koning Johan de Goede 1351 richtte de "Ordre de la maison blanche" op
= de Witte Huis Orde.
Dat men wit verkoos is geen toeval. Wit is de enige kleur die alle kleuren in zich
bezit, door Alchemisten meest gebruikt.
Sinds 1902 draagt de woning van de president der V.S. ambtelijk de naam"Witte
Huis*.
Achter en in de hele bouw van dit huis schuilt de symboliek der Vrijmetselaars om
het "centrum der wereldheerschappij" uit te beelden.
De Vrijmetselaars (satanisten) kopiëren alles uit de Bijbel en hebben bij de bouw
van het Witte Huis de Tempel van Salomo voor ogen gehouden, waarvan de muren
eveneens wit waren, met daarbij de uitgebeelde tuinen, en een plafond met sterren
(vlgs Phl.Josefus).
Wit is het symbool van de onschuld en vrede (de witte vredesduif, en witte
keursteen uit Openb.)
De franse koning Heinrich II had als symbolische mondspreuk
"Donec Totum Impleat Orbem" = Totdat de ganse aarde bedekt is.
Met de mond spreekt men oprechtheid, het witte werk. Uit de mond gaat
invloed en macht. Vanuit het Witte Huis zal de ganse aarde geregeerd worden door
iemand die met de MOND bevelen geeft over vuur en zwaard

Wij tellen 21 ramen aan de voorzijde, plus één deur, = 22 openingen. Het
Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters.
Vlakbij het Witte Huis ligt de onderaardse stad "Mount Weather", dewelke in
regelrechte verbinding met elkaar staan.
Het is de onderaardse schuilkelder voor de Witte Huis staf en de regering.

Het Capitool is het regeringsgebouw, is eveneens een ontwerp en schepping der
Vrijmetselaars, evenals de diverse monumenten voor presidenten en andere hoge
figuren o.a. Th.Jefferson.
Het Pentagon Gebouw "de Mozesburcht" is eveneens hun schepping.
De tuinen en plantsoenen bij en rond deze gebouwen zijn allen ontworpen door de
Vrijmetselaars en beelden hun instrumenten of gereedschappen uit. Zie de
afbeeldingen van het Grote Park in Brussel (Nato).
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De viering van het Hiramritueel vindt zijn culminatie tijdens de Nieuwe Maan (Jes.
1:13,14-Hos.5:7). De Bijbel veroordeelt dit feest en zegt erbij dat de Wederkomst
des Heren vlak vóór zo*n feest zal plaats vinden om de "Nieuwe Maan" (Nieuwe
Wereldorde) te vernietigen (Joël 2:10,31). De Hiramisten wéten dit. Hun God
Baphomet vertoont de verandering van de Maan in het Laatste kwartier in een
duistere ‘laan. Ze zijn daar dan ook heel bang voor, en de gelanceerde Spaceshuttle
van de Amelekieten heeft geen andere betekenis dan een ruimte-oorlogsschip te
bouwen om een eventuele invasie van buitenaf het hoofd te kunnen bieden.

De Salomonse Hiram-religie kreeg een geduchte knauw toen het Joodse volk in het
jaar 70 n.Chr. door troepen van keizer Vespasianus werd vernietigd.
Het centrum van Amelek was gevestigd in het Huis van Herodes, dat zijn zetel
daarop verplaatste naar Armenië (Jew.Enc.art. "Armenia" en Ewald ‘s History of
Israel, Vol.V).
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Het nageslacht van Herodes* zoon Tigranes (volgens Flavius Josephus) leidde zijn
volk tot overheersing der Khazaren die geheel tot het Joodse geloof overgingen
(Koestler’s "The 13th Tribe").

Het is deze - aan de 12 stammen Israëls toegevoegde - 13e stam die uiteindelijk zijn
stempel drukte op Amelek*s Amerika, wiens grootzegel duidelijk verraadt van
waaruit en uit welk volk de " Nieuwe Wereldorde" zal gemaakt worden als vijand
en tegenhanger van Elohims Wereldregering: het Pharizees Centrum werkt vanuit
de Khazaars-Joodse bevolking in wiens lichaam geen druppel Joods bloed vloeit:

- Die zeggen Joden te zijn, maar ze liegen,
ze behoren tot de kerk van Satan - Openb. 2:9/3:9

Het was LE COUTEULX in zijn boek "Les Sectes et Sociétés Secrètes" (1863) die
wees op de geheime orde der TEMPELIEREN die de ideeën van de
HACHICHIENS - de Khazaarse orde der Moordenaars - naar SCHOTLAND
bracht (dat was in het jaar 1307 n.Chr.). Dáár noemden zij zich " De zonen van
Jacob" (zoals de 13e stam zich zo graag leugenachtig noemt) en vormden een
Nieuwe Orde, die der Hiram-gelovigen of de Vrijmetselaars der Schotse Rite.
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De macht van de USA reikt van pool tot pool, en schijnt te tanen, doch in
werkelijkheid wordt deze macht steeds groter, doordat de USSR geheel onder
commando staat van Washington, de Mozesburcht (Pentagon-building).
In Washington staat de Nw Tempel voor Jehova, een wit marmeren obelisk van 100
meter hoog, en zitplaatsen voor 99 senatoren + één = 100. Het Pentagon building
heeft een vijfpunt vorm, en vlak daarbij ligt de grootste onderaardse schuilstad
Mount Weather.
De wereldwijde broederbond der Vrijmetselaars zijn de vereerders van de aloude
Getallencultus. In hun loges ligt de Bijbel open bij Joh.1 :1.
Zij menen dat vlgs Gen.26:4 hún de wereldheerschappij is toegezegd en gegeven.
In de Vrijmetselaars-Kazaren, temidden van een veelrassig Amerika, beeldt de
Goddelijke drieëenheid zich uit (zegt men) n.l de éénheid van bloed, de éénheid van
Godserkentenis, en de éénheid van buitentijdelijke zielekracht om de wereld zich
onderhorig te maken. Het vuur dat Mozes ontstak op de Sinaï brandt nu in de toorts
van het Vrijheidsbeeld, en zal eens alle wederstrevige volken verteren. Ja, zij
beschermen ons Westen!!!!
Nu begrijpen wij eveneens waarom er zoveel Joden (Kazaren) uit Israël vertrekken
naar de USA. Zij verwachten echt niet in Israël de komst van hun Messias, maar in
de USA. De USA is het Nieuwe Israël, de 13e stam, oftewel EXXON.
Zij komen echter bedrogen uit, want de nieuwe toekomst is voor het echte Israël,
meest wonend in de Westerse Kustlanden.
Uit de Telegraaf 23-12-1980 JODEN VERLATEN MASSAAL ISRAËL.
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Uit bovenstaande afbeelding stammen de symbolen van het Zionisme, van het
Christendom, en Mohammedanisme, resp.: de Davidster, Kruis en halve maan.
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8.21   Amelikaanse wereldheerschappij
Voor de meeste mensen is het wereldgebeuren onbegrijpelijk omdat ze niets van de
Vrijmetselaars, de Kazaren en hun geloof weten. Deze pseudo-Joden nemen veel uit
de Bijbel over. Jehova zou immers in het duister wonen, welnu, dat is door hen
afgebeeld in een zwarte mannen-grafsteen, te zien in de Vrijmetselaarstempel in
Berlijn. Naast deze zwarte steen staan de 2 zuilen Jachin en Boaz. Mogelijk heeft de
Adelaar in het Amerikaanse grootzegel eveneens de zwarte steen in het bovenste
deel van het borstschild, hoewel op sommige foto’s blauw. Voor niet-ingewijden is
alles onbegrijpelijk.
Berlijn moest de getuigenstad zijn voor het nieuwe type mens, aldus de
burgemeester, eveneens een vrijmetselaar. Vandaar dat Berlijn als een eiland lag in
O-Dld, hetwelk iets eigenaardigs is.

De Zwarte Steen van Jehova.

Jehova = 1; de Gouden snee is 1,66.

De Duitsers moesten via dit Kazarenzaad omgeturnd worden tot nieuwe mensen.
Otto Braun zei dat de Jehovasteen toen (in 1930) 45.000 D.mark kostte. Alle heilige
verhoudingsgetallen moesten in deze steen aanwezig zijn om de Eéne Jehova
aanschouwelijk te maken. De Russen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog deze
tempel niet beschadigd.
Getallen worden door hen gebruikt om begrippen aanschouwelijk temaken. Uit
Jehova komt de één, en uit de één : 

formule

en deze formule beheerst de gehele religieuze bouwkunst, te lezen in Ex.26. en
andere delen waar de Tabernakel en Tempelbouw zijn beschreven. Deze zwarte
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steen is geheel ontleend aan het arsenaal der Theocratie, de Bethelsteen uit
Gen.28:11.
Zo*n zelfde soort meteoorsteen beeldt eveneens de Zoon van de Profeet uit,
Mohammed, in de Kaäba te Mekka, alwaar de gelovigen deze kussen.
Berlijn had onder de Rothschilds de wereldhoofdstad moeten worden, via Hitler.
De Rockefellers hebben dit weten te verhinderen, en de adelaar moest en zou in
Amerika = Amelek triomferen. De W-Duitse adelaar werd door de Vrijmetselaars
ontworpen en is niet symetrisch en kan niet goed vliegen. Nee, Washington zal de
wereldhoofdstad zijn, en vandaaruit de wereldheerschappij met het nieuwe
menstype, de Kazaren. De ziel van het pseudo-joodse kazaargeloof is
WERELDHEERSCHAPPIJ onder één God, met één hart, en het volk als één
kudde.
De Sovjet staat geheel onder controle van de Kazaren vanuit de Mozesburcht bij
Washington. Ook Rome heeft zich voor deze macht gebogen. Stalin brak de macht
der Grieks kath.kerk omdat deze niet mee wilde, en indien het Protestantisme niet
mee wil zal het eveneens gebroken worden. De USA steunt met de Dollar (ika) de
Tiara, want de bezittingen van de Heilige Stoel kwamen in het gedrang der
Rothschilds. Het verband tussen Religie en kapitaal is vlgs de Kazaren Bijbels,
want de Priesterkaste heeft altijd het volk uitgebuit. Van Mij is de gehele aarde,
zegt Jehova, en de Kazaren stemmen dit toe en veroveren alles, desnoods met het
zwaard.
De hedendaagse omwenteling (de grootste sinds het Romeinse Rijk) voltrekt zich in
het symbool van de vijfpuntster van Mozes. De Westerse volken hebben de vlakken
van deze ster gesloten, ziende op het feit dat hun land en bezit veilig is gesteld
onder de Amerikaanse Atoomparaplu.
AMERIKA is niet MANASSE

Hoewel het grootste gedeelte der Brits-Israël mensen meent dat de USA Manasse is
(ik dacht dat vroeger ook) moeten wij na dieper onderzoek concluderen en
vaststellen dat dat Niet het geval is. EFRAÏM zal n.l. GROTER zijn dan
MANASSE!
Efraïm heeft het eerstgeboorterecht ... Gen.48:14 en Jer.31:9.
Ook is Manasse niet de 13e stam (daarover heb ik reeds veel geschreven). Wat de
USA allemaal aan emblemen en wapenschilden heeft met daarop de zgn. Israël-
identiteitstekens is NietS dan een door de vrijmetselaars gemaakt PLAGIAAT.
De Adelaar in het Grootzegel komt van de stam Dan, terwijl de pijlen en olijven
van Manasse komen. Alleen de aantallen komen niet overeen. Dat de Amerikanen
uit Egypte een Monolite hebben verscheept en in New York hebben geplaatst aan
de Hudson in het Central Park zou dan ineens HET bewijs zijn dat de USA toch wel
Manasse is, want -- de andere Cleopatra naald staat immers in Londen aan de
Thames, en Engeland is Efraïm, dus moet USA Manasse zijn ! Nou gaat zoiets
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lekker niet op. Wij zetten hier in Nederland een Piramide en zeggen dan: Nederland
is klein Egypte!
Hoe is het gegaan? Eerst gingen de Pelgrimvaders 13 jr naar Holland en keerden
toen naar Engeland terug, en vandaar met 120 pers. naar de USA in de Mayflower,
gefinancieerd door Jacobijnse Amelekieten uit Frankrijk.
De staat USA is ontstaan uit een revolutie tégen de TROON des HEEREN in
Gr.Brit. en Nederland, resp. Efraïm en Manasse.
Vanuit deze landen hebben de vrijmetselaars hun nieuwe staat gebouwd. De
ontwerpers van het Amerikaanse grootzegel - Franklin, Jefferson en Adams -
hebben de ADELAAR herleid uit Ex.19:4, en zij werken uitsluitend met het Joods
geluksgetal 13, alsof Manasse de 13e stam zou zijn. Manasse had echter geen 13
maar 10 pijlen met 7 pijlpunten in zijn embleem (10 pijlen waarvan ze onderaan
gebundeld zijn en er slechts 7 punten zichtbaar zijn).
Alléén Nederland heeft een leeuw met 7 PIJLEN.
Gen.48:19. Manasse zal ook tot een groot volk worden; nochthans zal zijn kleinste
broer Efraïm GROTER worden dan hij, en zijn (Efraïm) zaad zal een volle menigte
van volkeren worden. Nee, niet Manasses kinderen worden tot een menigte
volkeren, zoals men dat in de USA wil zien, maar Efraïms zaad, n.l het BRITSE
GEMENEBEST - GROOT BRITTANIË met de vele koloniën.
Nederland=Manasse zal ook groot zijn, met veel koloniën, maar niet zo groot als
Engeland.
De USA kan niet Manasse zijn, want de USA is wel ik weet niet hoeveel maal
groter dan Gr.Brittanië.
De naam Heber = koloniserend, en de Israëlvolkeren in W-Europa zijn de grootste
koloniserende volkeren ter aarde.
Dat de stam DAN zou zijn uitgevallen en Manasse in diens plaats is zeer onlogisch.
Uit ALLE stammen worden 12.000 verzegeld, en zou ineens DAN afgevallen zijn,
terwijl Jozef driedubbel vertegenwoordigd is ? Nee, zoals de lijst in Openb.7 staat is
niet goed vertaald. Een koptische vertaling leest inderdaad DAN, en waarschijnlijk
is er in later tijd van DAN een letter veranderd n.l. in MAN, en van Man heeft men
Manasse gemaakt. Die koptische vertaling stamt uit de 3e eeuw n.Chr. Dat Dan een
slang is is Niet negatief, maar het is een ZEGEN, een positieve eigenschap van deze
RECHTER-stam. Niet MAN-asse zal zijn volk richten, en niet de USA zal het
wereldgericht voltrekken, maar DAN zal zijn volk richten. Denemarken zal nog een
grote rol spelen in de eindtijd, let daar goed op!
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8.22   De USA is het Internationale joodse koninkrijk
Rockefellers grote oliemaatschappij EXXON betekent: Joods Koninkrijk - volgens
Miriam Webster’s Dictionary.
In 1774 werd in Bretagne een handelscompagnie opgericht om de USA van allerlei
wapens te voorzien voor zijn strijd tegen de Angel-Saksen uit Groot Brittannië.
Vanuit Amerika werd in 1923 ook gezant SINCLAIR (De Saint-Clair) naar de
U.S.S.R. gezonden om dáár de Baku-olievelden te bemachtigen.

De Niebelungen zochten naar een schat met magische krachten. Net zo goed als de
Israëli*s (mannelijke vorm) weten dat zij geen Israëlieten zijn, wisten de
Merovingers dat zij niet behoorden tot de 12 stammen. Daarom maakten zij zichzelf
tot de ‘13e STAM VAN DE PIRAMIDE’.
De Oprichter van de "Herstelde orde van de 13" was Benjamin Franklin. Hij werd
op 3 febr.1730 door Voltaire ingewijd in de Loge van St.Johannes van Jeruzalem -
een vervolg van de Orde der Tempeliers.

Het Grootzegel vertoont de Piramide van de 13 (13 stenen en 13 letters) met
daaronder MDCCLXXVI, een moeilijke manier om 1776 uit te drukken, het
geboortejaar van de U.S.A., de Novus Ordo Seclorum, de Nieuwe(Hernieuwde)
Wereldorde der Filistijnen.
De cijfers geven aan
1000-500-100/ 100-50-10/10-5-1
Dat is een herhaling van het getal 151, driemaal.
De Levensboom van de Merovingse Piramide - ook te vinden rechts boven het
wapen van De Rothschild - heeft 3  stammen, met de 3e als belangrijkste. Dat wil
zeggen dat er eigenlijk staat dat hun Piramide een hoek heeft van 51E 51' 51".
De echte Piramide heeft een hoek van  51E 51’ 14,3" met een cirkel hieruit
voortvloeiend van 36524 éénheden (35).
Dit getal is het exacte aantal dagen van een jaar (zonder komma), dat wil zeggen:

- 12 maanden  - naar de 12 stammen Israëls.

De Piramide der Merovingers echter, met een grotere basishoek, heeft een cirkel
van ongeveer 395 éénheden, dat wil zeggen
- 13 maanden  - naar de 13e stam der Filistijnen.

De aarde kan deze 13e maand verkrijgen als zij in een van de zon verder liggende
baan komt te liggen - mits het de Technologen gelukt om de aarde uit haar huidige
baan te krijgen met behulp van atoom-ontploffingen.
EN DAT IS NU PRECIES WAT DE NASA OP HET OOG HEEFT
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(men verwacht één dezer jaren op de zon een Helium-explosie die de aarde kan
verbranden. Om dát te ontwijken moet de aarde uit haar baan getild worden. De
voorbereidingen daartoe zijn al in een heel ver gevorderd stadium!).
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8.23   De zonnepoort, komst Messias
Men leze in dit verband Jesaja 41:2 Wie heeft van de Opgang dien Rechtvaardige
verwekt, en Jes.41:25 Hij zal komen van de Opgang der Zon, en verder Jes.45:6,
59:19, Mal.1:11, 4:2, Openb.7:2.
De Opgang der Zon ligt in het Noord Oosten, via de Beeringstraat. Vanuit die hoek
komt de Messias. Maytreia - Zeus.
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Natuurlijk weet iedere Jood zulks, veel beter dan een Christen dit zou moeten
weten, en vandaar de Joodse aktiviteiten in de Beeringstraat zoals wij eerder
melden.
Hoe vals de Edom-Jood ook is, nochtans neemt hij het OudeTestament serieus om
toch vooral niet als leugenaar openbaar te komen. De Jood moet immers deze feiten
letterlijk aanvaarden om straks de vruchten van het "uitverkoren volk" te kunnen
plukken. Vanuit dat geavanceerd gezichtspunt moeten wij hun streven bezien. Dat
er een heel ander Israël is is voor de christenen nog steeds verborgen.
Si vis pacem, para bellum = op deze wijze gaan wij onze vrede tegemoet, gelijk als
in de oorlog.

Ziende de wel heel eigenaardige plaats die de Khazaren hebben uitgekozen als
SCHUILPAATS, namelijk de bodem van de zee waar de DEMONEN van de
Zondvloed zich verblijven (zie o.a. Job 26:5), en ook gezien de naam
"ZONNEDOORGANG", hebben wij ons in herinnering gebracht de opdracht die
Elohim aan Mozes gaf om de tempel op aarde in te richten als afbeelding van de
dingen in de hemel:

- Want de aardse dingen zijn een afbeelding en
schaduw van de hemelse - Hebr. 8:5

Iedere astronoom weet dat de ZON niet stil staat in de Galaxie, maar dat hij met een
snelheid van 19,4 km per seconde zich beweegt naar Delta Hercules op 18 uur 04
min + 30 sec.
Dit is de Zonnedoorgang of Zonne-apex, het ongelooflijk sterke magnetische Punt
waar de Zon naartoe wordt getrokken. Dit punt ligt vlak naast de KOP van de
DRAAK.

Een reiziger die in het Melkwegstelsel verloren is geraakt en die de Zon probeert te
vinden, doet er daarom goed aan eerst de Kop van de Draak te vinden, want
daarlangs ligt de POORT van de ZON.

Omdat de CONTINENTEN op aarde het spiegelbeeld zijn van de
STERRENCONSTELATIES, is het heel heel merkwaardig te moeten noemen,
dat uitgerekend dáár waar Hercules en De Draak samenkomen, de Khazaren hun
Tempel hebben gebouwd. Zij verwachten en werken ernaar toe om APOLLO zeer
binnenkort de macht op aarde te laten overnemen!
Jimmy Carter’s Transport- en Energie ministerie was er geheel op ingericht, evenzo
dat van Bill Clinton.
Wetende dat Sovjet Rusland geheel afhankelijk is van de steun van de U.S.A.,
vragen we ons af of nu de tijd gekomen is dat de grote verwoesting die de Bijbel
Assur of Rusland toeschrijft, is aangebroken.
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H E T    O O R D E E L

Men leze Amos 9:2, Jes.14:13 en Obadja vers 4.

De westkust van de U.S.A. wordt geheel overheerst door de ROCKY
MOUNTAINS die onderzees doorloopt naar Alaska.
Ze worden door de Indianen genoemd: DE EEUWIGE BERGEN.
Ernaast ligt de levensgevaarlijke ST. ANDREASBREUK  waarvan iedere geoloog
weet dat eens op een dag deze scheur zal openbarsten en grote steden als San
Francisco en Las Vegas in de Pacificoceaan ten onder zal gaan.
En het zijn deze Eeuwige Bergen die het eerst, het allereerst door Elohim’s wapen
zal worden getroffen.

In Jes.14:13 staat: Zetelen zal IK op de berg der Godenvergadering in het
HOOGSTE Noorden. De Koning van Babel zal aldaar vallen, en het dodenrijk
komt om hem in beroering met de vraag: Hoe zijt Gij uit de hemel gevallen,
Morgenster? Gij hebt toch in Uw hart gedacht: Tot de hemel wil Ik opstijgen, boven
de sterren van Elohim (de ruimtevaart projecten) en dáár richt Ik mijn troon op. Ha,
in de hel is hij geploft.

In Zach.1 worden de 2 bergen in de nauwe doorgang de Beringstraat weerskanten
TWEE MIRTEN genoemd. Hadas = mirte, loofboomhout voor het Loofhuttenfeest.
In Zach.6:1 worden deze twee bergen genoemd van KOPER te zijn.
De mirte ziet op het moment van het einde, de overgang van het 7e naar het 8e, (de
G8 van heden, de rijkste industrielanden) de nieuwe wereld na de ondergang van
Gog en Magog. De wederkomst van Jezus zal dan ook zo goed als zeker op een
Loofhuttenfeest plaatsvinden waaraan vooraf het Bazuinfeest en de Grote
Verzoendag gaan.

Vanwege de val van de Koning van Babel (de Leiders) komt het dodenrijk in
beroering, dáár waar de voorgeslachten van deze Leiders reeds levend begraven
liggen, en .... zal dat zijn juist in de Beringstraat?

In die tijd van Babels val wordt tegelijk de weg bereidt voor de koningen die van de
OPGANG DER ZON komen.
Het is dikwijls uitgelegd dat men in deze koningen Japan en China meende te zien.
Niet alzo. Het gaat hier over de komst van Jezus vanuit of via de Zonnepoort, en
met Hem de mederegeerders, o.a. de koningen uit Davids huis, voor het nieuwe
gecompleteerde Israël waarover het LICHT des Heeren zal komen, n.l. de tiende
planeet, Jes.60:1.
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Letterlijk staat er voor "de weg bereid voor de koningen" hodos, dat is regime. Er
komt een nieuw regiem van Davidische koningen met de WET Elohims als enig
richtsnoer voor de totaal ingestorte maatschappij. In het Babylonisch systeem gaf
men de Wet Elohims geen kansen, maar nu komt een letterlijk regime, het Rijk
Elohims --- wie niet luistert krijgt de klappen, Ps.2, en Egypte krijgt geen regen bij
ongehoorzaamheid. De instorting van het Babylonisch systeem bereidt voor ons de
weg tot de nieuwe orde. Wij zien het Babylonisch systeem reeds wankelen en de
dollar zal binnenkort geheel instorten, met als einde dat geheel Babel d.m.v.
nucleair geweld zal vernietigd worden.
Opmerkelijk dat zelfs de breuklijnen beginnen te beven, 19-9-1979 de aardbeving
in Italie van Napels tot Pisa, en het Grote Babylon ligt tussen de twee breuklijnen
in, n.l het Roergebied en Z-Dld.
Al met al een spannende tijd, reden te over om ons hoofd omhoog te heffen.
De zon beweegt zich in het heelal naar een ster in Hercules, tegen de Drakenkop
aan, boven de Beringzee. Venus komt uit het sterrenbeeld Leeuw op de aarde
afstormen, waarschijnlijk doordat de zon im- en explodeert. De zon staat in het
sterrenbeeld Leeuw en Venus komt als het ware achter de zon vandaan. Venus moet
je altijd in de buurt van de zon zoeken, nooit meer als 48E daarvan verwijderd.
Venus kan als Avondster én Morgenster funktioneren. Gedurende haar westelijke
elongatie (afstand die wij tussen de zon en Venus zien) is Venus Morgenster en
blinkt ze het helderst, daarna gaat ze naar Oost en wordt Avondster. In 8 jr
beschrijft Venus in de ruimte een 5-punt, het Pentagram, wat overal in de natuur is
terug te vinden. Volgens dit 5-punt principe is de Tabernakel, de Tempel, de Grote
Piramide en het Nieuw Jeruzalem gebouwd. De 5-punt van Venus verplaatst zich in
1200 jr langs de Dierenriem. In de oudheid was de 5-punt reeds het belangrijkste
aan deze planeet, en werd ze daarom “Godin der schoonheid” genoemd. In
Op.22:16 is de Morgenster Jezus Christus (phosphoros), de blinkende. In Jes.14:12
de antithese, het tegenbeeld.
In 6000 jr zal de 5-punt van Venus 5x rond de Dierenriem gaan.
Venus had dit voorjaar 1999 een samenstand met Jupiter. Op 5 -5-2000 zullen alle
planeten op een rei staan, zoals dat tijdens de zondvloed eveneens het geval was. 
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8.24   Wereld aan rand katastrofe
Hieronder ziet U het Hoofdkwartier der strategische Atoom-bomkommandopost
van de USA Luchtmacht in Omaha, Nebraska. Dit is het zenuwcentrum waarin alle
gegevens over een atoomoorlog zijn opgeslagen. 35 jr geleden ging dat nog met
elektronische rekenmacnines, maar nu gaat dat met de computer, het kunstmatige
intelligentiesysteem, hetwelk een wereldwijde vredeszekerheid moet verschaffen
n.l. de WIMEX-computer. De Lucifer om de wereld in een atoom-brand te steken
ligt in dit vertrek en is in menselijke handen, en technische mankementen kunnen
daartoe aanleiding zijn, zoals er in 1980 tot 3x toe vals alarm was door storingen in
de computer.
Dit communicatiesysteem in de VS heeft miljarden gekost. Dit systeem is kort
geleden onderzocht, en er is toegegeven dat het werkt, ... maar, niemand kent het
gehele systeem door en door.
Het systeem kan niet gecorrigeerd of gewijzigd worden. Het is
ONDOORGRONDELIJK, zó gecompliceerd! Slechts vele geleerden kennen hun
eigen afdeling. De mens heeft Niet het inzicht en de complexe wetenschap
dergelijke grote computersystemen doorzichtelijk te maken. Wij snellen ongeremd
voort in deze techniek ... tot we vastlopen.
De wereld kan vele malen vernietigd worden door de wapens die wij zelf maakten.
Wie zal de knop het eerst indrukken?



315          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding

8.25   Miss Liberty
Miss Liberty, een geschenk van Frankrijk aan de USA, is gerestaureerd en heeft
haar 100e verjaardag gevierd, juni 1986.
Miss Liberty is ARTEMIS, een Helleense naam.
Omgekeerd staat er geen ARTEMIS maar SIMETRA (= maat).
Sym-mêter is AL-moeder.
Artemis betekent ONAANTASTBAARHEID (Ar = licht)
Zij werd vereerd als de RECHTOPSTAANDE, en alszodanig staat zij dan ook fier
rechtop en hoog verheven aan de monding van de Hudson, voor de grote stad NEW
YORK (het moderne Tyrus), waar de moderne Amelekieten wonen, die zeggen dat
ze joden zijn, maar liegen het.
Haar bijnaam was ORTHIA. Zij was natuurGodin die de akkerbouw en oogst
beschermt, alsmede het opgroeiende leven van mens en dier. Haar broer is
APOLLO.
Zij is ook Godin der maan en der geheimzinnige (okkulte) machten. Artemis is
maagd, doch tevens Godin van het huwelijk.
Haar naam is in het Grieks DIANA, en alszodanig staat zij afgebeeld op het Britse
Pond, met de korenaar in de hand, en soms met de drietand.
Amerika is gemakkelijk te identificeren alszijnde AMELEK. Was dit volk vroeger
een beroemd handelsvolk, zo is het nu ook, met hun God HERMES. Dit Amelek is
de eersteling der volken, doch is later opgenomen in Edom, Gen.36:12-16.
Zij wonen nu in de NIEUWE WERELD.

Virgilius schreef reeds dat de oude wereldorde zou worden wedergeboren tot een
nieuwe NOVUS ORDO SECLORUM, en het koninkrijk van Saturnus (satir-satan)
zal terugkeren in JUPITER, de zoon der lichten (illuminati).
Jupiter = Apollo, eigenaar van het ALZIEND OOG.
Satirs rijk had en heeft de dubbele adelaar, de PHOENIX, die uit zijn eigen as
herrijst, zie de One dollarnote der USA (waar hij als enkele adelaar op staat
afgebeeld).
Amelek zet de strijd voort ... van geslacht tot geslacht. Overal steekt Amelek zijn
kop op, en wringt hij zich in de hoogste posities.
Bij Salomo is het Hiram, koning van Tyrus, en Hiram Abiff, van de Phoeniciërs
(phoenix-wezens; Amelekieten) die de hoogste plaats innemen bij de Tempelbouw,
en via Salomo het volmaakt Goddelijke bijna hadden bemachtigd.
Hiram was N.B. ingehuurd door Salomo als architect des Tempels, en Hiram Abiff
als de uitvoerder. Zij waren doorgedrongen tot in de hoogst vertrouwelijke posities
om via Salomo het GEHEIM DER GEHEIMEN te bemachtigen (de hand te leggen
op de Troon van JHWH). Nog net op tijd is Hiram Abiff vermoord door 3
Israëlische bouwvakkers, die schijnbaar wijzer waren dan Salomo!!! En sindsdien
betreuren de nazaten c.q. Amelekieten jaarlijks Hiram Abiff, en hebben zij zijn
lichaam vanuit de berg Moria verhuisd naar de Pyreneeën, de Priori de Sion.
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Zij hebben hun langste tijd gehad, en op hun thermometer kunt U aflezen hoe laat
het is, kijk maar naar Wallstreet. De Dow Jones is sinds 4 juli 1986 van boven de
1900 grens weer gezakt tot rond hun magische jaar 1776, en schommelt op en neer.
Hun tijd is geëindigd. In Daniël lezen wij van 1 x tijd (=60) en 2 tijden (2x60=120)
en een halve tijd (½x60=30).
60 + 120 + 30 = 210.
1776 + 210 + 1986, daarna de tijd van het einde.
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MISS LIBERTY & U.S.A. KENMERKEN
Het feest rond de 100e verjaardag van Miss Liberty, en de vriendschapsspelen in
Moskou dragen hetzelfde "joodse" stempel van de pornografische Babylonische
Talmud, als de feesten vóór de val van Nimrod*s Babylon, Dan.5 en de ondergang
der stad Babel. De USA constitutie is uit de Talmud en is een antichrist-beweging
gelijk aan het gouden beeld, Dan.2:3, alsmede het verbond van Pax Romana en Pax
Judaica (ijzer en leem gemengd)
De (joodse) koning van het Noorden (uit Daniël) is USSR/Comecon.
De (joodse) koning van het Zuiden is USA-NATO-EEG.
Dit Rabbijnse-porno-talmud-babylonsysteem zal zéér spoedig verdwijnen, alsmede
hun ruim 80.000 nucleaire wapens, onder supervisie van hun vader Nachash, de
duivel.
Miss Liberty met haar zeven-puntige kroon is het symbool van de rijzende zon en
het 7e wereldrijk, hetwelk regeert over de 7 continenten en 7 wereldzeëen, met de
vuurtoorts in haar hand, bestaande uit 3 vlammen van Apollo/sayoz.
Miss Liberty is ontworpen door de jood Pulitzer.
Het beeld is gebouwd op een stenen voetstuk (10-puntig) met daarop een stalen
frame met koperen afdekplaten (dit ziet reeds op het ijzer en leem uit Daniël).
Het gouden beeld (de toorts is nu met bladgoud overtrokken) staat aan de ingang
van New York --- Wallstreet, het joodse goud/geldstelsel, stock markets, FRS, IRS,
IMF en WB.
De Londense joodse stock exchange is gevuld/versierd met allemaal 6-kantige
hokjes, à la Davidster.
De restauratie van deze zonaanbiddende HOER Miss Liberty heeft 66 miljoen
dollar gekost.
Onder de 2 joodse presidenten F.D. Roosevelt en H. Truman, 33e graad
vrijmetselaar, is W.O. II voltrokken over de goyim. Joodse patriottenliedjes van de
joodse zangers Berlin, Bop Hope, F.Sinatra, en filmsterren als Dina Shore, Barbara
Streisand en Liz Taylor, met sexy om de USA knapen te stimuleren tot militaire
akties voor de joodse zaak van "Freedom and Liberty", hebben hun sporen reeds
verdiend.
Alléén joden en hun mafia hebben de Liberty-medaille ontvangen!! Rood is hún
kleur, vandaar dat Nancy Reagen meest in het rood is. De openingsplechtigheid
werd geopend met de dodelijke laser lichtstraal, met eerst de kleuren van de joodse
vlag ... wit en blauw, en daarna ... rood.
In de hal van het V.N gebouw staat het beeld van POSEIDON, en zo vinden we alle
Goden uit de voortijd terug in de Nieuwe Wereld. Herfst 3 oct. 1986 begint het
joodse jaar 5744, en dat heeft een numerieke waarde van het woord TASHMAD, en
dat betekent "vernietiging". Luk.19:27 zal spoedig in vervulling gaan. Mogelijk
binnen enige dagen of weken en maanden, anno mei 1999.

DE USA one dollar pyramide
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Deze zgn. MEROVINGER-pyramide is een grafische afbeelding der occulte
Rothschild éénwereldsamenzwering, en in het boek "Das Netzwerk Satans" schrijft
Joachim Krauss, Rothenburgerstr.37a, 8500 Nurnberg 70, W-Dld het volgende:
De piramide beeldt het netwerk van satan uit. RT in de piramide betekent
ROTHSCHILD. In de USA hebben de Rothschilds een villa waarin men direkte
omgang heeft met Lucifer. Met leugen en bedrog zijn de Rothschilds de rijksten der
aarde, zij financieren oorlogen, communisme, met als doel om deze wereld onder
hun duivelse controle te krijgen. Zij staan aan het hoofd der Illuminati.

De raad van 13 zijn Groot-Druïden, van het privépriesterschap der Rothschilds.
De raad van 33 zijn de allerhoogste Vrijmetselaars der wereld, uit de politiek, kerk
en maatschappij.
De club van 300 bestaat uit de allerrijksten en invloedrijksten o.a. uit de
Bilderberggroep en CFR.

De religie der Illuminati is de Palladin-ritus, de Lucifer-verering. Volgens een
bekeerde insider John Todd uit de USA, die op mysterieuze wijze in Israël werd
vermoord, nadat hij op cassettebandjes over de Illuminatie had geklikt ... is de
piramide betekenis als volgt:
"Dit zegel werd in opdracht van de familie Rothschild in Londen gemaakt. Deze
familie is het hoofd der organisatie waar tot ik in Colorado werd ingewijd. Tot haar
behoren alle occulte broederschappen. De piramide tekent de structuur der
Illuminati, bestaande uit blokken. Het bovenste blok stelt de raad van 13 voor, het
2e blok de raad der 33, dan de raad van 300 (=het ganse wereldbanksysteem).
De topsteen stelt de familie Rothschild voor, als zijnde Elohim in mensen-gedaante.
Hun woord is wet, als zijnde Elohims Woord. Men gelooft dat de familie
Rothschild persoonlijk met de duivel in connectie staat en deze met hen spreekt. Ik
ben persoonlijk in de villa der Rothschilds geweest en heb dit meebeleefd.”

De Rothschilds Londen werken aan het Britse Imperium voor wereldheerschappij,
en het is voor het eerst in de historie dat een systeem en imperium zichzelf Elohim
noemt, namelijk de Rothschild, zijnde Elohim en het Alziend Oog van Lucifer.
Dit is de mens der zonde, uit 2 Thes.2:4, want Rothschild zit in de Tempel Elohims
met 13 priesters, alszijnde zelf Elohim.
Hun macht is het goud/geld.
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8.26   Hiram, Hermes en de vliegende piramide
De Hiramisten/Illuminati vieren voor hun God Baphomet hun NIEUWE MAAN
ritueel, Jes.1:13 en Hos.5:7.
Op 21 juni komen de Illuminati bijeen in Frankrijk te Falicon, alwaar de
Merovinger piramide staat, 10 km voorbij Nice. Hier kan men 12 uur, 21 juni zien
dat de zon een volmaakte delta maakt via/van de piramide reflexen. Hiram’s skelet
is destijds van Jeruzalem overgebracht naar Rennes de Chateau in de Pyreneeën, bij
de Priori de Sion.
Hermes, de God der kooplieden, heet in het Egyptisch THOTH, en volgens de
legende is Hermes de bron van alle kennis/basiskennis die de mens bezit van fysica,
geometrie, medicijnen, astrologie, wetenschappen en kunsten. In Babylon bij
Hammurabi 1760 BC werd in de leer van Hermes onderwezen.
Bab-ilu = Poort Elohims, de opening tot de hof van Eden. Bab-ilu (iLucifer of
illuminati) is de poort naar het Goddelijk licht.
Mozes werd in Egypte onderwezen in deze mysterie-scholen. Er waren in de wereld
3 grote geheimen, en sinds Mozes waren deze aan niemand bekend dan aan ...
Salomo, Koning Hiram van Tyrus en Hiram Abiff van Tyrus. Zij waren Master
Mason, Groot-bouwmeester. Tijdens de bouw van de tempel te Jeruzalem werd
Hiram Abif vermoord, zodat de tempel niet voltood kon worden, omdat hij alléén
het geheim wist van het zogenaamde “Verloren Woord”.
Hij had voor zijn dood de geheimen op schrift gesteld en op een geheime plaats
weggelegd. Toen de tempel onder Ezra herbouwd werd, werden de rollen gevonden
en na 70 AC zijn ze wéér zoekgeraakt, doch nog niet zo lang geleden weer
gevonden en nu zijn ze in handen van de moderne Illuminati, die nu de exacte
plaats weten van de twee pilaren Jachin en Boaz.
Deze 3 bewaarders van het Woord Elohims representeerden elk een 1-1-1, is 111,
waarlangs alle gematria zich beweegt en Babylons code is een veelvoud hiervan,
namelijk 666. Op een kapel van deze Illuminati staat boven de ingang een vliegende
piramide afgebeeld, hetwelk wijst naar de tiende planeet.
De Illuminati gebruiken de Fleur de Lis/Lelie als symbool, alsmede de Davidster,
doch dit is misleiding, daar het symbolen zijn van het échte Juda.
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Babylon was de eerste geïntegreerde samenleving, waarvan Nimrod de oprichter
was.
Babylon leerde de scheiding der sexen in de Godheid, als ...

BAÄLIM ASTHORETH
mannelijk vrouwelijk

Aanbidding der sex is ‘s mensen terugkeer tot  het worden van één vlees; en om de
hemel binnen te gaan moest men geloven in de onsterfelijkheid der ziel. Deze
leerstelling werd door Origenes in de 2e eeuw na Christus overgenomen, en later
door J.Calvijn. Nimrod leerde een valse doctrine over de val van Adam en Eva. Hij
leerde dat hij het zaad der vrouw was, genaamd ZOROASTER. De joden die de
Babylonische Talmud hebben geschreven waren geïndoctrineerd door deze valse
leer. Vandaar dat men de oprichter van het Judaïsme eveneens Zoroaster noemt.
De Talmud is de geschreven traditie/overlevering, welke Jezus niet hoogachtte,
Math.15:9 en Mark.7:9. De Talmud laat allerlei perverse seksualiteit toe.
Van de naam JHWH wordt door de joden geleerd dat J mannelijk is, H is
vrouwelijk, en W is het nageslacht. Elohims naam op zich te hebben eist de plicht
een nageslacht te hebben. Alleen door sex kan men op de 10 tredige ladder van de
boom des levens opklimmen tot volmaaktheid van de SHEKINAH, hetwelk is de
perfekte staat, van vrijheid in sexuele handelingen. Christenen gebruiken dikwijls
de naam shekinah om er Elohims heerlijkheid door uit te drukken, doch dit woord
staat niet in de Bijbel. 
shakan = wonen. 
shakab = sexueel nederliggen.
In de Zohar wordt Elohim geleerd de shekinah te worden, zodat de jood dus een
Elohim kan worden d.m.v. seksuele extase en activiteit.
De Zohar interpreteert de komst van de messias als volgt: 
de bovenste triangle van de Davidster is het mannelijke, de onderste het
vrouwelijke, en overelkaar heen is het de Messias als zijnde de perfectie in sexuele
vereniging!
De Davidster is dikwijls gebruikt in het ANKH symbool, het Egyptische teken van
leven, het creatieve principe, de Lingam. De slang bewaakt de kracht. Het is het
verlichte gereedschap, klaar voor het bedoelde werk; niet om zijn vrijheid voor
zichzelf te gebruiken, maar voor de meesters. Het is een Vrijheid in slavernij!
Lingam is het sanskriet voor Phallus (mannelijk geslachtsdeel), waaruit het leven
voort komt, en onsterfelijkheid ... in deze religie.
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8.27   Van Kaïn en Ezau tot Engeland en Amerika
Uit E. Jung “germanische Götter”:
Irminsul of YGGDRasIL levensboom.
Irmin = steigerung. Irmin is nauw verbonden met ARYAH/ARCHEN, recht, en het
griekse eros.
Irminman = mensen in HELIAND.

Uit Leaves of Yggdrasil by Freya Aschwin: 
Yggdrasil is het centrum van de wereld. In de takken van deze boom zijn 9
werelden gesymboliseerd, in 3 delen: de hogere -, de normale -, en de lagere
wereld. Hiervan stamt de kabbalistische levensboom af.
Het meest magische nummer van het Noordse ras is 9.
Yggdrasil = 9 letters.
Op de pyramide van het USA grootzegel staat het jaar 1776 in romeinse cijfers in 3
groepen, samen 9 cijfers. Dit is geen toeval, want dit zegel is ontworpen door het
nageslacht van Kaïn/EZAU.
Kaïn, en KENAZ (Kaun runeteken) betekent:  to know, kennen, KUNST, craft,

cunning, kinship
kin = familie van dezelfde soort = zaaiprincipe. 
Kenaz = dieper kennen, onderzoek naar de bron van het leven, een specifiek

zoeken naar de verborgen ondergrond = GNOSIS. Dit streven is
eigen aan de KHAZAREN en ATLANTIDEN.

HAL/HEL komt van halja, betekent “bedekken”.
Hel wordt geregeerd door de Godin HELLA, of vrouw HOLLE, waarnaar ons land
HOLLAND is genoemd, is LAAGLAND, of “onderwereld”, dat wil zeggen: voor
een groot deel beneden het zeepeil!!!

De HAG rune = heks.
HAEGTESSA = hagedis, heks, en de heksen werkten met het weer om hun
vijanden te verdrijven.
Hiervan komt de naam DEN HAAG.
Holland is het land van de EIKEN = Basan/Gilead waar vette koeien en eiken zijn,
Psalm 68.
Engeland heeft het “eiken-symbool van ons gestolen. Engeland is een
“diefstalland”, het is EZAU.

Het rune teken ING is van de God INOVI FREY (vrijdag) INGUZ, het symbool
van een DNA-keten, waardoor EZAN/Kaïn hun afkomst demonstratief prijsgeeft,
en dit teken is symbool van de drager van het genetisch materiaal.
De koningsfamilie van Zweden zou afstammen van Ingvi FREY, en ook het
koningshuis van ENGELAND n.l. van Wodan.
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ENGELAND = INGLAND = het land van ING.
Holland = het land van vrouw HOLLE.
Germany = het land van Tiw.
Frisia = het land van FREYA.
Oostenrijk = het land van Ostara.
Skandanavia  = het land van Skadi.

Kenaz is het zaaiprincipe/ Inguz het ontkiemen en groeien.
KENAZ = Ezau, engeland.
OTHILA = edel, ADEL, en ZIJ noemden zich de “ADELSTAND” en zij meenden
het edele NOORDSE ras te zijn.
Dezelfde magie vinden wij terug in de vrijmetselaarslogen, kabbalisten,etc. Het is
Ezau, en hun krachtsymbool is de SWASTIKA. EZAU heerst in Engeland, en ook
in Holland, de “edelen” die nu (nog) over de kern van het ware Jakob heersen.
Het einde dezer eeuw is EZAU, het begin van de toekomende eeuw is
JAKOB!!
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8.28   Amerika’s Grootzegel symboliek
ANNUIT COEPTIS = 13 letters.
De piramide heeft 13 steenlagen, waarboven het alziend oog zweeft in de Topsteen.
MDCCLXXVI = 1776. Dit jaar is de Amerikaanse staat opgericht, maar “toevallig”
óók op 1 mei de Orde der Illuminatie door Dr.Adam Weishaupt.
De Piramide heeft een andere hoek dan de Gr.Pyramide van Cheops, en beschrijft
geen 36524 eenheden 

Piramide = licht-maten, of, meetlat der verlichten, de Illuminati. Welnu, zij hebben
hun maat genomen vanuit hun oprichtingsjaar 1776.
MDC = 1000 - 500 - 100
CLX = 100 - 50 - 10
XVI = 10 - 5 - 1
Hun pIramide is naar de laatste cijfers gerekend opgebouwd, n.l. 51E 51’ 51”
terwijl de échte piramide 51E 51’ en 14,3” meet.

ANNUIT COEPTIS = Hij ondersteunt ons streven.
Deze Hij is Nimrod, met de bokkepoten. Het Alziend oog van Ra/Horus, en de
wedergeboren Seth/Nimrod.
Zij gebruiken het getal 13, het getal der REBELLIE en REVOLUTIE, om tot de
nieuwe ORDE te komen. Dit getal is in de Kaïn en Ezau lijn in veelvoud terug te
vinden.

Het Grootzegel en dollarsymbool der Phoenix leveren:
1 x 13 olijven
1 x 13 bladeren
1 x 13 pijlen
1 x 13 strepen
1 x 13 sterren
1 x 13 letters
is 6 x 13 = 78.

De Phoenix heeft:
2 x 17 buitenveren = 34
2 x 11 binnenveren = 22
1 x 9 buitenstaarten = 9
1 x 13 binnenstaarten = 13
is 6 delen (x13) = 78.

De top-secret der Illuminati bestaat uit 9 leden, personen. 999 is het nummer
van oordeel en gericht (Sodom). Het Egyptisch dambord bevat 9 x 9 vakken.
Damaoo = onderwerpen, overwinnen; daiomai = verdelen.
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Mozaiek = met het telraam werken.
Neem -2:3 =  3:5 -min 10= 9. 
In 1982 stonden er 9 planeten nagenoeg op één rij, en dáár was men doodsbenauwd
voor. Op 5-5-2000 zullen alle planeten op een rij staan, dan vreest men het kantelen
van de aardas, en het smelten van het zuidpool-ijs. Men heeft een groot projekt
klaar met schuilkelders onder de codenaam “NOACHS ARK” en verwacht een
enorme waterramp. (Hierover is een Australisch boek “The Cosmic Conspiracy”
van Stan Deyo, en het boek van  R.W. Noone: The ultimate disaster 5-5-2000).

Nimrod = 294 = 42 x 7.
Jabal = 42, het nummer van de antichrist. Zie in Opend.11:2 42 maanden, en de
1260 = 30 x 42. Satan doet zich als God voor, satan met de 6 en God de 7, 6 x 7=
42. Terwijl 9 het getal is voor de eindregering van de Zoon des Mensen, het gericht.
Satan imiteert alles. 1776 = 1110 + 666. Het Babylonische geldsysteem van de
dollar, 1$ = $0,60 Arab. en neem $1110 x $ 0,60 = $666, het hart van ‘t moderne
Babel is New York.
1776 : 16 = 111. Dit is het nummer voor de HEILIGE (Palmoni) en alle occulte
scholen lopen via 1-10-100, vertegenwoordigt de compleegheid en de Alef (eerste
letter Hebreeuws) ALF os 1+30+80=111. U ziet, de weg tot de volmaaktheid loopt
bij de Illuminati naar het (oer)begin terug.
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8.29   Nieuwe Wereld Orde, hoe?
Onze kosmos is gebouwd op het principe van samenwerking.
Wil er een nieuwe wereldorde komen dan is er drieërlei verzoening nodig n.l.:
1. De mens moet verzoend worden met de Schepper
2. De mens moet verzoend worden met zichzelf
3. De mens moet verzoend worden net z’n medemens

Dit trio is de basis, met de onverbrekelijke wet van ... 
wie niet kan leven met de Schepper,
kan niet leven met zichzelf,
en kan óók niet leven met anderen!!!    
O tot een nieuwe wereldorde te komen waar vrede en recht heerst is het nodig dat
de mensen ...  leren leven met hun Schepper, leren leven met zichzelf, en leren
leven met hun medemensen! 
Marx zei dat Godsdienst opium van het volk was, en dat is in de kern waar, want
het ingeboren Godsbesef wil met de Schepper in het reine komen. Onderdruk dit
streven, en we zien zelfs het Marxisme falen, want de mensen komen Niet tot
zichzelf, en er kan géén broederschap ontstaan.
Alle revolutionaire hervormingen laten de MENS liggen. Men sleutelt aan
samenlevingsvormen door vernieuwingen, doch men laat het mensenhart voor wat
het is. Nee, er moet een NIEUW hart komen wil er een Nieuwe wereldorde
ontstaan!
Vanuit het nieuwe hart is de mens met Elohim verzoend en leeft innerlijk in vrede
met zichzelf, en zal uiterlijk in broederschap leven, d.w.z. GEEN OORLOG
MEER! Een nieuwe wereldorde zónder verzoening met Elohim is gedoemd te
mislukken, omdat de cosmos eist dat wij in overeenstemming leven met Zijn wil, zo
niet ... ontstaat de chaos. Een “nieuwe” mens mens zonder verzoend te zijn met
zichzelf is gespleten en dient twee heren. Zo’n mens blijft wezensvreemd aan
zichzelf, en dat bewijst onze high-tech tijd. Wi.j zijn tot grote dingen in staat, doch
wij lopen onszelf voorbij en leven in zeer veel dingen ON-natuurlijk. Het menselijk
organisme is tegen zulks op de lange duur Niet opgewassen en zal de strijd
opgeven, zodat de mens in z’n eigengeschapen milieu zal omkomen.
Toch komt de Nieuwe Wereldorde er, een totale verzoening, want Elohim was in
Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. Er komt vrede. Vrede is niet iets wat
wij eventjes kunnen maken, nee, het is het produkt van verhoudingen waaruit het
vanzelf ontstaat. Vrede wordt geboren uit wederzijdse overgave aan een HOGERE
eenheid, en daardoor ontstaat de nieuwe mens, die in staat is tot ON-baatzuchtige
samenwerking met anderen.
Er is slechts één weg tot liefde en vrede = wederzijdse overgave, zónder enige vorm
van dominantie, géén individualisme of eigenzucht.
De menselijke natuur wordt immers door 3 instincten beheerst:
1. zelfzucht, 2. sex, 3. kuddegeest.
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Door zelfzucht concentreert men de aandacht op zichzelf,
door sex concentreert men de aandacht deels op de ander.
Hieruit blijkt dat deze twee de hoofdinstincten zijn die ons drijven tot zelfbehoud én
behoud van de ander in mindere mate.
Wie z’n leven slechts op zelfbehoud fundeert, komt in conflict met zichzelf omdat
het ándere instinct wat de ánder wil behouden, niet tot recht komt. En wie met
zichzelf in conflict ligt, is dat in feite ook met anderen. Op deze wijze ontstond
onze waanzinnige maatschappij van egoïsme en zelfzucht waar kapitaal en arbeid
gescheiden zijn door exploitatie.
Kapitaal en arbeid moeten op gelijke voet komen, en géén heer en knecht
verhouding, maar broederschap. Waarom is de mens met het kapitaal eigenaar, en
strijkt hij de grote winst op, terwijl de man van de arbeid er een loontje van
overhoudt? Zonder arbeid zou het bedrijf toch niet bestaan!
Bedrijven moeten coöperatief worden, en een maatschappij met wederzijdse
hulpverlening. Ondernemer en arbeider zullen samen bevrediging vinden in hun
werk én in hun bedrijf door samen te werken in de dienst aan anderen.
De WET van WEDERZIJDSE HULP is de grondslag van het leven en van de
SAMENLEVING.
Zelfs onze lichaamscellen werken volgens deze wetmatigheid: Eén voor allen, en
allen voor één.
Gij zult Uw naaste liefhebben als Uzelf. Dit toont ons de 2 hoofdinstincten:
eigenliefde en andermans liefde. Wanneer ons bedrijfsleven deze nieuwe
levensbeschouwing accepteert ... zal er een stabiele economie komen, n.l. de
economie van het Koninkrijk van Elohim, waarvan staat dat het zeer bezwaarlijk is
voor Rijkaards om daarbinnen te gaan.
Wie dit zijn eigengereid leven prijsgeeft, zal Nieuw leven ontvangen en het
behouden.
De kuddegeest zal tot ontwikkeling komen, en er zal één Herder zijn n.l. de man
DAVID, de knecht Elohims. Geen oorlog, en niemand zal zeggen: Ik ben ziek. De
bron van ziekten ligt in onszelf, in onze eigenbaatzucht. Wanneer fabrikanten écht
het welzijn van anderen beogen zouden zij niet al hun gedénaturaliseerde producten
op de markt brengen, met puur winstoogmerk. Uw Koninkrijk kome ... en, geef ons
iedere dag ons dagelijks (gezonde) brood.
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8.30   Christus contra Lucifer
Omstandigheden kunnen een normaal leven in de weg staan, en de hele physieke
basis van het leven kan een struikelblok vormen om te kunnen leven naar Elohims
kosmische wetten.
Lucifers streven is om voor ons mensen een samenleving te scheppen waarin wij
onmogelijk kunnen leven naar het scheppingsideaal.
De huidige maatschappijstructuren met o.a. economische ongelijkheid waarin de
rijken denken dat Elohim met hen ingenomen is en hen bevoorrecht boven anderen
(zij op de ladder van reïncarnatie al een stuk omhoog zijn geklommen en zonden uit
vorige levens hebben afgelegd, met de vrucht van de welvaart inoogstend). Toch
dragen deze “rijken” nagenoeg nooit iets wezenlijks bij tot het leven, omdat hun
rijkdom hen parasieten, genotzuchtig maakt, en zij ánderen exploiteren.
Broederschap en coöperatief leven kennen zij niet. GELD en MACHT zijn deswege
de grootste gevaren voor de komende NIEUWE WERELDORDE (niet van George
Bush, Kissinger, Clinton c.s.). Door de liefde tot het geld bezwijken n.l. de meeste
mensen voor de verzoekingen, terwijl het streven naar macht velen de drempel van
het kwade doet overschrijden.
Als wij de financiële kant van onze cultuur en religie in ogenschouw nemen, zal
blijken dat op dit terrein de grootste zonden worden bedreven, en wij midden in het
Grote Babylon leven. Christus zal binnenkort de wortels van onze cultuur streng
onderzoeken, en de onchristelijke grondslagen daarvan aanwijzen. Wij hebben geld
nodig om te leven en te eten, doch verder is geld een prul. Waar onze behoeften
eindigen moet een dikke streep gezet worden achter geldjacht, en wat méér aan geld
binnenkomt is nodig voor behoeften van ánderen.
In sociaal opzicht moeten wij ons geldstelsel afzweren, dat gebaseerd is op
zelfzuchtige concurrentie n.l. het recht van de sterkste en slimste. Geld is macht, en
macht is uitdrukking van persoonlijkheid ... en ónze maatschappij is er één van:
Geld = macht = exploitatie, terwijl het principe van Christus is: die de meeste onder
U wil zijn,  moet DIENEN!
Alle MACHT in ons leven welke wij Niet verworven hebben met DIENEN moeten
wij opgeven. Doch de honger van onze collectieve samenleving overtreft nog
verreweg de liefde tot onze naasten, en dat geeft disharmonie.
Cultuur is immers LIEFDE. en BESCHAVING is MOORD. Concurrentie is
moord, en dát is Lucifers principe, om de ZOON, Christus gelijk te worden door
concurrentie!!
Het voorzien in onze economische behoeften behoort en mag in ons leven niet de
enige hoofdzaak zijn, dat is een koeienbestaan die de hele dag maar eten en
herkauwen. Nadat Jashua (Jezus genoemd) eerst alles voor ánderen had gedaan ...
dacht hij tenslotte aan zichzelf en riep: Mij dorst!
Wij stellen in onze beschaving echter onze dorst voorop: eerst ikke, en de rest kan
stikke!!
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Maar dát is geen cultuur, dát is CHAOS, en dát is beschaving. Beschaving schaaft
een mens bij (en dat wil Lucifer via reïncarnatie door via de dierlijke graden naar de
stoffelijke en de geestelijke graden de mens te laten opgroeien, wat een zeer lange
weg is waarin men de zondenvergeving zélf moet verdienen) maar laat het hart
onaangetast Het is dan ook re- IN-carnatie, steeds weer IN een stoffelijk lichaam
afdalen, en het is géén RE-GEN-eratie, een VERNIEUWING van onze GENEN,
van ons hart. Onze genen zijn bezoedeld en gemuteerd door Nachash, en dát moet
hersteld.
Met een Nieuwe vaste GEEST in ons zullen wij de wereld hervormen, échte vrede
op aarde tot stand brengen, doch niet met ons oude stoffelijke lichaam vol
gemuteerde genen die altijd de verkeerde honger opwekken en de foute weg
inslaan, naar Lucifers wil en raadslagen.
ALLE stelsels in deze wereld zijn tot op heden mislukt en zullen mislukken omrede
dat het MENSENHART onaangetast blijft ... men laat het hart voor wat het is.
Daarom is er ongelooflijke chaos in deze wereld, hardheid, hoogmoed, aanbidding
van techniek die ons de das om gaat doen vanwege het foutief benutten. Daarom is
er oorlog en haat, en heeft men de aarde tot één groot kruitvat gemaakt. Oorlogen
worden gesmeed door politieke leiders die zélf de beschikking hebben over
atoomvrije kelders, en die hun gezond verstand niet meer kunnen gebruiken. Met
hun Kapitalisme en/of Communisme zijn zij er Niet in geslaagd om een nieuw type
mens én samenleving te scheppen, maar heeft men een atoomtijdperk ingeluid
waaruit menselijkerwijze geen ontkomen meer aan is.
Lenin zei dat er geen ideologie was die bóven de klassen uitging, en daarmee
propagandeerde hij LEUGEN. Die ideologie is er wél!!
Dát is in Christusgelijkvormigheid, d.w.z. synoniem met Zijn karakter.
Het terrein waarin Christus uitblonk lag immers niet op het algemene vlak van ons
mensen, zoals kunst en wetenschappen, filosofie en politiek, techniek en oorlog.
Nee, de grootheid van Hem lag op het gebied van KARAKTER. Karakter is
deswege de KERN van het LEVEN.
Hij was de grootste van karakter wat betreft de reinheid van het leven, het meeleven
en meelijden, de evenwichtigheid, de belangeloze liefde. Hij kan en moet het enige
LICHT in deze duistere wereld genoemd worden, en niet Zijn concurrent Lucifer,
flux florus.
In Christus is te zien wat MENS-ZIJN betekent. Hij was mysticus + leraar,
geduldig maar kon ook opstandig zijn, de man van het volle leven, maar trok zich
ook terug in de binnenkamer. Hij was beminnelijk en kon ook streng zijn, stralend
en treurend, vol vuur doch tegelijk in balans, slachtoffer doch tegelijk overwinnaar.
Hij was en is de Zoon Elohims, en tegelijk de Zoon van ons mensen, dicht bij ons.
Zijn karakter kenmerkte zich in zelfdiscipline = zelfrealisatie. Hij kon grote offers
brengen om Zijn doel te bereiken. Zijn ja was ja, Man van Zijn woord. Karakter
beheerste zijn Leven, doch Hij liet Zijn leven niet beheersen door iets anders. Hij
wist druk, lijden, tegenslagen om te vormen tot jubel en glorie. Hij beheerste zelfs

330          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding

de bitterste noten @noden?@des levens als armoe. Hij durfde zelfs eten met
tollenaren en zondaren, met mensen die uitgerangeerd waren, om hen mogelijk
weer op het goede spoor te zetten...
Daarentegen keerde Hij zich keihard tegen eigengerechtigheid en Godsdienstige
waan. Hij bleef altijd “heer”, ook als men Hem beledigde.
Kijk, op deze wijze bouwt men aan een nieuwe samenleving. n.l.  het Rijk Elohims,
met nieuwe mensen waarin een NIEUW hart zit, d.w.z. een nieuwe MUTATIE-
gencode naar Elohims Wil, gelijk Henoch!
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8.31   De moedwillige zelfmoord van de USA
Er zijn goede boeken die over dit onderwerp gaan, o.a. van Rose L. Martin “The
last great nation on earth” en “The selling of America” van Charles E. Wolff
“Which way USA?”
Amerika wordt opzettelijk door hooggraad-Vrijmetselaars naar de ondergang
gedirigeerd. Met opzet stuurt men op een 3e wereldoorlog aan (de CFR noemt het
"de derde doorgang").  Men meent, Amerika moet als SCORPIO zelfmoord
plegen om ADELAAR te kunnen worden (Wereldheerser). Het doel der CFR (Raad
voor buitenlandse betrekkingen) is om de dictatuur in de USA te vestigen. Het
geheime plan der CFR is om een begrensde kernoorlog te laten komen. Zulk een
dictatuur kan er bij het volk slechts doorgedrukt worden wanneer er een gevaarlijke
crisissituatie heerst. De dreiging moet zo groot en vruchtbaar zijn dat er een massa-
angst ontstaat, en het gehele Amerikaanse volk zich vrijwillig overgeeft aan de
nieuwe Rockefeller CFR dictatuur. Niets is doeltreffender dan een oorlogsdreiging
en verstoring d.m.v. kernwapens. Een zéér goed voorbereide kernwapenoorlog is
reeds uitgestippeld door wijlen Nelson Rockefeller en zijn medewerkers, o.a. James
Schlesinger. De USA en USSR vormen in het licht van de CFR géén tegenstelling,
... voor het oog der wereld wél!!
De Sovjet is door de CFR gebouwd, of liever, door de Rothschilds en later door de
Rockefellers (Apollo) . Het is een wereldwijd toneelspel dat de USA en USSR
opvoeren, zich voordoend alsof zij levensgrote vijanden zijn, terwijl het twee
handen op één buik geeft.
Met de mond spreekt de CFR anti-communistisch, dát is hun tactiek. Wanneer de
geplande aanval der Russen op de USA begint via de Noordpool, moet de USA
terugslaan met haar verlamde leger.
Niet alleen de USA, maar ook centraal Europa betrekt men in de beperkte
kernoorlog, via de NATO/NAVO. Na die kernoorlog zal terstond in de Sovjet- en
Comecon-landen een soort Marshallplan doorgevoerd worden. In het bijzonder zal
men de Rothschild-fabrieken in Europa (Ruhrgebied) vernietigen. Vooral Polen en
de Balkan krijgt het zwaar te verduren (we zien dat nu reeds).
Bewijzen voor dit criminele Rockefeller-plan van een beperkte kernoorlog met de
Sovjet geeft het 0ffice of Preparedness, waarbinnen een Controlled Conflict
Division werkzaam is (Limited War Option).
De USA voert sinds WOII niets anders dan no-win-wars. Daar is men momenteel
in Servie en Kosovo ook wee mee bezig. Men maakt opzettelijk veel fouten. “Per
ongeluk-expres“ raakt  men allerlei burgerdoelen, zelfs de Chinese ambassade!
De CFR-lieden hebben in de USA overal grote schuilkelders; de Chasebank heeft er
50 km ten Noorden van New York één; de Fed. Reserve heeft in Mount Pony een
bunker voor haar geld en 400 medewerkers.
Door een beperkte kernoorlog moet er een crisissituatie ontstaan en een evacuatie
explosie op gang brengen om alzo de bevolking voor het blok te zetten: dictatuur
kiezen óf sterven!
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De geheimzinnigste bunker is Mount Weather, waarover we reeds eerder schreven.
Er staat zelfs voor de president een “wereld-einde-jet” klaar, een Boeing 747
Jumbo, die officieel als Nationale Vliegende Noodsituatie Commandopost bekend
staat.
Dit is de weg die de Illuminati (de magiërs) hebben gekozen om tot hét Licht te
komen, om ADELAAR te worden.
Denk niet dat dit op fantasie berust, want het is de waarheid en het plan zal worden
doorgevoerd, en het zal hen een heel eind gelukken volgens de Bijbelse profetie.
Met de Bijbel in de hand pleegt men volkerenmoord en broeder-zelfmoord. Zou
Elohim zoiets van ons verlangen? Nee, het is satanisch!!
Het Koninkrijk van Elohim breekt baan, door de gerichten heen.
Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen!
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Hoofdstuk 9     Historisch overzicht van Babylon

9.1   Geschiedkundig overzicht van Babylon
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.
Elohim 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. Elohim 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 JHWH, mobiel. Later  de tempel, een
woning voor JHWH, 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 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.
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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.
Elohim 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.
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, 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 van hen af. 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'.
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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 ...!.
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 leef-, eet- en denkstijl kenmerkte zich door overdaad, onbezorgdheid, getypeerd
als ‘dagen van Noach, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij’.
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!

9.2   Eeuwig Babylon?
Babylon schijnt "eeuwig"te blijven voortbestaan. In deze studie  wilden wij het
geestelijke en wereldlijke Babylon volgen in haar reis vanaf haar prille jeugd tot
heden. Wij doen dit in vogelvlucht, daar het anders een heel dik boek zou worden.
Babylon is gemakkelijk te volgen omrede dat het symbool van Babylon een Arend
of Adelaar is, en wij in de heraldiek direkt dit gegeven terugvinden. Van het oude
Babel ging het naar Griekenland en vandaar naar het Romeinse Rijk, en toen naar
het Heilige Roomse rijk van Karel de Grote, gesplitst in Frankrijk en Duitsland.
Van toen af aan namen de Vrijmetselaars de stuwkracht van Babylon over, en werd
in Beieren op 1 mei 1776 door A.Weishaupt de Orde der Illuminati opgericht.
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Daarna, en tegelijkertijd is een geheel NIEUW RIJK gesticht n.l. Amerika, en in het
grootzegel vinden we de Adelaar, en ook de pyramide, waarboven het Alziend oog
van Horus hangt, n.l. de wedergeboren Nimrod, zoon van de ZonneGod RA.
Nimrod is een van de oprichters van het Babylonische systeem. Nimrod werd als
BAPHOMET afgebeeld, een bok met mensenlichaam, en tussen zijn kop-horens
een vlammende toorts n.l. de verlichting der Illuminati.

9.3   Hoe het begon, de opkomst van Babel
Kaïn was de stedenbouwer, nadat hij zijn broeder had vermoord en Elohim hem
nochtans had laten leven. Kaïn ging in het land Nod wonen, huwde en kreeg een
zoon Henoch, bouwde een stad en noemde deze naar Henoch. Gen.4:17. 5:19-21.
Is deze broedermoordernaar dan een drager voor de nieuwe toekomst? Liet Elohim
hem daarvoor in leven? Was de nieuwe toekomst een STAD? Was het Elohims
bedoeling dat aan het begin van de akkerbouw en stedebouw een broedermoord ten
grondslag zou liggen? Nee, toch ! Wie de historie der steden volgt kan zien dat deze
moord zich 1000-voudig op de steden heeft gewroken. Hoe kwam Kaïn dan aan het
plan een stad te bouwen, en wie stimuleerde hem? Het is de boze demon van Kaïn
die hem voorlichtte wat Hij bij Elohim had gezien, en een nabootsing van het
Hemelse Sion moest er komen, de steden met grote muren met de poging om voor
zich 100% veiligheid te verschaffen tegen vijandigheden, en om de vijand voor
altijd te kunnen weerstaan. Deze poging is altijd op een mislukking uitgelopen. De
stad gaf uitdrukking dat zij iets anders was dan het omringende platteland. In de
stad zonderde men zich immers af van de onbegrensde ruimte, en bevrijdde zich
aldaar van de gemeenschap met plant en dier, om zichzelf te handhaven in een
geheel nieuwe door de mens zelf geschapen ruimte.



337          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding

Het resultaat volgt; dood en verderf, verwoesting en ontaarding hebben de steden
gebracht, en deze lijn trekt haar diepe spoor door de historie. Symbolen van
verwoesting zijn o.a. Warschau, Ninive, Hirosjima, etc. Troje is 10x opgebouwd, en
het had bijna de 11e maal opgebouwd geworden en het grootste wereldcentrum
moeten zijn. Na een periode van 4000 jaar gevecht heeft tenslotte de verwoesting
gezegevierd, en bleef Troje dood. VERWOESTING is het lot der culturen. En,
welke steden en uitvindingen uit onze eeuw zullen het in deze strijd uithouden? Hoe
zal men over vele jaren onze cultuur en steden vinden indien ze ooit opgegraven
zouden worden ?
Langs de Eufraat begonnen de stadskulturen o.a. Eridu, Ur, Uruk, Nippur en Kisj.
In deze steden ontstond ijdelheid en bureaucratie doordat de Tempel het grote
centrum daarvan was. alles was bezit van de stadsGod, en dus ook van Diens
plaatsvervangers hier op aarde, vooral de Priester/koning. De priesters werden
enorm rijk en vonden wellicht het Sumerisch spijkerschrift uit om al hun voorraden
te kunnen overzien (bureaucratie).
In die tijd werd het wagenrad uitgevonden, en daarmee konden grote hoeveelheden
vervoerd worden die nodig waren voor het stadsleven. In deze stedelijke culturen
werd o.a. astrologie, astronomie, smeden, etc. uitgedacht (de voor ons simpelste
dingen moesten immers uitgedacht worden). De eerste wereldstad lag in ASSUR, in
IRAK, en heette BABEL.
Babel is ..... een cultuur op bouwen zónder IHVH, Elohim.
Babel heeft oudtijds de grootste naam van alle steden verworven, en werd door álle
profeten gehaat. 
Babel = Bab-ilu, de Poort der Goden van het Licht.
In Babel werd de particuliere vergelding, de bloedwraak, overgenomen door de
STAAT, het 'bevoegd gezag'. Hammurabi ging ervan uit dat het de taak van de staat
was om de zwakke te beschermen tegen de sterke, zulks in tegenstelling wat de
Bijbel zegt van  'oog om oog, en tand om tand'. Vrijheidsberoving 

       toren van Babel
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(gevangenisstraf) bestond er toen niet, wel geldboeten, verbanning of de doodstraf.
Babel en andere wereldsteden zijn slechts gegroeid uit het feit dat zij ándere steden
en omliggende streken uitzogen. In de steden van Babel verrezen tempels om de
Goden te kunnen vereren, terwijl Abraham, Izaäk en Jakob hun Elohim meest
zochten te aanbidden in het open veld.
Het jaar 689 v.Chr. was voor Babylon een rampjaar, waarna Nebucadnezar het
weer opbouwde met een weergaloos elan, en Babel uitbouwde tot een wereldstad
zoals er, met uitzondering van Rome en New York, nooit meer één stad heeft
bestaan. Hij veroverde Jeruzalem in 597, hetwelk hem de haat der profeten kostte,
mede vanwege de hoogmoed en prostitutie, zaken die niet uit een wereldstad zijn
uit te bannen.
Nebucadnezar bouwde alles even groots, goed en fraai, vol trots. De oppervlakte
van Babel was 8,9 km2. Het was een geheel ommuurde stad, en een stad van deze
grootte geheel ommuurd heeft waarschijnlijk nooit meer bestaan.
Babel had hangende tuinen van Semiramis, één der zeven wereldwonderen. Het
doel van deze stad was om ..... met de hemel te wedijveren. In het heiligdom
bestudeerden de priesters de loop der sterren, om daarin het lot der mensen af te
lezen. Er waren in dat oude Babel 53 tempels met 1300 altaren. Waarschijnlijk
heeft er in Babel, ondanks alle misstanden, toch een 'vrij normaal' zedig
familieleven bestaan. De gehele wereld was verwonderd over Babels opgestapelde
rijkdommen. Het was de grootste geld- en goederenmarkt ter wereld. De banken
werden door de priesters geleid! Geld en handel was een stuk religie! (Is dat
vandaag de dag anders?).  Zo was dit toch wel het fraaiste wat er binnen menselijke
gezichtskring te zien was, het hoogst menselijk bereikbare. In dát cultuurpatroon en
in die stad werden een deel van de stam van Juda in ballingschap gehouden.  Over
dit Babel lezen wij in de Bijbel o.a. in Jer.50:29; 51:13. 
In 164. n.Chr. werd Babel door de Romeinen verwoest.
Wij volgen echter het spoor van Babel, en zien dan dat dezelfde geest van Babel
zich voortzet op een ándere plaats en in een ánder land, n.l. 
GRIEKENLAND, Athene:
Uit Athene komt de DEMOCRATIE (zie onze brochure over democratie). Demos =
volk.  Athene rekende echter de overgrote meerderheid niet tot het volk, en dát was
nu Athene's democratie, die vér afligt van de onze. In naam regeerde het volk, maar
in werkelijkheid was het de eerste man in de staat die regeerde. En wat men tot 'het
volk' rekende, was slechts de elite-stand van Griekenland.  Alle grote steden in de
oudtijd lagen rond de 30e breedtegraad, en vandaar verschoof de stadscultuur naar
de 40e breedtegraad. De huidige miljoenensteden liggen tussen de 40e en 60e
breedtegraad.......
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Athene is een uitzondering, en was de zetel van de rede-kunst. Een aan Zeus
toegewijde marmeren  hal was het staatsarchief. Athene en Piraeus waren oorden
vol handel en nijverheid.
Athene ging weer ten onder, en de verslagenen, ten gevolge van een epidemie,
waren vele. 

plaat Artemis en Zeur tempels

Steden schijnen echter, vanaf oude tijden, grote aantrekkingskracht te hebben
uitgeoefend op de mensen, en vandaar dat epidemiën niet zelden voorkwamen,
(denk aan de ‘zwarte dood’) want wát betekent de stad voor bacillen en virussen?
Dan is het voor de bacil en de virus niet moeilijk om naar nieuwe slachtoffers te
zoeken, want overal vindt hij wel een prooi. In de 14e eeuw viel half Europa ten
prooi aan de zwarte dood, en scheelde het niet veel of de bacillen hadden, dankzij
de steden, bijna de overwinning op de mensheid behaald!
In Efeze stond ook één der zeven wereldwonderen, de tempel van de Godin Diana
of Artemis.

Wij marcheren nu verder op onze reis langs de route van Babylon en komen aan in
EGYPTE.  Daar zien wij de grote stad ALEXANDRIë. Deze wereldstad was in
vier wijken verdeeld, en daarin zag men dé stad van de nieuwe eeuw (aion). Men
kende de vier oer-elementen, vuur, lucht, aarde en water. En A - LEX - ANDROS
betekent:  A of oer, het oerbegin, en lex = norm, gebod, en andros = van de MAN.
Dus het is de  NIEUWE NORM VAN DE MENS, en deze spreuk vinden wij
weer terug in het grote moderne Babylon, n.l. op het grootzegel van de USA, zie de
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One dollarnote: NOVUS ORDO SECLORUM, dat is ... de nieuwe menselijke
werelorde der toekomst.

  stukje zeven wereldwonderen

Deze wereldstad Alexandrië werd bewoond door Grieken, Egyptenaren en joden.
Hierin vond men de grootste jodengemeenschap ter wereld van dit tijd. Deze stad
werd in korte tijd de grootste handelsstad ter wereld, en verzamelplaats van ge-
leerdheid (museion). De vuurtoren van Alexandrië behoort tot de zeven
wereldwonderen, en had dezelfde betekenis alsde toren van Babel, en het
Amerikaanse vrijheidsbeeld, dit om met de macht en weelde van de stad te pronken.
In deze stad hebben de joodse wetgeleerden de Thora en verdere oude geschriften
dusdanig van hun oorspronkelijkheid beroofd, dat wij van practisch alle oude
geschriften, ja zelfs van de Bijbelboeken, kunnen zeggen: Made in Alexandrië!
Jammer, maar dit feit ligt er!
In Egypte is Israël 430 jr onderdrukt, en heeft het volk kennis genomen van de
identiteit der Babylongeest. Dat was een geest van .....>> eten, drinken, vrolijk zijn,
muziek, bijgeloof, astrologie, handel en slavernij, etc- .... ook wel getypeerd door
de Bijbel als een leven bij de VLEESPOTTEN van Egypte. Met alle gevolgen van
dien, o.a. allerlei ziekten, dezelfde als onze moderne welvaartziekten!
Van Alexandrië reizen wij naar CARTHAGO, een stad waarin de demonencultus
heerste en men kinder- en mensenoffers in grote omvang bracht aan de MOLOCH,
de Baäl of ZonneGod.
Hiervandaan reizen wij naar ROME.
Rome is als een leeuwin die alle andere steden verscheurt.
In Rome is geen huurbescherming, en zo zien wij daar grote woeker van de
huurbazen. Het kiesrecht    kon alleen gedaan worden wanneer men deelnam aan de
volksvergadering op het forum.  In deze stad vond het Babylonische systeem van
handel en woeker, en van zonnedienst, haar rustpunt in het totaal ontaarde
christendom. Van hieruit kon de Babylonische adelaar haar vleugels uitspreiden
over het grootste deel der beschaafde wereld.
Algemene kenmerken van de grote wereldsteden  van toen, maar ook van nu, zijn
.... hun grote brede boulevards, bestemd voor de processies en demonstraties. Dit
vindt men nagenoeg in alle grote wereldsteden terug.

Van Rome vertrekken wij richting  PARIJS.
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Daar zien wij wederom een soort toren van babel, de Eifeltoren, in 1889 gebouwd,
300 mtr hoog.  In het stadsgebied is bijna de helft van de gehele Franse industrie
ondergebracht, en meer dan 60% der toneelspelers wonen er. Tussen Parijs en de
daarop volgende grote steden in Frankrijk heeft deze stad méér inwoners dan de 33
daarop volgende grote wereldsteden. Dit is in geen enkel ander land ooit
voorgekomen. De puriteinse vrouw van v. Bismarck schreef aan haar man, die zich
toen voor Parijs bevond met zijn leger, dat hij maar moest beginnen met de
beschieting van dat 'Babel'!
Parijs is eigenlijk héél Frankrijk in één stad!
Het gehele land is uitgezogen om déze stad maar mooi te maken. Was in de meeste
grote steden van het wereldse Babylon prostitutie iets religieus, .... in Parijs niet.
Ook de mode is door Parijs toonaangevend voor de rest van deze wereld!
Parijs in één der hoofdzetels van de Rothschilds, één der leiders van het Grote
Babylon.

Van Parijs vertrekken wij via het nauw van Calais naar  LONDEN.

Londen, alwaar in 1853 de grootste omwenteling uit heel de geschiedenis
plaatsvond. Londen is de grootste stad van Europa. Vanuit Londen (Greenwich =
groene heks) heeft men geologisch het meest geschikte punt om de wereld in
lengtegraden te verdelen en de tijd aan te geven.
Bij het aanbreken van het industriële tijdperk was Londen de eerste stad met grote
machines, en werd Engeland dé grootste constructiewerkplaats van deze aarde. De
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stoommachine was dé uitvinding van de vorige eeuw, en deze werd het eerst
ingezet in een Britse mijn. Door de machines belandde de mensheid in een nieuw
tijdperk. In 1825 reed de eerste stoomtrein door Engeland. De mensheid sloeg op
hol, gelijk een paard. Ineens was er grote behoefte aan steenkool, staal en
dergelijke, om de machines in te kunnen zetten. Kinderen werden ingezet, daar men
aan de vraag niet kon voldoen. De knop van de plant werd reeds afgeplukt voordat
de bloem zich kon ontplooien!
Het resultaat was: rook, roet, schoorstenen en een afgematte jeugd. Dit was het
resultaat van de industrie. Een schitterend (???) nieuw wereldbeeld, niet waar?
Toch breidde deze industrie-Babylon-geest zich snel uit, en in België, Lotharingen,
Ruhrgebied, Oekraïne, Japan en China, etc-, zien wij hetzelfde verschijnsel!
Het 'openbaar vervoer' werd noodzaak, daar de arbeiders van en naar hun fabrieken
moesten vertransporteerd worden.
Londen is de hoofdzetel van de Rothschilds, en daar wordt elke morgen de
goudprijs bepaald. Deze kan 'dalen' en 'stijgen'. Hebt U ooit weleens goud zien
dalen of stijgen? Ja, dat kan, maar dan wel kunstmatig, in Londen! Vanuit Londen
is Rusland opgebouwd door Rothschild, en zo volgen wij het spoor van Babylon
vanuit Londen naar Rusland!

PETERSBURG/LENINGRAD:
Dit is één van de uniekste steden ter wereld, en hier begon Lenin in 1917 de
Russische revolutie, met geld van de Rothschilds  en andere Askenazen uit de USA.
Petersburg is een sprookjesstad met enorme fonteinen en pastelkleurige gebouwen,
net als Versailles. Niet deze stad, maar Moskou moest de hoofdrol gaan vervullen
van het oude Babylon-Rome, en vandaar dat Hitler zo graag Moskou wilde
innemen. Moskou is een machtscentra geworden zoals er geen tweede op deze
aarde is te vinden.
Praag en Budapest mogen mooie steden zijn, Moskou wint het. Deze stad is
fabelachtig! Moskou heeft 450 kerken en kapellen, en als al die klokken luiden trilt
de lucht boven de stad. Vanuit het Kremlin heeft men een prachtig uitzicht over
heel de stad, en dat schijnt ongelooflijk mooi te zijn. Overal ziet men koepels van
goud, rood en groen.  Helaas zijn daar vele schoorstenen en flats tussen verrezen,
en lompe universiteitstorens. Lenin had het centrum van de wereldrevolutie echter
van Moskou naar Berlijn willen brengen. En Hitler had van Berlijn dé
wereldhoofdstad willen maken. Berlijn groeit niet meer, net als Wenen, en dat is
opmerkelijk. Er zijn zelfs minder inwoners als in 1914.  Wenen heeft toch tweemaal
Europa gered tegen een Turkse invasie. In Wenen werden de grootste componisten
geboren en/of woonden daar, o.a. v.Gluck,v.Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert.
Lanner richtte het Wiener-dansorkest op met de Wiener-walsen. Zijn tweede
dirigent was Joseph Strauss, en ook Brahms heeft er  gewoond.
Wenen is de hoofdstad van de muziekwereld, van Babylons vreugdespel. Vanuit
Wenen is de psycho-analyse de wereld gaan overheersen, nl. de doorvorsing van
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het innerlijk van de mens, door Freud. In 1919 verloor Wenen echter zijn rang als
koninklijke residentie.
Ja, Babylons geest lijkt oppermachtig, en de weg tot wereldheerschappij lijkt
geëffend. De Rothschilds hebben alle touwtjes in handen, samen met hun kornuiten,
de Rockefellers, de Beers, Oppenheimers, Philips, etc.-.
Rockefeller is echter een dubbelganger en favoriet van de Rothschild, en is met zijn
USA als Apollo, de verderver. Babylon heeft twee voeten, Parijs en Londen, en tien
tenen, de tien Comeconlanden.
Babylon wordt tot een GROOT BABYLON, met daarin de machtsstrijd tussen de
Rothschilds en de Rockefellers.

Vanuit het Westerse Babylon is het NIEUWE  ATLANTIS-BABYLON gebouwd
en ontstaan!

In de USA hebben 'the Founding Fathers'  in op 4 juli 1776 hun vrijmetselaarsstaat
gesticht, bestaande uit 13 staten. Daarna verrezen de grote steden. Los Angeles
werd in 1781 gesticht, en telde in 1880 reeds 10.000 inwoners, en in 1980 ruim
zeven miljoen, met ruim 3 miljoen auto's! Deze stad is het wereldcentrum van de
auto- en vliegtuigcultus. Het is op een na de grootste stad van Amerika, en is wel de
snelst groeiende stad van de USA. Deze stad werd door Spaanse joden gesticht, en
werd NUESTRA SENORA LA REINA DE LOS ANGELOS genoemd, dat is:
Onze Lieve Vrouw, de koningin der Engelen. De stad is wel 100 km lang, met
boulevards van wel 70 km, en huisnummers die oplopen tot 30.000. Het is een
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vormloze stad, zonder tempel, waaromheen zich huizen en straten vormden. Het is
een stad vol met huizen, die grote ramen hebben, waar nooit iemand de gordijnen
dicht heeft. Iedereen kan zich aan iedereen vergapen. Des 's nachts is alles verlicht
door neon en lasers, vol reclamespots. De stad heeft echter wel veel
groenvoorzieningen.
Kent New York vele krotten en steenravijnen, en Parijs vele arbeidersvoorsteden,
en heeft het Ruhrgebied veel roet, en al vertoont Siberië veel baraksteden .......
hierbij is Los Angeles een waar 'Paradijs' te noemen.
Los Angeles, Las Vegas, Miami, Tampa, Hollywood, Houston, Orlando, New
Orleans, San Francico, etc.-..... het zijn allemaal 'speelholen van de duivel'! 
Wij lezen van deze 'vreugdevolle' steden o.a. in Jes.22:2; 23:7; 32:13. Maar ........
wij hebben dé grote stad der steden nog niet besproken, nl.  NEW YORK!
(gesticht door Pieter Stuyvesant)

NEW YORK ....... alwaar de daar wonende Spaanse joden de 'gouden standaard'
hebben ingevoerd. Het goud waarop San Francisco werd gebouwd, en de
goudkoorts waardoor meer dan 45 miljoen Europeanen naar de USA emigreerden.

tekening New York

Na de onafhankelijkheidsoorlog kwam de twist onder de grote steden als
Philadelfia, Boston en New York wie van hen als regeringszetel over de DERTIEN
staten zou mogen regeren. Maar uiteindelijk bouwde men daartoe WASHINGTON.
In Chicago werd de eerste wolkenkrabber uitgedacht en gebouwd, en ook de eerste
lopende band in werking gesteld. Gaat de draagkracht van een gebouw niet verder
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dan het gewicht waaronder het bouwwerk zou instorten (dit is bijna het geval met
de Dom te Keulen), ..... nu had men een nieuwe vinding gedaan, n.l. door STALEN
WOLKENKRABBERS te bouwen, om hierdoor de 'hemel te bestormen'.
Dezelfde geest van Babylon waart nog steeds rond. Chrysler bouwde in 1930 een
wolkenkrabber van 306 mtr hoog, en overtroefde Parijs.  In 1931 werd in New
York het Empire State Building gebouwd van 380 mtr hoogte. Het is puur een
prestige object, want pas na 10 jaar was het gebouw geheel verhuurd.
De Rockefellers konden niet achter blijven en bouwden een toren van 259 mtr met
daarin hangende tuinen van Babylon. New York werd de grootste wereld
handelsstad. Deze stad is nóg rijker en protsiger dan het oude Babylon. Bij elke
toerist komen gevoelens naar boven dat er niets ter wereld is dat déze stad nog kan
evenaren! New York, samen met Rotterdam en Amsterdam zijn de grootste
havensteden ter wereld.

Motieven om te verstedelijken zijn o.a. het zich beveiligen tegen natuurrampen; het
niet behoeven te werken op het platteland. Dichtbij alle vermaak, winkels, gezellige
drukte. De mens is een kuddedier, en daaruit is de stads-mens gegroeid. In de roes
der drukte vindt men zijn genoegen. Je in de massa te begeven en je gevoelens daar
te laten prikkelen heeft momenteel de halve wereld in haar greep. Waar veel
mensen zijn gebeuren immers grote dingen, zoals staatsbezoeken, wedstrijden,
bioscoop en theater, etc.-. De stadsmens heeft het gevoel van 'er-bij-te-horen'.
In de stad heerst het  stadsklimaat, meer warmte, meer zon, minder wind, maar
ook meer stank, lawaai, etc.-. Maar ..... de stadsmens verwondert zich over niets
meer, alles is gewoon voor hem geworden. Er komt verveling, ook onder de jeugd.
Vandaar dat steden de haarden en broedplaatsen werden voor geweld, terreur,
gangsters, moord, roof en alle soorten drugsverslaafdheden, etc.-.
Londen, Chicago werden tot steden van moord.

moord en doodslag

Aan de wieg der stedenbouw ligt een broedermoord ten grondslag, Kaïn vermoorde
Abel. Ninevé, Babylon, Nahum 3:1 wordt een bloedstad genoemd, vol leugens en
roof, geklap der zweep (opdrijven, haast) en grote hoererij.
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 Parijs werd tot een stad van mode en onzedelijkheid. Amsterdam is het Mekka van
de homo's en lesbo's en drugs.
De stedeling meent grote voorrechten te hebben boven de boer, die maar nooit van
zijn beestenspul weg kan gaan. De stedeling kan reizen, en overal waar hij komt,
draagt hij zijn stad op z'n rug met zich mee. Hij huivert van het platteland. Het is
een verschrikking voor hem in de vrije natuur te leven. Wel voor enige tijd in de
zomervakanties, maar niet in de barre winter!
De mens heeft alzo de stad in deze wereld geplaatst ..... als een afbeelding van
zichzelf: Ze is even goed en kwaad als hij zelf is!
De stadsidee is echter satanisch geïnspireerd. Abraham zocht eveneens een stad, het
Sion vanuit de hemel. De idee van de stad is dus niet onbijbels, nee, maar het zit 'm
slechts wie er de BOUWMEESTER van is, welke geest er achter zit.
Ook in ons Nederland kennen wij de verstedelijking met al haar problematiek. In
ons land wil Rothschild met Rockefeller dé grote stad van Europa bouwen, n.l. de
RANDSTAD HOLLAND!
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Dit moet een soort New York worden, met Rotterdam als grootste wereldhaven, en
Schiphol als modernste en grootste luchtvaarthaven. Bij het Haagse station staat het
Babylon-gebouw er reeds. Een grote toren is er al, zie de Euromast. 

De Bijbel geeft aan dat de VERWOESTING  het uiteindelijk lot zal zijn van de
grote steden, en dat er een nieuw soort stedenbouw komt vanuit de HEMEL, en dat
onder hemelse leiding de verwoeste plaatsen en steden weer zullen herbouwd
worden.
Lees over de ondergang der steden eens Jesaja 17:1, 25:2. Jeremia 25:29, 50:32;
Hosea 8:14; Micha 6:9-13.
De verwoesting der grote steden staat geprofeteerd in Jes.6:11, 46:19, 54:3;
Jer.9:11, 10:22, 48:9, 51:43.
De herbouw van de steden lezen wij in Ez. 26:19, 29:12, 36:4,35; Ps.9:7.
Babylon, het Grote Babylon, zal worden verwoest, gelijk TYRUS, en haar
gedachtenis verdwijnt van deze aarde, omdat Lucifer achter deze verstedelijking
zat.
Het nieuwe komt, en Israël zal vanuit het Westen de wereld voorlichten een nieuwe
wereldorde te bouwen.
Is het niet opmerkelijk dat wellicht de Boze zichzelf gaat bestrijden? Op alle grote
wereldsteden staan raketten met atoomkoppen gericht, zodat men wereldwijd alle
grote steden zelf kan vernietigen, zogenaamd uit oorlogs-preventie.
Uiteindelijk zal de verwoesting triomferen over het eeuwig durende gevecht der
steden zichzelf te realiseren. Als Sodom en Gomorra zullen de grote steden worden.
Levend zullen zij ter helle nederdalen

Wij zullen eens nagaan waar de aloude geest van TYRUS opnieuw tot leven is
gekomen.
Tyrus is de vergrieksing van het Fenicische sör, dat is ROTS.
Tyrus was eeuwenlang de meest beroemde handelsstad der Feniciërs. Op een paar
rotseilandjes gelegen scheen deze stad uit te groeien en voorbestemd te zijn om
'Beheerser der Oude Wereldzee' te worden genoemd.
Alexander de Grote verbond het eiland Tyrus met het vasteland middels een 60 mtr
brede dam. De historie van deze stad is veelbewogen en te veelomvattend om hier
te bespreken. Waar het ons om gaat in dezen is de beschrijving van deze stad in de
profetie.
Tyrus is in 1291 verwoest door de moslims., maar nog niet zoals dat in de profetie
staat. Jer.23 geeft de last aan voor Tyrus: Tyrus is verwoest, er is geen huis meer.
Tyrus was de markt der volkeren. Elohim heeft haar verwoest, en in 70 jaar zal
Tyrus vergeten worden.
Ez.26 toont het vervolg van Tyrus. Tyrus heeft van Jeruzalem gezegd dat zij als de
'poort der volkeren' is verbroken. Ik, zei Tyrus, zal vervuld worden, zij is verwoest.
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Het oordeel van Elohim over Tyrus is dat deze stad zal worden als een gladde rots,
als of zij er nooit is geweest. Nebukadnezar zou dit vonnis uitvoeren over Tyrus.
Deze koning komt van het Noorden tegen Tyrus.

 Vers 16: Alle vorsten der zee  (de grote wereldhavens) zullen van hun tronen
neerdalen vanwege de schrik om de val van Tyrus.
Vers 19: Als Ik U zal doen nederdalen tot het oude volk (de Atlantiden en Nefilim
uit de voortijd)en Ik U in de afgrond doe komen en grote wateren U zullen
overdekken, dan zal Ik U doen nederliggen in de onderste plaatsen der aarde, en Ik
zal het sieraad herstellen in het land der levenden  (Jeruzalem in het Westen).
In Ez.27 zegt Tyrus: Ik ben volmaakt in schoonheid, vers 27, zelfs de kooplieden en
krijgslieden zullen echter worden meegezogen in de val van Tyrus. Tyrus wordt
verbroken uit de zeeën, en in de diepte der wateren gestort. Tyrus is en wordt dé
grote schrik voor alle eilandbewoners. Waarom toch?
Dat zullen wij eens nader gaan bezien.
In Ez. 28:2 wordt de VORST van Tyrus genoemd, en de stad is de uitwendige
vertoning van hem. De vorst zegt: Ik ben Elohim, ik zit in Elohims stoel en ben
wijzer dan Daniël.
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Het oordeel van Elohim over hem is dat hij voor zijn hoogmoed de dood zal sterven
in het hart der zeeën. 
In vers 12 wordt gezegd een klaaglied te maken over de koning van Tyrus. Hij was
een gezalfde CHERUB. Zijn zonde was: veelheid in koophandel met onrecht.
Elohim heeft een vuur (nucleair?) uit hem doen voortkomen en hem tot as gemaakt.
En direct als dát heeft plaatsgevonden, wordt Israël verzameld, zie Ez.28:25. En
vergelijk dit eens met Amos 1:9-10 en Zach.9:3.
Amos zegt dat Elohim vertoornd is omdat men GILEAD (een deel van Nederland)
met ijzeren dorswagens (tanks?) heeft gedorst. Tyrus  had ons overgeleverd aan
Edom (de VN der USA zal ons uitleveren aan de USSR, en men dacht niet aan het
verbond der broederen, het NAVO en UN verdrag).
Tyrus, en dat is de grote stad NEW YORK, zal daarom gestraft worden met vuur!
En Elohim legert Zich rondom Sion, Zach.9:8, en dán komt onze Koning spoedig
Zelf.
Het oude Tyrus is nimmer door Nebukadnezar verwoest, en de profetie ziet dus op
een latere verwoesting, in de eindtijd, alwaar nazaten van deze cherubs, de Nefilim
wonen, te zien in de Rockefeller-clans.
Hun NEW YORK is deels een EILAND, net als het oude Tyrus. New York is
ongeveer 840 km2 groot met meer dan 12 miljoen inwoners, waarvan ongeveer vier
miljoen joden. Er zijn vijf district-steden, waarvan MANHATTAN een schiereiland
is, dé jodenwijk, en internationaal verzamelpunt is van banken en wereldhandel
(Wallstreet).
Dit eiland MANHATTAN staat op een rots, en tussen de grondlaag zit veengrond,
zodat bij eb en vloed het hele eiland 2cm op en neer gaat.
De tegenstander van dit moderne 'Tyrus' is Rothschild (de Nebukadnezar van het
Westerse Babel) en hij zal New York verwoesten! En als dan de aarde tegelijkertijd
gaat waggelen als een dronken-man, zie Jes.24, dan zal heel Manhattan van de
steenrots afschuiven en in de diepte der zee vallen! Vandaar dat alle eilandbewoners
de schrik van hun leven krijgen!
En alle kooplieden der aarde zullen rouw bedrijven, en zeggen: wat grote stad was
deze! Zie Openb...18...

9.4   De stad en haar toekomst
De STAD in onze samenleving komt voort uit het Kaïn-man principe, hetwelk de
vrouw insluit en misbruikt.
Het DORP (platteland) is het ABEL/Izaäk moederprincipe, waarvan staat dat
eenmaal in het Nieuwe Verbond de 'vrouw de man zal omvangen'.
Wij zien steeds weer dezelfde fout bij het bouwen van steden, n.l. het vergeten van
de mens als mens, het verloochenen van het 'moederprincipe'.

Bij de oude Grieken en Romeinen was de glorie van de stad dat deze hen
afscheidde van het veld, waar men meende dat de vloek rondwaarde. Dit maakte
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hen tot politieke alleseters en parasieten. Zij konden met hun verstand hun wereldje
vormgeven, en zich 'bevrijden' van de natuur. Dat noemt men 'politiek', en dat komt
van 'polis' dat betekent STAD.  En politie is dus 'stads-controle'. Voor hen was de
stad een soort 'mannen-gereedschap' om de boze natuur van moeder aarde tegen te
gaan.

Amsterdam

Wij weten echter dat de bronnen voor ons biologische bestaan  komen uit het
LAND, de land- en veeteeltgronden, dus het platteland. En de stadsmens heeft
slechts indirect contact met zijn natuurlijke levensbronnen via het kunstmatige
medium dat men GELD  noemt. Zélf werkt hij niet in de aarde; nee, hij koopt zijn
voedsel, dat door anderen is geteeld, bereid of verwerkt.
De aloude energiewisseling tussen MENS en NATUUR is via de stad omgezet tot
een GELDWISSELING tussen mens en mens, en vandaar dat GELD een wortel is
geworden van álle kwaad!

Geld is dus tot centrum geworden van een NIEUW tegennatuurlijk
vermeerderingsprocedé. En vooral toen men het geld nog rentedragend ging
maken, kon de geldboom welig groeien in de tuin der bankiers!

De man op het veld moet zijn planten en beesten met vele risico's zien te
vermeerderen.  De man in de stad vermeerdert echter zonder enig risico zijn GELD,
en wel via het moordwapen dat RENTE heet! De stad is de basis geweest voor de
instelling van GELD en RENTE, en dát is het 666-systeem van BABYLON! De
instelling van interest dragend kapitaal is dé sleutel tot de abrupte reorganisatie van
het plattelandsleven naar het stadsleven, dat schrijft Dr.N.O. Brown in 'Life against
death'.
Een stad reflecteert het manlijke Kaïnprincipe, als een revolte tegen het vrouw-
natuurprincipe, afhankelijk van moeder aarde. Zo verrezen er grote steden,
metropolen, rond het man-principe, bestuurd door politici, parasiterend op de
plattelandsbevolking. De stadsmens identificeerde zichzelf met de ZON-VADER-
Elohim, waardoor op het land de oogst rijpte. De zon met zijn phallische stralen laat
het zaad ontspruiten en zorgt voor het surplus. Men zag er aan voorbij dat de zon
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wel een nodig attribuut was voor de groei, maar niet dat deze de wortel is van het
leven!
In de Romeinse tijd bepaalden de politici. onder leiding van de stadskoning, vanuit
hun ivoren torens, dat de boeren 'belastingen' 

moesten ophoesten, dit om het luxe stadsleven in stand te kunnen houden. Dit
begon reeds zo'n 2000 jr voor Christus. De politici beheersten elk aspect van het
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leven, en zij hadden soldaten om met geweld bij de boeren de oogst voor een groot
gedeelte weg te halen indien de boeren niet gewillig waren. Rome werd later de
centrale VADER---ZON.
Alle wegen leiden naar Rome met haar zonaanbidding, dat onder keizer Constantijn
tot staatsGodsdienst werd, onder christelijke dekmantel.
Dit is en was een parasitisch systeem van onteigening van andermans bezit, om zélf
als parasiet te kunnen leven.
De stad verbrak alzo het organische/biologische leven en het 'moederprincipe',
waarvoor in de plaats werd gesteld het 'vaderprincipe' van het 'bevoegd
gezag'.
Dit leidde tot agressieve leefstijlen, een roofridderprincipe, waarmee wij nu nog
opgezadeld zitten. De Kaïn-man-geest behaalde de overwinning op het
vrouwprincipe, en dát impliceerde zowel broedermoord (op Abel) als (indirecte)
moedermoord (op Eva, en de materie), én dat betekent tevens ZELFMOORD!
(maar daarvoor was Kaïn blind).
Het stadssysteem is dat van  LEVIATHAN. Levi = heffen, schatting heffen. Athan,
is dat satan? Dan is het belasting van de satan! men slokt andermans arbeid op, om
er zelf lekker van te kunnen leven. De Levieten waren de 'belastingheffers' oudtijds,
en dat was 10% vrijwillige bijdrage. Zo'n baantje werd fel begeerd door de
parasiterende Edomieten, en vandaar dat Edom zich inmengde in Israël, en in de
dagen van het N.T. zat geheel Edom in het toenmalige jodendom, en beheerden zij
de TEMPEL, die zij tot een HUIS van KOOPHANDEL hadden gemaakt!

Wij zien dat de mindere  in dit geval de  meerdere  moest dienen. De minderen
zijn de plattelanders en arbeiders en zelfstandigen, en de meerderen zijn de politici
en stedelingen. Dit is de omgekeerde cosmische orde. 
Vandaar dat de profeten eenparig het stadsprincipe hebben veroordeeld, en de
verwoesting van de steden hebben voorzegd.
De steden zullen verlaten en verwoest worden, om 'dorpsgewijs' weer een nieuwe
wereldorde op te bouwen. Jes.6:11; Zach.2:4.

Momenteel moeten in de USA twee en half miljoen boeren er  voor zorgen dat ruim
250 miljoen monden van voedsel worden voorzien, en in Europa moeten 10 miljoen
boeren zorgen voor de enorme mensenmassa der EEG landen..... dát is
moedermoord ten voeten uit! En deze moord is de hoeksteen van de Kaïn-Babylon-
structuur!
Maar ..... het ware leven ligt ten grondslag aan de Abel, Izaäk, Israël-cultuur,
wonend in tenten, dorpsgewijs, zelfvoorzienend, elk op z'n eigen stekje. Dit
'moeder-systeem' zal in de toekomst weer worden ingevoerd, en algemeen goed
worden. Mal.4..... onder die ZON der gerechtigheid is genezing. Dat is Yashua ha
Messiah. Hij is geen 'stadsGod', parasiterend. Nee, op een natuurlijke wijze zal het
leven worden georganiseerd. De hele elitaire clan, zowel de geestelijke stand als de
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politieke regerende klasse zal verdwijnen. Zij scheppen armoe, spelen onder één
hoedje, om de bevolking onder controle te houden. Men laat mensen geestdodend
werk verrichten in fabrieken aan lopende banden. De kerk zette op sex binnen het
huwelijk haar taboe-stempel (men mocht alleen maar voortplanten en geen erotiek),
terwijl de geestelijke stand zelve één groot bordeel vormde! Dit bracht
andersdenkenden, en vooral vrouwen die van hekserij werden verdacht, tot de
schand-paal en brandstapel, tot volksvermaak, waarbij het stadscentrum fungeerde
als schouwburg, waar men de brandstapel liet roken!
In de stad heerst ook het nachtleven, want het kwaad moet immers in het donker
geschieden. Dat is het zgn. 'uitgaansleven', waar de boeren geen weet van hebben.
Boeren moeten op tijd naar bed, om op tijd er weer uit te kunnen voor hun vee. De
stadsmens niet, die kan zondags uitslapen tot in de middag!
Men brengt liever zijn vrije tijd door in videohallen, theaters, winkelpromenades,
dan in de moestuin. Men dineert liever in een luxe restaurant, dan een gezamenlijke
familiemaaltijd thuis. Het consumptiegedrag, de entertainment en tv heeft het
gezinsleven verwoest.

De elite leefde in een soort 'hemel op aarde' en voor de rest van de bevolking was
het leven een complete 'hel', vanwege de heerschappij der elitairen!
Dit systeem is ten dode opgeschreven, en ......... hoelang nog is de vraag? .........
Totdat de steden verwoest worden, luidt het antwoord eenparig van de profeten!
Jes.6:11.

Steden zijn de vieze motor van de wereldeconomie, volgens voormalig secretaris-
generaal der VN Boutros Ghali. Duurzame stedelijke ontwikkeling vormt de meest
urgente uitdaging van de mensheid in de 21e eeuw, zei hij.
Nog vóór het jaar 2000 zullen er op aarde meer mensen in de stad wonen dan op het
platteland. Deze snelle verstedelijking roept wereldwijd grote problemen op. De 2e
VN-Habitatconferentie werd in Istanbul gehouden, en wilde vooral praktische
oplossingen aandragen.
De oplossing komt! De Illuminati hebben oplossingen, en deze zijn meer dan
wreed, om de wereldbevolking te decimeren via oorlogen of geruisloze moord. De
ware oplossing zal van Hogerhand komen, n.l. het HERSTEL van het
KONINKRIJK van Elohim op aarde, waaraan voorafgaat het Messiaans Vrederijk.
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Hoofdstuk 10     Herkomst en einde van de oorlog(en)

10.1   Oorlog en Christendom
De geschiedenis der mensheid wordt gekenmerkt door oorlogen, en wel heel
specifiek de eindtijd.
Oorlog tekent het bankroet van onze cultuur af. De mensen zijn verbitterd tegen de
oorlog en oorlogsindustrie, maar uit angst voor oorlog betalen de machthebbers der
volkeren fabelachtige bedragen om een zo groot mogelijk wapenarsenaal aan te
leggen. De mens is slaaf van zijn eigen uitvindingen, en alle controle over de kennis
van de mens schijnt verdwenen te zijn.
De mens en zijn cultuur hadden zich tot de hoogste trap moeten ontwikkelen en
ontplooien in een rijkdom van welzijn en voorspoed. Maar wat zien wij alom? De
mens vernietigt zichzelf en zijn naaste, dit als gevolg van zijn breuk met de
Allerhoogste.

Nooit heeft de wereld zo dicht bij de oorlog gestaan als in onze eeuw waarin reeds
twee wereldoorlogen hebben gewoed. En ook nooit heeft de wereld zo dicht bij de
bevrijding van de oorlog gestaan als in onze tijd waarin de Messias spoedig zal
terugkeren en  werkelijke vrede zal brengen.
Het is juist de vrees, en niet zozeer de zucht tot oorlog die ons mensen naar de
oorlog drijft. Als de kern van ons maatschappelijk leven maar veranderd werd, als
niet langer de zelfzuchtige concurrentie, maar coöperatie (samenwerking) de
grondslag werd van onze samenleving, zou de oorlog afvallen als een dood blad
van de boom.
In een wereld die gegrond is op concurrentie is oorlog onvermijdelijk. En, oorlog is
de grootste gemeenschappelijke zonde der mensheid die bestaat.
Oorlog brengt de mensen tot de allergrootste zonden, n.l.:

1. oorlog is zonde tegen Elohim in Christus, omdat Hij vrede wil en niet het zwaard
(dit is niet in strijd met Matth.10:34, waar het gaat over het zwaard van de Geest,
het zwaard der waarheid, en niet een letterlijk zwaard).
2. leugenpropaganda, overdrijving, vervalsing van berichtgeving, etc.
3. haat die gekweekt wordt.
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4. economische, door de enorme hoge kosten van de oorlog, terwijl velen honger
lijden.
5. de bloem van de generatie wordt geruïneerd en afgesneden.
6. het geweten sterft, de moraal neemt sterk af.
7. de oorlog legt beslag op de beste eigenschappen van de mensen, als
vaderlandsliefde, zelf-opoffering, en maakt daarvan misbruik door anderen te
vermoorden en uit te roeien.
8. oorlog is zonde tegen alle minderheden en zwakken.

Aan de oorlog hebben wij mensen onze beste jongens moeten offeren, met daarbij
een zeer groot deel van ons nationale inkomen! Wat dwaas toch!

Wat een heidense keizer, Marcus Aurelius, over de oorlog eens zei: "Ik zweer u bij
de onsterfelijke Goden, dat ik, zittende op mijn triomfwagen, er aan dacht hoe ver
gezond menselijk oordeel wel van die wagen verwijderd moet zijn.
O Rome, vervloekt moet hij zijn, die u tot zo grote hovaardij verhief; vervloekt ook
hij, die de dwaasheid beging u de eerste stad der wereld te doen worden. Gij hebt
koninkrijken gewonnen, vreedzamen ontsteld, steden verwoest, armen beroofd,
tirannen rijk gemaakt, ontzettend veel bloed gestort, onnoemelijk veel weduwen
gemaakt, en gij rijdt bedrijvers van dat al als triomfators uw poorten binnen?
Hoevelen zijn er in de oorlog gestorven en een alleen ontvangt daarvoor de glorie.
Ik zeg u in der waarheid, tussen u en mijn wagen, ziende de bedroefde gevangenen,
beladen met ijzeren ketens, aanschouwende de onwaardeerlijke doch kwalijk
gewonnen schat, horende de weduwen klagelijk wenen om haar mannen en
denkende om die grote menigte mijner omgekomen vrienden, dat ik mij in ‘t
openbaar wel vrolijk voordeed, doch in ‘t geheim bloedtranen schreide. Wat mens
moet toch hij zijn, die in anderer schade eigen vreugde smaakt?"
Dit had ook nu gezegd kunnen worden!

Ook patriarch Bartholomeus, leider van driehonderd miljoen orthodoxen, zei dat
wij temidden van de technologische triomfen bezig zijn als mensheid onszelf te
vernietigen. Volgens hem is de Orthodoxe Kerk een voortzetting van de Oude Kerk
(der eerste christenen). Hij noemde verder sport een geweldloos alternatief voor
oorlog.

Moeten christenen dan dienstweigeraars zijn, op grond van Matth.26:52?
 Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het

zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. 

Wij moeten dan het verband zien waarom wij ons eigen land en bezit hebben te
verdedigen.
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In zijn eigen huis is de man de baas, de "overheid". Hij moet zijn vrouw en
kinderen en bezittingen beschermen. Niemand verwacht van een man dat hij zijn
vrouw of kinderen laat mishandelen en daarbij zelf lijdelijk zal blijven toekijken.
In een dorp of stad is er een "overheid" om de inwoners te beschermen en
wetsovertreders op te sporen. Dat is de politie. Anders ontstaat er spoedig een
chaos. Een land heeft een leger, om de grenzen te verdedigen tegen invallers. Het
gaat hier om verdediging, en niet om roofoorlog. Wanneer een soldaat verplicht
wordt tot moorden en wreedheden is het de tijd om te weigeren!

De oorlog wordt wel de "vader van alle dingen" genoemd. De oorlog levert de
wapenleveranciers en vele andere fabrieken zeer veel geld op.  
Vooruitgang door oorlog, vragen wij ons af? Ja, er is een relatie tussen oorlog en
wetenschap. Is oorlog dan werkelijk de "vader van alle dingen", zoals Heraclitus
schreef? Hebben de oorlogen dan bijgedragen tot de explosieve ontwikkelingen in
techniek en wetenschap?
Nee, dat is slechts schijn! Sommige ontwikkelingen zijn door de oorlog weliswaar
versneld, maar zeker niet ontdekt. In de oorlogen zijn weinig of geen baanbrekende
ontdekkingen gedaan. Penicilline was er reeds in vredestijd, hoewel de industriele
productie pas goed in WO II op gang is gekomen.
Wel zijn radar, straalvliegtuigen, chips en computers rechtstreeks uit de defensie-
industrie naar de civiele maatschappij overgebracht. Maar daarvoor is toch geen
wereldoorlog nodig? Moeten wij de afweging maken of honderdduizenden
slachtoffers de prijs waard zijn geweest dat wij nu supersonische straalvliegtuigen
hebben en over snelle computers beschikken?
Het is veel eerder de bewapeningswedloop waaraan veel ontwikkelingen te danken
zijn. En moeten wij zo blij zijn met de ontdekking en ontwikkeling van de
atoombom en andere kernbommen?
De wereld is door ons mensen tot een groot legerkamp gemaakt, en de meeste
oorlogen worden en werden gevoerd in naam van het (ware) geloof!

Wij stellen als christenen dat de oorlog een instelling van de duivel is, een instituut
der zonde.  De oorlog is altijd een bron van haat en geweld, slechtheid en zonde.
Ware Kerk (Gemeente) en oorlog zijn dan ook twee onverenigbare begrippen!
Altijd zal de ware kerk lijnrecht tegenover de oorlog staan, en nooit ernaast of
erachter. Zodra een kerk achter de oorlog staat, is zij geen kerk meer, maar een
duivelsinstituut. De ware kerk zal de oorlog nooit kunnen tolereren noch ook haar
zegen kunnen geven aan moordenaars en moordwerktuigen, bloedbaden en
slagvelden, vernietiging en roof, zonder daarbij haar wezen en haar Hoofd te
verloochenen. De oorlog is en blijft altijd een instituut en middel van de duivel.

Uit de oude geschiedenisboeken over het leven der eerste christenen blijkt dat zij
niets met politiek en oorlog wilden te maken hebben. Zij weigerden elke
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staatsdienst of oorlog, want daardoor zouden zij minstens een van de tien geboden
moeten overtreden, en dat wilden zij niet. In de tijd der eerste christenen waren
soldaten verplicht het borstbeeld van de Keizer te aanbidden zonder enig
voorbehoud, om zich met hart en ziel aan de Keizer te wijden. De eerste christenen
wensten geen twee heren te dienen! Dus werden zij beschuldigd van
onvaderlandslievendheid, van haat tegen het menselijk geslacht. Daardoor zijn
velen op het altaar gelegd en de marteldood gestorven, zoals Christus al voorzegd
had.
Origenes zei: "Wij christenen nemen niet meer het zwaard op tegen een volk, en wij
leren niet meer de krijgskunst, daar wij zonen des vredes geworden zijn door Jezus,
die onze Aanvoerder is". (Uit dr. Heering "Zondeval van het Christendom").

Ook andere kerkvaders als Tertullianus, Cyprianus, Lactantius, Eusebius,
Maximilianus en anderen hebben zich op gelijke wijze uitgesproken.
Zij zagen in het oorlogvoeren de overtreding van het zesde gebod. Zij allen hadden
hun leven er voor over om niet deel te nemen in de oorlog van de keizer.
De eerste christenen handhaafden het beginsel van de vrede door woord en daad, en
daarbij door een levendig protest tegen de machtswellust van de staat, die er altijd
maar weer er op uit was om oorlog te voeren (uitbreiding van de grenzen).

De kerk was niet standvastig en werd zelf een staat, of verbonden met de staat, dus
"staatskerk".  Na de schijnbare bekering van keizer Constantijn de Grote (312 na
Christus) kwam er in de kerk een grote ommekeer. Toen werd de Godsdienst
staatsgodsdienst, en heeft de kerk zich verzoend met de oorlog. Daarvóór waren
kerk en oorlog losstaande begrippen, maar deze werden samengesmolten. En vanaf
die tijd heeft de kerk een totaal tegenover gesteld standpunt ingenomen inzake de
tien geboden! Toen is de sabbat geheel afgeschaft en de zondag ervoor in de plaats
gesteld. Het zesde gebod van de doodslag werd niet meer serieus genomen. Zelf
aanbad de keizer een kruis in de lucht, waarna het kruis als overwinningsteken werd
vereerd. Christus is in het geheel niet aan een kruis gestorven, maar aan een paal,
een xulon, zonder dwarsbalk!
Sinds Constantijn is het christendom met het zwaard in de ene hand, en met het
kruis in de andere hand er op uit getrokken, om te vervullen wat in Matth.24:14
staat geschreven. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld

gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. 

De "christelijke" oorlogen namen een aanvang, en dat in Naam van Hem die was
gekomen om vrede op aarde te brengen voor de mensen van het welbehagen!
Nee, die oorlogen waren niet altijd verdedigings- of vrijheidsoorlogen. Veelal
waren het veroveringsoorlogen. En de kerk gaf haar zegen aan de ter slachtbank
gevoerde legers, waar duizenden jonge mannen de wreedste dood stierven. Anderen
werden voor hun leven  gehandicapt en invalide. De kerk hield biddagen voor de
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strijd een aanvang nam en zegende de jonge mannen en oorlogswapens (en dat doet
Rome nu nog, en ook "christelijke" kerken volgen deze weg). De kerk hield
dankstonden na de oorlog voor de behaalde overwinningen, echter zonder de
dingen ooit bij hun ware naam te noemen!

"Christelijke" oorlog is niets anders dan "christelijke" moord, en dat alleen al is een
bespottelijk iets. En toch heeft de kerk eeuwenlang de oorlog verdedigd en
goedgepraat. Elohim en oorlog werden vredelievend naast elkaar voorgesteld.
En Cromwell zei: Vertrouw op Elohim en houd je kruit droog!

De grootste aanfluiting voor het christendom is wel de leer van de naastenliefde, en
de verkondiging van het Rijk Elohims van vrede op aarde. Terwijl de kerk in naam
van Christus bereid is om stromen bloed te vergieten. Hoe onverenigbaar en
fundamenteel tegenstrijdig is het hoe men in naam van de allerhoogste Liefde, de
grootste wreedheden kan beramen en uitvoeren!
De satan heeft de kerk, waarvan het doel zou moeten zijn om mensen te redden en
zielen te winnen, volkomen in zijn macht, door hen juist mensen voor de oorlog te
laten gebruiken en hen naar het slagveld te drijven! Dit heeft velen de ogen doen
opengaan en is oorzaak geweest dat zij de kerk hebben verlaten. Terecht!

De kerk zal weer Gemeente moeten worden, en dat is onmogelijk zoals dat er nu
voor staat. De wereld is de kerk binnengeslopen en zal zich er nooit meer uit laten
leiden. Dus komt er iets nieuws! Er zal weer een oorspronkelijk christendom
moeten komen, waar men eerbied toont voor de wetten van de Schepper, en leeft bij
Zijn getuigenissen die Zijn Naam verhogen en ons welzijn bevorderen. Los van de
gevestigde instituten.
Het schijnt voor velen onhaalbaar dat er een christendom zou kunnen ontstaan in de
huidige moderne samenleving dat weer handelt en wandelt naar de oorspronkelijke
christelijke waarden. Nee, dat is niet onmogelijk, maar juist een
vanzelfsprekendheid, wanneer wij ons daarvoor openstellen en niet de kop in het
zand steken en onszelf langer bedriegen. Wij zullen de wereld moeten tonen dat de
ware Gemeente totaal niets met de oorlog, bewapeningswedloop en vernietigende
wapens te maken wil hebben. Wij kunnen de oorlog niet tolereren en daaraan de
zegen Elohims verbinden. 
 Vrede houdt niet in dat er stromen bloed moeten vloeien! Nee, het bloed dat de
verzoening hééft bewerkt, heeft gevloeid op Golgotha. Verzoening houdt in vrede
met Elohim en overwinning op de duivel. Zijn Rijk komt, en Hij zal als Koning
heersen.

De oorlog is er altijd geweest, en de Heiland voorspelde ook dat wij zouden horen
van oorlogen en geruchten van oorlogen, voordat het einde er zou zijn. En dat nu
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juist de kerk het instrument geweest is die deze oorlogen in praktijk heeft gebracht,
is toch wel kenmerkend.
Ondanks alle internationale, schijnbare inspanningen voor vrede op aarde en
uitbanning van de oorlog, is er nog geen enkele instantie in geslaagd dit te
verwerkelijken. Ja, iedereen is bang en gelooft dat er juist nog een hele grote
wereldomvattende oorlog op komst is. En dat is ook voorzegd door vele profeten.
Heel het wereldlijk bestuur en initiatief, met de zegen van de kerk, zal uitlopen op
een totale wereldcatastrofe!  Het zijn de duivelse geesten uit de afgrond die de
mensen aandrijven tot oorlog en haat. Maar dan zal de Allerhoogste Zijn volk, het
twaalfstammig Israël, als een apartgezette natie tonen, het volk van de vrede en het
Vrederijk, verzameld uit de verstrooiing en bijeen vergaderd in Sion. Dat volk
ontvangt de wereldheerschappij en vormt het Messiaans Vrederijk, en is de STEEN
die zonder handen afgehouwen werd, Dan.2:35-45. De Vredevorst zal komen,
Jes.9.
Jes.6  (9:5) Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de

heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad,

Sterke Elohim, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

7  (9:6) Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den

troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met

gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des

HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

Het Midden-Oosten is een groot kruitvat, en de oorlogsverwachting stijgt daar met
de dag. Syrië kan, volgens Jane’s Defense Weekly, met Russische hulp het
dodelijke zenuwgas VX produceren. Tevens is Damascus in staat om andere
chemische oorlogswapens te maken, die zij met korte en lange afstandraketten kan
lanceren.
Bijzonder zorgwekkend voor de huidige Israëli-staat is de ontwikkeling van de
nieuwe Cornet-tankafweerraket van Syrië, die zelfs de dubbel gepantserde
Merkava-tank kan doordringen. Israël boet een heel stuk in aan superioriteit.
Ook is Egypte in 1999 geheel klaar met de modernisering van zijn dan naar
Westerse maatstaven goed uitgerust leger. De Egyptische marine is veel beter
uitgerust dan de Israëlische, en de luchtmacht vliegt met F-16 straaljagers.
Irak bezit verder een grote hoeveelheid gevaarlijke wapens, waaronder het zeer
gevaarlijke bacteriologische Antrax of miltvuur. Dit is een killer-bacterie, die alle
leven uitroeit. Miltvuurgebieden blijven tientallen jaren onbewoonbaar, zoals de
Engelsen gebleken is op het Schotse eilandje Griunard, waar zij hun antrax-wapen
jaren tevoren uitprobeerden.
Men is bezig de moslims tot een heilige oorlog uit te lokken, volgens het blad Topic
9/98. Men kan dit doen door aanslagen op Islamitische heiligdommen te gaan doen.
De hoge heren achter de schermen werken daarbij aan hun sinister doel om tot een
algehele wereldregering te komen, waarbij elke burger onder hun controle zal staan
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via de chip en computer. Door de implantatie van de microchip is dit realiseerbaar,
en is al op kleine schaal gerealiseerd, niet alleen bij dieren, maar ook bij mensen ten
einde hun gedrag te beïnvloeden. Met zeer snelle computers kan men elk individu
onder controle houden. Met beangstigende precisie wordt een systeem opgebouwd
waarbij de mens een chip geïmplanteerd krijgt waardoor hij feilloos geïdentificeerd
kan worden, zie Openb.13. (Topic 9/98).

De hoge heren (en dames) besturen oorlogen naar hun eigen wil en doel. De
Golfoorlog ging niet om Irak of Koeweit, maar om de Arabische oliebronnen. In
Zuid Afrika gaat het hen niet om de apartheid en mensenrechten, maar om de
grondstoffen.
Kissinger, een van hun geheime topmannen, zei dat, wanneer men de controle maar
heeft over de voedingsmiddelen, men daarmee de controle heeft over een volk.
Heeft men de controle over de aardolie en bodemschatten, dan heeft men daarmee
de controle over alle landen der wereld. Wanneer men de controle heeft over het
geld, dan heeft men de controle over heel de wereld.
Het Midden-Oosten wordt door hen gebruikt als lont in het grote kruitvat, waarin
Satan strijdt om de macht. Israël moet daarbij als de rode lap op de stier werken, om
alle islamitische volken eens en voor altijd te vernietigen. Eerst hebben de
Trilateralen en Illuminati deze landen geheel uitgemolken door hen een zeer groot
leger te laten opbouwen, wel wetend dat hun wapens altijd inferieur zijn aan die van
hun 51e staat Israël.
Maar....., wee hen, het gaat uit de hand lopen!

Men speelt met atomair vuur. En dat is o.a. in Tsjernobyl reeds fout gegaan, en kan
zo maar weer fout gaan.  Volgens Memo-press 32/1998 zijn Russische duikboten
met 208-SS-N-18 raketten uitgerust en doorkruisen zij de wereldzeeën, maar zij
zijn gelijk aan "zwemmende bommen" die elk moment kunnen exploderen. De
Russen springen zeer nonchalant met hun materiaal om.

Wij zien dat wetenschap, techniek en politiek zullen eindigen in een totale
wereldbrand (razernij). Brengen wetenschap, techniek en politiek ons vrede en
verlossing?
Nee, wij zien dat het verstand werd misbruikt om vernietigingswapens uit te denken
en te bouwen via de techniek, en dat de politiek deze gebruikt om die dingen uit te
proberen in een oorlog.
Dit brengt de mensen in een vicieuze cirkel en satanische strik, waar de
wetenschappers, technici en politici niet meer uit kunnen geraken.
Wie zijn verstand leent voor doeleinden waarvoor het niet is gegeven, zal zijn
verstand verliezen en tot razernij en oorlog vervallen. Ons verstand is ons gegeven
om er onze Schepper mee te dienen, Luk.10:27; 1Petr.4:11.
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Luk 10:27  En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw Elohim, liefhebben, uit

geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en

uw naaste als uzelven. 

1Pet 4:11  Indien iemand spreekt, [die] [spreke] als de woorden Elohims; indien iemand

dient, [die] [diene] als uit kracht, die Elohim verleent; opdat Elohim in allen geprezen worde

door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen.

Wie dit nalaat wordt verstands-ziek!
Wie zijn lichaam misbruikt wordt lichamelijk ziek, en wie zijn geest misbruikt,
wordt geestesziek..
Wetenschappers, technici en politici hebben ons bedrogen. Zij beloofden ons vrede
en welzijn, maar er kwam oorlog, armoe en algeheel verderf! 

Geen oorlog zal meer zijn, totdat aan het eind van de duizend jaren nog eenmaal de
zeer grote laatste slag geleverd zal worden, zie Openb. 20
7  En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis

ontbonden worden.

8  En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog

en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.

9  En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen,

en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van Elohim uit den hemel, en heeft hen

verslonden.

10  En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar

het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle

eeuwigheid.

Openb 21:1  En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de

eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 

4  En Elohim zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch

rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

5  En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij:

Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

6  En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.

Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.

7  Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een Elohim zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

8  Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders,

en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar

brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

Op.22:10  En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de

tijd is nabij.

11  Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die

rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd

worde.
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12  En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn

werk zal zijn.

13  Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.

14  Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij

door de poorten mogen ingaan in de stad.

15  Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de

doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.

16  Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten.

Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

17  En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft,

kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

Bronnen:
A. Ringelberg, Kerk en oorlog
N.J.A.van Exel, Het oorlogsprobleem
Dr. H. Bavinck, Het oorlogsprobleem
Prof. Mr. I.A. Diepenhorst, In de schaduw van de vernietiging
J.N. Sevenster, Bijbel en bewapening
Dr. G.J. Heering, De zondeval van het christendom
Het vraagstuk van de kernwapenen, Synode N.H.Kerk
Christendom en oorlog, Gereformeerde stemmen over de oorlog.
Jedidja Israël: En zij zullen oorlog voeren tegen het Lam
Topic
Mt 26:52  Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want
allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. (SVV) 

10.2   Harmageddon, de eindstrijd
Harmageddon is de ‘eindstrijd’, alomvattend. In dit spel van oorlogvoering spelen
niet alleen de aardse wereldmachten op een sinistere wijze mee, nee, de ganse
kosmos is er bij betrokken. Het hoe en wat zullen wij in deze studies nader gaan
bezien.
In andere brochures is over deze zaken reeds zijdelings of meer direct gesproken. In
deze brochure zal verwezen worden naar voorgaande brochures, en het is nuttig die
eerst te lezen, dit om het verband in deze complexe zaak te zien, en om de
hoofdlijnen vast te houden.

10.3   De poort der Goden   en de komeet Hale-Bopp
Jakob zag in zijn droom de engelen op de hemelladder (de planeten, die elk op een
bepaalde afstand van elkaar staan verwijderd volgens de wet van Bode, zijn als een
soort 'hemel-ladder' te zien) op en neer gaan, en zei met betrekking tot dit visioen:
Dit is de POORT DES HEMELS. En wat betreft de plaats waar hij dit waarnam zei
hij: Dit is een HUIS van de Elohim.
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Twee aspecten in één zaak: het gezicht in de droom, en de locatie waar hij dit
gezicht zag.

Een plaats op deze aarde waar deze TWEE aspecten zijn terug te vinden mag
dezelfde naam dragen, of te wel verenigt in zich al deze aspecten tegelijk, en is de
uitdrukking ervan.

Symbool van de hoogste hemelse perfectie en eenheid is het pentagram, schitterend
in de zon als de BLINKENDE MORGENSTER, dat het oergeheim ontvouwt n.l.
van de hoogste kosmische orde der 15 (3x penta) in 7 stadia.

Momenteel (april 1997) is de komeet Hale-Bopp weer te zien. In de Volkskrant
stond een artikel  waarin men het jaar 2213 v.Chr. aanwijst als het jaar waarin de
komeet Hale-Bopp eveneens te zien was. Zie krantenbericht:

Volgens de chronologie van John Fox, in zijn boek 'To day, Tomorrow and the
great Beyond' p.423 , zie hiernaast afgedrukt, komt 2213 BC overeen met  1783
AM. Wij moeten 3996 (= 3x666) nemen minus 2213, dat is 1783AM. Dat is
ongeveer de tijd van de TORENBOUW van BABEL. Dat is 4000 jaar geleden, of
10 x 400. Tijdens de UITTOCHT van Israël uit Egypte was de 10e planeet er, 3600
jaar geleden, ongeveer 1453BC 

Waar is die GodENPOORT momenteel? Destijds noemde Babel zich  Bbl =
verwarring, òf  Babili = Godenpoort.
Waar is de plaats waar de Goden hun ’ladder’ op de aarde hebben staan? Waar is
die kosmische verbindingsschakel?
Het oude Babel in Mesopotamië, waar nu modern Irak leeft met de intuïtie van de
kosmische orde der 15, is nog springlevend, en is als de phoenix uit de as herrezen.
De Iraakse vlag bevat 3 pentagrammen, tezamen 15 punten van 36 graden. De
nationale uitdrukking van Irak draagt het getal 15, en vanuit de Grote piramide ligt
Babel op 15 graden, op 33e graad equator, en heeft ongeveer 15 miljoen inwoners.
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Die kosmische orde der 15 = intelligentie, verslaat de kracht, zoals David de
leeuwen versloeg, en Goliath velde met één van de vijf steentjes die hij bij zich had.
In de Temple of Understanding bij Washington ligt een ijzeren steen waarop het
magische vierkant van Saturnus staat.
15 is het getal van de positieve GODDELIJKE liefde, en reikt in het hoogste octaaf.
7 is één octaaf, en 8 is het nieuwe. 7 PLUS 8 = 15
15 vertegenwoordigt het hart van de intuïtieve ontwikkeling. 15 is de open deur
waardoor het licht van de grote WET de mensheid bereikt. 15 is de uitdrukking van
de moederkracht, de kracht om voort te brengen. 15 demonstreert de hoogste
perfectie. Het hemelrond is, volgens de ouden, deswege niet 12, maar 15-voudig,
d.w.z. SYMMETRISCH 1+2+3+4+5=15
Simetra = maat, sym-metra = al-moeder, en omgekeerd is het ARTEMIS, in
konkave x konvexe.

Het Saturnus vierkant
waarin het getal 5
centraal staat
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Op een gouden dolk uit                              
Babel staan 15 stippen in
de vorm van een driehoek

Is dit MYSTERIE-BABYLON de echte POORT DER Goden? Babylon is
herbouwd, weliswaar niet zo mooi als oudtijds. Ook de Griffioen en andere
mysteriedieren zijn er weer te zien. De griffioen is een fabeldier, een lichaam van
de leeuw, een kop en vleugels van de adelaar, en de oren van een paard. De griffi-
oen trad in verbinding met Apollo en Afrodite. In de heraldiek gaat het om de
saamgevoegde goede eigenschappen der drie dieren. Het is echter een kopie van het
ware Israël, met de Leeuw uit Juda en Adelaar uit Dan, en het Paard van Gad en
Manasse. Een land en volk dat tot fabelachtige prestaties in staat is, en toch maar
heel klein is.

Daniël 7:4 identificeert Babylon als een leeuw met Arendsvleugelen. Het zijn de
aloude Kaïn en Ezau-nakomelingen die het Oude Babylon zullen overheersen en
gebruiken als hun verbindingsschakel met de kosmos, met de Goden. Zij bezetten
momenteel Palestina, en met Zionisme in hun vaandel willen zij al het grondgebied
van de Eufraat tot de Nijl inpikken (bezetten) om vandaar uit de wereld te
overheersen. Zij zijn herkenbaar aan hun symboliek. De Babylonische Adelaar
vliegt nog steeds in het rond, en weliswaar is deze Adelaar niet volmaakt symme-
trisch, doch dat deert hen niet. Deze Adelaar staat op het one dollarbiljet, het US
Great SEAL.
(zie tevens onze brochure: Babylon 666)

de
dollar
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 Ook gebruiken zij de Piramide, met hun kabbalistische maten en getallen. Zij
vormen geheime genootschappen, zoals de Vrijmetselarij, met Scottisch Rite 32
graden, en het allerhoogste 33 (van Franse oorsprong), en de York-rite met 9 gra-
den, van USA oorsprong.
De rechtervleugel van de USA-eagle heeft 32 veren, en de linkervleugel heeft er 33,
tezamen 65, en 9 van de staart, is totaal 74 veren.
De wolkkolom boven de arend telt 13 sterren, en deze vormen de zgn. Davidster, en
deze heeft 24 gelijke delen, en is de maçonnieke meetlat van 24 inch. De 13 sterren
zien op de Grote Meester (Je-zeus) plus zijn 12 volgelingen (zoals Yashua met zijn
discipelen). Dit getal 13 komt men vele malen tegen in de symboliek van het USA
Great seal.
Amerika claimt dan ook dat zij het Nieuwe Grote Babylon is, het NOVO
ATLANTIS. Daar zou de Poort der Goden liggen, nl. bij Alaska in de Beringzee,
waar men twee bergen heeft, die zij genoemd hebben naar Mozes en Elia. Door die
(Zonne) poort komt hún Messias/Meester (Zerubbabel) aan in zijn planeet. Zerub-
babel = zonneopgang. Onder de Beringzee heeft men een grote tunnel gemaakt, en
als de Grootmeester aankomt, dalen zij in die tunnel om Zijn komst af te wachten.
De wáre Meester en 12e planeet zal echter niet naar hén gaan, maar naar dat hele
kleine landje in het Noord Westen, waar de Grote Piramide naar toewijst, via de
'mercatorprojectie'.
Dat land draagt het getal zeven, maar ook 13. Eén centrale provincie, het midden
des lands, dat is Gelderland, het land der Gelten of GALATEN, met daaromheen 12
provinciën. (Sinds Flevoland ook een provincie werd telt ons land 13 provincies).
De USA aapt alles na van óns land!
Zij zullen straks één Leider kiezen, de werelddictator, met 12 helpers, tezamen een
geheime regering.
Uiteindelijk zijn het de Mongoolse Chassari of KHAZAREN (de zogenaamde
joden) die hun oude rijk tot herleving hebben gebracht. Zij hebben Londen gesticht,
vanwaaruit zij 700 banken controleren over heel de wereld.

                                                  Nederland
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                                                                                51º, 51’, 14,3’’

Kazachstan  is hún 'homeland', met de stad Alma-Ata waar hun grote leider zit, de
Khan (Cohen). In die stad werd de G.O.S. overeenkomst getekend.
Zij hebben de USA totaal in hun macht (dat is het BEEST) en ook Rome is in hun
macht (dat is de valse profeet en hoer, samen met de Islam, vele antichristen).
32 + 33= 65, dat is het Hebreeuwse Yam Yawchod, en dat ziet op éénheid, zoals in
Ps.133:1.
De Davidster zou zien op de droom van David om de tempel te bouwen, nl. de
herontdekking van het 'verloren woord'.  De kleuren van het USA grootzegel zijn
rood, wit en blauw, en staan voor de ZON, de MAAN en de GROOTMEESTER.
Rond het Alziend Oog is een uitstraling, en deze heeft een kabbalistische waarde
van 273 (eben mosu habonim) = de steen die de bouwlieden verwierpen. Ook de
naam HIRAM ABIFF heeft dezelfde getalswaarde!
De driehoek waarin het Alziend Oog zit, is de Isoseceles, gevormd door twee rechte
triangels, met vijf zijden, 12 en 13 units in de lengte, hetwelk het 47e probleem van
Euclid demonstreert. 
De ruggengraat van de mens bestaat uit 32 zenuwparen, 26 wervels.
De slinger van Foucault telt 32 divisions, met de nul er bij 33. En zo hebben de
vrijmetselaars hun 'nieuwe wereld' in de USA gesticht, het Novus Atlantis van
Francis Bacon, liggend op de 33e graad Noorderbreedte, bij White Sands in New
Mexico, en wel bij het plaatsje TRINITY,dus: 111.

Maar ook dáár schuilt niet de ware 'moederkracht'.
Hun Merovinger-piramide met 51 graden, 51 minuten en 51 seconden (omgedraaid
in 51 .... 15) is niet de hemelladder. De piramide is wel een licht-meetlat, een soort
bijbel in steen, maar .... het is en blijft een oud sex-symbool. Het is in ieder geval
niet de poort der Goden, zoals Jakob die in zijn droom zag. Jakob zag de
'oplichterij', d.w.z. hij zag op de steen de koppels, zoals op de dobbelsteen, 1&6,
2&5, 3&4, waarvan de som altijd zeven is. 
De échte Godenpoort moet aan deze waarden uitdrukking geven, het Goddelijk OP
en NEER. Iets dat oplicht als Elohim er op schijnt, dus een reflex geeft.
Welk land is het dan wél?
Dat land moet liggen op 51 graden, 51 minuten en 14,3 seconden, dat de hoekmaat
is van de Grote Piramide. Dat land heeft 15 miljoen inwoners naar de Kosmische
orde, en het is een klein land, dat tot ongelooflijke prestaties in staat is. Het land
handhaaft zich zelfs tegenover grootmachten, en voert deswege  'Je Maintiendrai'
als wapenspreuk.
Nederland ligt exact op 52 graden, zie kaartje:



369          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding

In dát land ligt het 'oer-geheim' van de Poort der Goden. het is het land van de 15 en
van de 51. Daar komt het nieuwe begin, het octaaf, waar men zeven provinciën telt
boven de Rijn. Dat land is een geestelijk Egypte, waar tevens de Babylonische
verwarring groot is.
Volgens de profetie zal het oude herleefde Babylon vernietigd worden, terwijl Sion
gebouwd wordt in het Westen, in een klein land, in het midden, waar een 'altaar'
staat voor Jahweh.
Het middelpunt van Nederland ligt precies 51 mtr boven de zeespiegel.

De Khazaren voeren een meesterlijk (bedrieglijk) spel op om de wereldmacht te
veroveren. Zo hebben zij zich o.a. vermomd in Jakob, om de staat Israël te vestigen,
en zich voor te doen als zijnde het 'uitverkoren volk van Elohim', terwijl het in feite
het uitverkoren volk van Lucifer is!
Zij zijn ook 'goede' astrologen en astronomen. 
In ons zonnestelsel is een planeet, genaamd MARDOEK, Marduk, Typhon,
Merodach, Nibiru, een hemelse Godheid.
In oud Babel was de planeet Saturnus genaamd, en in Israël noemde men hem
Kewan, Amos 5:26. De Grieken noemden hem Rigel (er bestaat eveneens een ster
die Rigel heet). Deze schijnt een omloop te hebben van 1000 jaar, en komt dus
eenmaal in de 1000 jaar ons zonnestelsel binnen. Dat gebeurde met de komst van
Yashua ha Messiah. In die tijd was hij in de nabijheid van de zon. In de 11e eeuw
n.Chr. verscheen hij weer, en wij kunnen hem ook nu binnenkort verwachten. 
De 12e planeet, Nemesis heeft een omloop van 3600 jaar, en ook deze kunnen wij
elk moment verwachten. Dat kan fraai worden, daar er dan een 'planetaire oorlog'
ontstaat!
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In oude tijden is dat al eens meer voorgevallen. Marduk wilde toen Tiamat verslaan.
Marduk is de wind (Gen.8:1) die de waterchaos (de vloed- Tiamat) verslaat.
Op Marduk zijn levenskiemen aanwezig, die deze overdraagt aan Tiamat (= onze
planeet AARDE), en dat zou de eerste scheppingsdag zijn geweest. Op Marduk zou
intelligent leven zijn ontwikkeld, door de Nefilim-Goden. Die Nefilim werden op
de aarde geworpen. Hun eerste nederzetting op aarde heette E.RI.DU (aarde? of
'huis dat in het veraf gelegene ligt'). Zij hadden een ruimtestation om de aarde
draaien, en vlogen daar af en aan. Zippur (vogel-stad) was o.a. een vlieghaven of
luchtpoort van deze Goden, in het oude Babel, nu Irak.
Men wil van de aarde een satelliet van Saturnus maken, zodat de aarde een
elliptische baan gaat maken rond Saturnus.
Drie spacelabs zijn er om de veranderingen in ons zonnestelsel te observeren. Ook
de ESA werkt daaraan mee. De eerste zgn. 'Cluster-missie' ging verleden jaar in
rook op, toen een Ariane-5 raket ontplofte.  Nu gaat er een nieuwe, de Phénix de
lucht in. Zie bericht.4-4-97 Barneveldse krant.

nw onderzoek zon

Marduk zal tevens zorgen voor een magnetische ompoling van de aarde, met alle
gevolgen van dien. Men verwacht grote meteorieten die op de aarde zullen vallen,
oa. op Australië, waardoor vulkanen op de Zuidpool open zullen barsten. Tevens
zullen vele andere vulkanen actief worden, zie krantenberichten van de laatste tijd.
En ook hele grote aardbevingen, waar men in de huidige staat Israël een hele grote
verwacht, zie berichten:
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Door het smelten van de Zuidpool zal de zeespiegel mogelijk 6 mtr stijgen. Door de
grote chaos die men verwacht, vanwege de 'planetaire oorlog', zou er binnen enkele
jaren geen leven op aarde meer mogelijk zijn. Vandaar dat men tracht te ontkomen
en naar uitwegen zoekt. Mogelijk naar andere planeten wil uitwijken, en ook de
aarde uit haar baan wil tillen, richting Jupiter, waar Jupiter de nieuwe zon zal
worden. (zie onze brochure .... De tekenen der tijden serie 1, Global 2000).
Hale-Bopp is er momenteel (4-4-1997) en is mogelijk een voorloper van Marduk en
Nemesis.  De 'Goden' gaan een laatste strijd aan, het HARMAGEDDON, zowel op
aarde als in de kosmos!
Hale-Bopp komeet heeft een snelheid van 70 duizend km/h. En 4000 jaar terug
hebben de mensen hetzelfde gezien als wat wij nu zien, nl. in 2213 v.Chr. 
Dat is de tijd van BABYLON, en dat is nu in Irak voor de ZESDE maal
opgebouwd, en als een Phénix uit haar eigen as herrezen. Zal dit een allerlaatste
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machtsstrijd worden, waarvan de zgn Golfoorlog slechts een voorspel was van het
definitieve Harmageddon?

10.4   Oorlog tussen planeten en kometen
Vanaf oude tijden heeft men een verband gelegd tussen het verschijnen van
planeten en kometen ...... en rampen en onheil op aarde, die daaraan verbonden
zouden zijn.

plaat boek ziekten
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Planeten zijn immers dwaalsterren, en kunnen zeer gevaarlijk zijn. In het Grieks
betekent het woord planeet  'dwaalster' (zie Chriet Titulaer, Leven in het Heelal).
Judas vers 13 spreekt over deze dwaalsterren.
Er zijn duidelijke aanwijzigingen dat Elohim (de Goden) gerichten doet en deed
d.m.v. planeten, kometen en meteorieten.
Zie slechts Gen. 19:25-30; Job 37:5; Joël 2:30; Deut.4:34, 26:8; Richt.5:20.
Gepaard  met elektrische ontladingen.
Voor Israël was dit de 'ARM of HAND van IHVH', tot hun redding, zie Deut.26:8;
Ex.14:14; Job.37:5-11; Ps.68:18, 77:12-21, 78:42-45, 89:11-14; Jes.5:25-30, 28:2,
30:25-30; Jer.4:13; Joël 2:2-11; Ez.39:20-21.

Het zijn de instrumenten en pijlen (bliksemen) van IHVH, zie Richt.4:14, 5:20;
Ps.18:13-18; Jes.5:28; Jer.50:25; Hab.3:9; Zach.9:14.

Men dacht oudtijds zich dat het BOVEN parallel liep met beneden, ZO BOVEN
...... ZO BENEDEN!
Dit zien wij terug op een muurschildering in de St. Pieter te Rome, waar de Heiland
op een WOLK zit met Zijn discipelen en daaronder zien wij de Kerk en haar
vorsten, paus en kardinalen.  Zij zijn de uitvoerende macht van het LAM op aarde.

zie plaat
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De legers van Elohim worden ook wel vergeleken met 'paarden en wagens', zie
Ps.68:8-18; Jes.5:25-30, 30:30, 66:15-16; Jer.4:12-13, 47:2-7; Ez.39:20-21;
Hab.3:8; Joël 2:1-11; Zach.6:1-8; Openb.6:1-8.
Het zijn de oordelen en gerichten van de Allerhoogste.
Israël mocht geen paarden en wagens hebben, d.w.z. geen offensief aanvalsleger.
Men mocht wel een verdedigingsleger hebben, maar dan ook niet veel meer dan een
leger met handwapens. Het leger dat Salomo opbouwde was tégen de wil van
Elohim, en daardoor maakte hij ook de scheiding van het rijk Israëls gereed.
De engelen worden de aanvoerders voor het Hemelse Heirleger genoemd, onder
leiding van Michaël, de Vorst die voor Israël staat, zie artikel in  het vervolg van
deze serie over Harmageddon.
Van dát leger was Israël afhankelijk, 2 Kon.19:35; Ps.104:4; Hebr.1:7; Openb.9:14-
18.

PLANETEN en PLANETAIRE OORLOGVOERING der Goden
Zie  hiervoor onze brochure over de 'Toekomende dingen de voleinding der wereld'
waarin de komst van de 10e planeet NEMESIS wordt behandeld.
En in de brochure serie over de 'Tekenen der tijden' wordt reeds over de planeten
Jupiter en Saturnus gesproken.
Het is dus raadzaam deze vooraf te lezen, om déze brochure beter te verstaan.

Planeten werden oudtijds vereerd, en Saturnus met zijn ringen werd vereerd als
Marduk, en tot een Godheid verheven, waarvan wij rondom het hoofd van diverse
Goden en 'heiligen' de ringen terugzien, als halo's.
Nimrod was op aarde de verpersoonlijking van Marduk, en was daartoe door zijn
vrouw Semiramis uitgeroepen. Zij maakte zichzelf tot de hemelkoningin
ASTARTE, die later de planeet VENUS werd. In die tijd kwam Jupiter dichterbij
de aarde en verdreef Saturnus. Ten tijde van Jupiter's komst en nadering gebeurden
er vele 'vreemde' dingen op de aarde, oa. de spraakverwarring te Babel, en de
continenten gingen op drift, Gen.10:25.
Saturnus heeft TIEN manen, en heeft een omloop van 30 jaar om de zon, en een
rotatie om eigen as van 10 uur en 15 minuten.
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Jupiter heeft een omloop om de zon van 12 jaar, en een rotatie van iets minder dan
10 uur om eigen as.
Saturnus heeft ijs-ringen rondom zich, en deze hebben de kleuren van de
regenboog. Heeft Saturnus, toen deze tijdens de zondvloed dicht langs de aarde
kwam, waardoor de ijsringen iets smolten, water op de aarde laten vallen?
Wanneer deze ijsringen geheel zouden smelten en op de aarde zouden vallen, zou
de hele aarde verdrinken. het verbond met Noach is ..... dat dit niet weer zal
geschieden, en daartoe staat de BOOG in de wolken. Niet alleen in de aardse
regenwolken, maar ook in de wolken rond Saturnus, daar Saturnus, toen de wateren
van de aarde opdroogden, wéér langs is gekomen en met zijn wind de wateren tot
zich heeft getrokken, en dit de ijsringen rond deze planeet zijn, als een 'BOOG in de
WOLKEN'.
Gen.7:11; Jes.4:5-6; 24:18-23; 28:2, 30:26-30.

Venus is zowel MORGENSTER als AVONDSTER, en heeft een omloop om de
zon van 225 dagen, en een rotatie om eigen as wordt geschat op één maal in de 243
òf 225 dagen, en wel in tegengestelde draairichting van álle andere planeten.
Venus is altijd omgeven door een dicht wit wolkendek, dat éénmaal in de vier
dagen ronddraait op een hoogte van 70 km, en wel 25 km dik is..Sommigen denken
dat het wolkendek 60x sneller draait dan de planeet zelf.
Venus is bijna even groot als de aarde, en heeft bijna dezelfde zwaartekracht. Venus
beschrijft een perfecte VIJFPUNT in de zodiac/dierenriem.
Onze planeet AARDE draait met een snelheid van 106.000 km/u rond de zon! Dat
zou men zo niet zeggen, maar het is wel waar.

De 10e planeet NEMESIS schijnt eveneens in zo'n wolkendek gehuld te zijn, en
déze heeft de 10 plagen in Egypte veroorzaakt.
Mars is de oorlogsplaneet, rood, en is in bijna-botsing geweest met Nemesis of
Venus, en noemde men NERGAL. Dit zorgde voor de terugloop van de schaduw
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met tien graden op de zonnewijzer van Achaz ten tijde van Hiskia. 2 Kon.20:9-20;
Jes.36:6-8.
Babel was het centrum van astrologie en astronomie, van kosmische afGoderij!
Dat het gespookt heeft in de hemelse gewesten is nog heel duidelijk te zien aan de
diverse kraterinslagen op planeten.
IHVH heeft voor Israël gestreden, tot aan de wegvoeringen toe. Daarna zijn de
planeten vertrokken, en is het 'rustig' geworden in ons zonnestelsel. Die rust duurt
slechts 2 dagen van 1000 jaar, Jes.18:4; Joël 2:1-11, want op de 3e dag zal IHVH
weer komen, gelijk als  ten dage des strijds, om Zijn volk te verlossen. Zach.1:7-
17; Hos.6:1-3; Jes.66:15; Ez.38/39, en dan zullen er weer grote aardbevingen
komen, en de planeten uit hun banen gaan, doordat er een vreemde indringer hun
loopbanen verstoort!
Dan gaat het weer 'spoken', zoals de discipelen ook dachten dat de Heiland een
spooksel was, Mark.6:45-54; Joh.6:19-21.
In die tijd komt en is de 10e planeet Nemesis er, en wordt ELIA (de Gemeente)
thuisgehaald in het Vaderhuis met de vele woningen. Elia werd eveneens in een
onweder weggenomen. Hij was een Gileadiet, een Galaat, waar nu de Gelderlanders
de nazaten van zijn. De antichrist zal gram worden op dit voorval.
Gad, Gilead, Gelderland zal door benden van Gog en Magog worden aangevallen,
via land vanuit Rusland, Oost Dld naar West Dld, en via zee vanuit de Noordzee.
Dan zal Nederland in zeer grote nood verkeren, gelijk als de discipelen in de zware
storm op het meer van Galilea zwalkten. Mark.6:48 .... in de 4e nachtwake kwam
de Redder, en dat zagen zij aan voor een spook. Zo zal NEMESIS verschijnen,
onaangekondigd, als een dief in de nacht, en als een spookrijder in het planetaire
stelsel, gelijk aan VENUS, met een tegengestelde draairichting. 1 Thes.5:1-4. Dan
zullen wij ontwaken en denken dat wij droomden, als de redding zó ineens tot ons
gekomen is. Ten dien dage zal de VORST MICHAEL staan voor uw volk Israël, de
12 stammen in het Westen, met Nederland als centrum, om dat te verlossen.
Zie onze brochure over de 'Tekenen der tijden', serie no.2.
waarin Nederland als de 'veilige schuilplaats wordt omschreven.

JUPITER
Deze planeet heeft 16 manen. Rome gebruikt Jupiter als beeld van Maria. Zal de
(Roomse) Europese Unie tijdelijk 16 manen tellen? Zullen later de vier Oostzee-
landen, Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken, afvallen? Openb.12:1.
Men wil van Jupiter een nieuwe zon maken. Door een plutonium-bom op Jupiter te
laten ontploffen kan er een grote wolk ontstaan waardoor de vier manen
onzichtbaar worden. Door die ontploffing op Jupiter kan deze uit zijn baan geraken
en vier manen kwijtraken. 
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Rome zal het grote religieuze wereldcentrum worden, met Jeruzalem als zetel, voor
de antichrist. Zij wil zich voordoen als de ware vrouw van IHVH, uit Openb.12:1,
met 12 sterren, maar Rome is pseudo, vals.
Het opmerkelijke van deze vier manen is dat zij de kleuren vertonen van de paarden
uit Zach.6:1-8 en Openb.6:1-8, nl. WIT, ROOD, ZWART en VAAL.
Europa = wit; Io = rood; Callisto = zwart; Ganymedes = vaal.
De witte ijsmaan van Jupiter noemt men Europa. De antichrist uit Rome tooit en
vertoont zich graag in het wit.
Zó bóven  <C> zó beneden, is een oud gezegde. En dat komt dikwijls uit, daar de
gebeurtenissen van de planeten en van de kosmos in de geschiedenis parallel lopen
met die van de aarde.
Een andere maan van Jupiter heet Io, en deze spuit vloeibaar heet zwavel als een
geiser. Zoiets is oudtijds op Sodom en Gomorra terechtgekomen. Vurige kolen,
zwavel en sulfer.
Rome vertoont in haar symboliek een stukje van haar achtergronden. De toren van
de St. Pieter telt 16 bogen en 16 tussenvlakken, en 16 ramen, naar de 16 manen van
Jupiter.
Petrus draagt een halo (kroon) op het hoofd met 16 strepen of punten. De helft van
16 is 8, het getal van het ALTAAR voor Isthar, en dat komen wij veelvuldig in
Rome tegen.
Volgens geleerden (krantenbericht 10-4-97) zou er vrijwel zeker leven zijn op een
maan van Jupiter, n.l. Europa. Via  NASA foto’s had men dit kunnen opmaken.
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plaat St. Pieter

16 punt ster van                                     De St. Pieter in kruisvorm
Jupiter

In het midden van deze ster is het achthoekige altaar van Isthar duidelijk zichtbaar,
waaromheen acht vijfhoeken zijn te zien, als mijters of visbekken van de zeegod
Dagon/Poseidon.

kaart kruis



379          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding

Op de volgende bladzijde een schets uit 1994 van een broeder uit het Reveil. Deze
geeft een indicatie hoe bepaalde, in de Bijbel aangekondigde gebeurtenissen met
betrekking tot de eindtijd zich zouden kunnen afspelen. Ons kennen is echter
onvolkomen
 (1 Cor.13:9) en dat blijkt telkens weer, zeker als het gaat over de interpretatie
wanneer (en in welke volgorde) profetieën zullen worden vervuld. Hoe dan ook:
Elohims Woord staat vast!
Bronnen: E. Velikovsky: werelden in botsing, Eeuwen in chaos en Mensheid
zonder geheugen.

Uit een zeer interessante studie over deze zaak, van dhr.W.v.Nigtevecht,  het
onderstaande schema:

10.5   De "Berg Sions"
De berg SION  is een onneembare  vesting, gelijk oudtijds Jeruzalem, Jes.33:16.
Dit wordt ook wel de 'hoogvlakte' der aarde genoemd, Openb.20:9.

380          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding

De 'zonnevrouw' uit Openb.12 baarde een mannelijke zoon, wat ziet op de
GEMEENTE der 144.000 met haar Hoofd, dat is de  NIEUWE MAN, en deze
MAN werd opgenomen in dat Hemelse Sion, de Stad des Vaders met de vele
woningen.
Zelf werd de vrouw, dat ziet op het aardse verzamelde Israël der twaalfstammen,
1260 dagen in de woestijn (midbar, is ook vruchtbare weideplaats) gebracht, dat is
drie en half jaar.
De overige Israëlieten nog  buiten  deze 'bestelde plaats' zijnde, zullen worden
vervolgd, Openb.12:17, want buiten dit nieuwe Sion heersen dan de antichrist, de
draak en het beest, eveneens 42 maanden of drie en half jaar.
De aanwezigheid van de 10e planeet is er dus; deze is aangekomen vanuit de
hemelse gewesten, en heeft voor grote beroering gezorgd in de kosmos en op de
aarde, maar is tenslotte tot stilstand gekomen in of boven het NOORDERLAND, de
'bestelde plaats'. Tegelijk is de antichrist opgestaan, want nú moest hij wel
verschijnen, anders zou de wereld de wáre Messias achterna gaan, Die met Zijn
Gemeente in het Vaderhuis is, n.l. als een soort satelliet vanwaaruit Hij zal regeren
over de aarde met de 144.000. Dus vanuit de hemel, het luchtruim, waar deze
STAD van ELOHIM zal hangen.
De antichrist lasterde IHVH en de 144.000, zie Openb.13:6 en alle Israëlieten,
omdat hij weet dat dát het HEILIGE Zaad is. De Israëlieten die buiten de 'berg Sion'
wonen worden tijdelijk overwonnen. Dat zijn de blanken die voornamelijk in de
USA, Canada, Australië, Z-Afrika, Europa en elders wonen. Zij komen onder de
absolute wereldmacht van het 666-systeem, Openb.13:7.

Hoe zal de BERG SION, de enige veilige SCHUILPLAATS des ALLER-
HOOGSTEN bescherming bieden?
Lees dan eens Jes.29:6; Luk.21:11; Openb.6:12, 8:5, 11:13, 16:18.
GAD, Gilead, Laagland of Galatenland is GELDERLAND, Nederland, het
'ARIëL' of LEEUW van IHVH, als dát land aangevallen wordt, en dat wordt het,
n.l. door Assur, (Russa en satellietlanden) dán zal een zeer grote aardbeving onze
verlossing impliceren (inhouden), en komt Nederland los te liggen van het vaste
continent, als een eiland in zee!
Op een geweldige wijze zal Elohim ons beschermen, als een vurige muur rondom,
zodat er niets in kan om te verderven.
Wij zullen omhoog gedrukt worden, en wellicht ook wel omhooggetrokken worden
door het Nieuwe Jeruzalem. Maar meest omhoog geduwd worden doordat de
antichrist een atoombom in de Noordzee zal laten werpen, om ons weg te spoelen,
maar de aarde zal ons te hulp komen. Er zal door die a-bom juist een diep gat in de
aarde worden gemaakt, waaronder een enorm groot gasveld zit, wat de NAM
ontdekt heeft, en dáárin zal al het water wat ons had moeten overstromen
wegzinken! Zie dit in Openb.12:16.
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Dat er een zéér grote wereldwijde aardbeving aanstaande is én verwacht wordt,
blijkt uit hetgeen de Franse Minister van Binnenlandse Zaken onlangs zei, dat
Frankrijk een nóg grotere aardbeving te wachten stond dan die in Mexico-city
destijds.
Door die grote aardbeving zal het grote Babylon uitéénvallen, Openb.16:18, in drie
delen. Zo zal Europa, want dat is één grote stad, het EEG-Babylon, in drie delen
worden gescheurd.
De breuklijnen lopen nu reeds door de aarde waar Europa op zal splijten, n.l. het
JURAmassief en BARABANTmassief, en over een heel groot deel van dat Babel
zal een zee  komen te stromen!
Zie kaartje:   deel 1 is de nieuwe Berg SION; deel 2 is het namaak Sion, de Prieuré
of priori de Sion in de Pyreneeën; deel 3 is Assur, of de Sovjet.
SION en het LAM zullen er dus eerst zijn, want anders kon men daar niet tegen
krijgvoeren, Openb.17:12. Dan begint het duizendjarig vrederijk, als voorloper van
het definitieve Koninkrijk van Elohim.

kaartje europa gedeeld

10.6   Wanneer begint de laatste oorlog van deze Aion? 
Op een middag  begint het!
Amos 5:18,20 en  8:9....... dan zal de ZON ondergaan, en het zal duister worden op
de aarde, Jes.60:2.
Deut.28:29; Ps.91:6; Jes.5:30, 59:10 wijzen daarop. Een laatste waarschuwing
horen wij van Jeremia in hfst.13:16 n.l.: geeft IHVH de eer, voordat Hij het
duister maakt, en eer Uw voeten zich aan de bergen in de schemering stoten.
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Het kwaad dat IHVH over het kwade in het jaar hunner bezoeking brengt, bestaat
vooreerst uit DONKERHEID!

De 10e planeet was ooit de veroorzaker van de zondvloed en van de 10 plagen in
Egypte, zo ook in de eindtijd, zal de komst van die Hemelse STAD of planeet de
veroorzaker zijn van de allergrootste aardbevingen, vloedgolven, duisternis,
pestilentie, etc.-...... die als een GESEL of ZWAARD van IHVH op de aarde zal
slaan.
De komst van deze planeet zal in heel de kosmos beroering brengen, daar alle
elektromagnetische velden worden verstoord, daar hij in tegengestelde draairichting
binnen de planeten komt.
Wanneer het dan binnen afzienbare tijd ineens op een middag pikdonker wordt,
weten wij wat er staat te gebeuren en hebben wij niet te vrezen. Want, gelijk een
herder zijn kudde opzoekt, zoekt IHVH ons als Zijn verstrooide schapen op .........
want de dag van IHVH is een dag van DUISTERNIS, zie Joël 2:2.
Op die dag zullen de mensen rondgaan als blinden. Zef.1:15.

Het volk dat in DUISTERNIS wandelt, en dat is Nederland, zal een GROOT
LICHT zien, Jes.9:1; Matth.4:16; Jes.42:16, en, de oprechten gaat dit LICHT op in
de duisternis, Ps.112:4.
Jer.13:16  eer dat Hij het duister maakt, ....... schaduw des doods en
donkerheid....  dat lezen wij meerdere malen.

Toen 3600 jaar geleden Nemesis langs onze aarde scheerde is het ook geruime tijd
donker geweest, en nog weer 3600 jaar daarvoor eveneens. De Azteken bewijzen
dit, daar zij aan de Zon mensenoffers brachten om het toch vooral weer niet zolang
duister te laten worden. In Nederland, vooral in EDE, 3600 jaar geleden was het
pikdonker, wel enige weken lang, en men dacht dat de zon nooit meer zou
terugkeren. Maar, toen ineens keerde de zon wél terug. Van vreugde ging men toen
de zon aanbidden, zonne-optochten houden, van Ede- Kernhem naar Wekerom, en
deze namen zijn hiervan afgeleid, dat de Zon weer-om-keerde (Wekerom) na enige
weken. Hierover heeft in de Edese krant een artikelenserie gestaan van Piet Bel. Zie
volgende bladzijde:

Doordat de aarde schommelt, omklapt en dicht langs de zon zal gaan, zal het extra
licht en warm worden, Jes.30:26, zodat oceanen opdrogen , en het water dat tijdens
de zondvloed uit de atmosfeer op de aarde stortte, zal weer verdampen en een
gordel gaan vormen rond de aarde, zodat wij weer als in een soort dampgordel en
broeikas komen te wonen. De zee en oceanen in hun huidige afmetingen zullen er
niet meer zijn. Openb.21:1.



383          Schepping van man en vrouw, huwelijk en echtscheiding

EDE

Het zal een héél speciale dag zijn die aankomst dag van de 10e planeet, want zelfs
in de avond wordt het nog weer licht, Zach.14:7, net als de lange dag bij Jozua.
SION is verzekerd van volledige veiligheid, door een WOLK des daags, en door
een VUUR des nachts, gelijk Israël tijdens de woestijnreis. Zie Jes.31:5, 66:15;
Zach.2:5, 4:5; Micha 7:14; Joël 2:18; Zach.9:16.

Na de aanval van ASSUR of Rusland op Nederland en West Duitsland, zal direct
de ZON verduisterd worden en de maan haar glans inhouden. Dan zullen de
krachten der hemelen worden bewogen en zal de aarde omklappen, Jes.24. De 10e
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planeet is dan binnen ons zonnestelsel gekomen in tegengestelde draairichting, wat
enorme magnetische botsingen geeft, zodat alle planeten zullen beven en
schommelen, Dán zal het teken van de ZOON des Mensen in de hemel verschijnen,
n.l. de 10e planeet of het Nw Jeruzalem, Matth.24. en gaat Hij de SCHAAP-
volkeren (dat is Israël) scheiden van de BOK-volkeren (o.a. Ezau-Kaïn-volkeren).

10.7   Kosmische oorlogvoering
Nog iets over de THEOFANISCHE wolken, kosmische winden,
elektromagnetische stormen, etc.
U kunt hiervoor het beste de aangegeven teksten zelf opzoeken en nalezen.
Ex.16:10 ... de heerlijkheid van IHVH verscheen in de wolk. Dit is geen gewone
regenwolk, maar een specifiek verschijnsel van de Godheid.  Zie verder Ex.19:9,
24:15,18, 34:5, 40:34,37; Lev.16:2.
Deut.4:11, 5:22, 33:26 duisternis, wolken en donkerheid. Zie verder 1 Kon.8:10;
Ps.97:2, 104:3, 105:39; Jes.4:5, 5:6, 19:1, waar IHVH rijdt op een snelle wolk, en
45:8, 60:8.
Jer.4:13; Ez.1:4,28, 10:3,4, 30:18, 34:12.
Dan.7:13 er kwam Een als met de wolken des hemels. Joël 2:2; Nahum 1:3;
Zach.1:15, waar het een dag van wolken en dikke duisternis is.
Zie verder Matth.17:5; Mark.9:7, 13:26; Luk.9:34, 21:27; Hand.1:9; 1 Cor.10:2; 1
Thes.4:17; Openb.1:7, 10:1, 11:12, 14:14-16.
Men leze in dit verband onderstaand krantenbericht:

10.8   De aankomstroute van het Nw Jeruzalem
De komst van NEMESIS, de OIKETERION, zijnde het Nieuwe Hemelse
Jeruzalem, dat van de hemel nederdaalt.
Volgens Luk.17:24 is de komst van deze ‘planeet’ .... gelijk de bliksem, ‘lightning,
of Astrapè’, en zal zij de zogenaamde ‘ring van vuur’ opentrekken, waar Hab.3:5
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op kan duiden. Astrapè betekent .... van de sterren. Aster is ster. Die ring van vuur
is de vulkanische gordel welke langs de kust van Noord-Zuid Amerika ligt, en langs
de kust van China, Japan, Stille Oceaan....... en van het Parangebergte verschijnt de
HEILIGE (Palmoni =111) en Zijn glans is als het LICHT en voor Hem uit gaat de
pest (vulkanische troep) zie Nahum 1:3, en de aarde beeft, en de aloude bergen
zakken weg (in de USA de Rocky Mountains).
Lees in dit verband ook  Micha 1:3,4; en Deut.33:2..
Jer. 25:15-33. Een grote stormwind komt van de zijden der aarde, en gaat van volk
tot volk, en de verslagenen zullen liggen van het ene einde tot het andere einde der
aarde.
De aankomst van Nemesis zal een geweldige uitwerking hebben en diepe sporen
trekken!  Vanuit het sterrenbeeld  Leeuw zal deze planeet al brullend de aarde
naderen, beginnend zo ongeveer boven de Atlantische Oceaan, en dan krijgt New
York één van de eerste klappen, en verdwijnt Manhattan naar de bodem der zee (zie
onze brochure over het Babylon, serie 1.).
Daarna wordt de San Andreasbreuk opengetrokken en zullen de speelholen van de
satan verdwijnen van deze aarde, oa. Las Vegas, Los Angeles, Hollywood, etc.
Deze ‘gesel’ van IHVH trekt door tot aan de Himalaya, en vandaar naar de Sinaï
(Paran) en zaait overal dood en verderf. Van de Sinaï wordt de aarde omgetrokken
en gaat  Nemesis richting Nederland.
De komst van Nemesis boven Nederland zal gelijktijdig plaatsvinden met de aanval
van Rusland op het Westen van Europa, Jer.25:29.
Bergen en heuvels zullen versmelten, Nahum 1:3,5, en er komt een overstromende
vloed, vers 8, en die benauwdheid zal, volgens vers 9, niet ten tweede male
oprijzen.
Waarschijnlijk zal Nemesis een aantal malen rond de aarde draaien alvorens tot
stilstand te komen.. Jes.24 tekent ons dit beeld. En Jes.29 toont dat die gesel niet
altoos doortrekt, vers 19.

De Psalmen 46, 48 en 50 geven een verslag van dit gebeuren!
Lees deze Psalmen eens rustig na, en betrek dit op het voorgaande wat U in deze
brochure hebt gelezen.
Wij hopen in een volgende brochure deze zaak verder  na te gaan.

ARMAGEDDON en het voorspel daartoe
Er is véél en veel meer aan de hand achter de schermen van de wereldpolitiek dan
jan-met-de-pet krijgt te horen en te zien. Dat voelt iedereen nog wel aan, maar wát
er dan allemaal aan de hand is, en wat er zich allemaal afspeelt blijft voor de
meesten een volslagen raadsel.
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In deze studie zullen wij enige achtergronden nader bespreken en u een blik laten
werpen achter de schermen. Zowel vanuit de Bijbel als de historie zijn er duidelijk
gegevens voorhanden om de waarheid ervan te bevestigen.

Wie de boeken van dr.F.de Graaff heeft gelezen, en van Erich von Däniken, en
anderen meer over de 'Goden' van oudtijds, en hun strijd, macht en invloed, weet
dat er veel meer is tussen hemel en aarde dan dat wij momenteel zien. Ook het
boekje van Wilmos Oosterhof  “De vrouwen van Abraham” is lezenswaard.

Het Midden-Oosten conflict is ook niet zomaar een oorlog tussen de Arabische
landen en de huidige staat Israël. Er speelt zich veel meer af.

In de Bijbel lezen wij reeds van Lucifer en zijn aanhangers, van Satan en zijn
aanhangers. Het zijn de aloude 'Goden'.
In de Schrift wordt er over de 'koning van het Noorden', en over de 'koning van het
Zuiden' gesproken, en ook over de 'bokken der aarde'.
Satans huis is verdeeld en vormt géén eenheid. Er heerst in het kamp der Goden
grote onrust en rivaliteit.
Alle drie de hoofdGoden hebben ten doel zich te wreken op de enige ware Schepper
en Zijn Zoon, de Messias.

Over deze Goden is in onze brochure-serie 'Elektra' reeds gesproken. Het is nuttig
dit eerst te lezen.

Er zijn van deze Goden met hun aanhang in de aarde levend begraven, waar zij als
onsterfelijke geesten leven, waarover de Bijbel spreekt als 'bokken der aarde'. Zij
hebben nog afstammelingen en invloed op vele volkeren, de 'bokvolkeren' die van
de Israël (schaap) volkeren zullen worden gescheiden.
Deze bokken leven in onderaardse holen, ruimten, steden, etc. Enkele van deze
ruimten zijn ontdekt o.a. onder Turkye, Syrië, Irak, Jordanië, etc. In en onder de
Eufraat zou een ingang liggen naar zo'n onderaardse ruimte.
Satan zou nog in deze onderaardse ruimte vertoeven en veel aanhangers van hem,
hoewel zijn geest overal gaan kan.
Marduk zou op een planeet vertoeven en uit de hemel verschijnen op aarde. Hij zal
als Zeus of Maitreya verschijnen via de Beeringstraat, de Zonne poort,
Openb.16:12, alwaar de weg bereid wordt der koningen van de opgang der zon.
Allah is dezelfde als Maitreya.

1 Mei is de verjaardag van Baphomet, de bokgod.
De Goden vormen een on-heilige drie-eenheid, een triad, en dat vinden wij terug in
de naam 'Maitreya'. Mai is de mei-maand. Treya is de triad of drie-eenheid.
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De Maitreya wil het Hoofd zijn van de 'Goden', en wil superieur zijn aan zijn
collega's.

Het is dus de strijd tussen Zeus/Maitreya < > Apollo/Lucifer/Helios < >
Satan/Pluto.
Hun gezamenlijke symbool van herkenning is het getal 111 en 666, en het symbool
van de Trilateral Commission, drie pijlen die naar binnen wijzen, de nieuwe
wereldorde.

1Ma = 1 Mei, Mayroz, of Meiroos, zie Richt.5:3, Meroz die vervloekt werd, dat is
America.

mei

Zeus veranderde zich in een witte stier (dat is John Bull, Engeland) en wierp zich in
zee (als Gog-magog nabij Londen) als Neptunus met de atlantide-meisjes
(dolfijntjes). Hij is de koning van het Westen, ook Poseidon/Dagon genaamd,
afkomstig van de ster Sirius.
Zeus zwom vervolgens naar Kreta en mengde zich met de vader van Europa
Agenor, de koning van Phoenicië.
Zal Zeus eens in Kreta verschijnen als Maitreya? Zal hij vandaar uit langs de berg
Hermon gaan met zijn ruimteschepen, als de koning van het nieuwe
wereldcommunisme?
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De Jordaan ontspringt op de berg Hermon in Basan, en zullen daar deze gevallen
engelen weer verschijnen om de 'dochters der mensen' opnieuw te verleiden, zoals
zij in Gen.6 reeds deden?
Deze gevallen engelen zijn de 'buitenaardse kannibalen', en voor hén richt Jahweh
een grote en zeer vette maaltijd aan, zie Openb.19:17.

zeus
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zeus

De drie hoofdGoden werken tezamen aan een totaal wereldomvattend conflict,
genaamd ARMAGEDDON.
De drie hebben een onderling gevecht om de absolute wereldmacht, waarbij de
gehele oude wereldorde wordt vernietigd en omgezet in de Nieuwe Wereldorde.

In de mythologie is Zeus vergezelschapt van een wolf (Satan, Nachash, Europa,
Rothschild, welke in Engelse wapens is te zien) en ook een raaf (dat is
Apollo/Lucifer, de USA, Rockefeller).

Zo af en toe zien wij hoe de Goden zich voorbereiden op het grote conflict in de
eindtijd. De Golfoorlog was een soort voorspel ervan. Het grote strijdtoneel moet
echter nog beginnen.
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baphomet, plus  sprinkhaan

Alle drie de 'Goden' hebben hun altaren (alternators, kosmische generatoren en
ontvangststations voor energie, zie de brochure-serie Elektra).
In het oude Egypte stonden de piramiden met obelisken, de soort van antennes. Eén
ervan is naar Rome verplaatst, n.l. die van Heliopolis van de zonnegod Ra, en staat
nu op het St. Pietersplein, vlakbij de Tiber. Ra vereert men als 'Jezus Christus', en
Isis als 'Maria', medeverlosseres).
De obelisken moeten altijd dicht bij water staan, bij een rivier, vanwege de
elektriciteit-opwekking.
In Cleopatra stonden ook twee van zulke naalden of obelisken, en daarvan is er één
naar Londen verscheept en staat nu langs de Theems.
De andere staat in de USA, in New York, in het Central Park nabij de Hudson.

obeliskan

Obelisken zijn phallus symbolen voor de aanbidding en het contact met de kosmos,
de zon, maan en planeten. Het zijn grote antennes, die als een soort kristalontvanger
werken. Via hen kan men het weer zelfs beïnvloeden, met 'electrical low
frequention' zoals bij de Tesla-torens.
Rome, Londen en New York hebben elk zo'n obelisk, en elk voert de pretentie om
de nieuwe leider te zijn van de Nieuwe Wereldorde.
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Apollo heet ook de zonnegod MRM of Sjamasj, de oppergod van Hatra, en draagt
altijd een adelaar bij zich. De standaard van Hatra bestaat uit 6 elementen, en de
kroon van Sjamasj heeft 10 0f 12 stralen.
De Iraakse adelaar is die van Hatra, en Irak meent dat zij het volk van Hatra is. De
USA zegt dat zíj het Hatra-volk is, en dat zij de Nieuwe Wereldorde van Sjamasj
zullen vestigen.

Marduk/Nachash als draak staat in Oud Babylon op de Istharpoort afgebeeld, met
een geschubde slangenstaart, een gevorkte slangentong, en hoornen van een adder.
De hoorntjes heeft Sjamasj op zijn hoofd.

Het is de onderlinge machtsstrijd welke uitmondt in Armageddon, waar zij elkaar
de les willen leren en elk naar de kroon willen grijpen.

De koning van het Noorden is Zeus, en deze is het geheime hoofd van Assur of
Rusland (Assur omgedraaid is Russa). Het geheime hoofd van Rusland is
Gog/Magog, dat is Engeland, het 7e wereldimperium, de grote Hoer.
Deze Gog-Maitreya-Zeus zal de antichrist zijn. In Openb.17 de grote hoer, welke
zit op een rood beest, dat is Groot Brittannië die zit Rusland, als één na laatste
wereldrijk, het 7e wereldrijk. 
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sjamasj

Er zijn er al zes geweest, n.l. het 1e Egyptische, het 2e Assyrische, het 3e
Babylonische, het 4e Medo Perzische, het 5e Griekse, het 6e Romeinse.
Het 7e is het Britse Imperium, de common wealth of nations, waar de zon niet
ondergaat, en daaruit komt het 8e voort. Dat 8e is het rode beest, de Sovjet, en gaat
ook ten verderve.

10 koningen zullen er zijn, die de hoer zullen haten en met vuur verbranden,
Openb.17:16. De Club van Rome verdeeld de wereld in 10 delen.
Ten laatste zal men krijg voeren tegen het Lam, en zal het Lam hen overwinnen.
Het Lam staat op de 'berg Sion', het nieuw afgescheiden gebied langs de kust van de
Noordzee, de 'beveiligde plaats, of schuilplaats des Allerhoogsten'.

Wij lezen in Openb. van een beest met twee horens als van een lam.
Een lam ziet op een christelijke natie met twee partijen. De USA heeft een
Democratische en een Republikeinse partij en is zogenaamd een christelijke natie.
Dit beest sprak echter als de draak.
Die draak is het Britse 7e wereldrijk, of te wel de 'moeder der hoeren'.
Het 2e beest oefent macht uit van het 1e beest, dat is dat de USA de macht uitoefent
als 2e beest, van het 1e beest, de Sovjet/Engeland.
Lees Openb.13:11 en 19:20.

De USA heeft een christelijk voorkomen. Bush raadpleegde voor het uitbreken van
de Golfoorlog in 1990 de geestelijke leider Billy Graham.

De drie onreine geesten zijn: de valse profeet is de USA
de draak is Engeland
het beest is de Sovjet.
Tezamen vormen zij de V.N.

Allen worden nu nog bestuurd vanuit Londen, de moeder der hoeren. Deze grote
hoer haat alle nationalisme, en wil internationalisme. Vandaar dat Irak er aan moest
geloven, daar heerst nog een sterk nationalisme.
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Het nationalisme zal zich niet laten ombrengen, dat zagen wij reeds in de
voormalige USSR, waar landen als Estland, Letland, Litouwen en Polen zich
losmaakten.
De hoer zal uiteindelijk worden verslagen, Openb.17:16-17 en Jes.10:5,6.

De zesde engel die bazuinde moest de vier engelen ontbinden bij de Eufraat. De
vier engelen waren bereid tegen de ure, dag, maand en jaar (dus een exacte
timing van Boven) opdat zij eenderde deel der mensen zouden doden, Openb.9:15.
Welke mensen? Wel, mensen van de samenzweerders van de grote drie die oorlog
voeren zullen in het Midden-Oosten.
Zij hebben van 2-8-1990 tot 15-1-1991, dat is 166 dagen een voorproefje gehad in
de Golfoorlog.

De 10e planeet der Goden is in aankomst, en een begeleid planeet van Marduk, de
oude Slang. Michael voerde krijg in de hemel en wierp de slang op aarde. Wee, de
aardbewoners, want de duivel is tot u afgekomen, Openb.12:1.
In die tijd wordt de Vrouw (een kustland in N.W. EUROPA waar de kern van Israël
woont, dat is Nederland) voorzien van vleugels, om los te komen van het continent,
en naar de woestijn te vliegen. Nederland zal een groot omhoog gedrukt eiland
worden, en dat wordt in de Schrift de 'Berg Sions' genoemd.
Dit is een oninneembare vesting, regelrecht onder bescherming van de
Allerhoogste en Zijn legermachten.

De draak heeft 7 hoofden en 7 koninklijke hoeden, dat is Engeland, het 7e
wereldrijk. Het beest uit de zee met 7 hoofden en 10 koninklijke hoeden (10
Comecon-landen) is door Engeland gebouwd. Lenin en Trotzky ontvingen geld van
joodse bankiers in Engeland om daarmee de revolutie van 1917 mee te beginnen.
Het 2e beest is de USA met lamshorens, en kan via Tesla-technieken vuur uit de
hemel laten dalen. Het maakt een beeld van het beest, de UNO of Verenigde Naties,
waarvan altijd een Rus (Jood) voorzitter moet zijn. Elk moet de VN aanbidden.

Dan komen de 7 laatste plagen, het 3e wee, Openb.16, en zal de 10e planeet 7x
rond de aarde cirkelen, daarmee dood en verderf zaaien en een spoor van vernieling
trekkend.
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hemelvuur

Dit komt als een dief in de nacht
De drie onreine geesten, de USA, Sovjet en Groot Brittannië zullen hun legers
vergaderen in Armageddon, en dán komt de allergrootste aardbeving aller tijden!
Het Grote Babylon is gedagvaard. Hagel van een talent pond zwaar is op hen
gevallen.
De VN, dat wil zeggen dat zij 'enerlei mening' hebben en een coalitie vormen (zij
noemen zich 'geallieerden, en zullen tegen het Lam krijgen. Het Lam zal hen
overwinnen en de oude Slang zal duizend jaren worden gebonden!.

APOLLO en het getal 13

Apollo betekent 'verderver', is de zoon van Zeus, en broer van Artemis, en is van
Lucifer afkomstig.
Zijn voornaamste heiligdom te Delphi (Delft) was gewijd aan GE, dat is moeder
aarde, en vertegenwoordigd het ordenend beginsel der schepping, het pentagram.
Hij veroverde het orakel van Delphi door een monster te verslaan, de pythoktonos
(Putten Gld, en Voorne en Putten). Sommigen denken dat dit monster de aarde zélf
is. Dit monster zou door hem verslagen zijn waar nu de plaats Monster ligt, dichtbij
Delft.
De oude tijd herhaalt zich, en Apollo wil opnieuw het orakel van Delphi veroveren.
Men zal, in samenwerking met de Sovjet, een verrassingsaanval doen op de
kuststrook van Nederland.

Apollo/Lucifer was ook in Leiden, Lud.
Hij was een stedenstichter (ktistes-Kaïn-Bel) en beschermer van het verkeer en het
huis, de God der muziek.
Dit is het beeld van de USA, onder zijn leiding. Entertainment!
Apollo is dikwijls afgebeeld als naakte jongen met een lauriertak om zijn hoofd,
met een boog, hert, bos pijlen en een lier of harp.
De Eagle in hete USA-wapen houdt in zijn klauw een bos met 13 pijlen, en in de
andere klauw een olijftak met 13 bladeren en 13 olijven. Apollo werkt nauw samen
met Hermes, de God der kooplieden. Apollo is de Verderver, zie Jes.33:1; 54:16
en Dan.9:27. 'Verderver' zie Strongs 7703 = shadad= burly, robber, destroy, en
7843 = decay, ruin, corrupt, perish.
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Apollo meent de kracht van het getal 13 te bezitten, en dat brengt voor de één
buitengewoon geluk, maar voor de ander ongeluk.
Het geslacht van Joktan, die kwaad waren, Gen.10:26, heeft een getalswaarde van
169, dat is 13 x 13.
In Openb. wordt de duivel wel satanas genoemd, en dat heeft een getalswaarde van
2197, en is 13 x 13 x 13.
Lucifer is de Hemelse superstar die viel. Nachash is de aardse duivel of
tegenstander, en beiden dragen het getal 13, het getal der rebellie.

De mens der zonde, die aan het begin van de laatste 'jaarweek' uit de bodemloze put
komt (de Antartica) is satans sterke man, de leider van het nieuwe Verenigde
Europa. Wellicht zal deze in Praag resideren, en zal een groot Rooms Katholiek
leider zijn, die een zevenjarig verbond met Israël maakt, maar dat na drie-en-half
jaar wordt verbroken, Dan.11:36.

De valse profeet of koning van het Noorden zal uit de Arctica komen. Hij zal Elia
nadoen, Openb.13:13. Eerst zal hij nog de Antichrist verheerlijken, daar hij van
Lucifer komt en de satan stimuleert. Hun gezamenlijke macht is de
wereldomvattende macht van de NIEUWE WERELDORDE.
Hun hoofdzetel is de VN te New York. Dat gebouw telt 39 verdiepingen, dat is 3 x
13. Het gebouw kostte $65 miljoen, dat is 5 x 13.
UNITED NATIONS = 13 letters.
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leiden

De VN heeft bij hoofddoel om haar bureaucratische tentakels over de hele wereld
uit te breiden, en als neventaak om de vrede te bewaren.
Ook de Club of Rome telt 13 letters, alsmede de naam van de oprichter, Aurelio
Peccei.

Armageddon
Het is een strijd van Oud en Nieuw Babylon. Zij voltrekken het ritueel van de dood,
de Phoenix, en dat voltrekt zich in het Midden-Oosten, aan de Eufraat, en is een
zaak van het Internationaal Zionisme.
De eerste van de serie cluster-satellieten kreeg de naam Phénix, verwijzend naar de
mythische vogel, die steeds opnieuw verjongd uit zijn eigen as herrees.
Het is een oorlog tussen de Islam en het (namaak) christendom, tussen Zeus en
Apollo.
De koning van het Noorden is Zeus (Dan.11), komt uit de ruimte van de
begeleidplaneet van Nemesis. Een deel van zijn trawanten zit nog vast in aardse
spelonken en holen onder de Noordpoolkap, en zal worden losgelaten. Dat is Gog
en zijn menigte die het nationaal Zionisme zullen bestrijden.

Pluto
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Zeus, Apollo en Artemis hebben zich vermomd, en doen zich voorkomen als zijnde
de Vader, de Zoon en de H. GEEST. Dat lukt hen wonderwel, daar het heidense
geloof uit Egypte en Babylon ten grondslag ligt van het huidige christendom.

De Schepper van alle dingen zou Zeus zijn, met vijfpuntster, koning van de
Noordpool en Atlantis.
De Zoon zou de ruimte- en zonnegod Apollo zijn, een zoon van Zeus, als Je-zeus,
Jezus.
Artemis is de tweelingzus van Apollo, de maangodin. De maan
is van essentieel belang voor het functioneren der zon, en vandaar zweert Baphomet
bij de maansikkels.

Deze drie Goden zijn druk bezig een Armageddon te creëren. Begrijpelijk is dat
voor hen zeer riskant, maar ter preventie hebben zij voor zichzelf en hun elitairen
grote onderaardse steden aangelegd en bevoorraad. In de dagen van Atlantis en
Lemuria hadden de Goden ook al zulk soort steden in de aarde gebouwd.
In het Midden-Oosten zijn nog vele van deze onderaardse steden, o.a. Turkye, Irak,
Jordanië, Saoedi-Arabië.
In de USA hebben de Internationaal Zionisten eveneens hun onderaardse steden. Zij
kunnen met hun moderne wapens de aarde in vuur en vlam zetten, en menen zelf
veilig te zijn in hun onderaardse schuilkelders. Enkele van deze zeer grote schuil-
kelders zijn Mount Pony, Mount Weather en in Alaska de Mozes en Eliaburcht.
Wanneer de grote wereldbrand over zal zijn zullen zij uit hun schuilplaatsen te
voorschijn komen om een nieuw begin te maken.
Men aanbidt de zonnegod Quetzalcoatl, vermomd tot Jezus, en dat is Apollo of
Lucifer. Hij de is vernietiger en daarna de opbouwer der steden en samenlevingen.
De Toltecs vereerden de slangengod Quetzalcoatl als een vogel.

Onder het oude Jeruzalem lag ook een schuilplaats, van David, en deze heette Ariël,
Jes.29:1; 2Sam.5:9. Millo in inwaarts, d.w.z. ondergronds.
De huidige Zionisten hebben deze schuilplaatsen in hun bezit en aanbidden daar
hún God Pluto. Naar alle waarschijnlijkheid heeft men daar de ARK, door Ron
Wyatt ontdekt, die men als alternators of Altaar gebruikt om zich te beschermen
achter een soort elektromagnetisch schild.

Wanneer het zo ver is dat Armageddon door deze drie Goden is ingezet, en de
wereld in vuur en vlam staat, verschijnt het Hemelse Heirleger van Jahweh met Zijn
planeet, het Nieuwe Jeruzalem, en dat zal een zeer grote aardbeving veroorzaken.

De Zionisten, joden, zijn kinderen van Satan of Pluto, Joh.8:44, komende uit de
onderwereld. Zijn vrouw is Proserpino, die hij van de aarde kidnapte. Hij heeft de
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driekoppige helhond Cerberus. Zijn hoofddomein ligt onder Turkye, Irak en Syrië,
maar ook onder Nederland!
In Zeeland lag de ingang naar de Hades of onderwereld (is op oude kaarten van
Homerus te zien).
De Zionisten zijn nazaten van de oude Kanaänieten die door Jozua uit het land
werden geworpen. Zij zijn sinds 1948 weer op hun oude vaderlandse bodem terug.
Zij spreken dus een halve leugen en halve waarheid wanneer zij zeggen dat
Palestina en het beloofde land hún land is, omdat hun voorouders daarin leefden.
De koning van het Zuiden, Apollo helpt hen enerzijds. De USA steunt het
Zionisme. Zijn nazaten zijn techneuten bij uitstek, maar door verkeerde toepassing
van hun technieken zal uiteindelijk de aarde in vuur en vlam komen te staan,
waaruit zij menen als de Phénix uit eigen as te zullen herrijzen.

Apollo regeerde destijds over Lemuria, en Zeus over Atlantis. Er is altijd een zekere
oorlog tussen die beiden.
Het territorium van de koning van het Noorden (Zeus) is Europa en Azië.
Het territorium van de koning van het Zuiden (Apollo) is de Pacific, Noord- en
Zuid Amerika.

Armageddon is hun laatste strijd. Deze twee, in feite drie, vechten om een been,
maar de laatste (Jahweh) gaat er mee heen!

Zeus zou een mannenhoofd hebben en stierenlichaam, een Brahmaan, de
Babylonische stier-man. Zeus heeft Duitsland via Hitler geregeerd, maar Pluto zou
het laatste Duitse bataljon gekidnapt hebben, dat nu in en onder de Zuidpool zit.
Hitler is door Pluto gebruikt om de oude VRIL-kracht te vinden. Hij heeft Duitse
top-ingenieurs laten zoeken in de onderaardse steden van Atlantis. Het is dezelfde
elektromagnetische kracht van de ARK.
De Zionisten zijn ontzettend bang voor Duitsland en Nederland, daar zij weten dat
dít de echte nazaten zijn van Israël.
Pluto heeft een deel van de top-elite van het échte Juda gekidnapt, zoals Proserpino
gekidnapt werd. Maar, wat zal die vrouw doen als haar échte man verschijnt, en de
engel Michaël de draak Marduk/Nachash op de aarde zal hebben geworpen?
Dan zal Jahweh uit Zijn woonplaats gaan, Micha 1:3, en neerdalen op de aarde en
Zijn Rijk daar vestigen, waarvan David koning zal zijn, in het nieuwe Westerse
Israël, waarvan Nederland het centrum is.

Die Goden wisten dat het koningszaad van David schuilde onder het symbool van
de LELIE, en overal ziet men de Goden of Nefilim dan ook experimenteren met de
levensboom, de Fleur de Lis, of Flos Florus, de bloem der bloemen. Hun Fleur de
Lis heeft een zes-structuur.
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fleur

Wat zij niet weten is dat Davidshuis wél de lelie heeft als symbool, maar dan met
de vijfstructuur, en dat is de Gentiaan met het plompenblad, zoals in het Friese
wapen.
Jahweh heeft voor Zijn eigen heilige zaad een nieuw onderkomen gemaakt, een
veilige en 'bestelde' plaats uitgezocht. Dat is de 'schuilplaats des Allerhoogsten'
Ps.91:1.
Nederland is het nieuwe, profetische Ariël, Davids schuilplaats, waar Jahweh in het
'midden' des lands een Alternators of elektromagnetische krachtbron zal hebben,
Jes.19:19.

In Nederland stonden ooit de oudste 'Zonneheiligdommen' van Apollo. Alle
plaatsnamen die eindigen op 'Loo' brengen ons op het spoor van dit soort 'heilige'
plaatsen.
Apeldoorn komt van Apollo-Dorians. In veel Nederlandse gemeentewapens zien
wij het acht-spakige wiel of rad van Sjamash, het zonnerad van Isthar,en ook het
zes spakige maanrad. Het Nederlandse Oranjehuis vereert al eeuwenlang de Godin
Isthar, en heeft veel achthoekige altaren en vormen in haar paleizen.

Op veel plaatsen richtte men een zuil van hout of steen op, de zogenaamde
Irminsul, gewijd aan Irmin, Herman, Hermes of Mercurius. Daar hield men
vergaderingen of 'markten'. Markt is afgeleid van Mercurius, Mercator.
Ermelo heette Irminloo, waar de Ygdrasil of heilige berk stond. Ook de eik, de
phoinix vereerde men. De eik en berk wortelen in het water, en zodoende kon men
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daarin het zgn. St.Elmusvuur waarnemen. De eik en berk worden door de bliksem
het eerst getroffen, daar zij in het water wortelen, en b.v. een beuk niet.
Nederland is het land van vrouw Holle, Holland, en zij heet ook Anne, waar veel
plaatsnamen naar wijzen. Anne was de begeleidster van geïncarneerde zielen. Zij
klopte op de glazen deur bij Holda. Die glazen deur is het Nieuwe Jeruzalem,
glasachtig als amber of barnsteen.
Nederland is het land van de ZEVEN, en lag aan het einde van de landingsroute der
Goden, gezien vanuit Babylon.

Phoeniciërs, Ariërs en de zonnegoden

De Sethieten zouden Henoch als leider hebben gehad. In Perzië werden de
Sethieren Ariërs genoemd, en in India Mani. In oud Egypte werden zij Hykos
genoemd, en zij zijn hetzelfde volk der Amelekieten (zie G.H. Williamson: Secret
places of the Lion).
In Heliopolis (On) bouwden zij een grote tempel. De landmassa van oud Egypte
was een restant van het oude verzonden Atlantis.
In de tempel te On werd onderwezen in Algebra, Geometrie, Mathematica,
Astronomie, etc. Deze tempel werd door de Grieken 'Phoenix' genoemd, en aan
Henoch gaven zij de naam Hermes.
Op de muren van de tempel te On stond henoch afgebeeld in een gevleugelde schijf
(een UFO), waaruit hij onderwijs gaf.
Deze henoch is niet de Henoch van Adam, die met Elohim wandelde. Deze Henoch
is een nakomeling van Kaïn. Met die gevleugellde schijf maakte hij zijn hemelse
reizen. Ook Hermes heeft vleugels, zoals te zien op afbeeldingen, en is de God der
kooplieden en handelaars. De Phoeniciërs waren grote kooplieden. Deze Ariërs zijn
geen Israëlieten, maar Atlantiden die de ondergang van Atlantis overleeefd hebben.
De Phoenix of Phoinix is hun heilige boom, een eik, en niet Henoch, die men voor
hun kar spant om voor te geven dat wij met de Bijbelse Henoch van doen zouden
hebben.
De boom is het symbool van leven, en de tegenpool is chaos, de slang. Zo zien wij
door hen een boom afgebeeld met een slang er omheen. In de boom vereerde de
mythische mens het leven in al zijn aspecten, groei en grillige vormen. Het product
van de boom is hout, om daarmee woningen te bouwen, en zich bij de afval ervan te
verwarmen. De boom symboliseerde iets van de onsterfelijkheid. De eik kon een
zeer hoge ouderdom bereiken. De boom weerspiegelde iets van het universum.
Vandaar dat zij de eik vereerden, als doordrenkt met Goddelijke krachten.
Osiris is te identificeren met de Tammuz, een boom. Zelfs Jahweh wordt in de
Schrift vergeleken met een sterke boom, zie ...@@@
De Grieken wijdden de eik aan Zeus, de olm aan Hermes, de appel aan Apollo, de
mirt aan Aphrodite, de linde aan Frya. De wijnstok werd gezien als symbool van
het scheppende licht, de granaat als symbool van de stof, de vijgenboom als
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symbool van de geest in de stof. De Yggdrasil is de wereldboom, de Es of Berk, die
volgens de Edda in het centrum van deze wereld staat (dat zag men in Ermelo, of
Irminloo).
De kruin en daarin de adelaar is symbool van de Goddelijke man-geest, in de
duistere moederstof, waarvan de slang en de wortel symbolen zijn.
Een Loo was het orakel dat alles afwist van bedwelmende planten en hashj, wat zou
dienen om het inwendige oog te openen.
De Atlantiden waren zonaanbidders, want uit de zon haalde     men de materiële
krachten. Via zonne-energie hebben zij ook de pyramiden gebouwd, d.m.v. een
soort draag-elektriciteit. Ook de Grote Pyramide is door deze Atlanten gebouwd, op
instructie van de 'Goden', de nefilim. Gecomprimeerde lucht en statische elektrici-
teit kunnen een verbinding vormen waarmee een enorm krachtreservoir wordt
opgebouwd. De Atlanten hadden een een groot aantal onderaardse gangen en
tunnels om die krachten op te slaan (lees hierover de boeken van E.v.Däniken). Hun
geavanceerde technieken werden hen tenslotte noodlottig, doordat sommige tunnels
explodeerden.
Herodotus noemt Philitis de bouwer van de Grote Pyramide. Naar hem zijn de
Filistijnen genoemd. Sommigen noemen hem wel Melchizedek. Dit berust op
misleiding. Philitis kan wel zijn spiegelbeeld zijn geweest. Zijn naam is erg mooi,
en daarvan hielden de Filistijnen. Philo = ik hou van. Ithus = oprechtheid.
Maar met hun daden verloochenden zij hun namen.
Zij konden vliegen via technieken. Op 1 mei landden de Nefilim altijd op aarde. De
Keltische Godin Belisama (vuurvlam) is gelijk aan Venus en is de gezellin van Bel,
Baäl, n.l. Astarte.
De Egyptenaren dachten dat de eerste Goddelijke mensen, de Nefilim, van Horus
kwamen met vliegende machines.
Zij waren ook blank, maar ánders blank, niet zoals de Isralieten.

plaatje vleugels, ufos.
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10.9    Zonne-heiligdommen in Holland
Alle plaatsnamen in ons land die eindigen op loo, brengen ons op het spoor van
Zonneheiligdommen. Een wiel met 8 spaken is een zonnerad (van Isthar) en met 6
spaken is een maanrad, zoals op vele gemeentewapens is te zien.
Men richtte een zuil op van hout of steen, de Irminsul, gewijd aan Irmin, Herman,
Hermes, Mercurius. Mercurius is de God der kooplieden, en ‘’markt’’ komt van
mercator, samenkomsten om te handelen.
Ermelo heette Irminlo, erm, Erminio en Hermi.
De Irminsul is de zuil van ‘’Gods-liefde’’, zoals men dacht. Ir= God. Min =
minnen, liefde. Sul = zuil.
De zuil heette ook wel ygdrasil, de IK-zuil, de IK-drager, of de Heelalboom.
De ES is de heilige boom der Kelten, en naar men dacht had deze drie wortels die
de onderwereld omklemden.
De zgn. kerstboom is een beeld van de ygdrasil, die men vol hangt met bollen en
lichten, de planeten en sterren.
Irmin was de Noorse wagen god, van het zonnerad. Irmin = Thor, Donar of Jupiter,
die de huiselijke haard beschermde.
Eens in de 3600 jaar kwam de planeet der Goden langs. De vraag voor de
aardbewoners was of deze dan kwam als een IRENE (vredestichter) of als een
IRRITO (toornige)
Liet de 12e planeet (ook wel 10e planeet Nemesis genoemd) een soort laserstraal op
de aarde schijnen, of dacht men dat de zon het vuur op de aarde maakte?
De Irminsul of lichtzuil, de Eddah zoals deze door de Saksers vereerd werd, het
land van de Er (idanus) of de Rijn, te Eresburg, stond in Nederland, waar de Rijn
uitmondde in zee.
Ir, Iris, Irene, Godin der regenboog, dochter van Thaumas en Elektra, is
vredestichter. Iris = fleur de lis.
Irratio = irritatie, prikkels tot toorn.
Zo moet de Irminsul ontstaan zijn in de tijd van de zondvloed en daarna in de tijd
van Exodus, toen beide malen de aarde geconfronteerd werd met de 10e planeet, die
in tegengestelde draairichting overkwam en voor rampspoed zorgde, en Israël
welzijn schonk.
Men dacht waarlijk dat de zonnegod tot toorn was geprikkeld, omdat de zon een
tijdlang was weggeweest. het was dagenlang volslagen duister. later was ook nog
de waterdampkring rond de aarde verdwenen, zodat stukken ehi in brand vlogen
vanwege de directe zonnestraling. In die tijd heeft men voor het eerst de regenboog
gezien. Uit hele oude berichten rond de plaats Ede blijkt dat het dagenlang donker
was, en men dacht dat de zon nooit meer zou weerkeren. Toen de zon terugkwam
maakte men blijde optochten, en men noemde de plaats Wekerom naar de zon die
weeromkeerde. 
Die vreemde planeet der Goden kwam bij Irak  en Iran binnen. (let op dat alles met
de letters IR begint).
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Ir-onia, is ironie, het wél zeggen, maar niet menen, dus het tegenovergestelde doen.
Zo kwam de 10e planeet in tegenovergestelde richting.
Men dacht dat de Goden  bi-seksuelen waren, katachtigen, de IRBIS, met een ir-
radiatie, uitstraling.
Nabij Ermelo lag Wardlo of Garderen.
Ard of Ardus = flikkerend, brandend.
Bij Garderen ligt het Solse gat. Sol = zon, brandpunt, een LOO. Dan branden
noemde men ook wel ‘’barnen’’, waar de plaats BARNEVELD van af is geleid. Bij
Wardlo lag het aardhuis en Uddel (Utiloch). Aardhuus van ARD-us, dat betekent
‘’omhoogrijzen’’, n.l. tegen de heuvel van Apeldoorn. Ardus = steil omhoog.
Nederland is de omphallus, de navel der aarde, waar de 12e planeet centraal stond
met de Eddah of levensstraal. Omphallus komt van phallus of penis, en navel is de
verbindingsschakel tussen moeder en kind. In dit geval was Nederland de navel, de
verbindingsschakel tussen de Godenplaneet en de aarde, op de plek waar nu de
VELUWE is.

Nederland ligt in het verlengde van de aankomstroute der Goden met hun planeet,
gezien vanuit Irak, zie plaat:

aankomstroute
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Ooit werd deze planeet door Lucifer bestuurd, maar is door mis besturing een
foutieve baan gegaan en kwam in botsing met Tiamat en in bijna botsing met
andere planeten. 
Het was hommeles met de Goden. Lucifer werd van de 12e planeet afgegooid.
Marduk was een vreemde indringer, dat blijkt uit het Scheppings-epos. Marduk
schoot langs Saturnus en Jupiter, om in botsing te komen met Tiamat. De Sumeriërs
noemden hem daarom Nibiroe, of planeet der doorkruising (vier-houten of kruis).
Marduk zou de viersprong van de hemel en de aarde bezetten.
De 10e (of 12e) planeet is het Nieuwe Jeruzalem, het vierkant of de doorkruising.
Het is een waterhoudende, groene planeet met vegetatie die zijn eigen warmte
opwekt. Deze planeet komt naar het land toe dat uit het water is getogen, net als
Mozes. Dat land heet Holland, het land waarover Michaël is aangesteld als
bewaker.
De naam Mozes heeft een hele speciale betekenis, en is afgeleid van het
atmosferische hemelvuur, electr. St.Elmos(mozes)-vuur. Dat heeft met water en
lucht te maken.
De naam Michaël toont ons het midden der aarde, de navel der aarde, MI, en CHA
= leven, en El = Elohim.
In dat land heersen weliswaar nog nazaten van de Anakim, de wezens van Atlantis
of Phoeniciërs, die de heilige eik vereren. In de eik kunt u de vlammen zien van
elektra. Deze houtsoort toont dit op wondere wijze.
Jahweh zal de overwinning behalen en zal regeren op de berg Sion, de 10e planeet,
wanneer deze standplaats heeft ingenomen boven Nederland.
Nederland is de Poort des Hemels, gelegen op 51 graden, 51 minuten en 51
seconden. 3 x 51 = 153, de zonen Elohims.
Dit land van ‘’Enlil’’ is het land van de 7, van de heptoporus, waar de Rijn in 7
mondingen in zee stroomt.
Er is een oud wapen van Ermelo waarop een vrouw staat. Dit kan de Godin Ianne
zijn, dat is Isjthar of Venus. De hoofd god der Sumeriërs heette An, Anou, en zijn
vrouw Antoe, en zijn tempel E-anne.
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aankomsroute
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10.10   Wie was Nachash (slang)?
De zogenaamde “slang” die Eva verleidde heeft al heel wat mensen aan het denken
gezet. Heel kerkelijk Nederland heeft in de beginjaren 1900 in beroering gestaan
over de kwestie van de “sprekende slang” (dr. Geelkerken en de Gereformeerde
Synode in Assen).
O, die slimme slang toch! Ze heeft al wat onrust en kwaad in de wereld
veroorzaakt! Maar, de slang sprak toch de waarheid? Immers, wanneer er iemand in
het Paradijsverhaal zou hebben gelogen, dan wijst dat in de richting van Elohim, die
beweerd zou hebben dat Adam en Eva door te eten van de verboden vrucht de dood
zouden sterven. Welnu, ze stierven niet! Althans niet terstond.
Dus zou de “slang” de waarheid hebben gesproken en niet Elohim. Juist de “slang”
schijnt een helder inzicht te hebben gehad in de ware betekenis van de verboden
vrucht en de waarheid te hebben gesproken tegen Eva.
De slang was in de gehele oudheid hét wetenschapsdier, van het hógere weten, dat
voortkwam uit de Onderwereld. Men dacht zich de aarde in als een platte schijf. De
hemel was boven, de Onderwereld beneden.
Dood in absolute zin bestond er volgens de ouden niet. Sterven zag men als een
overgaan naar het wáre leven, het wáre weten en kennen.

De slang zou uit de Onderwereld via spleten in de aarde omhoog zijn gekropen en
werd gedacht het wáre weten te bezitten en over te kunnen dragen op mensen.
Vandaar dat men slangen-orakels kende, zoals ook het orakel van Delphi, waar de
priesteres in een aardhol boven een spleet in de aarde de opstijgende gassen
inademde en half bewusteloos werd. In die toestand meende men de influisteringen
te ontvangen uit de Onderwereld. De priesteres werd Pythia genoemd, naar de
python-slang. Ook sprak men wel van een “ophitisch” orakel. Ophis = slang.
Echter, het slangenvraagstuk wordt een heel stuk duidelijker en eenvoudiger
wanneer wij simpelweg het Bijbelse grondwoord dat men als slang heeft vertaald,
laten staan. Er staat Nachash. Het betreft hier geen reptiel, maar een eigennaam van
een geschapen wezen, rechtopstaand en met spraakvermogen en denkvermogen.
Nachash was een wezen van een ándere zaadlijn als Adam. Er is in de Schrift
sprake van twee verschillende zaadlijnen, die tegenover elkaar staan en waartussen
Elohim vijandschap plaatste. Satan is uit de hemel geworpen en heeft een eigen
zaadlijn. Elohim heeft toegelaten Zijn zaadlijn te laten beproeven of deze Hem zou
gehoorzaam blijven. Indien Adam en Eva reeds op aarde de satan hadden
weerstaan, zouden zij zonder omweg de hemelse plaats van Satan hebben mogen
innemen en vastgesteld zijn in hun nieuwe status.
Het onzuivere zaad is van Satan, moordzuchtig, onoprecht, bedrieglijk,
ongehoorzaam, etc. De goede zaadlijn was oprecht en eerlijk. Door list heeft Satan
zich weten in te mengen, zodat van zijn zaad in de genen van de goede zaadlijn
kwam, waardoor deze degenereerde en de genen voorgoed gemuteerd werden. Om
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herstel te verwezenlijken moest er een Verlosser komen, die Zijn lichaam en bloed
zou geven tot losprijs.

Nachash is een eigennaam. De betekenis van die naam kan zijn, slang, sissen,
schrander, vleier, waarzegger, slijmbal, een lichtend iemand.
Een eigennaam kan iets betekenen. Iemand die mijnheer Timmermans heet, hoeft
daarom nog geen houtbewerker te zijn. Iemand als prof.dr. K. Schilder was geen
man van de verfkwast, maar was doctor in de theologie. Een eigennaam hoeft niets
te zeggen over de persoon. Maar wanneer wij zo naïef zijn om de eigennaam te
vertalen, dus mijnheer Snoek vertalen in “vis”, dan krijgen wij een vervormd beeld.

                  Slang met poten

Het denkbeeld dat de slang voeten zou hebben gehad komt uit de Egyptische

mythologie, zie afbeelding

De satan was uit de hemel geworpen, maar wist ontzettend veel. Hij of één van zijn
knapste trawanten zag kans Eva te verleiden en zijn sperma in haar bloedbanen te
brengen, zodat de gevolgen voor het gehele nageslacht desastreus zouden zijn (de
zogenaamde erfzonde). Via de man kon satan nooit een mutatie bewerkstelligen,
daar de man de zaadgever is en steeds nieuw sperma aanmaakt. Via de vrouw kon
hij dat wel voor elkaar krijgen daar de vrouw eierstokken heeft en géén nieuw zaad
aanmaakt. Satan kon op die wijze de geestelijke dood overbrengen op de
Adamszaadlijn. De natuurlijke dood was ingeschapen in de natuur, waarover later
meer. Satan was uit de hemel geworpen, afgescheiden van het leven van Elohim,
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dus geestelijk dood. En dát wilde hij overbrengen op de Adamslijn, zodat Elohim
géén levend geestelijk nageslacht meer zou hebben.

Nachash was geen slang, want een vrouw is normaal gesproken bang voor een
slang en gaat ervoor op de loop, hoewel vòòr de val de dieren allen naar Adam
toekwamen en hij hen een naam gaf. 
Er is in Genesis 1-3 nergens sprake van satan, maar het leidt geen twijfel dat
Nachash satan zelf is, of zijn knapste discipel. 2Cor.11:3,14, Op.12:9, 20:2.

Nachash opende het gesprek met Eva, met een vraagstelling betreffende Elohims
betrouwbaarheid. Hij zaaide twijfel en zei een halve waarheid.
Juist voor halve waarheden dienen wij op te passen. Satan kent de Bijbel en citeert
vaak letterlijke teksten. Denk aan de verzoeking, Matth..4. De Heiland verweet hem
echter dat hij de tekst foutief interpreteerde!

We hebben hier te maken met de verzoeking van Eva en Adam, die de hoeksteen is
van het joodse, christelijke en moslim-geloof.
Dus is een goed verstaan ervan onontbeerlijk en noodzakelijk.
Het is satan gelukt zichzelf te vermommen, zodat de mensen geloven dat hij een
geestelijk figuur zou zijn die zich van een reptiel bediende. De Bijbel beschrijft hem
kort en krachtig als een persoonlijkheid met een eigennaam, die een
spraakvermogen bezat. Een slang hééft geen stembanden, geen spraakvermogen,
zodat satan zich daarvan nooit heeft kunnen bedienen.
Herodes werd wel een vos genoemd, maar daarmee was hij geen dier, Luk.13:32.
Dan wordt een slang genoemd, Gen.49:17, maar daarmee was hij geen échte slang.
Juda werd een leeuwenwelp genoemd, etc. De Bijbel spreekt veel in figuurlijke taal.
Nachash was een fysiek wezen, een heerlijk iemand, als een soort cherubim, met
een lichtkleed. Ez.28:14-16.

10.11   Orakels en slangen
Waterbronnen waren volgens antiek geloof boodschapsters vanuit het binnenste der
aarde. De orakels zouden de GODDELIJKE levensorde van de aarde openbaren,
n.l. het zichzelf vernieuwende aspect ervan. Een orakel werd geraadpleegd als het
leven werd bedreigd, zoals tijdens pest, hongersnood of oorlog. Het orakel stond in
verbinding met de Onderwereld, dacht men, waar het absolute leven zou heersen.
De slang was volgens de ouden het typische dier der aarde dat met dit absolute
leven in verbinding stond. En wie dit levensbeginsel kende, bezat het hoogst
denkbare inzicht, de schranderheid, zoals van Nachash in zijn naam tot uitdrukking
komt. Oudtijds zei een naam iets over de persoon en zijn wezen. In orakels
speelden slangen dan ook een hoofdrol.
En Nachash betekent zoveel als “waarzeggen”. Aan de aardslang werd het
vermogen toegekend de mensheid te redden van haar ondergang. En die gedachte
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was niet zo vreemd als het lijkt. Zelfs in Israël is het te zien, tijdens de woestijnreis,
dat Mozes de koperen slang (Nehustan) maakte op Goddelijk initiatief, zodat ieder
die erop zag gezond werd, Num.21:9. En Johannes 3:14  En gelijk Mozes de slang

in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;

Nachash  werd echter vervloekt als zijnde een aartsvijand van de mensen, die de
geestelijke dood in de wereld had gebracht.
Bij de aardslang zien wij twee tegenstrijdige dingen: enerzijds een brenger van de
geestelijke dood, anderzijds een redder van het bedreigde fysieke leven. Reeds de
oude Egyptenaren kenden de dubbel vormige aardslang-God. De slang uit de
onderwereld heette Apis, en was de grote vijand van de zonnegod Re. De vriend en
beschermer van Re was de goede slang Mehen.

En waarom zouden Adam en Eva zich bij de “aardslang” hebben aangesloten?
Waarom zouden zij naar Nachash hebben geluisterd? Omdat ze zélf van de aarde en
uit het stof waren, en de slang (Nachash) kennelijk over kennis beschikte van de
levensorde der aarde. Die kennis was weliswaar eenzijdig, bedorven en
ongeestelijk, hetwelk de val van Adam en Eva werd.
In werkelijkheid zijn er geen twee tegengestelde slangen, want de slang (Nachash)
die de mens in de geestelijke dood lokte, diende tevens als symbool voor de
verlossing der mensheid, Joh.3:14, n.l. Christus.
Dat lijkt ons mensen onmogelijk. Evenwel is dit de grondgedachte in alle antieke
mysterie-Godsdiensten en óók die van de Bijbel. Het leven en de dood vormen géén
werkelijke tegenstellingen. Ze gaan in elkaar over en werken samen. Het zaad moet
sterven om nieuw leven voort te brengen. De mens moet sterven om nieuw te
kunnen leven. Zie Luk.9:24, Joh.12:24.
Ogenschijnlijk zouden Adam en Eva door het luisteren naar Nachash hun eigen
vernietiging over zich hebben gehaald. Echter, juist hun val werd hun opstanding!

Wij leren hieruit dat onze Schepper zelfs satan weet te gebruiken tot Zijn doel en
ons uiteindelijk heil! Daarom hebben we totaal niets te vrezen!
Wel mogen wij nooit de religieuze betekenis van deze soort tegenstellingen in acht
nemen om ze te bagatelliseren. Wij zien hier dat Nachash Adam en Eva
verschrikkelijk heeft bedrogen, dus een vreselijk ontaard wezen moet zijn. Het is
echter óók waar dat Adam en Eva zichzelf hebben bedrogen. Zij zijn met vlees en
bloed te rade gegaan en hebben Elohim niet vooraf geraadpleegd. Zij waren in de
waan dat het (“eeuwige”) leven op aarde hen via het eten van de verboden
boomvrucht zou toevloeien, dus zónder de fysieke dood te sterven. Dát was hun
zelfbedrog! Van een geestelijke dood wisten zij niets af.
De natuurlijke fysieke dood heerste op aarde, was in de schepping (de stof) inherent
aanwezig. Het zaad moet sterven om te ontkiemen en het menselijk lichaam moest
sterven om een geestelijk lichaam te kunnen worden. Dus was de dood waarmee de
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mens bedreigd werd niet de fysieke dood, maar de geestelijke, en als gevolg
daarvan ook de “eeuwige” dood.
Het bewijs hiervan zien wij in het feit dat Eva en Adam niet fysiek stierven na het
eten van de verboden boomvrucht.
Het is dan ook in de theologie de altijd terugkerende noodlottige vergissing te
denken dat het alleen aan Nachash lag dat de mens is gevallen. Nee, achterliggend
was het Elohims wijze raadslag de Adamieten het onvergankelijke leven
onwankelbaar te zullen geven in de Verhoogde koperen slang, Christus.

De slang die oudtijds gezien werd als de oorsprong van het leven, kon dus ook
dodelijk werken, in het geval van Nachash en Eva en Adam. En dat heeft te maken
met elektriciteit!
Alle leven en beweging in de ganse schepping komt voort uit elektriciteit. Elektra
kan levenwekkend, maar ook dodelijk zijn. Dat weten wij allen heel goed. Wanneer
de frequentie van elektriciteit te hoog of te laag is voor ons mensen, sterven wij
erdoor. (De Tesla-techniek via HAARP maakt hiervan gebruik).
Nachash nu was de “schijnende”, ook wel de “sissende”. Bekleed met een
elektrisch lichtkleed, dat wellicht knetterde, uitstraalde en schitterde, gelijk de
cherubs. De gedachte van de aardslang bij de ouden, wijst overduidelijk naar
elektriciteit. Het symbool van elektra is ook een kronkel/golf  beweging.

De aardslang ziet op de aard-elektriciteit, en de vliegende slang wijst op de
atmosferische elektriciteit (St. Elmusvuur).
Men wist dat in de dood het verrijzende leven lag en dat dát het grote geheim was
van de scheppingsorde. Men wist van dat geheim iets af. En omdat de oude
Godsdiensten geen ethische religies waren, hebben zij beide gestalten van de slang
(elektra) vereerd, zowel de goede als de slechte. In de bliksem zagen zij de
kronkelachtige vorm van de dodelijke slang. En intuïtief hebben zij aangevoeld dat
er ook een goede elektriciteit moest zijn. 

De Bijbel geeft uit een ethisch oogmerk een beschrijving van de val en vonnist
Nachash, en onthult daarbij dat juist door de neergang de opgang is bewerkstelligd,
door de dood het nieuwe leven. Er is dus sprake van een dubbele orde in het leven,
welke dood en leven omvat. Men zag het onvergankelijke leven ontstaan waar de
twee tegenstrijdige machten “dood en leven” gingen samenwerken en zich met
elkaar verzoenden, om van tweedracht tot eendracht te komen. Zij zagen dat er
eenheid was in tegenstrijdige factoren. En dat bevestigt de Schrift zoals wij zagen.
Het absolute leven kent twee momenten: dood en leven, of in lichttaal uitgesproken:
duisternis en licht. De dood brengt het leven voort.

Door te eten van de verboden vrucht verkreeg de mens schaamtegevoel en
geslachtsbewustzijn. Dat staat in verband met het “stervende sterven”, de
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geestelijke dood, of anders gezegd, de breuk met de GODDELIJKE Geest. Na de
verleiding ontwaakten in de mens diens nog sluimerende GODDELIJKE
vermogens, helaas losgekoppeld van de hemelse voedingsbron. Die vermogens
wijzen duidelijk op het procreatieve, de voortplanting, als kennis van goed en
kwaad, keuren tussen goed en kwaad. Kennis, dikwijls door de ouden wijsheid
genoemd, is nodig om de weg van levensbehoud te vinden. De mens vond die weg
te vroeg, los van GODDELIJKE informatie, maar via informatie van Nachash.
Nachash werd veroordeeld, Eva en Adam hadden hun straf reeds in zich ontvangen,
en ontvingen daarbij de GODDELIJKE toezegging van definitieve verlossing in
een Ander zaad, de Verlosser als enkelvoudig Zaad, en de strijd tussen het
meervoudig zaad der vrouw en het Slangenzaad. 

In Egypte kende men de dualiteit, de tegenstellingen in het leven der natuur, de
polariteit, negatief en positief. Deze tegenstellingen beeldde men af in
mythologische dieren, o.a. twee slangen, in elkaar gedraaid. 

             Plaatje Isis, munt

Op die wijze tekende men ook wel twee kalveren, twee vissen, en soms twee
schepen. Wanneer er één van de dieren stierf, werd de ander opnieuw geboren. Dit
zag men eveneens in de maancyclus. De volle maan, daarna de afnemende maan, en
dan de nieuwe maan. Men sprak niet over een hernieuwde maan, maar over een
totaal nieuwe maan, als opvolger van de oude. In die zin begrijpen we beter de
spreekwijze van Joh.1:15 en 3:30.
De slang of vis was een soort paling, de sidder-aal, als vurige slang, waarbij het
gaat om de elektriciteit. Die sidder-aal tekende men op de zonne boten, en de slang
was in feite het schip zelf, identiek aan het maansymbool. De slang werd gezien als
het teken van de opstanding, én als teken van de dood (de wormen of kleine slangen
die het lichaam opeten).
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Men kende de natuurorde, het was een sterven om weer te worden. En vanuit
diezelfde achtergrond sprak Nachash tot Eva, dat zij de dood niet zou sterven, want
ook al zou zij lichamelijk terstond sterven, dan komt er uit die dood volgens de
natuurorde altijd wel weer nieuw leven voort.
En dát natuurgeloof was zo sterk bij de Egyptenaren, dat Cleopatra, de beroemdste
koningin, zich opzettelijk liet bijten door een giftige slang en ervan stierf. Zij
geloofde rotsvast dat ze door te sterven een nieuw leven van onsterfelijkheid zou
verkrijgen.

10.12   De cultus van de slang
Om het Vrouwenzaad uit Gen.3:15 op te sporen en te identificeren is het van belang
ook de tegenpool te kennen, het Slangenzaad.

Volgens ex-33e graad vrijmetselaars als Dennis Brunell en John Todd vormen de
Rothschilds in Londen, samen met de Jezuïeten in Rome het hart van de huidige
slangencult. Zij staan gedurig in contact met Lucifer, met de satan. Zij zijn een
voornaam deel van het zogenaamde “Slangenzaad”, en vormen daarvan een
integraal deel als “reptilians”. Zij vormen de elite-groep van de satanisten. Karl
Marx had nauw contact met de 33e graders van deze elite. De top van hen bestaat
uit dertien personen, meest van één familie.
(In het boek “Bloodlines of the Illuminati” van Fritz Springmeier (ISBN 0-
9663533-2-3)., wordt beschreven dat er 13 families zijn, o.a. de familie Todd,
Putman, Rockefeller, die tot de top der Illuminati behoren. Een gemeenschappelijke
traditie bij deze families is, een kind te adopteren uit één van de 13 andere families,
zodat het kind een ándere achternaam krijgt. Op die wijze wil men de ware
herkomst van het kind verborgen houden. In occulte ceremonies komen de
biologische ouders van het kind aan bod. De vader bevrucht zijn eigen jonge
dochter, die toegewijd is aan de “Moeder der Duisternis”. De eerste baby dient aan
satan opgeofferd te worden. Het tweede kind dat volgt, dient afgestaan te worden
aan één van de 13    andere families. Dit was o.a. met president Clinton het geval.
Het gaat hier om de 13e bloedlijn. Zowel prins Charles als koning Carlos van
Spanje zijn van de 13e bloedlijn der Illuminati en komen in aanmerking een
antichrist te zijn).
Zij zien zichzelf als de Goden van deze wereld, die over de wereldbevolking
moeten heersen als heer over slaven. Hun plan en doelstelling is een totale
wereldregering onder de Nieuwe Wereldorde van de V.N., waarvan voormalig
president George Bush van de John Birch-society, als Skull & Bones topman, de
voorman is.
Dr. J. Coleman zegt dat de oude Babel-serpent-cult dezelfde is als die der huidige
Illuminati.
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De huidige geheime organisaties zijn en worden geleid door deze reptiel achtige
rassen uit de Hades of onderwereld. Zij zijn door de satan met bovennatuurlijke
krachten begiftigd, brengen mensenoffers, ter geruststelling van de demonen. Hun
tempels zijn veelal gebouwd op ingangen naar de oude onderwereld, zoals de
Griekse tempel van Apollo in Hieropolis (nu in Turkije). In 1987 zijn Australische
studenten de ingang van deze oude tempel ingegaan en nooit teruggekeerd.
Sindsdien heeft de Turkse regering de oude ingang met ijzeren hekken afgesloten.
In Tibet is ook een onderaardse stad, in Lhasa, waarover destijds een strenge
koning heerste (zie Theodore Illion “Darkness in Tibet”), die deel uitmaakte van
een internationale geheime organisatie. Deze koning stond in contact met andere
soorten of rassen uit de bodemloze put. De Illuminati van de USA hebben in
Washington een Hoofdloge waarin zij contact hebben met de satan himself.
De onderaardsen zijn verdeeld (Satans huis is verdeeld, zie Luk.11:17.)
Sommigen bezitten T-krachten, de Tero’s, anderen D-krachten, de Dero’s.
De T is de positieve elektromagnetische kracht, en de D is de negatieve
elektromagnetische kracht. De D had (heeft) de wolf als symbool. De beide groepen
bezaten (bezitten) vliegboten, UFO,s. De Dero’s zijn gemuteerde nakomelingen van
de Atlanten, die in grote tunnels de ramp destijds overleefden. Toen zij
bovengronds kwamen werden zij aangetast door de radioactiviteit die er heerste,
zodat zij sindsdien het zonlicht niet langer konden verdragen en weer ondergronds
gingen.
Het oude Atlantis beschikte over een sterke licht-kracht zender, waarmee men
dodelijke stralen kon uitzenden. Dat is hetzelfde wat nu de HAARP in Alaska is.
Mogelijk hebben de Atlanten een kunstmatige Poleshift (aardaskanteling)
bewerkstelligd, waardoor hun eigen ondergang tot stand kwam.
De Tero’s zouden onder de Antarctica leven, waar Generaal Byrd op bezoek is
geweest. Zij zouden hem gewaarschuwd hebben voor de nucleaire bommen die in
1945 op Nagasaki en Hiroshima zijn gegooid. Nagasaki zit de naam Nachash in.

Dr. Richard Shaver zegt dat de Tero’s een vriendschappelijk soort is, en dat de
Dero’s een meer gedegenereerde technologisch soort is.

In Malta en op vele andere plaatsen op aarde zijn ingangen tot de onderwereld,
waarin steden en tunnelsystemen, etc. In Malta en Dixonville (Pennsylvania) zijn
mensen en expedities via de onderaardse ingangen op zoek gegaan, waarvan
sommigen lichamelijk werden toegetakeld door reptiel-achtigen, met klauwen en
nagels.
Sommigen denken dat Nachash uit Gen.2 en 3 zo’n reptiel is geweest dat rechtop
liep en kon spreken, die Eva heeft verleid. Nachash zou ondergronds zijn gegaan
vanwege de vloek, dat hij de stof der aarde tot zijn deel kreeg toegewezen. Het
slangenras heeft mensachtige wezens geschapen en op aarde geplaatst, het
zogeheten “Slangenzaad”, Joh.8:44. Zij hebben het concept van rechtvaardigheid en
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morele integriteit verworpen, of liever zij missen dat. Bedriegen en liegen is hun
eigen als tweede natuur. Oude Sumerische, Babylonische, Egyptische en Griekse
legenden wijzen naar een slangenras dat in de onderwereld woont, als “Nagas”.
De Phoeniciers vereerden Ophion, de slangengod, en in Athene was het Cecrops. In
Griekenland was de slangendienst vrij algemeen. Ook de Chinezen vereerden
draken die onder de aarde leefden.
Gewone reptielen hebben schalen, zijn koudbloedig, leggen eieren, hebben
geklauwde tenen en ontwikkelde benen. Er zijn lizards (hagedissen’ met
slangachtige lichamen. Slangen zouden vroeger volgens de natuurwetenschappers
ook poten hebben gehad. Het zijn land en zeedieren, die kunnen zwemmen en
kunnen  zich over land verplaatsen.
Het Slangenzaad meent stellig dat men God-gelijken is, zoals Nachash Eva
voorhield dat zij als Elohim zou worden. Dat veronderstellen zij vanwege de
universele krachten die men uit de aarde put en aftapt. Hitler hield er ook dergelijke
occulte praktijken op na, met de theosofen, Rozenkruisers en jezuïeten die hem
omringden. In Tibet liggen reuzen uit de voortijd opgebaard, in Lhasa. Tijdens een
bezoek aan deze reuzen doet men de oude slangenkracht van de aarde op, de “Vril-
kracht”. Het is een soort geheime inwijding voor hogere kennis.
Hitler kwam regelmatig in contact met het slangenras in de aarde en las veel in het
boek van de rozenkruizer Buwler Lytton “The coming race”.
In India of Tibet, in Benares, is eveneens een ingang naar de onderwereld, genaamd
Potala of Patola, waar een grote stenen deur met slangen erop de toegang verschaft.
In de plaats Naggar (afgeleid van Nachash) in India sprak Andrew Tomas met een
oude sadhu, die vertelde dat de Nagas Goden waren die mensen met hun staf
konden vernietigen.
Tunnels, grote labyrinten en onderaardse ruimten zijn oa. Gevonden in Kreta,
Malta, Tibet, Angkor, India, Mexico, Ecuador, Bolivia en Peru, waar de slangencult
vandaan komt. Onder de Sfinx in Egypte ligt ook een ingang naar de onderwereld,
die afgegrendeld is. 
Dr. Ron Anjard zegt 44 onderaardse steden te kennen onder Noord Amerika,
waarvan zes aan de West kust.
In Egypte zijn veel onderaardse tunnels en steden, die gebouwd zijn door vreemde
wezens, zoals op Egyptische tekeningen is te zien, half mens, half dier. Die wezens
zouden behoren tot het “Phoenix-empire”, en stonden in verbinding met de
bevolking van Gizeh. Het waren een soort onderaardse Illuminati imperialisten.

Alle dingen op aarde wijzigen. Niets is constant. Samenlevingen, religies,
wetenschappen, alles wijzigt. Maar wat niet wijzigt is...... het kwaad van het
Slangenzaad, want dat is het gereedschap van de kwade geesten uit de afgrond, met
hun leider, de satan als de Vader der leugen, Joh.8:44.
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De Naga’s zouden een ras zijn van 7-8 feet, met groene huid als hagedissen, zeer
intelligent. Overal in de onderwereld hebben zij bases. Onder de Tibet bij het meer
Manosarowar zou hun hoofdbasis liggen. 

Ons koninklijk huis is in haar geheel op “vakantie” (?) geweest in het noorden van
India. Ook Maxima zou mee zijn geweest om Alexander te vergezellen. Bijna
iedereen van de familie was mee, behalve de oude prinses Juliana. Het was dus wel
een hele belangrijke familie-vakantie dat er zo velen meegingen. De
Rijksvoorlichtingsdienst zwijgt in alle talen, ook na hun terugkeer, daar het een
privé-zaak betrof. 
De reis wekte nogal wat verbazing, daar de koningin het land verliet terwijl het hele
land -en de hele wereld- op scherp stond vanwege de eventuele millennium-bug.
Wij zijn er zo goed als zeker van dat de koninklijke familie in India de een of
andere geheime occulte slangendienst heeft bijgewoond, waarbij mogelijk
Alexander ingewijd is. 
In India werden tijdens het millennium o.a. in de volgende plaatsen heilige rituelen
uitgevoerd: in de Golden Temple te Amritsar, te Haridwas en Rishikeh, te Bodh
Gaya, te Mount Arunachala, te Rameshvaram. In Nepal te Kathmandu, en in Tibet
te Lhasa..
Zie http://www.sacredsites.com/test.html

Ook de Britse koningsfamilie houdt er ook dergelijke satansrituelen op na. 
Diana heeft tegen haar hartsvriendin verteld dat de Windsors inderdaad afstammen
van de reptilians. Ook oud prime minister Ted Heath heeft verteld over de
satanische rituelen en mensenoffers van de Britse koningsfamilie. Tijdens de
rituelen veranderen sommigen van hen metterdaad in reptielen, als de trance-
formation.
Hieruit blijkt dat het buitenaardse geesten zijn die lichamen nodig hebben om zich
daarin te kunnen manifesteren, zoals de demonen ten tijde van de Heiland, die
baden om in de zwijnen te mogen varen.
Diana heeft telefonisch contact gehad met een zeer voorname Zulu sjamaan in Zuid
Afrika en hem gevraagd over de Windsors en hun bloedlijnen. De sjamaan
bevestigde de feiten van Diana. In het koninklijke paleis in Schotland worden
regelmatig mensenoffers gebracht, ook in Glames Castle en in het Belgische Castl
of Darkness, volgens de bekende schrijver David Icke.
Tijdens het ritueel van het slachten der kinderen (blonde blauw-ogigen)
transformeert Koningin Elizabeth in een reptiel, daar dit haar werkelijke
driedimensionale fysieke vorm is, aldus Arizona Wilder, die dit zelf heeft
bijgewoond en heeft gezien met eigen ogen.
In Amerika is een stichting “Parents Against Ritual Abuse”, waarvan de leidster
tegen David Icke verklaarde dat zij momenteel onder haar cliënten er 12 had die
vertelden dat tijdens de satans rituelen mensen veranderden in reptielen. Deze
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wezens zijn uitdrukkingen van een lagere 4e dimensie die de planeet aarde willen
controleren, en die de vorm van het menselijke lichaam nodig hebben om zich
daarachter te kunnen verschuilen.
Deze wezens zijn de Nefilim vanouds, Gen.6, die met de dochters van Adam
gemeenschap hadden, waaruit het blanke ras der Phoeniciers is voort gekomen. Uit
de Phoeniciers zijn de Trojanen voortgekomen, en uit hen de regerende Europese
vorstenhuizen. De Maltezers komen oorspronkelijk uit Phoenicië, en de Maltezer
Ridders en hun orde is Fenicisch, waarvan koningin Beatrix lid is, ingewijde is. In
3000BC kwamen zij naar Engeland, waar zij St. George vereerden als Elohim, die
de draak versloeg. De Nefilim kunnen oorspronkelijk van de planeet Mars zijn
gekomen, toen die planeet door een calamiteit voor hen onbewoonbaar werd. Er
zijn op Mars dezelfde geovormen van piramiden gefotografeerd als op aarde
(Cydonia). De Phoeniciers hebben de Sumerische, Babylonische, Egyptische,
Griekse en Romeinse cultuur beheerst, decadeerden en vervielen, maar herrezen
steeds weer in een andere vorm en op een andere plaats.
Zij moeten het bloed van blauw-ogige blanken drinken om zelf te kunnen
overleven, om hun driedimensionale vorm in stand te houden. Zonder dit bloed
zouden zij degenereren, daar zij niet het levensbeginsel hebben van het mens-zijn.
Sommige invloedrijke bankiers, politici, vorsten, etc. zijn verslaafd aan het
bloeddrinken en slachten van kinderen. Wanneer een kind geslacht wordt komt er
adrenaline vrij in hun bloed, en daardoor leven zij weer op. De Kanaänieten, de
Babyloniers en Phoeniciers en andere volkeren praktiseerden de rituele
kinderslachting, de Moloch-dienst.

Volgens Sumerische kleitabletten waren er Goden die met luchtschepen naar de
aarde kwamen, de Anunnaki, door Henoch “wachters” genoemd. Zij kwamen van
de planeet Nibiru. Dat was een planeet die door het zonnestelsel croste en met
Tiamat in botsing kwam. Wat er van Tiamat overbleef werd later “aarde” genoemd.
Het Sumerische woord voor aarde betekent zoiets als “gekloofd”, omdat er een
groot gat in de aarde was ontstaan waardoor de aarde uit z’n voegen was gebarsten,
gekloofd. Tiamat zou als een kogel dwars door de aarde te zijn gegaan. Men leze
van dr. Z. Sitchin “The twelfth planet”.
Op de Nibiru en andere planeten woonden Goden en rassen, oa. De reptilians, die er
kinderoffers en satanische rituelen op na houden. Volgens de oude kleitabletten
leefden de Annunaki in de aarde, in grote catacomben en tunnels.
In 1909 is een onderaardse stad gevonden in de Grand Canyon in Arizona, die met
dezelfde precisie is gebouwd als de Grote Piramide. In die stad konden wel 50.000
inwoners leven, volgens prof. S.A. Jordan, die de expeditie leidde.
De Windsors en vele presidenten van de USA stammen van de hagedis-achtigen af,
van buitenaardsen die onderaards leven. Zij veranderen of transformeren zich
gemakkelijk in een reptiel. George Bush zou dit meerdere malen hebben
gedemonstreerd aan zijn personeel, volgens David Icke in “The biggest Secret”.
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Hun soort vormt een Brotherhood, een regerende elite-klasse.
Princes Diana wist van de ware bloedlijn van de Windsors af en noemde hen wel
bij hun scheldnaam “lizards” (hagedissen) en “reptiles”. Diana beweerde openlijk
dat de Windsors geen gewone mensen waren. Tegen haar vertrouwelinge, de arts
Christine Fritzgerald, heeft ze gezegd dat er in Schotland geheime ingangen naar de
onderwereld waren, waar echte reptilians leefden. Tijdens een ritueel wat Diana
bijwoonde droeg koningin Elizabeth een goudkleurige jurk met grote zwarte Onyx-
stenen erop, zoals een geschubde slangenhuid.

Bevolkingen worden wakker
Als gevolg van het verhogen van het aardmagnetisch veld door verhoogde de
uitstoot van zonne-energie is er een hoger vibratie-niveau komende waardoor de
mensen geestelijk gaan ontwaken. Dat is voor de Illuminatie heel erg gevaarlijk,
want dan kunnen de mensen gaan inzien wie de Illuminati in werkelijkheid zijn. De
Illuminati hebben dan ook diep nagedacht hoe zij die ontwakende kracht kunnen
aanwenden in hun voordeel. Kissinger is een van de grote denkers achter het
geheel. Hij heeft de New Age opgericht om de gedachten van de ontwakende
mensen op een zijspoor te zetten, het zijspoor van de goeroes en oude afgoden. Via
New Age houdt men de mensen toch onder controle. New Age meent dat externe
krachten vanuit sterrenwerelden ons leven en onze toekomst bepalen, waar het
verleden van de mensheid zou liggen in Lemuria en Atlantis. De nieuwe toekomst
zou een herrijzing zijn van Atlantis.  Het is alles misleiding.
Nee, het zijn juist onze genen, onze hemelse afkomst waardoor onze toekomst
bepaald is, vanuit Elohim zelf. 
Door New Age geven de mensen zich over aan bovennatuurlijke krachten, in feite
demonen, terwijl er enkelen zijn die over hen heersen, de Illuminati. 
Elohims rijk is daarentegen een rijk van dienaren, van priester/koningen, een
eenheid, zonder dwang.
New Age werkt in op het kudde-instinct der mensen, die als schapen door de hond
van de herder bijeen worden gehouden. 

Drie dingen zijn er waar de Illuminati doodsbenauwd voor zijn:
1. Wanneer de massa’s geen vrees meer hebben voor hun leiders met hun wetten en
systemen, maar een eigen leven gaan leiden naar de natuurwetten en het juk van
zich afwerpen, dus geen schapen meer zijn, maar zelfstandig worden.
2. Wanneer iedereen de anderen respecteert, ondanks allerlei verschillen.
Wederzijds vertrouwen is funest voor de Illuminati.
3. Wanneer niemand meer een ander zijn wil op legt in enige zaak. Geen
dwingelandij in geloofszaken, in politiek en anderszins.

Alleen door paniek en vrees te kweken, wantrouwen te zaaien, dwang uit te
oefenen, hebben de wereldleiders hun macht jaar in jaar uit kunnen handhaven en
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uitoefenen. Zij zien zichzelf als de herders, die over de massa’s, die dom zijn, zijn
gesteld.

Hun plan is dan ook om binnenkort alle macht in handen te nemen om de
natuurlijke krachten der ontwaking zo te leiden dat zij er geen schade door kunnen
oplopen. Daartoe is de NWO komend en de Nieuwe Eenwereld-religie in de maak,
met de VN als wereldpolitie. Wie niet luistert en geen microchip ingeplant wil
hebben, zal niet meer kunnen kopen en verkopen. En, bij teveel praatjes en
tegenstand gaat men in een heropvoedingskamp van de FEMA, en als dat niet helpt
gaat men onder de guillotine.

De slang is de centrale figuur in mythen, verwijzend naar de kennis en
schranderheid. Dat is duidelijk zichtbaar in het beeld van de God Mithras. Mithras
is Ostia, ook wel de Griekse Kronos genoemd. Om zijn lichaam is een slang te zien
die zich zes maal om hem heen heeft gekronkeld. Op.13:18. De kop van de slang
rust op het hoofd van Mithras, Jer.51:34,44. Mithras heeft vier vleugels, draagt de
sleutels gelijk Rome om het koninkrijk der hemelen te openen en te sluiten. Deze
sleutels zou Christus aan Petrus hebben gegeven.. In werkelijkheid zijn het de twee
sleutels van de dualiteit, te zien in de tweekoppige God Janus.
Naast de voet van Mithras staat een hamer en een tang, van de God Vulcan
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Het wapen van het Vaticaan
waar onderuit de tiara twee 
sjerpen komen, die de vorm 
aannemen van twee slangen

Mithras is in wezen dezelfde als de slangengod Quetzalcoatl, de gevederde slang,
die dezelfde is als de vliegende slang der Egyptenaren. Deze bracht de zielen der
gestorven Farao’s naar elders. Het is de God Thoth.

In de Latijnse kerk was Jupiter de hoofd god, dat is de Rooms Katholieke kerk
geworden. Jupiter is de grootste planeet en heeft een rode vlek, gelijk een rood oog.
De R.K.kerk en de Mohammedanen geloven beiden dat er een zwarte steen uit de
hemel is gevallen. In Mekka is dat de kaäba, en bij Rome is dit de “blarney stone”.
De Perzen geloven dat Mithras uit een rots is geboren, dus een generatieve steen.
Het lijkt allemaal net echt. Israël is eveneens een steen, Deut.32:18, en het stenen
koninkrijk Dan.2.
Deut.32:18  Den Rotssteen, Die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten; en gij hebt

in vergetenis gesteld den Elohim, Die u gebaard heeft.

Dan.2:44  Doch in de dagen van die koningen zal de Elohim des hemels een

Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat

Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken

vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.

45  Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen

is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote Elohim

heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis,

en zijn uitlegging is zeker.

10.13   Het nieuwe of hernieuwde Verbond, Jer.30-33
Al lijkt het erop dat de boze een heel eind slaagt in zijn plannen en strijd, toch is
zijn macht beperkt. Het ontwakende Vrouwenzaad zal hem de kop algeheel
verpletteren, Gen.3:15. Dat is nog niet op Golgotha geschied. Christus is wel de 2e
Adam en heeft de dood overwonnen, maar het Slangenzaad leefde nog en kon
zichzelf verder ontwikkelen. Dat heeft zich voortgezet tot in onze tijd, waar het zeer
verderfelijke wapens in handen heeft gekregen, waarmee men het Vrouwenzaad
zou kunnen uitroeien, wat Elohim zal verhoeden.
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Het nieuwe ontwaken is komende. De wijze maagden zullen ontwaken en ook de
dwaze. Zijn Geest welke uitgestort is met Pinksteren zal zich hernieuwen en
verlevendigen zoals nooit tevoren. Joel 2., etc.
Wij zullen het zien en traceren wie en wat het Slangenzaad is en wij zullen ons van
hen afscheiden en ontdoen. Zij zullen grote klappen krijgen, maar nog niet geheel
ten onder gaan. Pas na het Messiaans Vrederijk, aan het einde, zullen zij onder hun
leiders Gog en Magog zich verenigen en een laatste aanval ondernemen tegen het
Vrouwenzaad, hetwelk hun algehele vernietiging wordt. Op.20:10. Dan zal de oude
slang Nachash geworpen worden in de poel des vuurs tot in alle eeuwen.
1 Corinthe 15:55  Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

Bronnen: Wezens uit de onzichtbare werelden, dr. W.C. van Dam
GODDELIJKE wezens uit de aarde, dr. M.F.G. Parmentier.
The worship of the serpent traced throughout the world, rev.J.Bathrust Deane.
Venomous reptiles, Shirman A. Minton Jr.
Boeken van dr. Anthony Sutton.
Weird America, Jim Brandon.
The Mothman prophecies, John Keel.
Darkness over Tibet, Theodore Illion.
Strange Destinies, John McKlin.
Les Extra-terrestres, Jac. Bergier.
Agartha, Robert E. Dickhoff.
On the shores of endless worlds, Andrew Tomas.
Dr. Cliff Wilson, UFO’s and their mission impossible.
The chronicle of Akakor, Karl Brugger.
Dr. Earlyne Channey, Voice of Astara.
Vesta, the earthborn Venusian, Dana Howard.
The life of the cave, by Mohr and Paulson.
Strange disappearances, John Keel.
Shambhala, N. Roerich.
Ancient mysteries, D.H. Childress.
Lost Continent &Hollow Earth, R. Shaver.
Atlantean Secrets, S.Sagan.
The Biggest Secret, David Icke.
C.J. van Vliet, The coiled Serpent
Dr. W. Brede Kristensen, Symbool en werkelijkheid
E. Zehren, Goden aan het firmament.
P. Tierney, Goden en graven
F.Springmeier, Blodlines of the Illuminatie
T.Cohen, The antichrist and a cup of thea.
Zie verder Internet: http://www.davidicke.com/icke/magazine/vol-2/editorial.html
en van A. Collins “The forbidden legacy of a fallen race”, zie internet
http://www.newdawnmagazine.com.au/Resources/arts/42b-3.html
En “Reptilians as Aliens: http://www.reptoids.com/phydes.htm
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Er zijn verschillende soortenDragons. Dragon is de heer van de afgrond, of Kutulu,
die Tiamat aanbidden. Een ander soort aanbidt de God Dagon, de visgod, of
Babylonische Oannes, een amfibi-ras. ET’s of extra-terrestials zijn buitenaardsen.
IT’s of inner terrestials zijn onderaardsen. ID’s of inner dimensionals, zijn
buitenaardsen die in een ander vibratieniveau leven.
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