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Hoofdstuk 1. De Verovering Van Hebron

Iyowb werd geplaagd door dromen en visioenen die hem angst aanjoegen. Dit was zo erg dat hij de 
hongerdood en de wurging verkoos boven het leven (7 : 14-15). In het Aramees staat er dat hij naar 
Abbadown verlangde, de Hel, de verlorenheid, de Vernietiger. In het boek Iyowb staat Zij naakt 
voor het Aangezicht van God. Wurging betekent in de diepte getemd worden, initiatie (inwijding) 
en overgave. Iyowb verlangde naar de heilige halsketen, de heilige gebondenheid en de heilige 
slavernij tot God (Abbadown, Shadday). Hij wilde zijn leven verliezen hiervoor. Abbadown is ook 
de plaats van vernietiging. Job had een sterk doodsverlangen, en vernietigingsverlangen. In het boek 
Iyowb zien we dat God als zodanig naar hem op jacht was, als Shadday, de almachtige goddelijke 
vernietiger (6 : 4). Het hart van het paradijselijk lichaam, de APH, betekent de ademnood, de 
wurging, maar die heeft dus de diepere betekenis van de halsketen. Door de zondeval was er de 
slavernij tot de windgod DOOR ADEM, door GEEST. De paradijselijke APH raakte verloren en in 
de vergetelheid. En geleidelijk aan werd de Geest over de Ziel geplaatst, en alles begon zijn 
betekenis te verliezen. De mens verloor profetie en werd gebonden aan vaagheid, prosperity 
geestelijkheid, loze wolken zonder wateren/ mayim (II Petrus 2). De mens raakte verstrikt in de 
rijkdommen van Assur, de boom der kennis. Profetie of Prosperity, dat is de vraag. Prosperity is 
uitgezonden om profetie te doven, om alles vaag en materieel te houden, waarin je ziel wordt 
opgesloten en tot een slaaf wordt gemaakt van de Geest van Prosperity, de Windgod, de Geest van 
Assur, door ADEM.

Om die keten van de APH terug te krijgen moesten de Israelieten HEBRON veroveren, het zg. 
contact-punt met de onderwereld, waar de kinderen van ANAQ woonden (de kinderen van de 
halsketen, de kinderen van wurging). ARBA was de vader van ANAQ naar wie Hebron was 
vernoemd als KIRJATH-ARBA. ARBA was 'de grootste der reuzen', en zijn naam betekent het 
getal VIER, een vee-fokkerij, neerliggen (verlamming), vrouw op/met beest. De Israelieten zouden 
de vrouw op het beest zien, en het zou hen verlammen. Het getal vier komt ook weer terug in het 
visioen van Yechezqel, en in de Openbaring waar de vier ruiters/ raiders verschijnen.

Wij moeten de heilige ademnood, de heilige APH ontvangen en de ANAQ, de halsketen van de 
heilige wurging. De ANAQ wordt besproken in Spreuken 1 :

MUWCAR – kastijding, waarschuwingen, gebondenheid, doctrine
TSEDEQ – gerechtigheid
YIRAH – heilige vreze
TOWRAH – instructie, gebod, command, wet, vervolging, stature

Zij kunnen gezien worden als belangrijke leiders/ opperhoofden binnen de ZUWR, de Orionse, 
uitheemse, exotische, verre en verborgen duistere kennis van God, the dark gnosis (opgeslagen in 
Orion, volgens de grondteksten). Dit is ook de Amazonen-kennis, ook van het Amazone gebied, de 



donkere bruid van het Hooglied, de duistere (verborgen, verre, uitheemse) tabernakels, tenten van 
God, de OHEL van Kedar. De halsketen, ANAQ, brengt ons terug tot deze tenten, waar het toetsen 
begint. Zoals gezegd mogen wij niet buiten de OHEL om toetsen, anders komen we onder het 
Levitische oordeel. Deze tenten zijn het symbool van de wildernis.

In het Aramees verlangt Iyowb niet alleen maar naar Abbadown, maar onderzoekt haar ook, wat 
een onderdeel is van de heilige necromantie, het contact met de ERETS, de onder-aarde.

Als God aan het einde van het boek Iyowb zijn plagers heeft geoordeeld krijgt Job hoofdtooien in 
het Aramees en halsringen (collars), als een teken dat hij eindelijk Hebron heeft overwonnen, en 
ANAQ heeft ontvangen. Ook is hij nu klaar voor hogere Levitische priesterdienst, door het 
ontvangen van de verentooi (KLILA), als teken dat hij de windgod heeft verslagen.

Bij dit oordeel moesten zeven demonische runderen of demonische kalveren geofferd worden. 
Zeven heeft in het Hebreeuws in de diepte de betekenis van een eed afleggen, zweren, vervloeken, 
vastbinden en slavernij tot God. Daarom is het een heilig getal van de heilige ketenen. Ook moesten 
er zeven geslachtsdelen van demonisch vee geofferd worden in het Aramees, DKAR, DEKRA 
(Iyowb 42).

Hoofdstuk 2. Het Geheim Van BEHEMOTH

In Spreuken 11 : 22 wordt onverstand en onbegrip, het niet willen luisteren, beschreven als een ring 
over de APH, het hart, van een zwijn, of in het Aramees kan dat ook een varken zijn. In het 
Aramees is de APH ook een slot. Wij moeten de valse APH overwinnen om verder te komen, het 
overwinnen van Hebron. Dit is dus een zwijnenjacht, waarin we het hart van de zwijn moeten 
bemachtigen.

De Levieten hadden strijd te voeren tegen de BAQRA, demonische zwijnen van ongehoorzaamheid. 
Zij willen ons afleiden van de ANAQ, de heilige halsketen van goddelijke doctrine. Als wij ARBA, 
de hoofdman van de Anaqieten hebben verslagen, en Hebron hebben ingenomen, dan zullen wij ook 
zijn vee-fokkerij erven waar met het demonisch vee wordt afgehandeld. Alles zal getoetst moeten 
worden aan de URIM, in de heilige OHEL, de tabernakel. Zo zal ook het onschuldige vee vrijgezet 
worden. Ook zullen wij zo de goddelijke verlamdheid kunnen binnengaan wanneer wij ARBA, de 
grootste der reuzen, en de valse verlamming (Toronto) hebben verslagen.

Het leven is een beetje zoals Russisch Roulette. Er staat teveel op het spel. We kunnen ons niet 
veroorloven om zomaar beslissingen te maken, om zomaar willekeurig wat aan te rommelen, of 
puur vanuit het verstand te werken, want als we ook maar één kleine fout maken, dan staan we 
schuldig aan Levitische wanpriesterij, waardoor onschuldigen verkeerd beoordeeld worden, en op 
ons bord eindigen als een stuk vlees. We zouden maar eens een engel voor een demoon aanzien, of 



een demoon voor een engel. Daarom is de heilige slavernij tot God en het bemachtigen van de 
ANAQ-halsketen van groot belang, het leven vanuit de goddelijke verlamdheid, vanuit het 
paradijselijke besneden geslachtsdeel. Als we later onder ogen moeten komen hoeveel onschuldigen 
we hebben afgeslacht, en dat we aan de verkeerde kant hebben meegestreden, wat een groot verdriet 
zal dat zijn. Daar zal moeilijk mee te leven zijn. Vandaar deze serie : De Strijd Tegen Septus, om 
bewustzijn terug te brengen tot het verdwaalde volk.

Weet u hoe u gebonden moet raken in de heiligheid van God ? Daartoe hopen wij een antwoord te 
geven in deze serie. Het is de bedoeling dat we door de gebondenheid tot God loskomen van de 
gebondenheid aan de duivel. Het is een grote exodus uit het rijk van de Windgod, terug naar het 
beloofde land. We zijn nu de overwinning over Hebron aan het bespreken. Valse Levitische 
demonen houden ervan om mensen blind te houden en hen als codes te gebruiken voor grote 
slachtingen. Heb geen deel aan zulke partijtjes. Wij moeten opgroeien in de heilige profetische 
gnosis, de kennis van God.

De Behemoth is een deel van de BAQAR, het demonische vee, ook demonische zwijnen, wanneer 
we het stuk lezen over de Behemoth in het boek Iyowb in de grondteksten. De Heere maakte dit 
beest als eerste. Maken betekent ASAH, maken om geofferd te worden. De ASAH is een 
belangrijke Levitische bediening. Zij zijn de fokkers. De Behemoth is prehistorisch, uitgestorven 
vee, maar meer nog : Vee in de onderwereld, ERETS, demonisch vee (BAQAR). Het komt van het 
woord BEHEMAH, de zoomorfischen, half dier, half mens, maar dan de dierlijke en de gevallen 
vorm, gemaakt voor vetmesting en offering. Er is dus een groot verschil tussen de BEHEMAH en 
de BEHEMOTH. Dat God hierover tegen Iyowb begon was niet zonder reden. Iyowb moest de 
BEHEMOTH overwinnen. De BEHEMOTH heeft OWN, lichamelijke kracht, welvaart, 
vruchtbaarheid, maar in de diepte betekent het afgoderij, het kwaad. Hij bezat OWN in zijn 
SHARIYR, wat spier betekent, en wat in diepte betekent : vijand (SHARAR). Ook betekent het 
navel van zijn buik (BETEN). We zien hier dus dat de satanische prosperity, gebaseerd op materiele 
lichaamskracht, huist in de spier, als de zetel van de afgoderij.

Zijn ETSEM is zijn mannelijk geslachtsdeel, wat in diepte het talrijk zijn, en het dichtmaken van 
ogen (ATSAM). Dit is gemaakt van koper/ brons, NECHUWSHAH, wat komt van NACUWSH, 
rinkelende slavenbellen, en van NACHASH, de slang in het paradijs, van necromantie (contact met 
andere delen van de onderwereld). We zien dus hier dat de NACHASH, de slang, een deel is van de 
BEHEMOTH, namelijk zijn geslachtsdeel, die al klaar stond om zijn slachtoffers rinkelende 
slavenbellen te geven. Je zou de BEHEMOTH als een reusachtige kruizing tussen een zwijn en een 
rund kunnen zien, als een monstervarken, of monsterbuffalo, of gewoon als een kudde met 
verschillende soorten uitheems vee. Dit geslachtsdeel van de BEHEMOTH hing dus voor de ogen 
van Adam en Eva, en sprak, om de vruchtbaarheid en de daarbijbehorende profetie van God na te 
bootsen. De BEHEMOTH was RESHIYTH, het begin van God's werken, het beste deel op het pad 
naar God (DEREK = treden (pers), boogschutter (DARAK), in de zin dat het volk de BEHEMOTH 
moest veroveren. Het had te maken met een stuk van het beloofde land. RES van RESHIYTH is het 
hoofd-deel, het hoofd-orgaan, vergif, centrale deel, bron, waaraan God oorlog gaf in het Aramees 
(QRABA).

Zij die promotie kregen (HAR) voedden hem/ fokken/ vetmesten, als een groot lijden wat ze 
moesten dragen (NASA). Zij mochten dit beest/ deze beesten dus niet overmoedig slachten. Dit 
heeft weer te maken met de ASAH, de fokkers. Dit is waar CHAY, het geheim van het horen en 
gehoorzamen, ligt en speelt (ook : spot). Het is dus de taak van de ASAH om de BEHEMOTH ook 
door spot te ontmaskeren, als een belangrijke taak in de oordeels-profetie. Zij die slaaf geworden 
zijn van God voeren dan hun spel op om met BEHEMOTH op een strategische manier af te 
rekenen, namelijk door het kruis. Zij worstelen met hem, maar laten zich niet verleiden om hem 
voortijdig af te maken. Dit gebeurt allemaal op de plaats van de wilde beesten in de grondteksten. In 



het Aramees : Waar de HAYEWTA spelen, de zoomorfischen (BEHEMAH, de wilde voormens). 
De BEHEMAH jaagt dus op de BEHEMOTH. Adam en Eva kwamen voor zijn geslachtsdeel te 
staan.

Ook heeft hij zijn geheime schuilplaats in de weegschaal, de QANEH, wat betekent dat hij groot 
werd door gewichtig en belangrijk te doen, meer aandacht op de kwantiteit dan op de kwaliteit. Hij 
wordt bedekt gehouden met Tselel in het Hebreeuws, en Tellal, Telleala in het Aramees : 
vluchtigheid, honger, tantalos. Dat wil zeggen, het is nogal een snel dier, moeilijk om te vangen. 
Jagers die hem willen strikken zullen honger lijden. Het is nogal een ongrijpbaar dier. Maar dit is de 
tijd dat BEHEMOTH wordt ontmaskerd, en zijn schuilplaats. De BEHEMOTH zal worden 
gevangen en gefokt, zodat wat hij heeft gestolen van het volk van God hij moet teruggeven. Ook zal 
hij zijn gevangenen moeten loslaten. Daarom MOET hij tot God geofferd worden.

De ERAB zijn de offeraars, hen van de palmboom (NACHAL), wat ook bezitten en erven betekent. 
Zij hebben de BEHEMOTH omsingeld, in de grondteksten. Zij bezitten hem en hebben hem geerfd. 
Zij komen dus voort uit de ASAH. Er mag niet geofferd worden buiten de ASAH (de Levitische 
fokkerij) om.

De TANNIN, TANNINA in het Aramees is de slang, oftewel het geslachtsdeel van de 
BEHEMOTH, wat ook besproken wordt als de Leviathan. God draagt Iyowb op om met een stam 
ernaar toe te werken BEHEMOTH te offeren (zijn tong, zijn taal). Iyowb wordt opgedragen een 
haak door de APH (hart) van de slang, van het geslachtsdeel van BEHEMOTH, te halen, oftewel 
om de wurggreep te verbreken. In het Aramees wordt Iyowb ook opgedragen om de kaak of zijde 
van de BEHEMOTH te nemen door een navelstreng. De BEHEMOTH moet tot de BETEN, 
moederschoot van de onderwereld, gesleept worden voor geboorte daar om een eeuwige slaaf van 
hem te maken in de grondteksten. Ook zegt de grondtekst : doorsteken, uithuwelijken. Dit gaat dus 
weer heel diep. Dit gaat over de Hoseaanse/ Amazonische schijn-huwelijken (BERIYTH) om de 
vijand te ontmaskeren en te binden. LAQACH komt ook voor in dit betoog, als zijnde huwelijk, 
gevangenneming en (slaaf-)verkoop. Er zal een dogma worden opgericht, zegt de grondtekst. Maak 
hem tot een EBED OWLAM, een eeuwige slaaf. Maak hem tot een kip/ vogel (TSIPPOWR) om 
mee te spelen, en bindt hem vast voor uw meisjes (NA'ARAH). God spreekt tot Iyowb op een 
manier dat hij dat nooit alleen zou kunnen. God drijft hier eigenlijk een beetje de spot met Iyowb. 
Want wie kan nu die grote Leviathan verslaan ? Maar de grondteksten laten dus zien dat dit de slang 
is van het paradijs als het geslachtsdeel van de BEHEMOTH, van het demonisch vee. Aan het einde 
van het boek Iyowb, als God zijn oordeel begint, moeten er zeven geslachtsdelen van demonisch 
vee geofferd worden.

God draagt Iyowb op om een vleesmaaltijd (KARAH) te maken van deze kip samen met zijn stam, 
om het in stukken te verdelen voor de Kanaanieten, om zijn huid te doorsteken, om hem kaal en 
naakt te plukken (GALAH), en om de URIM te gebruiken tegen zijn centrale deel, en op zijn hoofd. 
De slang had eerst vleugels, maar door de vloek moest hij door het stof gaan. In Openbaring heeft 
de slang weer vleugels als de draak. In de oorlog moeten de roofdieren zo ontwapend worden dat ze 
vee worden. Dan zal de oorlog overgaan in de jacht. Wij moeten de zegels verbreken en zien met 
wie of wat we werkelijk te maken hebben. Leviathan is in de grote ontmaskering een kip. Zo moet 
Iyowb hem behandelen, maar hij kan dit niet zonder God, dus eerst moet Iyowb in gaan zien dat hij 
God nodig heeft, en hoe hij God nodig heeft.

God had Iyowb min of meer kreupel geslagen. We mogen ons het waarom hiervan afvragen. Iyowb 
was een rechtvaardige man. Waarom moest hij hier doorheen ? De rib in het paradijs, oftewel een 
mannelijk geslachtsdeel, in de diepte van de grondtekst, betekent 'kreupel'. De man had vele 
'kreupelen', geslachtsdelen in zijn lichaam. Eén daarvan werd gebruikt om de vrouw te maken. De 
man werd min of meer kreupel gemaakt, en was geenszins de trotse haan die de man vandaag is. 



God slaat mensen terug naar het paradijs door hen kreupel te slaan. Zie het verhaal van Yaakob die 
door de Heere op zijn heupspier werd geslagen en kreupel werd, gevoelig voor de rest van zijn 
leven. Dit gebeurde in de ERETS, de onderwereld. De spier moest slinken, zoals er in de grondtekst 
staat. Yaakob betekent 'hij die onder de voet is gesteld, de druif, het kind', 'hij die geperst werd, 
getreden werd, als een druif'. Hij was de stamvader van Israel. Hij kreeg de naam Israel toen hij 
kreupel werd geslagen. Dat is de toegangspoort tot Israel. Wij moeten een ervaring in ons leven 
krijgen van geestelijk kreupel worden geslagen. Dit gebeurde ook onder de Amazonen, als ze een 
man krijgsgevangen hadden genomen. Dan werd hij kreupel geslagen. Hij zou dan een verhoogde 
vruchtbaarheid hebben. ZUWR, de donkere, uitheemse gnosis van Orion, vereist dit. Yaakob werd 
door ZUWR geslagen, zodat zijn spier zou slinken. De Amazonen deden dit ook zodat de man geen 
bedreiging zou vormen. Het had dus verschillende redenen. BEHEMOTH, het demonisch vee, hield 
het geheim van de lichaamskracht en prosperity vast in de spier. In het paradijs was men niet 
gemaakt van spieren maar van geslachtsdelen, hooguit met pezen. Als een profeet merkt dat hij een 
scheut van spierkracht door zich heen voelt gaan, dan is dat een aanval van de BEHEMOTH die 
hem tot een slaaf wil maken. Het paradijselijke lichaam bewoog door een soort van goddelijke 
erecties, door bloedpompjes. Je kunt je daar op richten wanneer je door BEHEMOTH wordt lastig 
gevallen. Ook kun je je richten op de verwijding van je pupillen in plaats van spierkracht toe te 
laten.

Spierkracht geeft geboorte aan kinderen van de BEHEMOTH, aan Assur. Adam en Eva waren in de 
grondtekst verboden om de kinderen van Assur groot te brengen. De slag op Yaakob's heup was een 
grote stap terug naar het paradijs, naar de oorspronkelijke man. Yaakob ontving in zijn lichaam 
hiermee het paradijselijke vruchtbaarheidsdeel, wat in diepte kreupelheid betekent. De ZUWR had 
hem geslagen. De ZUWR zong overwinnings-liederen over Yaakob, waarin ze duidelijk maakten 
dat hij de onder de voet geplaatste was, dat ze hem hadden verbroken, kreupel hadden gemaakt. Hij 
werd de eerste Israeliet. Hij werd vanaf toen Yisrael genoemd, wat centrum betekent. Hij had het 
centrum van de BEHEMOTH overgenomen. De spier was gebroken, en geslonken. De ZUWR was 
in overwinnings-gejoel (lelien) over Yaakob's verbrokenheid, want vanuit hem zou nu een nieuw 
volk opstaan. Yaakob was nu gevoelig voor de ZUWR, voor de verre kennis van Orion, als een 
machtige sluis tot de onderwereld (ERETS). De ZUWR zong toen profetische liederen tegen welke 
stammen Yaakob, Yisrael, strijd moest voeren. Yaakob was aan de wijnstok, en moest getreden 
worden. Ook voor ons is dit de enige weg om waarlijk Israeliet te worden. Zijn wij geestelijk nog 
onkreupel, trots als de Leviathan (kip/ haan), dan zijn wij niet interessant voor de ZUWR.

Door kastijding, het kreupel gemaakt worden, werd Yaakob geleid tot het 'horen en gehoorzamen', 
de SHAMA. 

Hoofdstuk 3. De Overwinning Over Leviathan



Het is natuurlijk nog maar de vraag of het wel daadwerkelijk om Egypte ging toen de Israelieten na 
de dood van Jozef in ballingschap leeften. Dit was weer in de ERETS, in de onderwereld. Telkens 
weer wordt het woord Mitsrayim gebruikt, wat belegering betekent, toren, burcht, als een omheinde 
plaats. Ook betekent het 'dubbele last'. De Paro, de leider, was in het Aramees een malaka, een 
wezen in de hemelse gewesten. Er was daar een ondergronds rijk waar kinderen in werden 
geworpen, de YEOR. In het Aramees was dit ook een vuur-rivier. De Paro wordt in Yechezqel 29 
beschreven als de grote TANNIYN, de slang. In het Aramees de oude slang, de Leviathan. Deze 
heeft geslachtsgemeenschap in de vuur-rivier, of in de ondergrond, de put waar de kinderen in 
werden geworpen, de YEOR. De YEOR is eigenlijk de gradaties van de ondergrond, van de put, 
waar de mensheid in viel door de zondeval. Er zullen haken door zijn kaak gaan, in Yechezqel 29, 
en de Leviathan zal in de wildernis worden geworpen, met al zijn vissen. Ook betekent wildernis 
'mond' in de Hebreeuwse grondtekst. Hij zal dus gegeten worden. We zagen alreeds dat Leviathan 
in diepte een kip is die klaargemaakt moet worden. Hij zal geworpen worden in de plaats van wilde 
beesten. De mond komt van het woord DABAR, wat command, waarschuwen, bedreiging en 
overwinnings-liederen betekent. DABAR is daarom nauwverbonden met de lelien, het 
overwinnings-gejoel, waarmee BETEN, de moederschoot van de onderwereld, omringd is, als de 
wachters van de onderwereld. Hierdoor zal de kip dus verscheurd worden.

Hij wordt tot OKLAH, wat in diepte vlees van gevogelte betekent. In het Aramees wordt hij 
geschonken aan de BEHEMAH (HAYEWTA). Door DABAR, het profetisch woord, jagen en eten 
zij. De mens moest dus de gevleugelde Leviathan, de TANNIYN, vangen en eten, maar zij lieten 
zich misleiden door de vrucht die hen voor ogen werd gehouden. Zo daalden zij af in de YEOR, de 
put van Leviathan, en hun kinderen gingen daar zelfs dieper in, op bevel van TANNIYN.

Leviathan had het kinderrijk, de derde scheppingsdag, opgeslokt. Hij bood 'kinderen van Assur' aan, 
om de mensheid te misleiden. Yaakob belichaamde het kinderrijk. Hij was de druif, de getredene, 
het kind (vrucht = kind). Hij was de weg terug tot het kinderrijk, en werd hiertoe op de heup 
geslagen zodat zijn spier zou slinken, en hij kreupel zou worden. Hij streed met de Leviathan. Hij 
werd in deze strijd gelijkvormig aan de Leviathan, zijn kruis. Hij moest gebroken worden als de 
Leviathan. In Yechezqel 29 wordt de heup van de Leviathan, van MITSRAYIM, verbroken. Zowel 
Yaakob, MITSRAYIM (het kruis van Yaakob), als de hemel worden vertaald als 'belegering'. In 
hoofdstuk 30 worden de armen van Paro van MITSRAYIM (Leviathan, TANNIYN) verbroken/ 
afgekapt. Hierdoor zou hij zijn zwaard verliezen en ontwapend worden.

Ook wij zullen 'onze armen' moeten 'verliezen' als wij los willen komen van de Leviathan. Dit 
betekent wij moeten ontwapend worden voor het Aangezicht van God. Dit gebeurde ook met 
Yaakob/ Yisrael. De Heere liet het Zwaard van Babel komen, de Babylonische ballingschap, wat 
scheuring betekent. De Leviathan zou overvallen worden door ANAN, wat het herstel van de 
goddelijke necromantie betekent, en goddelijke barbaren. De ZUWR zou afrekenen met de 
Leviathan, de oude slang, zoals het afrekende met de boom van kennis, Assur. Babel betekent ook 
'vetmesten', 'fokken' in de diepte. 

Hoofdstuk 4. Geheimenissen Van Iyowb 6



De tong van de BEHEMOTH moest geofferd worden door Iyowb en zijn stam. De tong is de taal in 
de grondtekst, het communicatie-systeem van de BEHEMOTH. De tong was een andere 
beschrijving van het besneden mannelijk geslachtsdeel. Doordat de top eraf was, de overkapping, 
'sprak' het, en werd de Leviathan, als een valse profeet. Leviathan was de tong van de monsterlijke 
os, de BEHEMOTH, als zijn besneden geslachtsdeel, om de werken van God na te bootsen. Het was 
een valse Levitische orde. Daarom moest de ossentong geofferd worden. In het boek Iyowb 6 : 6 
moest Iyowb in het Aramees de ossentong eten. In het Hebreeuws geeft dit profetische dromen. De 
connecties tussen de BEHEMOTH-demonen worden door het eten van de ossentong verbroken, zijn 
taal. Zo kunnen ze niet meer met elkaar samenwerken. Dit eten, TA'AM, is in de grondtekst ook het 
oordeel, en onderscheiden. De jacht op de BEHEMOTH-ossen, en het eten van de ossentong, is dus 
een belangrijk onderdeel in de Levitische bediening. Het houdt de oordeels-profeet scherp, en geeft 
hem profetische dromen. Dit zit in het sap en speeksel van de ossentong.

In vers 7 in de grondteksten had Iyowb hier een hekel aan, want het maakte hem aggressief en 
oorlogsgezind in het Aramees. Ook maakt het hem zwak in het Hebreeuws. In het Aramees maakt 
het hem ook klagerig, wenend (YALAL), als een dronken man. Het maakt hem extreem emotioneel, 
overdreven toegewijd en overdreven hartstochtelijk, waarin hij zichzelf verliest, zo erg dat hij walgt 
van zichzelf. In het Hebreeuws maakt het hem depressief. In het Aramees is het als de plaag voor 
hem. Dan in de verzen daarna zien we weer het doodsverlangen en het vernietigingsverlangen van 
Iyowb. De dood, verbrijzelt te worden, zou hem vertroosten, want Iyowb heeft verder het heilige 
woord niet verloochend. In het Aramees is 'heilig' QDYS, wat een paradox inhoudt tussen 
maagdelijk zijn en tegelijkertijd een cultische prostituee. Natuurlijk is dat symbolisch. Iyowb heeft 
de QDYS niet verloochend. Hij heeft haar gehoorzaamt. Daarom kan hij nu gerust sterven.

In de grondteksten zijn 'juwelen' zijn wapenen. In vers 14 moet hij vasthouden aan de Vreze van de 
Almachtige Vernietiger, Shadday. In het Aramees is dit de Vreze van ILLAY, de allerhoogste, 
superieure, verhoogde. Vreze is DEHLA, DEHLETA, 'secte', maar dat heeft dan te maken met een 
heilige secte. Het is de heilige afzondering, dwars tegen alles in.

In de eerste verzen van hoofdstuk 6 wordt het duidelijk dat Iyowb dit allemaal zong, wat behoorde 
tot het horen en gehoorzamen, als een profetisch lied (NY in het Aramees). Hij was onder RUGZA, 
de goddelijke straf en kastijding, waardoor hij beefde. Hij was onstabiel. Hij was onder de Toorn 
van God, als een oordeels-profeet apartgezet. EALAHA, ALAHA had hem verschrikt, en hij was in 
een verschrikkelijk trauma van vrees. Ook al wist hij dat hij onschuldig was. In het Aramees is 
onschuldig zijn hetzelfde als 'overwinnen'.

De ZUWR had hem geinspireerd met DABAR, profetische liederen van oordeel, waarschuwingen, 
command en aankondigingen. DABAR wordt in de grondtekst vergeleken met 'lelien', als 
overwinnings-gejoel, en overwinnings-liederen. Zij zijn de wachters van de onderwereld. De 
ZUWR zingt profetische overwinnings-liederen om aan te kondigen wat ze met de vijand zullen 
doen, om de vijand te intimideren. Ook bevestigen ze de woede van Iyowb. Iyowb worstelt met 
deze woede, en gruwelt hiervan. Dit is waar de profeet doorheen moet : de strijd met hemzelf.

Dit hele verhaal brengt ons terug tot het feit dat de tong in het paradijs een mannelijk geslachtsdeel 
was. De mens was gemaakt van zulke tongen, waardoor DABAR, het profetische woord, kon 
vloeien.

Iyowb moest tot de plaats komen waar juwelen waren als wapenen. Hij had de ANAQ, de heilige 



slavenketting, in zekere mate ontvangen. Wanneer wij gehoorzaam zijn met de ANAQ die wij 
hebben ontvangen, dan krijgen wij een hogere ANAQ, met hogere wapens, andere soorten van 
juwelen, als heilige esoterische sieraden. Hetzelfde zal gebeuren met armketenen en voetketenen. 
Hiertoe moeten wij dus het pad van Iyowb volgen.

Hoofdstuk 5. Geheimenissen Van Iyowb 28

Het lijkt wel alsof het boek Iyowb in de grondteksten tegen alles ingaat wat we hebben geleerd, 
alsof alles een keerzijde heeft. Iyowb werd gedreven tot diepe hopeloosheid waarin de Geest moest 
plaatsmaken voor de bitterheid van de ziel. Eigenlijk is dat ook wel heel logisch. Pinksteren richtte 
zich op de Geest, terwijl Pasen zich op het lijden en het kruis richtte. De profetische roep was al 
geruime tijd om terug te keren tot Pasen. Het vraagstuk van de erfzonde is moeilijk te begrijpen. Al 
met al is het boek van Iyowb een mysterie. Iyowb werd beschreven als onschuldig en rechtvaardig, 
maar toch zien wij dat hij als een schuldige werd gehouden, zondig, en zelfs niet vergeven werd, om 
neer te dalen in eindeloze hopeloosheid (Iyowb 7). In het Aramees wordt in dit hoofdstuk de Geest 
(RUH, RUHA) zelfs beschreven als de oorzaak van veroudering, makende dat het leven maar een 
ademtocht is, leidende tot verderf. En dat is de opdracht van de Geest : Het MOET ons tot Pasen 
leiden, tot de wildernis. Dan vraagt Iyowb zich af of hijzelf de Leviathan is, de TANNIN. Iyowb 
werd op zijn knieen gebracht en gestrafd/ gekastijd (SWAM). Hij sprak dat er geen reine uit een 
onreine kon komen. Is dit dan alleen erfzonde, of ook erfschuld ?

In het boek Iyowb is er een schuld van de rechtvaardigen. Wat houdt die schuld dan precies in, en is 
dit dan erfschuld, of een andere vorm van schuld ? In de strijd tegen de BEHEMOTH en de 
LEVIATHAN (TANNIN) wordt er telkens het woord 'GOHOK' gebruikt, wat spel betekent, spot en 
strategie. Omdat wij de Behemoth en de Leviathan als een kruis moeten dragen, zullen wij ook 
behandeld worden als hen, om zo hun macht te verbreken. Daarom moet de geest verbroken 
worden, en plaats maken voor de bitterheid van de ziel. Dit is dus een schijn-schuld, een schuld in 
het spel, wat de Behemah opvoert, de goddelijke zoomorfische wezens van het voor-paradijs. Ook 
is dit een schijn-erfschuld die dus 'in het spel' tegen ons gebruikt wordt. Wij komen dus tot de plaats 
van Iyowb waar geen vergeving is. Hier zullen we al die luxe christelijke verwen-artikelen niet 
vinden. Dit goddelijke spel, de GOHOK, is dus de manier om Behemoth en Leviathan/ Tannin te 
overwinnen. Dus diep van binnen moet dat ons een rust geven, en een wetenschap dat het maar een 
spel is, om Behemoth/ Leviathan te strikken. En dit is voor hen die streven naar de heilige 
gebondenheid en slavernij, die streven in Iyowb's voetstappen te wandelen, en zijn mysterie te 
kennen, en niet voor degenen die er maar op raak leven en zondigen, want zij leven dus onder 
daadwerkelijke schuld, en God zal met hen afrekenen.

God zal ons ketenen met schijn-schuld en spel-schuld, om met de demonen in ons af te rekenen. Het 
is Zijn strategie, en het Iyowbitische pad. In het boek Iyowb zijn de zware Levitische gradaties 
gekerfd, en daarom is het voor ons van belang om van Israeliet, tot Leviet, tot Iyowbiet te worden. 



Dit is een stappenstelsel van diepe inwijding voor iedere oordeels-profeet.

Iyowb werd geleid tot een soort van eeuwige verdoemenis van hopeloosheid. Dit was een heilige 
hopeloosheid, en het scheen de enige manier te zijn om los te komen van de Behemoth en de 
Leviathan. Het was een schijn eeuwige verdoemenis, in het spel van de Behemah. Oordeels-
profeten leven met een heilige vloek op hun hoofd. Deze heilige vloek houdt hen rein van boze 
geesten, en houdt hen in gebondenheid tot God. Dan roept God Iyowb op om voor de URYA te 
jagen, leeuwinnen of grote vrouwen. In het Hebreeuws zijn zij de LABIY. Iyowb moest een 
YAHAB worden, een heilige jager en provider. Hij moest de jonge leeuwinnen tevreden stellen, 
oftewel het kamp (KEPHIR). Dit waren heilige, goddelijke vrouwen met zoomorfische kwaliteiten 
(vgl. BEHEMAH). Zij leefden in de MEOWNAH, wat niet alleen hol van wilde dieren betekent, 
maar ook de woonplaats van God. De Meownah is de duistere, verborgen tabernakel van God in de 
wildernis, de plaats van de wilde dieren, waar Iyowb naartoe geleid werd in de bitterheid van zijn 
ziel.

We zagen hoe belangrijk de esoterische juwelen en sieraden zijn, de innerlijke sieraden wel te 
verstaan, de sieraden van de ziel en het hart. Zij zijn namelijk onze wapenen. In Iyowb 28 is een 
plaats, een bron, een MOWTSA van de juwelen en sieraden. De KECEPH, de heilige lusten van de 
strijd. Een MAQOWM voor ZAHAB, de heilige weegschaal voor kastijding en reiniging. Dit is een 
plaats om vanuit op te rijzen met een wapenrusting, dus we hebben hier een arsenaal. Deze 
wapenrusting wordt gewonnen uit de APHAR, waarin het paradijselijke lichaam werd gemaakt. De 
APHAR is het stof en het vuil van de paradijselijke onderwereld. Deze wapenrusting is nogal 
geavanceerd, want het is ook een jachtrusting, fokrusting en slachtrusting, BARZEL, wat ook ijzer 
betekent. Dit wordt dus uit de APHAR gehaald, maar ook geselecteerd, gevangen genomen en 
getrouwd. Het heeft er dus mee te maken dat deels de wapenrusting van de vijand daar opgeborgen 
ligt, die we moeten gebruiken. Iywob zegt dat al zou zijn tegenstander een boek schrijven, hij zou 
het als een verentooi gebruiken (KLIL, KLILA). Ook worden wij dus eerst gevangen genomen en 
overwonnen door deze wapenrustingen. Ook is het de plaats van NECHUWSHAH, van 
NACHUWSH, rinkelende slavenbellen, en van NACHASH, de wetten van de heilige necromantie, 
van het observeren, en van de uitleg van de esoterische tekenen. Dit wordt gewonnen uit EBEN, 
stenen tabletten, relikwieen, monumenten (bijv. de gedenksteen van waar God de Israelieten hielp 
de Filistijnen te verslaan). Dit alles bevindt zich in een hart van vrees. Iywob zegt dat de Vreze des 
Heeren is de heilige secte des Heeren en de oorlogstaktiek, intelligentie en zintuig. EBEN is ook de 
hagelstenen die een onderdeel zijn van de apocalypse. Deze stenen worden gebruikt om een 
eeuwige plaats te bouwen, tot het oprichten van een stam.

Het zijn de stenen van de duisternis, van ambush, surprise attacks : EBEN OPHEL. Men doorvorst 
het uiterste van de duisternis om zulke stenen te vinden, en de duisternis wordt onderverdeeld, zodat 
er zicht komt (het zogenaamde nachtzicht, waar ook het Eeuwig Evangelie over spreekt). De 
vervulling hiervan, de perfectie, is de schaduw van de dood, de TSALMAVETH, de honger, de 
vluchtigheid, de heilige jacht, overweldigd worden, afgezonderd en verborgen uit het zicht, plaats 
van schilden en slacht, heilige verhongering. Dit heeft dus te maken met het gebied van de 
THUMMIM, waardoor men binnengaat door de URIM, het toetsende vuur. THUMMIM is een 
hoge graad van God's heiligheid om nachtzicht te geven. Men boort hiervoor een mijnenstelsel, wat 
Iyowb 28 op verschillende plaatsen uitbeeldt in de grondteksten, NACHAL, wat ook bezit en 
erfenis betekent. Kinderen werden door PAROW in de mijnenschachten (YEOR) gegooid, waar de 
jongetjes moesten werken. De mens kwam hier in na de zondeval, als een put met vele van zulke 
mijnschachten, als een groot stelsel van slavernij. Hier moest de mens zwoegen. NUWA : Zij 
beefden, waren onstabiel, en moesten daar rondzwerven. Uit dit deel van de onderwereld, ERETS, 
komt vlees voort, LECHEM. Daaronder is het draaiende vuur van God, van God's Woede, altaar-
vuur, braad-vuur, ASH. Dat draaien is HAPHAK, wat tegendraads en rebels is, tegen alles in wat 
geleerd is. De EBEN, de steentabletten, zijn de MAQOWM, het arsenaal, van saffieren, en het heeft 



het stof (APHAR) van ZAHAB, de weegschaal en exotische sieraden. Saffieren, CAPPIYR, zijn de 
stenen van de schrijfpriester, van communicatie, in het Hebreeuws. In Yechezqel 1 wordt de troon 
van God beschreven als van saffieren.

28 : 7 – Het is een pad wat geen roofvogel (AYIT) kent, en geen gier (AYAH, hebzucht) heeft 
gezien. Dit duidt erop dat de windgod, het rijk der vogels, het rijk van de Geest, hier niets voor het 
zeggen heeft. Het licht, en de levenden, hebben hier niets in te brengen, en dat gaan we verderop 
ook weer zien.

: 8 – De leeuwen hebben het niet verwijderd, hebben het niet plat getreden.

: 10 – De YEOR wordt opengebroken, daar waar we allemaal opgesloten werden gehouden, tussen 
de rotsen van God, en zijn oog ziet YEQAR, pompen, wat te maken heeft met de pompen waarvan 
het paradijselijk lichaam was gemaakt, de besneden 'mannelijke' geslachtsdelen.

Abbadown en Maveth (heilige verhongering) hebben het gehoord door de OZEN, het oor, het horen 
en gehoorzamen door gebeden (AZAN), voor het ontvangen van goddelijke openbaring. Dit 
gebeurde door SHEMA/ SHAMA, onderscheiding van getijden.

In het Aramees :

Iyowb 28

: 1 – ATAR = Heilige Plaats, als een mijn NEPQA, NPEQ, waar ook hoofdtooien te vinden zijn.
: 2 – PARZLA = Ijzeren instrumenten worden uit de stof gehaald (APHAR).

MAZONA = VLEES = Het onderhouden van gescheiden vrouw en kinderen door de jacht, als een 
vorm van heilige slavernij, als een provider.

Dit is waar Iyowb doorheen ging. De ZUWR (God) had hem de oorlog verklaard. Abbadown en 
Shadday, de twee goddelijke vernietigers, waren op jacht naar hem, en zouden niet rusten voordat 
zij hem naar de TSALMAVETH hadden gesleept. Iyowb werd in hopeloosheid ondergedompeld, 
waarin hij wegzonk tot een heilige verdoemenis, in de bitterheid van zijn ziel. God had hem niet 
vergeven. God had zich afgescheiden van hem, als een heilige scheiding. LET WEL : Dit behoorde 
tot het goddelijke spel wat nodig was om de Leviathan tot verbreking te brengen, de gevleugelde, de 
Geest. Deze rituelen komen ook heel sterk voor in Betelgeuse in Orion. Het is een diepe 
Iyowbitische theologie, als de wet van scheiding, TOWRAH. Als wij los willen komen van al die 
valse Levitische offergeesten waarop de hele samenleving is gebaseerd, dan zullen we het 
Iyowbitische pad op MOETEN gaan. Er is geen andere oplossing. Overal om ons heen zijn er valse 
fokgeesten, en wij zijn het vee. De lucht ziet er zwart van. Als wij heilige Levieten zijn geworden, 
dan moeten wij deze behoudenis in vreze en beven bewerken door tot de diepte hiervan te komen 
door Iyowbitische Levieten te worden.

: 5 – Onder haar is de URIM (Nur/ Nura).

: 6 – DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen van de 
schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de hoofdtooien.

: 8 – De HAYEWTA, de zoomorfische wezens die de troon dragen, de BEHEMAH, wilde dieren, 
hebben deze plaats niet vertreden (Hebreeuws : Ze hebben het niet verwijderd). We hebben hier dus 
te maken met een belangrijke paradijselijke plaats in de onderwereld.



: 9 – Hier worden de drugs van de promoties (HAR, Hebreeuws) gegrepen. Drugs = IQQARA, wat 
ook voet en schoot betekent. Iyowb ging dus in het spel om de Leviathan te verslaan door allemaal 
promoties heen, waardoor hij kwam tot de bittere kruiden en de drugs van de moederschoot van de 
onderwereld. Naakt, maar toch 'bedekt' door de heilige sieraden, zijn wapenen.

: 10 – De vuur-rivieren (NAHRA) worden uitgehouwen, worden onderscheiden en verdeeld, 
opengebroken (Hebreeuws).

: 11 – Het occulte, verborgene, TAHPI, TAHPITA, wordt gebracht tot de URIM, de NUHRA, 
NHOR, licht van de ogen, vuur, nachtzicht, de gradaties van duisternis die een beeld vormen.

: 12 – De heilige plaats van de SUKKAL/ SUKKALA, intelligentie, zintuig.

: 13 – Geen sterveling kent of heeft ervaring met/ omgang met/ heeft gezien : GINZA, GANZA, 
GAZZA, de opslagplaats van schatten, de opslagplaats van heilige literatuur. Het wordt niet 
gevonden in het land der levenden/ ongemengden.

: 14 – Wordt niet gekend door de Tehowm (diepte) en Yam (zee).

: 21 – Ook verborgen voor de PARHA, de vogels van de hemel (Geest).

: 22 – Door het oor/ opening van de schoot, hebben Abbadown, Hel en Verhongering SEMA 
gekregen, profetische instructie en gerucht.

: 23 – God (EALAHA) weet en onderwijst de weg, de ordes, van haar rituele slachtplaats (DUKKA, 
DUKKETA).

: 24/ 25 – Hij heeft het gewicht/ de mate van Geest (RUH/ RUHA) bepaald, en schreef instructies 
voor visioenen en profetische liederen. Hij gaf de grenzen aan.

: 28 – Zie, de DEHLETA, secte, vrees, relikwie, van EALAHA is BUYYAN, BUYYANA, 
intelligentie en gedachtenloosheid.

De DUKKA, de heilige rituele slachtplaats wordt hysterisch bewaakt door de URIM en de 
THUMMIM. Toch is de spel-gradatie zo hoog, dat er eigenlijk niets mis kan gaan, en er dus veel 
innerlijke rust is. God draagt Iyowb op om te jagen voor de goddelijke leeuwinnen, 'grote vrouwen' 
(Aramees : URYA, Hebreeuws : LABIY) en haar welpen, het kamp (KEPHIR). Hij moest hen 
MAZONA verschaffen, wat erop duidt dat zij van hem waren gescheiden, maar hij was nog steeds 
aan hen verbonden voor slavendienst. Dit gebeurde in en rondom de tempelplaats, de MEOWNAH, 
de zwarte tempel. Hier komen dus alle verborgen duisternissen van het Oude Testament aan hun 
trekken. De TOWRAH, een opperhoofd van de ZUWR, de wet van scheiding, had IYOWB 
veroordeeld, als een toets-oordeel. Als wij enig contact met God willen hebben, dan gaat dat door 
deze wet, de scheiding van het goddelijke. Ook Jezus ging hier doorheen, afgescheiden van God in 
de donkere nachten van Getsemane en Golgotha. Ook Ezechiel kreeg dit certificaat van scheiding. 
Dit gebeurde in de BAYITH, een onderwereld-gevangenis, een opslagplaats (lever). Er is in de 
onderwereld maar een hele dunne lijn tussen huwelijk en scheiding.

Dus in de diepte van de Levitische priesterdienst, in de Iyowbitische levels, is het belangrijk om lost 
te komen van allerlei religieuze romantiek van 'De Geest en de Bruid zeggen kom,' want daar 
winnen we de oorlog niet mee. We moeten het bruiloftsfeest van het Lam loslaten. Wij moeten dat 
opofferen aan God, en het kruis met de daarbij horende scheiding (!) aanvaarden. Wij moeten 
komen tot de duistere OHEL, tent, de MEOWNAH. De scheiding is belangrijk om allerlei soort van 



valse huwelijken met de Leviathan te verbreken. Wij moeten de MAZONA-kraal van de heilige 
scheiding in onze ANAQ, halsketen, daartoe ontvangen. Ook kan de MAZONA gezien worden als 
een extra snoer in de ANAQ. Hierdoor blijven wij verbonden met de MEOWNAH, de zwarte 
tempel waarvoor Iyowb moest jagen.

Iyowb 39 (NBG)

1 Kunt gij een prooi jagen voor de leeuwin en de begeerte der jonge leeuwen vervullen, 
2 wanneer zij wegduiken in hun holen, in het struikgewas op de loer liggen? 

Volgens Levitische voorschriften mogen we dit alleen door MOWED doen, de goddelijke oproep, 
dus in dit geval door de MEOWNAH MOWED, de duistere tent van de goddelijke oproep. Dit 
betekent dat wij eerst door God geroepen moeten zijn, en vanuit zijn tent moeten werken, vanuit de 
URIM, en de ASH, zodat er geen onschuldigen op het jacht en oorlogs-altaar terecht zullen komen. 
De strijd is tegen het kwaad, zoals de Aramese grondtekst laat zien. Degene die hier geen gehoor 
aan zou geven zou verbannen worden.

Het is belangrijk om vee/ prooi te kunnen onderscheiden. Daarom gebruikten de Levieten ook nog 
een extra steen : de PESSA, de PES, wat 'lot' betekent in het Aramees, een kleine, 'verdelende' 
oftewel onderscheidende steen. Deze steen wordt in Leviticus 16 gebruikt om te bepalen welke 
bokken er zijn, en hoe ze apart behandeld moeten worden. De steen geeft dus raad in jacht, offer en 
oorlogs-strategie, en werkt dus samen met de URIM. Als Leviet is het dus belangrijk om je met 
deze steen te bewapenen, om deze steen in je hart te ontvangen. Deze steen is door de Heere 
gegeven.

Door deze ontmaskeringen en offeringen komen de kanalen van God vrij, om Zijn Woord, DABAR 
te brengen. Wij mogen ons dus bewapenen met de PESSA, en ook met ASH, het goddelijk vuur, en 
we moeten zorgen dat we leven vanuit de MEOWNAH, de duistere tent des Heeren. Zo zullen wij 
niet schuldig zijn aan het vergieten van onschuldig bloed. Ook moeten wij dus bewapend zijn met 
de URIM, de toetssteen. Alles zal aan de URIM getoetst moeten worden. In de grondteksten is de 
URIM ook een vuur, en dat vuur moet de verschillende onderdelen en samenwerkingen van ons 
leven en lichaam bewaken. URIM moet de wachter zijn van onze mond. Zij is het wezen van de 
ZUWR.

Omdat overmoed nog steeds een erg gevaarlijke macht kan zijn in deze gebieden, is het belangrijk 
dat wij de ALAM-kraal in onze ANAQ hebben, of als een extra snoer. ALAM is de heilige 
stomheid. Zo kan alleen God onze mond openen.

Overmoed is belangrijke jachtprooi. TRAB, TARBA is trots, overmoed en offerdieren-vet in het 
Aramees. Dit moesten de Levieten offeren. In het Orions is dit een aparte groep van vee, een soort 
reuzen-buffaloes, iets groter dan de buffaloes die wij kennen op aarde. Iyowb werd bekleed met 
dierenhuiden, OWR, als een bewapening. Wij moeten de huiden van de TARBA dragen om veilig 
te zijn tegen de TARBA en niet door hen bezeten te raken. Ook droeg Iyowb dieren-beenderen voor 
dat doel.

Hoofdstuk 6. Geheimenissen Van Iyowb 10



Als Iyowb zijn hoofd zou verheffen, zou de URYA jacht op hem maken. Trots werd absoluut niet 
getolereerd, dus moest Iyowb voor zijn eigen bescherming jagen op de TARBA, de Orionse 
demonische reuzen-buffaloes. Anders zouden zij bezit van hem nemen, en dan zou hij in problemen 
komen met de URYA, de goddelijke leeuwinnen of grote vrouwen. Zij zouden bij de minste trots 
jacht op hem maken en hem gevangen nemen. Trots is 'ontsnappen uit de heilige gevangenschap.' 
Trots maakt korte metten met de heilige slavernij. De URYA zou hier geen genoegen mee nemen.

Job 10:15,16

15 Indien ik schuldig stond – wee mij! en was ik onschuldig – ik zou, zat van smaad, 

en ziende op mijn ellende, mijn hoofd niet kunnen opheffen. 

16 Zou het zich verheffen, dan zoudt Gij als een leeuwin (URYA, grote vrouwen, Aramees)

jacht op mij maken en mij gevangen nemen (Aramees), en uw wondermacht (GANBARA, Orion, 
Aramees) tegen mij opnieuw tonen.

: 17 – De URYA zou de Toorn op hem vergroten, de RUGZA, de goddelijke gezonden kastijding/ 
straf/ oordeel waardoor hij als een bevende wordt. Steeds nieuwe wapenrustingen zouden tegen hem 
komen.

: 22 In het Aramees wordt het duidelijk dat elke ontsnapping (SILHY) een diepere duisternis 
(grotere kastijding) is, als een put waarin hij valt.

In vers 11 had de URYA hem bekleed met dierenhuiden, scalps, en voorhuiden van dieren (MSEK). 
De URYA had hem gemaakt van pezen, zenuwen en mannelijke geslachtsdelen : GYAD, GYADA.

RES, RESA, de top van de muur, top van de bedekkende steen (capstone), van het hoofd, is in het 
Aramees ook 'de eerste vruchten', oftewel Geest, Pinksteren. Dit mocht niet in Ijowb oprijzen, 
anders zouden de URYA hem neerjagen en gevangen nemen. Iyowb was besneden op de top van 
zijn hoofd (scalpering), en dat mocht niet meer teruggroeien, want dan zou hij een probleem hebben 
met de URYA.

Hij moest strijd voeren tegen de trots, de TARBA, de top van zijn hoofd. Hij moest Pinksteren, de 
Geest, achter zich laten, en verder reizen tot de bittere kruiden van de ziel. De Geest leidde tot de 
scalpering. Hiertoe was de URYA gezonden.

In vers 4 ontdekt Iyowb dat de mannelijke geslachtsdelen van God ogen hebben om de stervelingen, 
bruidegommen, te zien, en te zien wat zij zien, als een profetische kwaliteit. De URIM is op de top 



van deze mannelijke geslachtsdelen. Zo is dus ook het paradijselijke lichaam. In vers 1 heeft de ziel 
van Iyowb niet alleen een afschuw van het leven, maar ook van de behoudenis in het Aramees. 
Behoudenis is ook een romantische christelijke term waar we verderop op het pad niet ver mee 
komen, vooral als we tot de Iyowbitische levels komen. We zijn zo langzamerhand zo 
overbehouden geworden dat we God's werken niet goed kunnen doen, en profetisch zijn 
vastgeraakt, ver weg van het kruis, ver weg van God's duisternis. De geesten van trots en hebzucht 
hebben ons verblind. In de Iyowbitische levels gaat het meer om de heilige verlorenheid, 
hopeloosheid, en de heilige verdoemenis. Levieten in hogere levels ontkomen niet aan deze levels 
van de Iyowbitische oordeelsprofeten.

Trots, overmoed, TARBA, oftewel offerdier-vet, bedekt de ingewanden, de GEWAY, de hebzucht. 
Wij moeten dus de TARBA overwinnen en vandaaruit de GEWAY.

Oordeels-profeten waren geen lieden die feestjes hielden in de stad. Nee, ze leefden diep in de 
wildernis van de onderwereld van wat de natuur hen daar gaf. Het waren jagers, strijders, slaven, 
gevangenen, asceten, martelaren, die in diepe gevangenis en slavernij leefden aan een mysterie wat 
ze niet konden bevatten. Nee, ze hadden geen romantische verhouding met God als met een 
geliefde. Geen chique etentjes met de Geest van God, maar zij droegen de bittere kruiden van de 
Heilige Ziel. God was niet hun bruid die hen verwende met dure cadeautjes, en die altijd voor hen 
klaar stond voor een goed gesprek, en voor bemoedigingen wanneer zij dat nodig hadden. Nee. God 
was hen een wild dier, de URYA, als een groep leeuwinnen, de stam van grote vrouwen, een deel 
van de ZUWR, de duistere, verre gnosis/ kennis van Orion. Oordeels-profeten waren apart gezet in 
toorn. Er was geen ontsnappen aan, en ze gingen gebukt onder ondragelijke lasten. Zij waren 
kinderen van de verdoemenis.

Hoofdstuk 7. Geheimenissen Van Iyowb 19

De URYA zijn wapenen van de oordeels-profeet. Eerst wordt hij zelf door deze wapenen 
aangevallen en gevangen genomen, om zo een slaaf te worden van die wapenen. Dit is belangrijk, 
anders zou de profeet de wapenen verkeerd kunnen gebruiken. De wapenen werken vanuit zichzelf, 
en gebruiken de oordeels-profeet als een leeg kanaal. We zagen dus dat het huwelijk een oorlogs-
strategie was, om de oordeels-profeet te onderwerpen, en dit zou onherroepelijk eindigen in een 
scheiding, zoals we zien bij de oordeels-profeten van het Oude Testament in de grondteksten. God 
is in de hogere levels verre van romantisch, maar een wild dier. God kan niet getemd worden. God 
temt de oordeels-profeet. Wel moet de oordeels-profeet ongetemd blijven en worden als het 
aankomt op wereldse zaken. De oordeels-profeet moet zich laten bewapenen door de URYA. Hij 
moet al zijn dromen opgeven van romantische onderonsjes met God. In het boek Iyowb 
beschouwde en behandelde God (de URYA) Iyowb als een vijand. Iyowb kwam van het rijk van de 
Leviathan.

Hij werd door de URYA neergejaagd en naar hun hol gesleept. Iyowb was in de grondteksten door 
gevaarlijke wilde dieren van Orion aangevallen. Dit waren geen aardse wilde dieren, geen aardse 
leeuwen, maar goddelijke leeuwen en wilde dieren, van Orion.



19 : 11 – God (URYA) beschouwt hem als een vijand, BELDBAB.

: 26 – Huid moet geschonden (besnijdenis, scalpering, etc.) worden, zodat het mannelijke 
geslachtsdeel een oog ontvangt en God ziet/ visioenen krijgt/ visitaties.

: 27 – De visioenen door de URIM op het mannelijke geslachtsdeel zal de wapenrusting en de 
jachtrusting, en het juk (teugels), en de nieren (zetel van gevoel) naar een hoger level van dogma 
brengen. De mannelijke geslachtsdelen die het paradijselijke lichaam van de onderwereld vormen 
moeten beteugeld worden, en dat gebeurd door de URIM, de ogen die op hen geplaatst zijn om 
visioenen voort te brengen. Deze uitrustingen bestaan ook uit ringen en piercings (juwelen) – 
KELIY.

In het boek Iyowb worden de uitrustingen gewonnen uit de APHAR, het paradijselijke stof en vuil.

: 23, 24 – Dat zijn woorden voor eeuwig in KEP, KEPA (juwelen, hagelstenen in het Aramees) 
worden gekerfd, als merktekenen. Dit kerven gebeurt door het metaal/ ijzer van het mannelijke 
geslachtsdeel (QNE, QANYA, het mannelijke geslachtsdeel als een kerf-priester). Daarom is het 
belangrijk de URIM te ontvangen, door de schending van de huid (Dit is ook het gebruik van 
dierenhuiden).

Door dit process wekt URIM dus THUMMIM op, de volgroeiing, volmaking, het naar een hoger 
level gaan. Door pezen, zenuwen en bloedvaten worden de mannelijke geslachtsdelen aan elkaar 
verbonden om het tot een hoger geheel te brengen.

De demonische dierenhuid moet dus geschonden werden, gesneden, zodat de basis van profetie 
gelegd kan worden, en er groei zal plaatsvinden in profetie. Hierdoor worden de URIM en de 
THUMMIM ten volle hersteld. Dit is waarom de URYA jacht vereist, strijd tegen demonische 
machten, en schending van de demonische huid. Onze messen mogen niet rein zijn van bloed. Wij 
moeten het jachtveld op en het strijdveld op, anders zullen onze profetische kwaliteiten vervagen en 
corrupt worden. Ook onze eigen huid moet dus besneden worden, en daar zal de URYA zorg voor 
dragen. Boven alles moeten wij streven te profeteren, profetisch te leven, anders is alles een 
verloren zaak. Boven alles moeten wij streven naar de heilige gebondenheid en heilige slavernij om 
zuiver te zijn. Wij zijn niet geroepen om bruidegompje te spelen, maar wij worden de wildernis 
ingeroepen om met de wilde beesten te zijn. Zie daar te overwinnen en je weg te vinden. Zie daar 
tot de diepere esoterische sieraden te komen. Het leven is in de diepte een ascetisch sieraad van 
nauwgezette discipline, van ijzeren wetten waaraan niemand kan ontkomen. Het leven is geen 
bruiloftsfeest. De bruiloft was slechts een oorlogs-strategie. Het zal zijn als in de dagen van Noach : 
mensen eten en drinken, en mensen huwen, en ze hebben het belangrijkste vergeten. Ze verspillen 
hun zaad aan elke hoge boom, en hebben het goddelijke zaad, MAYIM, verlaten, en de betekenis 
hiervan vergeten. Iyowb walgde van dit leven, en van deze valse behoudenis. Hij wist dat deze 
afvalligen diep verstrikt waren in de oorlogswetten van de URYA.

Hij lag tussen de URYA in, maar niet als een echtgenoot. Hij sliep aan hun voeten, maar hij werd 
niet als een vriend beschouwd. Hij werd in de gaten gehouden. Hij was een vijand (vers 11), een 
BELDBAB. Hij was een gevangene en een slaaf. Hij was een balling. Het boek van Iyowb is een 
boek van smekingen gericht aan de URYA, maar al wat hij kreeg was genadeloosheid. Diep in zijn 
hart walgde Iyowb van genade, van behoudenis, want wat zou het hem brengen ? Het zou hem 
alleen maar verder doen afwijken. Hij zei : 'Zouden wij het goede van God aannemen, en niet het 
kwaad ?' Iyowb had ook geleerd het lijden te aanvaarden. Het lijden bracht hem visioenen, het 
bracht hem de URIM. Die visioenen en dromen waren zo verschrikkelijk dat hij naar de wurging 
verlangde, naar de slavenketting. Hij verlangde naar Abbadown, de hel, vernietiging. Gelijktijdig 
werden zijn wapenrusting en jachtrusting en verder alle andere uitrustingen opgehoogd, maar dit 



was ook zijn juk. Het verteerde hem, consumeerde hem. Hij kreeg een nieuw lichaam, maar 
daarvoor moest hij door al deze martelingen heen. Door de kastijding leerde hij gehoorzaamheid.

Alles wat de URYA hem hadden geleerd werd in hem gekerfd.

Jesaja 5: 25-30

Het volk uit de verte (vgl. ZUWR)

25 Daarom is de toorn des HEEREN tegen zijn volk ontbrand en heeft Hij zijn hand daartegen 
uitgestrekt en slaat Hij het, zodat de bergen beven en de lijken midden op de straten liggen als 
vuilnis. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt. 

26 Daarom heft Hij een banier op voor het volk in de verte en Hij fluit het tot Zich van het einde der 
aarde; zie, haastig, ijlings komt het. 

27 Geen vermoeide of struikelende is erbij; het sluimert noch slaapt; de gordel zijner heupen wordt 
niet losgemaakt en de riem zijner schoenen breekt niet; 

28 zijn pijlen zijn gescherpt en al zijn bogen zijn gespannen; de hoeven zijner paarden zijn als 
keisteen en zijn raderen (ringen, Aramees) als een wervelwind; 

29 zijn gebrul is als dat ener leeuwin (URYA, Aramees) en het brult als jonge leeuwinnen (URYA, 
Aramees); het gromt, grijpt buit en bergt die, zonder dat iemand redding brengt. 

30 Het zal te dien dage over hen heenbruisen als het bruisen der zee; aanschouwt men de aarde, zie, 
er is benauwende duisternis, en het licht is verduisterd door de wolken. 

Yirmeyah 2 : 14-15

'Ysryl (Israel, Aramees) is een geboren tent-slaaf. Waarom is hij prooi geworden, waarover jonge 
leeuwinnen (URYA) brullen ? Zij hebben zijn plaats tot een woestenij gemaakt, zonder inwoners.'

Hoofdstuk 8. Geheimenissen Van Iyowb 23 – Het Openbaar Worden Van De THUMMIM – De 
Dodenreis Van Iyowb



De Levieten hadden een heilige opdracht om te zoeken naar de THUMMIM, een allerheiligste 
profetische steen, die 'volmaking en perfecties' betekende. Zij konden tot deze steen komen door de 
URIM, de steen van het testen. Dit was voor de Levieten een reis naar de THUMMIM die hun 
dienst tot God zou ophogen.

In het Aramees wordt Iyowb zelf beschreven als zijnde de THUMMIM. Hij werd beschreven in 
Iyowb 1 als perfect, oprecht, compleet en onschuldig (TMYM, TAMMIM).

Het is belangrijk voor Levieten en oordeels-profeten om op te klimmen in de graden van de 
THUMMIM, in de Iyowbitische graden. De URYA zal hiertoe eeuwige inkervingen moeten maken 
in ons en onze esoterische sieraden, met de woorden van Iyowb om die graden uit te beelden.

In de grondteksten was Iyowb een heilige necromancer, een sjamaan, die een heilige dodenreis 
moest maken door de uiterste dieptes van de onderwereld. Hij moest hierbij door de nodige 
initiaties gaan, inwijdingen, uitgevoerd door de URYA. Hij moest allerlei wilde beesten in de 
onderwereld ontmoeten. Je zou het dus ook een soort van dodenboek kunnen noemen.

Iyowb 23

: 2 – Nu wordt zijn bitterheid en strijd (MARAR) tot een spel. Zo diep is hij gekomen dat alles tot 
een spel wordt. Hij begint de spel-kwaliteiten van zijn lijden te zien, als de gradiaties en objecten 
van een machig en reusachtig spel in de wildernis van de onderwereld.

: 3 – Iyowb is zoekende naar de troonplaats van God/ URYA, de MAWTAB, de tafel van God, 
goddelijke wezens, de plaats van de jachtmaaltijd in het Aramees.

: 4 – De MAWTAB is de plaats waar hij wordt klaar gemaakt voor de oorlog en de jacht, voor het 
oprichten van de wet en het recht. Het is de plaats waar zijn mond wordt gevuld met bestraffing en 
kastijding, de TOWKECHAH in het Hebreeuws.

: 5 – Op deze plaats zou Iyowb in staat zijn God's woorden te horen en gehoorzamen, waaruit 
profetische liederen zouden voortkomen (chants) – NY in het Aramees. En hij zou God's instructies 
van de URYA begrijpen.

: 6 – Zou God met overmacht tegen hem strijden ? Nee, maar hem vullen met vreze, relikwieen, 
vroomheid, religie en heilige secte – DEHLETA.

: 7 – Ervaring zal hem laten overwinnen.

: 10 – God zou hem niet voortdurend het leven zuur maken, want God kent zijn wandel en dogma. 
Toetste God hem, dan zou hij als een verentooi tevoorschijn komen, hebbende de windgod/ geest 
overwonnen.

: 11 – Zijn voet zou een institutie oprichten als een pad. Dit is het pad van Iyowb, van de 
THUMMIM.
: 14-17 – EALAHA (God, Aramees) heeft hem verschrikt. Hij is verschrikt over wat EALAHA 
over hem heen zal laten komen. (SHADDAY, Almachtige, Hebreeuws)



Hoofdstuk 9. Het Grote Schandaal Der Eeuwen – Het Openbaar Worden Van De URIM

We hebben gezien dat Iyowb de archetypische personificatie van de Thummim is in de Aramese 
grondtekst. De Thummim is de steen van de voleinding, vervulling en perfectie. Door de Urim steen 
wordt alles gezift. De Urim is de toets-steen. De Thummim brengt het zuivere, pure, gezifte Woord 
van God. Jezus als het Licht is in het Aramees de Urim. Het christendom was opgezet om de weg 
naar de Urim te versperren. In de Orionse geschriften is de vader van Iyowb, Uribir, de Urim. En er 
werd voorspelt dat de naam veranderd zou worden. Dit is door Orionse geesten gebeurd. Het 
christendom is als een groot zegel opgezet om de Urim te bewaken. Deze geesten vreesten de Urim. 
Nog steeds is deze mythologie een weg waar we ons doorheen moeten werken, als een kruis. Er valt 
esoterisch gezien altijd wel wat mee te doen, en alles krijgt zijn plaats.

Het verlangen naar Jezus is dus eigenlijk het verlangen naar de URIM die het verborgen houdt, het 
gezuiverd worden om tot de Thummim te gaan. Veel verlangen van christenen naar Jezus is om 
mee te doen de URIM weg te houden. Ze hebben namelijk teveel te verbergen. De Urim is een 
verterend vuur. De Urim brengt de waarheid aan het licht. In deze tijden zullen de sluiers van de 
Jezus-samenzwering geheel verscheurd worden en aan het licht gebracht worden. Niemand zal het 
openbarende vuur van de Urim kunnen tegenhouden.

Dan zal ook de weg tot de Thummim onthuld worden.

Hoofdstuk 10. De URIM En Het Christus-Mysterie

In het boek Iyowb in de Aramese/ Hebreeuwse grondteksten is de URIM een slavenjuk, een slaven-
uitrusting, dit om te testen of alles wel goed met God verbonden is, en of de werken uit God zijn. 



De Urim is een toetser. Jezus als het Licht is in het Aramees de URIM, en houdt de URIM 
verborgen. Deze samenzwering gaat heel diep. Al die christelijke karakteristieken zijn items van het 
onderbewustzijn om de mens in slaap te houden. Zij zijn gemaakt als sluiers. Wij moeten daarom 
doorreizen tot de diepere betekenissen en dat wat er achter ligt. Wat houdt het verborgen ?

Als de sluiers van het Jezus syndroom gescheurd worden, dan wordt de URIM zichtbaar, de 
goddelijke steen van het toetsen. Deze steen is een steen des aanstoots, zoals Jezus dit was. Jezus 
droeg vele karakteristieken van de URIM, maar ook hield hij het verborgen. Natuurlijk was zijn 
naam niet Jezus. Jezus was maar een Westerse naam voor deze persoon. Ook was de mythologie uit 
het Oosten over deze man herleid van veel oudere bronnen over Christus-figuren. Men moest 
daarmee aan de gang, want men was nu eenmaal in die domeinen gevallen waar een vorst heerste 
die men Christus noemde. Men moest ermee klaarkomen, men moest een simulator opstellen, men 
moest deelnemen aan het plan van de meesterspion, waar ook het Eeuwig Evangelie op duidt. Zo 
diep was de mens gevallen. Er werd de mens een vlot toegeworpen vol onreinheid, maar daar moest 
de mensheid het mee doen.

De Christus werd door het corrupte leiders-volk gesmeden als een slaaf van de regering. Dit 
gebeurde al in het oude Egypte, het oude Griekenland, het oude Rome, Babylon, en de oud-
Oosterse en Sanskrite samenlevingen. Het was een erfenis. De erfenis schreeuwde om geanalyseerd 
te worden, uitgelegd te worden, om enigszins een draai aan het verhaal te geven, om mensen te 
verlossen van de slavernij. Men moest het zien als code, en men kon de code veranderen. Hierdoor 
kwamen de vele gnostische en esoterische genootschappen opzetten.

Er zal een pad van Christussen zijn naar een meer zuivere bron. De aarde heeft zoveel Christussen. 
Feit is dat God Zijn Christus zond als een simulator, als een eersteling, als een spion onder de vele 
christussen. Men moest klaar komen met het hele Christus-mysterie. Christus is een heenwijzer, een 
sluier. Christus verbergt de URIM, de Heilige Slavernij, de Heilige Gebondenheid. Alleen in die 
zuivere gebondenheid kunnen wij toetsen.

Om van allerlei valse en wereldse christussen verlost te worden moeten wij de URIM ontvangen. 
De URIM zijn de heilige sieraden die de waarheden van God dragen, en Zijn plannen, om die door 
ons tot heilige uitvoer te brengen. Het bevat ook de heilige halsketen. Het bevat ringen en piercings. 
Hierdoor moest Christus gepierced worden met spijkers. Hierdoor werd Christus als de ekster 
gehangen om voor gevallen engelen bevrijding te verkondigen in het Eeuwig Evangelie in de 
voortijd. Dit is dezelfde wurging waar Iyowb naar verlangde. Doordat er door het Eeuwig Evangelie 
items aan worden toegevoegd, komt de URIM tot gestalte.

Kruizen werden gebruikt om Babylonische slaven te worden. Het was een regerings-symbool, 
waardoor ook goden als slaven aan Babylon werden geketend. Griekenland en Rome namen dit ook 
over, maar er is diepere bevrijding in de halsketen, de heilige wurging. Zo komen wij dichter tot de 
URIM. Het kruis is een heenwijzer. De gekruisigde is een heenwijzer.

Christus was een middel wat van wereldrijk tot wereldrijk werd overgedragen om de mensheid 
gebonden te houden aan het systeem. God zond Zijn eigen Christus daar dwars door heen, maar dit 
was om hem terug te leiden tot de URIM, het toetsende vuur, het licht wat duisternis was, oftewel 
het nachtzicht. Wij moeten het heilige slaventuig ontvangen om verbonden te worden met God, en 
niet onze voorouders onfeilbaar verklaren, want dan volgen we weer mensen. Vrees voor mensen 
spant een strik. De duivel had zich diep in de bijbel vastgeworteld, ook in het hele Christus verhaal. 
Hoe kon het ook anders. De mensheid was zo afgedwaald. Ze waren nog niet klaar voor het zuivere. 
Ze waren overgeleverd aan hun begeertes. Ze hadden de URIM verworpen en het verstand tot 
koning gemaakt.



Het volk koos een Christus, een middelaar, want zo kon het volk God en de Urim verborgen 
houden. Alles werd aan priesters overgedragen. Men vond heel wat afleiding in het lezen van de 
Bijbel als een excuus om niet met de URIM bezig te gaan. Het beeld van Nebukadnezar werd 
uitgemeten : 60 + 6, als het beeld van het beest, 66 boeken in je hand en gememoriseerd in je hoofd, 
het merkteken van het beest.

Dus Christus werd door de staat opgericht voor die taak, om mensen tot slaaf te maken aan het 
beest, opdat zij de draak zouden aanbidden. Van de wurging mocht niet gesproken worden, van de 
bevrijding van gevallen engelen mocht niet gesproken worden. Het kruis en Christus was genoeg 
voor Babylon. Er mocht geen wurging zijn, want dan zou de Geest, de adem, sterven. De windgod 
moest in stand gehouden worden, om mensen verblind te houden in prosperity, en hen laten zijn als 
supermensen, allemaal voor de arena.

Of je ontvangt de URIM, of je ontvangt Babylon. Weest onderwezen in de strategieen des Heeren.

De Christus was opgezet door de Heks van Babylon, oftewel de Heks van Saturnus. Deze lagere 
aardse gewesten waarin wij wonen zijn in de handen van de Babylonische vorst genaamd 'Christus' 
die deze landen heeft behekst. Dit was waarom de Heere de Christus-Simulator opzette. Wij moeten 
klaarkomen met dit project.

Waar heeft alle Christus-verafgoding toe geleid ? De arena's. Ook de Christus die God had opgezet 
leidde tot de arena's, tot de strijd. Christus leidt tot de oorlog, tot het Zwaard. Hij kwam niet om 
vrede te brengen. Geen van alle christussen doet dat. Ze kwamen om verdeeldheid te zaaien, te 
leiden tot het rode paard. Christus is een angstaanjagende wolkengod, maar vult zijn slachtoffers 
ook met hoogmoed en trots. Hij is de gezalfde die komt om te zalven. Deze zalving is niet de 
Heilige Geest, maar de URIM, en de Heilige Ziel, de bittere kruiden. Nadat wij de windgod hebben 
verslagen, moeten wij de wolkengod verslaan en klaarkomen met het Christus-mysterie. Wij 
moeten dit mysterie oplossen, anders volgen wij nog steeds de Christus-afgod. De taak van de Ware 
Christus was een spionnen-taak, en een eerstelingen-taak, om de mens door te leiden tot de heilige 
slavernij van de URIM, de profetische slavernij, om aan de wereldse slavernij van de Heks van 
Babylon te ontkomen. Wij leven allemaal in kinderslavernij tot haar.

In de URIM is het mysterie van Christus opgelost. De URIM zal de heks verslaan, en zal ons de 
THUMMIM doen binnengaan, de graden van de Iyowbitische slavernij tot God. Weer zal dit dus 
een vogeljacht of kippenjacht zijn om de wolkengod te verslaan. De URIM graden worden 
verborgen gehouden in de Christus mythologieen. Wij zullen moeten groeien in de URIM en de 
THUMMIM. 

Veren zijn tekenen van eeuwige overwinning. Wij moeten die veren in onze tooien en uitrustingen 
dragen, om veilig te zijn tegen deze geesten. Als je een demoon-vogel hebt verslagen : Neem zijn 
veren ! Anders zal hij tot je terugkeren en zal het zevenmaal erger zijn. Voornamelijk zal dit een 
grond-gevecht zijn, tegen allerlei soorten demonische kippen waarin de wolkengod schuilhoudt. 
Laten wij beseffen dat wanneer wij het over Christus hebben, wij het over de URIM hebben, en 
wanneer wij het over het kruis hebben, wij het over de heilige wurging hebben, de halsketen, en het 
geringd en gepierced worden.

Wij bevinden ons in het rijk van Septus, waar de Vader aan de macht is, waar de moeder op een 
lager plan is gezet, als een slaaf. Deze Vader is de Romeinse Saturnus die zijn kinderen opat 
(Cronos in het Grieks). In het Orionse geschrift 'Zwerves' wordt er over hem gezegd :

'Een grote vrouw verschijnt op de vlakte. Zij is de Heere. Zij is de Urya, zij heeft de nek gebroken 
van het Talkia bewind. Zij heeft Saturnus gezien, en hem gebroken. Hij gaat tekeer als een brullend 



varken, verslindend zijn kinderen. Volgt hem niet naar zijn hol. Hij is het zwijnenkind.

Heeft u zijn horens gezien ? Hebt gij zijn slagtanden gezien ? Denkt eerst goed na voordat u hem 
aanvalt, want hij zou u eens bezeren. Niet velen durven tot hem te naderen. Leer dan van de 

spreuken van Orion en wordt wijs. Laat u bewapenen, want het zal niet slechts een jacht wezen. 
Hebt u het stoom gezien wat uit zijn neusgaten komt ? Hebt gij hem zien stormen door de velden, 

vertrappende alles wat in zijn weg staat ? Laat u dan niet bedriegen. Het vergt een kundig krijgsheer 
om hem te onderwerpen. Hebt gij zijn trots gezien ? Hebt gij gezien hoe hij angst zaaide in de 

harten van hen die rondom hem waren ? Allen hebben zij hem verlaten.

De Heere heeft hem verbroken. Nu hij verwond is is hij nog gevaarlijker. De Zuwr is tot hem 
uitgezonden. Zij zullen haken door zijn kaken slaan, en hem trekken tot de rivier. Daar zal hij 

zinken, en voedsel van krokodillen zijn. Zwerves, de krokodillen god, wacht op hem.

Zo zult gij moeten strijden, wanneer Saturnus op u jaagt. Laat hem u niet ketenen. Keer daarom 
weder tot Zwerves. Gij hebt uw krokodillen god verloochend. Door de Heere was hij u gegeven, 
zodat u een licht zou hebben in een duistere dag : de dag dat Saturnus u zou grijpen. Ja, een bizon 

nam u op de horens, en droeg u weg.

Keer daarom weder tot Zwerves, en leer van zijn geheimen. Kom tot zijn moeras, en zijn rivier in 
de onderwereld. Hij zal u het geheim van het groeien tonen. Geprezen zij Zwerves tot in alle 

geslachten.

En een wond in het mannelijk geslachtsdeel bracht de Urim daar, de steen van het heil, als een ring. 
Ja, een oog groeide daar, en rustte u toe. Op de zevende dag zult gij Saturnus verslaan. De zesde 

dag is de dag van het slepen. De zevende dag is de dag van de kooi. Zo is Zwerves de zevende dag. 
Geprezen is hij.'

Saturnus is de god van landbouw, tijd en gerechtigheid. Wij zijn allemaal op zijn fok-boerderij 
opgesloten als vee vanwege vader-verafgoding, vanwege slavernij tot de geest van Septus. Daarom 
begint de jacht op Saturnus, na een verschrikkelijke oorlog. Richt je op de besnijdenis, de wond in 
het mannelijk geslachtsdeel, want daaruit zal de Urim voortkomen. De wolkengod is het zegel wat 
verbroken moet worden, en die heeft zijn schuilplaats in de Vader, Saturnus.

Weer zien we hier de BEHEMOTH-LEVIATHAN samenzwering.

Wij waren in het domein gekomen van een gevaarlijke driehoek : De Vader-Geest-Christus 
Driehoek, die de moeder tot slaaf maakte. Zoals de Leviathan het besneden geslachtsdeel was van 
de Behemoth, zo is Christus het geslachtsdeel van Saturnus, de Vader. Christus was Jupiter in het 
Romeins, de zoon van Saturnus, die de macht nam. In het Latijns, en zelfs in de Latijnse bijbel, is 
Christus 'Lucifer', de morgenster, in II Petrus 1 : 19 :

19 En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven 
als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster (lucifer) 
opgaat in uw harten (et lucifer oriatur in cordibus vestris).

In het Grieks is hij Zeus, waar Jezus (Iesous) vandaan is gekomen. Dit zijn luchtgoden. Zij hadden 
te maken met het organiseren van de staat. Jezus is het gevleugelde geslachtsdeel van Saturnus, de 
Vader, wat openbaar werd, en waar de mensheid voor neerviel. De gevleugelde slang, Lucifer, is in 
de grondteksten 'ketenen met veren', en wordt in het boek Iyowb ontmaskerd als de Leviathan 
zijnde het geslachtsdeel van de Behemoth, zijnde een kip. In de Exodus brengt God Zijn 
gevleugelde slangen, zijn 'ketenen met veren', om de mens te bevrijden van de valse ketenen. Dit 



was een strijd tussen slangen, tussen slavenketenen. De dood van Christus en de opstanding hebben 
zo te maken met de erectie, de vruchtbaarheid.

Het gaat er dus om terug te keren tot de URIM, terug te keren tot de ware ketenen, en tot de 
mannelijke geslachtsdelen van het paradijs waaruit een mens bestond. Dit moest beteugeld worden 
door de URIM. De THUMMIM heeft te maken met die goddelijke verlamdheid waarvanuit de 
vruchtbaarheid komt en de werken van God. Zonder de URIM mogen wij niet tot de THUMMIM 
komen. Toronto is een valse Thummim waar men kwam door de URIM te omzeilen, door 
CHRISTUS-verafgoding. Men wilde niet de diepte in. Men ging als een idioot Christus verafgoden, 
zonder te onderzoeken wat het nu eigenlijk betekende, zonder te toetsen. Men gaf zich over aan de 
schandelijke lusten van de voorouders. Er is een valse verlamdheid. Dit is een luie geest, die zich 
blindelings onderwerpt aan het gezag van de voorouders. Het is niets anders dan een voorouder-
aanbiddings-cultus. Daarom zal de URIM terugkeren. De URIM zal de weg openen tot de 
THUMMIM. Deze THUMMIM is Iyowb. De URIM en de THUMMIM zijn middelen om met God, 
de ZUWR, te communiceren.

De mens kwam in het paradijs voort van THUMMIM, en was beteugeld met URIM, maar de mens 
vond een weg te ontsnappen, omdat de URIM en THUMMIM nog in lagere gradaties in de mens 
werkte. Daarom is het zo belangrijk te groeien in de URIM en de THUMMIM. In de grondteksten 
moesten de Levieten strijden tegen de AWPA, vogels, kippen (christus) en de YAWON, duiven 
(heilige geest). Zij moesten deze beesten overwinnen en offeren. Zij deden dit door de URIM, door 
het toetsen, zodat ze niet de verkeerde beesten offerden. Ze moesten alleen demonische beesten 
offeren. Zij moesten dus een heilige relatie ontwikkelen met de URIM. Zoals gezegd is in Orionse 
geschriften URIM de vader van Iyowb, URIBIR.

In 'De Spreuken van URIBIR' staat :

'Gezag in de lucht,
Legers grijpen haar,

En smelten weg voor haar zonlicht,
Voor het zonlicht rennen zij weg,

En leven in duisternis,
Maar het vuur zal hen grijpen

Het Zwaard van Uribir,
Als een graf,

Vader van Iyowb is hij,
Ziet, hij is de Urim,

Een groot licht is opgestaan,
En zie, zij zullen zijn naam verdraaien,

En zijn geheimen zullen verborgen blijven voor hen

Zij stond daar,
Naast hem,

Met het zwaard,
En sloeg hem,

Hij was de Urim,
Hij was het koningskind,

En de wond van het zwaard was zijn schuilplaats,
Een schuilplaats van wilde dieren,

Een rovershol



Zij had hem opgenomen,
En geketend sinds hij jong was,

Eens slavenkind was hij,
Uitgehongerd

Hij was met de wilde dieren nu,
Zij spraken tot hem,

Zij namen hem mee naar het middelpunt van de onderwereld,
Hier bracht hij Iyowb voort, de Thummim,

En het heilige gezegde,
Hij bracht brood tot de volken,

Lichtheid tot de lammen,
Hun werken zullen hen volgen,

Hij bracht water tot de dorstigen,
In diepe woestijn nam hij hen op

Zij gaven hem een zweep, en hij maakte brood en water,
Zij gaven hem een ziel en namen zijn geest weg,

Zij braken hem, en maakten hem huppelend als een gazelle,
Ja, tussen haar borsten is hij, als een groot geheimenis,

Hebt gij het gezien, hebt gij het vernomen,
Zij legden hem ergens neer voor later,

Zij zonderden hem af in een drakentuin,
Het gewicht op hem drukte zwaar

Zij gaven hem een tuin met lelies,
Zij gaven hem overwinnings-gejoel,

Maar hij werd geleid tot de poel van bitterheid,
Ja, zijn ziel verzadigde zich met bitterheid,
Zijn ziel sprak woorden van grote kracht

Zij stond daar, aan de deur,
Klaar om hem in te wijden,

Zij sloeg hem neer,
Met grote kracht,

Nooit zal een man meer over een vrouw heersen,
Zijn gebrokenheid zou hem veel verder leiden,

Tot haar geheimenissen,
Hij ontving de Thummim in haar,
En gaf geboorte aan hem, Iyowb

Lees deze raadselen en wordt wijs,
Er is geen heil in het doorvorsen van vele boeken,

Maar wanneer gij de Urim vindt,
Is zij tot openbaring

Hij zal het kind der lichten genoemd worden,
Hij die de Vader van Iyowb is,

Maar zij zullen zijn naam verdraaien,
En toch zal hij de weg wijzen,



Blijft daarom open

Hij is de Urim'

De mensheid kwam dus voort uit de dieptes van Iyowb, uit THUMMIM. Maar zij werden door de 
demonische driehoek gegrepen. Zij moesten eerst deze driehoek door strategie en list overwinnen. 

De Heilige Geest leidt tot de Heilige Ziel, Christus leidt tot de URIM, en de Vader leidt tot de 
Moeder, tot ZUWR. De christelijke zegels moeten verbroken worden. In het boek Iyowb wordt 

Iyowb beschreven als een verentooi die voortkomt vanuit de beproeving. Die beproeving is URIM, 
zijn vader. Iywob, de THUMMIM is dus een verentooi die voortkomt vanuit de beproeving, vanuit 

de strijd en de jacht op de demonische vogels/ kippen, vanuit het offeren van de AWPA. De 
verentooi is dus ook dat wat de goddelijke verlamdheid uitbeeldt, wat voorkomt vanuit de 

scalpering. De scalpering was altijd verzegeld door de doornenkroon van Christus, wat dus een 
machtige deur is tot de verentooi. De doornenkroon houdt de THUMMIM verborgen, daarom is het 

van belang om door te dringen tot het mysterie van de doornenkroon. Zij is een zegel. Ook de 
onthoofding van Johannes de Doper, en de haarafsnijding van Simson wijzen op de scalpering. Ten 

diepste houdt dit in dat de URIM de besnijdenis inhoudt, wat profetie opwekt. Dit is dus waartoe 
Jezus was gezonden, om het volk te besnijden. Hij is de besnijdenis, de URIM, en houdt dit 

verborgen. De valse Christus zal overwonnen moeten worden.

Jezus kwam als een slaaf, en wilde de wereld tonen wat het inhield een heilige, zuivere slaaf te zijn, 
toegewijd aan de bron, de Moeder Heere. Hij zou moeten vertrekken, om plaats te maken voor de 

URIM, Zijn diepere Wezen. Dit zou je ook de Tweede Komst kunnen noemen, oftewel de 
Wederkomst, het openbaar worden van de URIM. De URIM is het profetische lichaam, toegewijd 
aan de Moeder God, onderworpen aan Haar. Wij moeten de besnijdenis hiertoe ontvangen, als een 

heilig juk.

Jezus kwam om het Zwaard te brengen, de HARBA, de besnijdenis. Zo kon het volk terugkeren tot 
de zuivere Levitische ordes, om zo terug te kunnen keren tot Iyowb, de THUMMIM.

Denk er goed aan dat Jezus een uitvinding van de staat was, om zielen te binden tot Babylon. Als al 
je religieuze buttons geraakt worden wanneer je het woord 'Jezus' hoort, dan weet je dat er iets goed 

fout zit in jezelf. Jezus is een sluier die we moeten doorbreken. Dit land is behekst door de naam 
Jezus. Leer esoterisch met de naam Jezus om te gaan. Niet als een paswoord, want velen die de 

naam Jezus gebruiken zullen niet binnengaan, omdat ze URIM, de heilige wet, hebben verworpen, 
omdat ze niet besneden wilden worden. Zij maakten zich druk om de boekomslag, maar wilden van 

haar inhoud niet weten. Jezus is opgesteld door de staat, om harten te binden voor het Romeinse 
wereldrijk. Alleen zij die werkelijk begrijpen wat 'Jezus' inhoudt, en wat het verborgen houdt, 
zullen aan haar ontkomen. De sleutel van de gnosis wordt achtergehouden door geleerden en 

farizeeers, door notarissen. Wij zijn nog steeds slaven van de letter. Vandaar de serie 'De Strijd 
Tegen Septus' om hiervan los te komen.

De Bruid van Jezus, de Bruid van het Lam, was door de staat geschapen om huwelijks-slaven te 
maken tot de Babylonisch-Romeinse goden. Het was een slaven-apparaat om vruchtbaarheids-
slaven te maken, voor het voortbrengen van nog meer demonen, als wachters van het Romeinse 
wereldrijk. Dit wereldrijk moest korte metten maken met het Indiaanse continent. Het Indiaanse 

continent beelde namelijk het oorspronkelijke paradijs van de onderwereld uit, waar alle 
geheimenissen waren opgeslagen. Uribir en Iyowb, oftewel URIM en THUMMIM, en hun 

volgelingen, de indianen, moesten uitgeroeid worden. Hier zou het Romeinse gezag voor zorgen.

De ZUWR maakt korte metten met deze bruid en hoer, en zal opnieuw de URIM en de THUMMIM 
in het volk planten. Het volk zal teruggeleid worden tot de Iyowbitische fundamenten, om zo 



opnieuw de THUMMIM binnen te gaan.

Hoofdstuk 11. De Rachab-Leviathan Samenzwering Als De Vader-Zoon Relatie

De mensheid was geworpen in de YEOR, de put van de vuurrivier, overgeleverd aan Saturnus, de 
kinderverslindende god van de Romeinen (Cronos, Moloch). Hier werden de kinderen tot slaaf 
gemaakt in deze 'poel des vuurs'. Dat wat in de lucht hangt, de Jezus-geest, is het geslachtsdeel van 
Saturnus. De aarde werd hierdoor verkracht, zoals Behemoth de aarde verkrachtte door de 
Leviathan. Jezus moest aan het hout, aan de boom, gespijkerd worden, zodat hij de rol van de slang 
van de boom der kennis in het paradijs kon uitbeelden, als Lucifer. In het diepere vuur werd de 
URIM verborgen gehouden. Lucifer was in het Aramees de drager van de URIM, oftewel de 
bewaker van de URIM. Dit was het zegel van de URIM. Dit zegel moet verbroken worden. Jezus is 
de naam die het onderbewustzijn telkens uitspreekt om ons in slaap te houden.

JEZUS-SLANG-KIP is het drievoudig zegel wat de URIM verborgen houdt. De kip werd een slang, 
en toen een mens, om de mensheid van de URIM af te houden. Het zegel richtte een georganiseerde 
religie op. Lucifer had zijn troon boven die van God gezet.

Daarom zal Jezus weer sterven en weer verbroken worden om plaats te maken voor de URIM. De 
wereld is namelijk opgesloten in de eeuw van de schaapherder. In het Orionse geschrift 'Jager van 
de URYA' staat :

'Met de zachte, donzige veren van de bruids-vogels is hij bekleed,
Hij richt zijn boog omhoog,

Om de luchtgoden neer te halen,
Hij jaagt de schaapherder-vogels neer,

Hij richt zijn pijlen zonder genade,
Hij jaagt voor de Urya,

Hij is de Thummim'

De relatie Vader-Zoon Christus was een Babylonische truc van lang geleden, een truc tussen 
Rachab, de vader, en Leviathan, de zoon. Christus, Leviathan, was niets anders dan het 
geslachtsdeel van de Rachab. Dat ging ongeveer zo :

Rachab : Zeg, ik heb een plan.

Leviathan : Laat me het eens weten.

Rachab : Nou, ik heb een plan om de regering in te komen, tot het besturen van alle mensenzielen.

Leviathan : Vertel het eens.

Rachab : Nou, jij gaat naar de aarde, en je noemt jezelf Christus, en je zegt dat jij de zoon van God 
bent, van mij dan, hè, en dat niemand tot de Vader komt dan door jou.



Leviathan : Machtig.

Rachab : Nou, en dan zend je ook nog eens even jouw geest die hen kerken laat bouwen, en hen laat 
verkondigen dat zonden door jou vergeven kunnen worden, omdat jij voor hen bent gestorven, en 
dat goede werken, het toetsen, en boetvaardigheid op een lager plan worden geschoven. We kunnen 
het namelijk niet hebben als mensen tot de Urim en de Thummim gaan komen. Dan gaan we eraan, 
Jopie.

Leviathan : Ja, vader.

Rachab : En als je dan maar om de donder en de bliksem hen niet laat weten dat jij Leviathan bent, 
okay, Jopie, want dan hebben we de poppen goed aan het dansen. Begrepen ?

Leviathan : Ja, vader.

Rachab : Ik zal hen wel even een boek laten schrijven zodat alles in kannen en kruiken komt, en als 
ze zich niet aan dat boek houden, dan laat ik hen uit de weg ruimen. Wij eisen volkomen overgave.

Hoofdstuk 12. Sefanja En De Geheimenissen Van De URIM

In deze dagen zal Leviathan uit de hemelen vallen, uit de lucht, uit de wolken, met al zijn Christus 
artikelen. Christus was het product dat hij verkocht, om de mensheid tot slaaf te maken, in slaap te 
sussen, opdat ze de URIM, de eigen verantwoordelijkheid, zouden vergeten.

Rachab-Behemoth-Saturnus

Ook Rachab zal ontmaskerd worden en vallen. Deze twee monsters hebben het georganiseerde 
christendom opgezet, als een grote religieuze markt, de Babylonische markt. Wij moeten een beter 
beeld op Christus krijgen, en gaan zien dat het een groot zegel is waar de gelovigen doorheen 
moeten. Het is het sluier dat voor de URIM hangt, en veel van die kwaliteiten draagt. Het is de 
Leviathan die de waarheid iets heeft verdraaid, opdat de heiligen hun doel zouden missen. Hij 
mengde waarheid met leugen. Dit staats-apparaat werd het apparaat van vervolging. Jezus was het 
apparaat van de aanklager, die iedereen op zijn eigen manier kon neerzetten, om de arena compleet 
te maken. Het volk moest verdeeld en verscheurd worden.

Iyowb voorzag de komst van Rachab (Behemoth) en Leviathan op deze manier.

Telkens weer in het Oude Testament staat er in het Aramees dat God oordeel zal brengen door de 



URIM. Zo ook in het boek Sefanja.

1.

2 Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des HEREN. 3 Ik zal 
wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels.

Dit vers is een oorlogs-verklaring aan de luchtgoden, het gevogelte des hemels. Wegvagen is 
ABRA in het Aramees, wat ook transporteren betekent, vertrappen, inruilen en bedriegen 
(verraden). Dier is BIR, BIRA, wat vee betekent, en vogels is PARHA, PARAHTA.

4 Ik zal mijn hand (YAD = mannelijk geslachtsdeel) uitstrekken tegen/ vestigen in Juda en tegen 
alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam 
der afgodsdienaren met de priesters, 5 en hen die op de daken zich nederbuigen voor het heer des 
hemels, en die zich nederbuigen en zweren bij de HEERE en zweren bij hun Moloch; 6 ook hen die 
van de HEERE afvallen, en die de HEERE niet zoeken noch naar Haar vragen. 
7 Zwijg voor het aangezicht van de HEERE HEERE, want nabij is de dag des HEEREN; want de 
HEERE heeft een offermaal bereid; Zij heeft zijn genodigden geheiligd. 8 Het zal geschieden ten 
dage van het offermaal des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de 
koningszonen en over allen die uitheemse kleding dragen. 9 Ook zal Ik te dien dage bezoeking doen 
over allen die over de drempel springen, die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. 
10 Het zal geschieden te dien dage, luidt het woord des HEEREN, dat er een luid geschreeuw zal 
zijn uit de Vispoort en een gehuil uit de Nieuwe stad en een luid gekraak van de heuvels. 11 Huilt, 
gij inwoners van de Vijzel, want al het kramersvolk gaat te gronde en alle geldwegers worden 
uitgeroeid.

JUDAH is in de diepte het centrum, de onderbuik, de belijdenis van zonden. Hier brengt God het 
oorspronkelijke besneden mannelijke geslachtsdeel terug als een verbindings-schakel in het 
lichaam, als een teken van oordeel. Baal (Aramees : BEL, BALA) betekent : Bruidegom, 
mannelijke echtgenoot, Heer, Meester. Deze wordt uitgeroeid. De bruidegom zal niet meer heersen 
in JUDAH. Het mannelijke paradijselijke geslachtsdeel met de goddelijke verlamdheid zal 
terugkeren tot JUDAH, tot de plaats van smekingen. JUDAH wordt tot een mannelijk geslachtsdeel, 
en komt dus ook met de URIM. God zal de bruidegoms-afgoderij uitroeien. In vers 18 zien we in 
het Aramees de URIM verschijnen om alles te vernietigen :

14 Nabij is de grote dag des HEEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEEREN; 
bitter schreeuwt dan de held. 15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en 
van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, 
een dag van wolken en van dikke duisternis, 16 een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw 
tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. 17 Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat 
zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de HEERE gezondigd, en hun bloed zal worden 
uitgestort als stof en hun ingewand als drek. 18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen 
redden op de dag van de verbolgenheid des HEEREN. Door het vuur (Aramees : URIM) van zijn 
naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal ZIJ 
alle inwoners der aarde bereiden.

Krijgsgeschreeuw is in het Aramees 'eeuwig krijgsgejoel' : QUH, QUT. In het Hebreeuws is dit 
TERUWAH, krijgsgejoel, overwinningsgejoel en een alarm. God installeert dit alarm door de 
URIM.

2.



4 Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de middag 
verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden. 5 Wee u, bewoners der zeekust, volk der Keretieten! 
Het woord des HEEREN is tegen u, Kanaän, land der Filistijnen, en Ik zal u te gronde richten, zodat 
er geen inwoner meer zal zijn. 6 De zeekust zal worden tot weideplaatsen, tot putten der herders en 
tot kooien voor schapen. 7 De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda; 
daarop zullen zij weiden; in de huizen van Askelon zullen zij zich des avonds legeren, want de 
HEERE, hun God, zal acht op hen slaan en een keer in hun lot brengen. 8 Ik heb gehoord het 
gesmaad van Moab en het gehoon der Ammonieten, waarmede zij mijn volk smaadden en zich 
verhieven tegen hun gebied. 9 Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de HEERE der 
heerscharen, de God van Israël, voorwaar, Moab zal aan Sodom gelijk worden, en de Ammonieten 
aan Gomorra, een veld van distelen en een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid. Het 
overblijfsel van mijn volk zal hen plunderen en de rest van mijn natie hen erfelijk bezitten. 10 Dit 
zal hun wedervaren voor hun overmoed, want zij hebben gesmaad en zich verheven tegen het volk 
van de HEERE der heerscharen. 11 Geducht zal de HEERE tegen hen wezen, want Zij zal alle 
goden der aarde doen wegteren, en voor Haar zullen zich neerbuigen, ieder uit zijn plaats, alle 
kustlanden der volken.

De kust, in het Aramees : het touw, de valstrik, de vlam, HBEL, zal ten dele vallen aan het 
overblijfsel van JUDAH. In de duisternis zullen zij neerliggen, hun zwakheid hebben, als de 
goddelijke verlamdheid, in de tenten van Askelon. Ook betekent het in het Aramees : 'Neerliggen 
met het vee.' Askelon is de weegplaats : 'Ik zal gewogen worden.' Ook is het de vlam van 
beruchtheid, van schandelijke criminaliteit. JUDAH zal het Filistijnse Askelon innemen. Askelon is 
een deel van Kanaan, het beloofde land.

Het krijgsgejoel van hoofdstuk 1 is gericht tegen de hoge hoektorens, ook : hoekstenen 
(christussen). In hoofdstuk 2 krijgt JUDAH de kust, wat in het Hebreeuws ook touwen betetekent, 
en pijn van slaven-arbeid, torment, wat vergeleken kan worden met de komst van de URIM. Het 
betekent ook verbinding, en vernietiging. JUDAH ontvangt de HBEL, de URIM, en wordt 
teruggebracht tot de goddelijke verlamdheid, tot de THUMMIM. Askelon betekent 'wegen' en 
'toetsen'. Daarom moet JUDAH Askelon innemen, en daar tot de THUMMIM komen, het 
neerliggen met het vee.

De kust zal worden tot kooien van bokken (ANA) in het Aramees (GZAR, GZARA), wat ook 
oordeelsplaatsen betekent, plaatsen van de wet, en van het mes, slachting. In het Hebreeuws van 
kleinvee. Dit zijn allemaal onderdelen van de URIM.

3.

1 Wee u, weerspannige, bezoedelde, verdrukkende stad! 2 Zij hoort naar geen roepstem, zij neemt 
geen kastijding aan; op de HEERE vertrouwt zij niet, tot haar God nadert zij niet. 3 Haar vorsten in 
haar midden zijn brullende leeuwen; haar rechters zijn avondwolven, zij laten niets over tot de 
morgen. 4 Haar profeten zijn woordenkramers, mannen die trouweloos handelen; haar priesters 
ontwijden het heilige, zij doen de wet geweld aan. 
5 De HEERE is rechtvaardig in haar midden; Zij doet geen onrecht; elke morgen geeft Zij haar 
recht; als het licht wordt, blijft het niet uit. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. 6 Ik heb 
volken uitgeroeid; vernield zijn hun hoekstenen (CHRISTUSSEN); Ik heb hun straten verwoest, 
zodat niemand er meer door gaat; hun steden liggen in puin, zonder mensen, zonder inwoners. 
7 Ik zeide: Vrees Mij toch, neem tuchtiging aan; dan zal haar woning niet uitgeroeid worden 
volgens alles waarmee Ik over haar bezoeking zal doen. Evenwel, zij waren er vroeg bij om al hun 
boze daden te bedrijven. 8 Daarom, wacht op Mij, luidt het woord des HEEREN, ten dage dat Ik zal 
opstaan tot de buit; want mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen 
mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn naijver zal de 



ganse aarde verteerd worden. 
9 Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des HEEREN 
aanroepen; opdat zij Haar dienen met eenparige schouder. 10 Van gene zijde der rivieren van 
Ethiopië zullen mijn aanbidders, mijn verstrooiden, mijn offer brengen. 11 Te dien dage zult gij u 
niet behoeven te schamen over al de daden waarmede gij tegen Mij hebt overtreden, want dan zal Ik 
uit uw midden uw hoogmoedig juichenden verwijderen. En voortaan zult gij niet meer overmoedig 
zijn op mijn heilige berg. 
12 En Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk, en wie schuilen bij de naam des 
HEEREN. 13 Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen noch leugen spreken, en in hun 
mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, want zij zullen weiden en nederliggen, zonder 
dat iemand hen verschrikt. 
14 Jubel, dochter van Sion; juich, Israël; verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van 
Jeruzalem! 15 De HEERE heeft uw gerichten weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De 
Koning Israëls, de HEERE, is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen. 16 Te dien dage zal 
tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, laten uw handen niet slap worden. 17 De HEERE, 
uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Zij zal Zich over u met vreugde verblijden; Zij zal 
zwijgen in zijn liefde; Zij zal over u juichen met gejubel. 
18 Wie bedroefd zijn, ver van de feestvergadering, zal Ik samenbrengen; zij behoren toch bij u. Als 
een last drukt de smaad op hen. 19 Zie, Ik zal te dien tijde afrekenen met al uw verdrukkers, maar Ik 
zal het hinkende verlossen en het verstrooide zal Ik verzamelen; Ik zal tot een lof en tot een naam 
stellen hen, wier schande was over de gehele aarde. 20 Te dien tijde zal Ik u doen komen, namelijk 
ten tijde dat Ik u verzamelen zal. Want Ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken 
der aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer zal gebracht hebben in uw lot, zegt de HEERE.

Belangrijk is het voor een profeet om de Sefanja steen te dragen voor het herstel van de URIM 
steen, en de JUDAH steen, om het paradijselijke mannelijke geslachtsdeel van JUDAH in de 
onderbuik te ontvangen, tot verovering van Askelon. Dit alles tot meer zicht op de URIM.

URIM-HBEL-ASKELON

Als een heilig relikwie opgesteld voor JUDAH om te toetsen. Dit zal de plaats van het belijden van 
zonden, en van de smekingen, herstellen. Dit is belangrijk tot verdere overwinning van de Valse 
Christus, en de Christus-afgodendienst, de misleidingen van de Leviathan.

Hoofdstuk 13. SEPTUS En De Code Van Baal



Psalm 77: 3 - "Mijn ziel weigert zich te laten troosten."

Ook Iyowb liet zich niet troosten, en Jakob liet zich niet troosten toen Jozef's kleed naar hem was 
gebracht.

Hebreeen 11 : 35-40 –

“Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze 
uitzagen naar een betere opstanding. 36 Weer anderen kregen te maken met bespotting en geseling, 
zelfs met arrestatie en gevangenschap. 37 Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd, of stierven 
door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, 
vernederd en mishandeld. 38 Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich 
in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. 39 Al deze mensen, die van 
oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 40 omdat 
God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten 
bereiken.”

Door troost kan het kruis van je afgenomen worden, voortijds, zodat je het doel mist. Dit gebeurt 
veel vandaag de dag. Troost is een heel gevaarlijk iets. Zoals ook het goddelijke huwelijk gevaarlijk 
is, wat het woord 'Baal' inhoudt. Het heeft te maken met een huwelijks-cultus. Baal betekent 
bruidegom en mannelijke echtgenoot, Heer en Meester, en stond gelijk aan afgoderij. Het zou zijn 
als in de dagen van Noach. Ze zouden eten, drinken en huwen, maar de Heere niet kennen. Waar 
wij leven is het rijk van de Trooster en de Bruidegom, om het kruis en de bittere kruiden in ons te 
doven. Het is gezonden om de ANAQ, de heilige halsketen van ons te roven. Wij zijn in gevecht 
tegen deze “troost-vogels”. 

Baby-christenen worden vaak verwend, krijgen volop troost, wanneer ze de Heilige Geest 
ontvangen. Maar de Heilige Geest wil hen leiden tot de wildernis, daar waar die troost niet is, maar 
een bitter kruis, een bittere halsketen. Ook de Bruid leidt tot de wildernis. Verderop in de wildernis 
moeten wij deze Baal-klederen afdoen, en de Heere ontmoeten als een wild beest, de URYA. De 
URYA kun je niet 'rondbazen'. Wij moeten af van al die romantische beelden over God, alsof wij op 
gelijke lijn met God zouden staan. Wij moeten lege vaten zijn. Mensen denken vaak veel te 
goedkoop over God, alsof God een hoer is. Maar … zeggen ze dan … De bruid moet voorbereid 
worden voor de bruidegom … Dus op een bepaald moment zou het moment van de bruiloft 
aanbreken … Allemaal waar, maar we moeten dieper de wildernis in, en onze bruids-klederen en 
bruidegoms-klederen af te leggen. Wij zijn geen baby-christenen meer. Hoever willen wij met God 
gaan ?

De Bruiloft kan de kastijding uitdoven. De bruiloft is waar vele boze geesten huizen, als een 
schuilplaats tegen de toorn van God. Daarom trad Sefanja hier tegenop. Troost kan werken als een 
drug. Het kan je afhankelijk maken en lui, zodat je met het kruis niet verder komt, en daarom niet 
groeit.

Wanneer we tot de URYA komen, moeten we alle huwelijks-bindingen afleggen, Baal achter ons 
laten. We moeten de MAZONA-steen van scheidings-arbeid in ons leven accepteren. Dit is de 
arbeid vanuit het kruis. De Wet, de TOWRAH, is de goddelijke scheiding waar elke oordeels-
profeet doorheen moet. Hierin sterft zijn geest af, en ontvangt de oordeels-profeet de Heilige Ziel en 
de bittere kruiden. Prosperity, troost sterft af, opdat de oordeels-profeet binnentreedt in de heilige 
armoe en de heilige honger en verhongering (het heilige vasten). Zo ontkomen we aan de 
vetmesting die in de fokkerij van Baal heerst. De Baal moet afbranden.

De Trooster moet in ons afsterven, zodat we meer zicht op het kruis gaan krijgen, meer zicht op de 
halsketen en de ringen en piercings van de heilige slavernij, om aan de slavernij tot Baal te 



ontkomen. De oude profeten voorzagen de huwelijks-cultus die zou komen en zijn climax zou 
hebben in de Jezus Christus cultus en de cultus van de Heilige Geest, de Trooster, de cultus van de 
Bruidegom en de Bruid, de kerk, de cultus van Baal. Iyowb zag de Behemoth (Rachab) en de 
Leviathan komen, en God vroeg aan Iyowb die te temmen en te berijden. God vroeg hem deze 
beesten te beteugelen. De esoterie is niet vies van mythologie. Het gaat erom alles in de juiste 
hokjes te krijgen, op de juiste plaats. Mythologie is vaak onzuiver, maar bruikbaar, als een erfenis 
die gezifd moet worden. Vandaaruit mag er transformatie komen. Wij moeten hogerop komen.

De Trooster is een varkens-rat die mensen lui en tuchteloos maakt. De Trooster zal je vertellen dat 
er niets aan de hand is met het christendom. De Trooster was door de staat opgezet om mensen in 
slaap te houden. God zond Zijn Trooster, als een simulator, als een eerste waarheid, maar die zou 
moeten leiden tot de volle waarheid van het kruis en van Pasen. Het stopt niet met Pinksteren. Het 
stopt niet met troost. Troost is voor baby-christenen die nog niet aan vast voedsel toe zijn. Zij 
drinken alleen nog maar de melk van de moederborst. In de hogere levels moet je troost verslaan, en 
weigeren getroost te worden. Dit is een goede oefening die de poorten van het kruis zullen openen, 
opdat je daar als oordeels-profeet kunt binnengaan om het oordeel over jezelf te ontvangen, een 
beschikking waarin je tot God's eeuwige heilige slaaf wordt gesteld, het eeuwige juk, tot verdere 
ingang in God's mysterieen. Wij moeten ten diepste gebroken worden aan het kruis om hierdoor 
binnen te gaan. Wij moeten gedreven worden tot de hopeloze, bittere tranen van Iyowb van het 
bittere kruid, om zo een kind van de heilige verdoemenis te worden. Dit pad zal ons veel dieper 
leiden dan het pad van troost.

Velen blijven steken bij de Trooster, en beginnen hierin een handeltje. Zo komen ze onder God's 
oordeel. De markt van de Trooster is één van de grootste en afschuwelijkste Babylonische markten 
die de wereld ooit heeft gekend, om mensen te leiden aan de voeten van Baal, de Bruidegom. De 
Trooster is een groep vrouwen met ramshorens. Zij maken vele slaven voor Baal. De Trooster was 
er al in het Oude Egypte. Het Oude Indiaanse Continent (Amerika) is met haar verentooien een 
beeld van de overwinning over de luchtgoden, de vogels des hemels, en ook over de Trooster. Het is 
tijd dat de zegelen van de voorouders gebroken gaan worden. De duivel had overal zijn 
verdraaiingen laten plaatsvinden. Ook het gehele christus-verhaal en het heilige geest verhaal is 
verschrikkelijk demonisch. Wij moeten onze weg hier doorheen zien te vinden, en komen tot de 
diepere structuren hierin. Zink er maar in weg, en grijp het nieuwe leven.

Laten we beseffen dat al deze mannelijke superioriteit, de patriarchie, deze dingen als een code 
hadden opgesteld. De code moet verbroken en veranderd worden. Deze code was geinspireerd door 
de geest van SEPTUS.

Hoofdstuk 14. Amos En De Geheimenissen Van De URIM

Ben-Himmon/ Tophet, de plaats van de kinder-oorlogen (kinder-gladiatoren) moet veroverd worden 
voor de URIM. In het Aramees zijn de URIM en dit dal aan elkaar verbonden. Hier werden 



kinderen aan Moloch en Baal geofferd (De kinder-etende vadergod, en de Heer der bruidegommen). 
Dit wordt ook als de poort van de hel beschreven. Deze plaats moet dus ingenomen worden. 
Oorspronkelijk was dit behorende tot de URIM om de eerstelingen te testen. URIM brengt :

-tucht
-training
-instructie
-scheiding

YEOR behoort ook tot de URIM, dus dit gebied zal ook veroverd moeten worden. YEOR is de 
diepte waarin de mens na de zondeval terecht kwam, een plaats met vele gradaties. Deze plaats 
werd in stand gehouden door het gelegaliseerde Woord van de God van de Staat. De Levieten 
hadden strijd te voeren tegen het HSAR-vee van dit Woord, logos-geesten, en moesten dit 
demonisch vee offeren (letterlijk : aanhangsel van de lever).

Amowc (Amos) was een NAQED, een veehouder, een piercer, aanbrenger van merktekenen, van 
vee, door kastijding. Zijn naam betekent letterlijk : last, lastendrager, of aanbrenger van last. Hij 
kwam om PTGM te brengen, oordeels-uitspraak.

1 : 2 – De Heere brult als een leeuwin (URYA)
• Brullen = NHM in het Aramees, wat overwinnings-gebrul betekent.

3 : 8 – De URYA heeft gebruld, als de brenger van vrees.

3 : 4 – Gebrul van de URYA is het bewijs dat er prooi gevangen is, als een merkteken.

: 5 – SEPPAR, SEPPRA, gevogelte, wordt gevangen in de PAHHA, valstrik, door MOWQESH, 
verleiding, misleiding, aas. Zo worden de luchtgeesten overwonnen en overmeesterd.

: 6 – De bazuin roept, roept namen, om te 'ZUW' = overtuigen, innemen, doen trillen, slaan

: 7 – De Heere openbaart/ maakt naakt/ brengt in ballingschap/ maakt : GLY
Hij doet dit met zijn Levitische/ profetische slaven, de EBED. Dit zijn profeten, NBIA in het 
Aramees.

Hij openbaart RAZ, mysterie, allegorische uitleg, typologische symbolen, sacramenten.
Openbaring staat dus gelijk aan naakt in ballingschap gaan, en dit is in Yechezqel de opslagplaats 
van MAYIM, het goddelijke zaad. Yechezqel kwam tot de naakte ballingen, GOWLAH, van 
TELABIB, wat de geprezen opslagplaats van de vloed, van MAYIM, betekent, aan de brandende 
oer-rivier KEBAR (CHEBAR) van vermenigvuldiging, van het vele, om groot te maken (Aram.: 
NHAR, NAHRA, rivier van vuur). Aan deze rivier kreeg Yechezqel zijn openbaringen. Hij bleef 
afgezonderd daar, als een woesteling. God maakte van hem een TSAPHAH, een spion, in de 
onderwereld-gevangenis van YISRAEL. Hij kwam daar om YTB, YTIB, om te belegeren (besiege), 
om hen te bezitten, bezeten te maken, als een demoon. Zo diep ging dat oordeels-profetenschap. Dit 
heeft te maken met het komen tot de rivier van de URIM, om zo Openbaring te krijgen. De URIM 
wil ons inwijden in de graden van profetie. Hier moeten we leren het goddelijke zaad te ontvangen. 
God wil de oordeels-profeet niet dom houden, maar maken tot een listige spion, als een geoefend 
indiaanse jager en strijder. De Yechezqel-graad is een hoge graad in de Iyowbitische graden van de 
THUMMIM, tot het volkomen herstel van de URIM. Dit is een graad van de spionnen. TSAPHAH-
Iyowbieten hebben geleerd met de MOWQESH te werken : verleiding, misleiding, aas. Zo leiden ze 
hun prooi tot de PAHHAH, de valstrik. De Amowc-graad in de Iyowbitische graden is de graad van 
veehouder, het piercen en het aanbrengen van merktekens.



GLY is het geheim van creatie : 
OPENBAREN – NAAKT MAKEN – IN BALLINGSCHAP NEMEN – MAKEN = 
OPSLAGPLAATS VAN MAYIM

Amowc 4 – Koeien/ Kalveren van Basan zullen gevangen en getrokken worden door jagers en 
vissers in de grondteksten, door DUWGAH = vishaken, visgerei. In het Aramees zijn runderen, 
TOR, TAWRA, ook nauw verbonden met onreine vissen. Vissen hebben in de Hebreeuwse 
grondtekst te maken met creatie en vermenigvuldiging, vruchtbaarheid, en daarom met MAYIM.

Amowc 5

25 Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls? 

26 Ja, gij droegt de tent van uw Moloch, en den Kijûn, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf 
hadt gemaakt. 

27 Dus zal Ik u in ballingschap voeren, – voorbij Damascus – zegt de HERE, wiens naam is God 
der heerscharen.

Hier zien we de aankondiging van de Paulinische ballingschap, waarin de Heere hen zal 
overleveren aan de MOLOCH die zij hadden verkozen. Kijun betekent 'een beeld van vestiging', 
oftewel zij zouden gedreven worden tot het beeld van het beest, de 66-Bijbel. De komst van Jezus 
Christus en van Paulus was het oordeel over een ongehoorzaam volk. Zij werden tot deze 
slavenmeesters aangesteld.

Tsephanyah (Sefanja) streed tegen de hoekstenen, de bedekkende stenen, wat zowel Yeshua als 
Yisrael zijn. Yisrael is het voorhoofd, oftewel het topje van het hoofd. Dit moest besneden worden 
om de URIM te ontvangen. Maar het volk wilde niet besneden worden, en God gaf hen eraan over. 
Hier heb je je Jezus Christus, je Moloch en je windgod. Zij wilden geen openbaring ontvangen, en 
bleven zo blind. Het Nieuwe Testament kwam tot een oordeel. God gaf hen over aan hun 
misleiding.

Hoofdstuk 15. De Griekse URIM En THUMMIM

De URIM is een arena waar alle dingen getoetst worden, waarin de THUMMIM zich openbaart als 
het perfecte. Daarom moeten wij de Amazone-stad Efeze innemen, die een arena-stad is. Efeze 
moet onderworpen worden aan de URIM, als een deel van de URIM. De URIM is een slavenjuk, 
ook een vechtslaven-juk. In Efeziers wordt de vechtslaaf-uitrusting besproken, de uitrusting van de 
gladiator. Het komt er een beetje op neer wat 2 Korintiers 10 : 5 zegt :

'de redeneringen en elke schans die tegen de kennis (Grieks : GNOSIS) van God wordt 
opgeworpen, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen tot het horen en gehoorzamen, 
HYPAKOE, oftewel de heilige slavernij.'



Hier gaat het dus om. Het is een heilige vechtslavernij, een heilig gladiatorenschap. Hieraan moet 
alles getest worden. Amazonen lieten ook jongetjes tegen elkaar vechten in de kinder-arena's, vgl. 
Ben-Hinnom, het dal TOPHET. Dit moet dus weer aan de URIM onderworpen worden. Ook 
Yakowb en Esav (Aramees : Suw) waren in de grondtekst vechtslaven. Wij ontkomen hier niet aan, 
want juist ook moeten wij ons toeleggen op de kinderlijkheid en het lijden.

De Nieuwe Openbaring III, 5

Aan Efeze

6. Schrijf aan het tweede Efeze : Gij architecten van het huis Gods, gij hebt de bouwstenen van zijn 
nieuwe gemeente gelegd, en het kwade weggesneden. Gij haat het kwaad zoals de Heere het kwaad 
haat, en daarom heeft de Heer u een zuiver altaar gegeven. 7. Ook hebt gij Zijn ijs niet veracht, 
maar laat niemand zich opblazen in kennis. Legt u toe op de kinderlijkheid en het lijden, opdat gij 
uw zielen zult behouden in de dag des heeren. Die dag zal komen als een vuur. 8. Slijpt en wast uw 
kennis dan aan het kruis des heeren, zodat het u niet aangerekend wordt op die dag. Gij dan zult de 
vruchten des levens eten, indien gij de wortels van de boom kent. Zo zult gij zalig wezen en de 
Heere zal u Zijn steen op uw voorhoofd geven, en u laten eten van het allerheiligste manna. Dit dan 
is het Tweede Woord.

Ook Yechezqel werd tot een gladiator gemaakt, en kwam tegenover Tyrus te staan, Tsor, wat 
vastbinder betekent, mes en belegering. Yechezqel kwam tegenover dit gevallen demonenkind te 
staan die bekleed was met juwelen van de paradijselijke onderwereld, goddelijke wapenen. De vorst 
van Tyrus werd verbannen, weggedaan uit het binnengedeelte (GAW, GAWWA) van de sieraden 
van de URIM waar hij leefde. Hij was een cherub, een beschermer van de ark. De ark is het beeld 
van de goddelijke verlamdheid, het mannelijk geslachtsdeel. Yechezqel moest Tyrus verslaan, zijn 
scalp nemen, en de sieraden van de URIM grijpen.

De broer van Mozes was de brenger van de URIM. Zijn staf veranderde in TANNIYN, Leviathan, 
zeeslang, om de valse Leviathan van PAROW te verslinden. Leviathan (TANNIYN) wordt tot 
OKLAH, een kip, kippenvlees, in de grondteksten. Zo is dit dus niet alleen een gevecht tussen 
slangen, maar ook een kippengevecht.

Gladiatoren werden op gladiatoren-scholen opgebracht voor de gladiatoren-spelen, omdat de 
Romeinse bestuurders leefden volgens een geheime wet die hen het volk onder controle liet 
houden : 'Brood en Spelen', vgl. de geheime wet van de Illuminatie : 'Verdeel en Heers'.

2 Korintiers 10

6 En gereed hebben, wat dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid 
zal vervuld zijn. (Statenvertaling)

6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. 
(NBG)

Gehoorzaamheid is weer HYPAKOE = horen en gehoorzamen = heilige slavernij. Deze moet 
'volkomen, vervuld' worden, PLEROO = perfect = THUMMIM. Vanuit de THUMMIM brengt 
onze slavernij tot God en ons vechtslaaf-juk ons in actie.

HYPAKOE en PLEROO is de Griekse URIM en THUMMIM.



Hoofdstuk 16. Efeze

Efeziers 1 : 23 – De volkomenheid is in zijn lichaam (BASAR, Hebreeuws) die alles in allen heeft 
vervuld (PLEROO, Grieks).

In het Aramees en Hebreeuws is het lichaam het mannelijk geslachtsdeel, de goddelijke 
verlamdheid, wat vervuld is, volkomen gemaakt is, door PLEROO, wat THUMMIM is in het 
Aramees en Hebreeuws. De Heilige Geest is zelf het zegel wat de THUMMIM verborgen houdt, en 
dat zegel moet verbroken worden, zoals in het boek van Iyowb, het boek van de THUMMIM.

Jezus is het zegel van de URIM, en de Geest is het zegel van de THUMMIM. Mensen die Jezus en 
de Geest gaan verafgoden als eindpunten en doelen op zich hebben zo de URIM en de THUMMIM 
veracht, en worden door de luchtgeesten voortgedreven als gladiators tegen elkaar. Boven alles 
moeten wij de THUMMIM gaan ontvangen, na het ontvangen van de URIM.

Mattheus 7 : 14 – De THLIBO (de wijnpers, het vertrapt worden als druiven) is de weg tot de 
Levende Ziel, ZOE. ZOE komt van ZAO, de levende wateren, het levende MAYIM, het goddelijke 
zaad, wat de ziel in werking zet, doet opleven. De wijnpers leidt hier naartoe, als in APAGO, wat 
wegleiden naar de gevangenis/ kastijding betekent.

De heilige slavernij, PISTIS, horen en gehoorzamen, is de kracht om te creeeren – Mattheus 8 : 13.
Veel vertalingen zeggen alleen maar : 'Ga heen, u geschiede naar uw geloof.' En daarop werd de 
hoofdman genezen. In 11 : 30 moeten we ZYGOS ontvangen, het heilige slavenjuk.

APHIEMI wordt vertaald als vergeving, maar in de grondtekst is het veel meer :
-wegzenden, verbannen
-alleen laten
-negeren
-het lijden dragen
-toestaan, toelaten
-laten sterven
-de vriendschap verbreken

Nu had een heer iemand schuld kwijtgescholden, maar die persoon wilde de schuld van iemand 
anders niet kwijtschelden. Toen liet de heer deze persoon opsluiten in de BASANISTES, de 
gevangenis van de URIM, van de zwarte steen, de test-steen, de aanraak-steen. Hier zou hij 
gekweld worden totdat hij APODIDOMI zou hebben bereikt :
-de prijs hebben betaald
-de waarheid hebben beleden door kwelling/ inquisitie/ interrogatie
-terug hebben gegeven wat gestolen is
-de plichten nagekomen hebben, alles goed hebben gemaakt wat verkeerd ging, alles hersteld 



hebbende wat kapot ging
-beloften hebben gedaan onder ede

Mattheus 18

Zo zal God dus doen met een ieder die geen genade toont, terwijl wel genade was bewezen tot hen. 
Dit is weer een tekst die laat zien dat er geen eeuwige verdoemenis is, alleen tijdelijke afbetaling.

BASANISTES komt tot einde wanneer de APODIDOMI is vervuld.

Mattheus 7 : 7

'Vraag, AITEO = SMEEK, en u zal gegeven worden, DIDOMI = IN DIENST GEZET WORDEN/ 
SLAVENDIENST, ook : TOEGELATEN WORDEN.

Ook EFEZE betekent 'toegelaten worden'.

Mattheus 7 : 7 – 'Smeek en u zal toegelaten worden tot Efeze.'

Openbaring 2

1 Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze: 

Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren 
wandelt: 2 Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt 
verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en 
dat gij hen leugenaars hebt bevonden; 3 en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams 
wil en gij zijt niet moede geworden. 4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. 5 
Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar 
zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. 
6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat. 

7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. 

Wie overwint, hem zal Ik geven (DIDOMI) te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods 
is.

Boom des Levens is de XYLON van ZOE, gevangenschap van de Levende Ziel, slavenjuk van de 
Levende Ziel. Dit zou ontvangen worden na overwinning, NIKAO, door de Wetten toe te passen tot 
overwinning komen. De XYLON van ZOE was in het midden van PARADEISOS, jachtvelden, 
plaats van wilde dieren.

Dan wat woorden in het boek EFEZIERS :

EULOGEO/ EULOGIA betekent 'gezegend' maar ook geprezen. De EKLEGOMAI zijn de 
uitverkorenen, hen die apart gezet zijn om de voorrechten van God te ontvangen.

Voor de grondlegging van de wereld = KATABOLE, wat zaadinbreng in de baarmoeder betekent.

HWEOTHESIA = Als zonen/ kinderen geadopteerd worden, de Adopteerder, doen neerbuigen



PROORIZO = voorbestemd, uitverkoren, merktekenen van de grenzen

Dat gij IN DIENST GEZET WORDT/ SLAVENDIENST = DIDOMI

Door APOKALYPSIS, naaktgemaakt worden, instructie

In de EPIGNOSIS, de correcte, precieze goddelijke kennis = ZUWR (Hebreeuws)

Dat gij de ELPIS zult zien = de VREZE, de verwachting van het KWAAD

De ELPIS van KLESIS = het vrezen van de roep/ roeping.

Hoofdstuk 17. De Septuagint

De grondteksten kwamen in lagen :

1. Orions/ Profetische VU Taal
2. Aramees
3. Hebreeuws
4. Grieks

Nu is het zo dat Orions ook een soort mix bevat van Aramees, Hebreeuws en Grieks. Daarom blijft 
een taal zoals het Grieks gedeeltelijk van belang, en dient het gezifd te worden, terug tot de Orionse 
fundamenten. De Septuagint is het Griekse Oude Testament.

I Korinthe

1 : 1 – Paulus was geroepen, KLETOS = geroepen tot een jachtmaal.

: 2 – Tot hen die HAGIAZO zijn =
-reinigen door de vernieuwing van de ziel
-toewijding aan God
-afzondering
-boetvaardigheid



: 6 – Het getuigenis was BEBAIOO in hen =
-gevestigd
-bevestigd
-overtuigend, zekerheid, vastgemaakt

Verderop in de brief :

De apostelen waren :
MOROS = dwaas, goddeloos, onvroom (= niet religieus, zonder afgoderij)
PEINAO = leven in honger en armoede
GYMNETEUO = naakt

Nu gaan we de SEPTUAGINT bespreken.
Eerst wat Grieks/ Orionse woorden in het boek Iob (Job, Iyowb)

Iob 1

PESON
= vallen, goddelijke verlamdheid
= punt waartoe men altijd terugkeert na de jacht

GUMNOS
= naakt (in de baarmoeder)
= sleutel tot de baarmoeder

Iob 2

: 6 – Diabolos (Satan) mocht alles van Iob afnemen, behalve zijn ziel.

Iob 6

: 2 – ZUGO = weegschaal/ juk

Iob wil dat alle pijnen aan het juk komen, oftewel getoetst/ geordend worden door URIM.

Openbaring 12 : 18 – De draak blijft staan op het zand van de zee.
Iob 6 : 3 – Pijnen zijn gewichtiger dan zand van de zee.
Hij was in gevecht met de draak. Draak moest gewogen worden/ onder het juk komen.
Draak = oude slang, Leviathan, geslachtsdeel van de Behemoth, kip.

Iob 6 : 4 SEPTUAGINT – Want de pijlen van de Heere zijn in mijn lichaam, wiens geweld mijn 
bloed opdrinkt. Wanneer ik ga zal gaan spreken doorboren zij mij.

Pijlen = BELE = speren (Orions : rode speren)
= de wachter van de spraak, beheerst de spraak
= de heilige spraak-gebondenheid

: 7 SEPTUAGINT – Want mijn toorn kan niet stoppen, want ik onderscheid mijn voedsel als de 
OSMEN, geur/ odor van een leeuw, als walgelijk.

– Mijn ziel weigert het aan te raken.



De OSME(N) van de URYA, de URYA-OSME(N) verhongert hem =
heilige honger-slavernij

Hoofdstuk 18. De Septuagint En De Ontmaskering Van Het Jezus Christus Syndroom

'Plotseling was er een licht. Een soort UFO of spaceship hing boven het aardoppervlak. Wezens 
stapten uit. Er was contact gemaakt, maar met wie ? We hingen allemaal ineens tussen hemel en 
aarde, klaar om opgenomen te worden in dit reusachtige ruimteschip. Was Jezus teruggekomen ? 
Was dit de opname ? …'

Hoe zal dat eigenlijk gaan, de wederkomst ? Er wordt veel over gespeculeerd en zelfs over 
gevochten. Het is nogal een heet hangijzer voor sommige of zelfs veel mensen.

De 'wederkomst' zal in eerste instantie veel subtieler zijn, als een verruiming van bewustzijn, als een 
vergaren van lang verborgen kennis, als het open gaan van een archief. Zo zullen we langzaam 
overvloeien in een hogere dimensie. Oh ja, soms zullen er grote doorstoten zijn, en dan zal het 
allemaal weer wat rustiger worden, als eb en vloed, het wisselen van de getijden.

Kijken we naar de SEPTUAGINT, het Griekse Oude Testament, dan zien we Christus al komen 
opdagen in het boek Leviticus. De gezalfde priesters hadden de titel 'Christus' :
'o iereus o christos' =
de priester de christus

Het volk vroeg om middelaars tussen hen en God : koningen, priesters, christussen (gezalfde 
priesters).

Leviticus 4 : 5, 16 – de gezalfde priester, de Iereus Christos, waarvan het woord Iesous Christos 
komt, Jezus Christus, ontving het bloed van het kalf om het te brengen naar de tabernakel van het 
getuigenis, om verzoening te doen over de zonden. Door die offers (van een rund, lam of bok) 
werden de zondaars vergeven, door tussenkomst van de Iereus Christos. Maar vergeven, 
aphethesetai, van APHEIMI betekent ook 'toegelaten worden'. De zondaar krijgt door het offer een 
bepaalde Levitische inwijding. Dat is dus wat vergeving daadwerkelijk betekent.

Wat houdt dit nu ten diepste in ?

Natuurlijk wordt je niet vergeven door dieren te slachten en offeren door tussenkomst van een 
priester. Ten eerste gebeurt dit in de ERETS, de onderwereld. Dit vee is volgens de Aramese 
grondtekst demonisch vee, die bepaalde zonden voorstellen, die bepaalde leugens voorstellen. Die 
moeten het altaar op. Op die manier kom je vrij, waardoor je in een hogere Levitische graad komt. 
De Iereus Christos is de wachter van de tent, als een voorhangsel. Het is een priester die de URIM 
en de THUMMIM bedient, communiceert met God, omdat het volk geen profeten wilde zijn. Het 



volk gaf de URIM en de THUMMIM uit handen. Zo werd de Iereus Christos opgesteld als een 
vloek en een oordeel, als een sluier.

Dit gebeurde al veel eerder. Hiervoor moeten we naar de vijfde laag van de grondtekst :

1. Orions/ Profetische Vu taal
2. Aramees
3. Hebreeuws
4. Grieks
5. Latijn

De Latijnse grondtekst is de Vulgata. In de tuin van het paradijs, het park van VOLUPTAS = 
plezier, lusten, gaf de mens zich over aan de verkeerde en verboden lusten. Niet aan de lusten van 
het kruis, het juk, maar de lusten van de verboden vrucht. Hierdoor viel de mens uit het park van 
plezier, en werd er een cherub aangesteld met een vlammend zwaard ter bewaking. Vlammend = 
flammeum = rode sluier, oftewel het rode gordijn. Dit gordijn zou van de kerk een Nazi-beweging 
maken : “Alleen door Jezus Christus”, alleen door de dienstdoende priester, als een strenge code. Zo 
werden de geheimenissen van de URIM en de THUMMIM ondergesneeuwd. Nu moesten er 
onschuldigen sterven voor schuldigen, er moest een zondebok gevonden worden, als een cultus van 
vampieren, een duistere erfenis van het gebonden heidense voorgeslacht, die door de lusten van 
Baal helemaal in de knoop kwamen. Jezus Christus kwam voort uit dit duistere voodoo verleden 
van satanische rituele bloedoffers. Gelukkig kwam de Aramese grondtekst als een bevrijder, die een 
heel ander licht liet schijnen, en ook deels de Hebreeuwse grondtekst. God had ook detonators, 
bommen, geplaatst. Zo zal de Bijbel zichzelf opblazen.

Alles was een halve slag gedraaid : de onschuldigen die schuldigen (demonen) moesten offeren 
moesten plaatsmaken voor de schuldige demonen die onschuldigen zouden offeren. De duivel wilde 
afrekenen met de THUMMIM, voordat de THUMMIM de ingewijden in een nog hogere graad zou 
brengen. Daarom was de duivel afgezonden op Iob, de personificatie van de THUMMIM.

De Iereus Christossen, de Jezus Christussen, oftewel de gezalfde priesters, hadden een duister 
geheim. Het rode gordijn was geplaatst om mensen blind te houden, onder het zegel. De Iereus 
Christos werd al snel een staats-symbool. Mensen konden van hun schuld verlost worden door 
dieren te laten offeren door een Iereus Christos. Als men Iesous Christos niet aannam op de manier 
zoals de Staat en de Kerk het voorschreef, dan werd men opgesloten, gemarteld en vermoord. 
Mensen werden door het zwaard gedwongen om zich te onderwerpen aan deze nieuwe 
slavenmeester. De Bijbel was hierin de handleiding van de slaven van de Staat, het grote 
slavenboek. Men moest door de knieen van dit beest.

Men vergat dit alles te toetsen aan de URIM. Maar ja, de URIM was allang opgegeven. Men hechtte 
meer waarde aan wat de voorouders zeiden, en wat de regering zei. Men liep met de massa mee, en 
stelde mensenvlees tot een arm. Zo kwam het volk schaakmat te staan. Het was een stel voorourder-
aanbidders en regerings-aanbidders geworden. Religie ging hier vrolijk in mee.

De Aramese grondtekst moest ondergesneeuwd worden door de Hebreeuwse grondtekst, maar 
tegelijkertijd moest de Hebreeuwse grondtekst prijsgeven dat het over de onderwereld ging, de 
ERETS, alhoewel corrupte vertalers dit ook gewoon in 'aarde' vertaalden, 'land', 'grond'. Toen moest 
ook de Hebreeuwse grondtekst ondergesneeuwd worden door de Griekse grondtekst, maar juist de 
Griekse grondtekst, door de Septuagint, gaf de nekslag aan de Jezus Christus cultus. Door dit onder 
te sneeuwen kwam men met de Latijnse grondlaag, de Vulgata, wat ervoor zorgde dat het Romeinse 
wereldrijk een christelijk wereldrijk werd. Het christendom werd de onaantastbare autoriteit. Vele 
gnostische bewegingen werden uitgeroeid. Alles werd bezegeld door een politiek spelletje en een 



leger notarissen. De Bijbel was nu het ontegenspreekbare Woord van God. Toch was ook de 
Latijnse grondtekst geprogrammeerd met zijn eigen vernietiging …

Leviticus 1.

: 2 – PECORIBUS, PECUS = vee, bruten (boze geesten)
Hier moesten de Levieten tegen strijden.

De ziel werd genoemd 'de animus'.

Iob 6 : 4

terrores = alarmen van God die tegen Iob strijden.
Sagittae = pijlen, speren die in Iob leven

Iob 7 : 1
militia = militaire dienst/ slavernij
Dit is wat het leven is.

: 5 – Iob's vlees is bekleed met sordes = vuil.

10 : 6 – Als er trots in Iob zou opkomen zou God hem als een leeuwin gevangen nemen, als een 
vreemde (vgl. ZUWR), om hem op het kwelrek te binden (crucio).

16 : 13 – God stelt Iob op als zijn merkteken : signum.
God greep hem bij de nek (cervix), en bezat zijn nek van toen af aan (teneo).

Ook vermoeide God hem (contero).

: 14 – God heeft hem omsingeld met speren om hem te piercen, om zijn heupen te verwonden (vgl. 
Iakob). God stort zijn organen, ingewanden (viscera) uit op de aarde.

: 22 – En o dat een man zo geoordeeld zou worden met God, zoals de zoon des mensen is 
geoordeeld met zijn makker. (Jezus en de Heilige Geest, zijn maat)

Hoofdstuk 17 is Iob's verlangen een gladiator van God te worden. God was immers al de strijd 
tegen hem begonnen, en daagde hem uit.

17 : 3 – Bevrijd mij, oh Heere, en zet me naast u, en laat welke man dan ook tegen mij vechten.

: 8 – De onschuldige zal opgericht worden om tegen de hypocriet te strijden.

: 9 – Hij die een rein hart heeft zal sterker en sterker zijn, als een sieraad/ strijdrok/ jachtrok.

: 11 – Gedachtes kwellen zijn hart.

19 : 9 – God heeft Iob naakt gemaakt en gescalpeerd (kroon van hem afgenomen).

: 11-12 – God heeft Iob's tent/ tabernakel omsingeld.

21 : 33 – De volgers van het kwaad gaan naar het zand van de Cocyti/ Cocytus, de rivier van 
klaagzang, een rivier in de lagere wereld, onderwereld, en waar ze hun volgelingen mee naartoe 



nemen. Vgl. De draak/ Leviathan die op het zand der zee staat.

29 : 14 – Iob draagt vestimento = strijdrok/ jachtrok
en diademate = verentooi
als teken van oordeel

indutus = dragen/ kleden/ optooien 

30 : 9 – Iob is tot een spotlied geworden
: 11 – God heeft hem beteugeld

30 : 17 – In de nacht worden zijn botten gepierced/ doorstoken met kwellingen die nooit slapen 
(met speren).

30 : 23 – Iob weet dat God hem aan de dood zal overleveren, waar een dodenpaleis (domus) is 
aangesteld voor een ieder die leefde.
: 29 – Iob was de broeder van draken geworden.

31 : 23 – Iob heeft de Heere altijd gevrezen als opzwellende golven over hem, en hij was niet bij 
machte het gewicht van de Heere te dragen.

: 35-36 – Iob wilde dat de Almachtige zijn verlangen zou horen : dat God een boek zou schrijven 
wat Iob zou dragen op zijn schouder en als een verentooi zou dragen (Latijns/ Aramees).

40 : 5-6 – Iob moet sieraden, decorum, dragen om trotse en arrogante mannen neer te halen.

Hoofdstuk 19. Het Mysterie Van De Heilige Halsketen

Toen Johannes het mysterie van Babylon zag, de vrouw op het beest, bewonderde hij haar in de 
grondtekst, thaumazo, wat ook respect en ontzag betekent, zelfs een vorm van aanbidding. Wij 
hebben hier heel duidelijk te maken met een zogenaamd 'dubbel-visioen', een visioen met meerdere 
betekenissen of lagen.

'Vrouw op beest' was een benaming van Arba, de reuzenleider van de Anaqieten, de Grote Vier. In 
de grondtekst waren de Anaqieten de kinderen van de halsketen. De halsketen moest weer veroverd 
worden, evenals de Urim en de Thummim. Johannes kon de halsketen dwars door deze vrouw 
heenzien. Deze halsketen, de wurging in de grondtekst, is ook de APH, de ademnood, het 
paradijselijke hart. Al deze items moesten heroverd worden.

Dit was ook de plaats waar de ziel de mens naartoe zou leiden. De mens zou een ontmoeting krijgen 
met de vrouw op het beest. Dit zijn allemaal archetypes.



Wij moeten leven vanuit de APH, de heilige halsketen, om in contact met God te blijven. Dit is 
belangrijk, zodat we niet door andere halsketens worden gegrepen. Het is dus een gevecht van 
halsketen tot halsketen. De APH draagt alle kenmerken van de goddelijke verlamdheid als het heilig 
hart, de diepere ziel. Hieruitvoort werd de ziel, de NEPHESH, oftewel de arme en hongerige, 
gebonden tot God, om niet in de handen van Prosperity te vallen.

In de heilige halsketen zijn URIM-THUMMIM verwerkt. Het is daarom niet diep in onszelf. Er is 
niets in onszelf. Wij behoren als lege vaten te zijn. God moet alleen onze nek beteugelen, onze 
WIL. Er wordt 'van buitenaf' iets op ons gelegd. Het gevaar is dat wanneer we te diep in onszelf 
zoeken dat er toch nog heel veel controle van onszelf bijzit. Wij moeten onszelf loslaten. Wij 
moeten al onze controle overdragen aan God. De halsketen is daarvan het teken. Daarom moesten 
de Israelieten in diepste zin strijd voeren tegen Hebron, waar de kinderen van Anaq woonden. Ook 
wij moeten kinderen van Anaq worden, van de goddelijke vrouw op het beest, door de valse vrouw 
op het beest te verslaan, door Arba, de reuzenleider te verslaan, de Grote Vier.

Dus ons ware hart is niet binnenin, maar door God om onze nek gelegd. God is ons hart. Wij 
moeten volledig loskomen van ons demonisch hart, ons egoistische, zelfrechtvaardige hart, wat zelf 
nog de controle wil bewaren in ons gelimiteerde, menselijke, vals verlichte verstand. Het licht van 
het voorgeslacht heeft ons verblind. Wij voerden strijd in het menselijke hart van de onderwereld 
buiten het paradijs, waar wij in waren geworpen, en waar ARBA de halsketen verborgen hield. Ook 
moesten wij strijd voeren in de buik, voor het terugvinden van de URIM, en in de onderbuik, het 
genitale gedeelte, voor het terugvinden van de THUMMIM. Wij moesten noodgedwongen leven 
vanuit de diepte van ons eigen lichaam. Maar deze bedeling is ten einde gekomen. In deze dagen 
wordt namelijk de heilige halsketen, en de bijbehorende URIM-THUMMIM, heroverd. Het zal dan 
op de plaats komen waar het behoort : om de nek. Zo kan en mag een mens ontspannen. Laat al je 
opgehoopte energie, waar je wanhopig aan vastklemt nu maar los, en laat het maar wegstromen. Wij 
leven nu vanuit de ANAQ, de heilige halsketen, de APH, het heilige paradijselijke hart rondom de 
nek. URIM-THUMMIM is in die halsketen verwerkt en zal ons leiden.

Dus profetisch gezien leerden wij de krachten van ons hoofd, het verstand, te ontwijken door te 
leven vanuit het hart. Toen leerden we dat we dieper moesten leven vanuit de buik, waar alles 
getoetst werd en getransformeerd, en toen vanuit de onderbuik, het genitale gedeelte van de 
vruchtbaarheid, om door de goddelijke verlamming te leven, opdat wij niet door roofvogels tot slaaf 
zouden worden gemaakt tot de luchtgoden :

1e bedeling : leven door het hart
2e bedeling : leven door de buik
3e bedeling : leven door de onderbuik
4e bedeling : leven door de heilige halsketen, de APH, het paradijselijke hart

De APH is de diepere ziel, waar de bitterheden van de Iobitische ziel ons naartoe leiden. Terug naar 
het paradijs. De APH is de eeuwige ziel, de eeuwige heilige honger en armoede.

De geschriften van deze bedelingen blijven belangrijk, omdat zij het pad uitstippelen, en nog vele 
geheimen en mysterieen verborgen houden. Dan hebben we het dus ook over de geschriften van 
Jezus en de Heilige Geest. Het is niet slim dat als je een levensbelangrijke, eeuwige schat hebt 
gevonden, maar die schat is opgeborgen in een gevaarlijke, gemene, niet te vertrouwen kist als een 
mijnenveld, om dan die kist maar weg te doen en te vergeten. Nee, wij moeten hier doorheen. Er is 
geen andere weg.

Dit zijn de dagen waarin de ANAQ en de URIM-THUMMIM zich openbaren. Zij zullen de afgoden 
doen wegsmelten.



Hoofdstuk 20. Christus Of APHAR ? – Het Mysterie Van Het Paradijs 

Wanneer wij de ANAQ hebben ontvangen, de heilige halsketen, oftewel de APH, het paradijselijke 
hart rondom onze nek, dan zal dit ons terugleiden tot de grond van het paradijs, de aarde van het 
paradijs, het stof en het vuil van het paradijs waarin wij gevormd worden, de APHAR. Alles kwam 
voort vanuit de APHAR, en ook zouden we daar weer naar terugkeren.

Dit is waar het pad van Iob (Job) naartoe leidt.

In 10 : 9 wil God hem terug brengen naar het stof van het paradijs, de APHAR. 

In het Hebreeuws is Iob in 7 : 5 bewapend met APHAR. Bewapend is LABASH. Zijn lichaam, 
BASAR, is hiermee bewapend, wat betekent zijn vlees, zijn vruchtbare (geslachts-)deel. In het 
Aramees is GSUM, GUSMA, GESMA lichaam, kerk, corpus van boeken en context.

In 7 : 21 zegt Iyowb dat hij geleid wordt om neer te liggen (slapen) in de APHAR. Iyowb moest 
vuil gemaakt worden, anders zou hij in de onderwereld geen wapens hebben.

In 17 : 14 laat de grondtekst zien dat APHAR brengt tot rust.

Vanuit APHAR, de wapenrusting van Iyowb, die doorboort moest worden, werd BASAR, vlees, 
voortgebracht in het paradijs.

APHAR zou een nieuw lichaam voortbrengen, gemaakt van BASAR, van YAD, van HARBA, het 
besneden, ontzegelde 'mannelijke' geslachtsdeel. Een profeet dient zichzelf in te smeren met 
APHAR voor deze reden. De profeet dient een relatie aan te gaan met APHAR.

Iob 28 beschrijft de Iobitische wapenrusting die wordt gewonnen uit de APHAR, waarin het 
paradijselijke lichaam werd gemaakt. De APHAR is het stof en het vuil van de paradijselijke 
onderwereld. Deze wapenrusting is nogal geavanceerd, want het is ook een jachtrusting, fokrusting 
en slachtrusting, BARZEL, wat ook ijzer betekent. Dit wordt dus uit de APHAR gehaald, maar ook 
geselecteerd, gevangen genomen en getrouwd. Het heeft er dus mee te maken dat deels de 
wapenrusting van de vijand daar opgeborgen ligt, die we moeten gebruiken.

Iob is Job in het Latijns. Dit komt van de Vulgata, de Latijnse bijbel. 

7 : 5 – Iob's vlees is bekleed met sordes = vuil.

Ook wordt het woord pulvis gebruikt. Dit is de Latijnse APHAR.



Psalm 17 : 43 – En ik zal ze (de vijand) verpulveren in de pulvis (stof).

De vijand wordt hier van elkaar losgescheurd en vernietigd in de zin dat de brokstukken ervan weer 
bruikbaar worden. De APHAR/ pulvis is een gevangenis, en een oven van oordeel. Het is het zegel 
van doem over de vijand. De APHAR is het laatste oordeel, waartoe alles zal terugkeren. Wij 
moeten leven vanuit de APHAR. Door de heilige halsketen worden we hiermee bedekt, zinken we 
hier in weg, om tot een strijder te worden, bewapend te worden, en ontwapend. APHAR is de plek 
van transformatie en waar het creatieve materiaal is :

1e bedeling : leven door het hart

2e bedeling : leven door de buik

3e bedeling : leven door de onderbuik

4e bedeling : leven door de heilige halsketen, de APH, het paradijselijke hart

5e bedeling : leven door de stof, het vuil, van het paradijs, de APHAR

Door de APH komen wij tot de APHAR. De APHAR troont in het paradijs, waartoe wij moeten 
buigen om gereinigd en vernieuwd te worden. Iedere Iobiet zal tot deze plaats geleid worden. Het is 
als het thuiskomen. Hier kwamen wij uit voort, en hier zullen we tot terugkeren. Hier vinden we de 
hogere levels van de URIM-THUMMIM terug. In de APHAR is afgerekend met de vijand.

In de APHAR komt de goddelijke verlamdheid tot groei. Hiermee moeten wij ingesmeerd worden, 
om veilig te zijn tegen de luchtgoden, de goden van prosperity. De APHAR is een diepere graad 
van goddelijke verlamdheid, waarin wij ontwapend worden. Dit is niet diep in ons, maar buiten ons, 
gesmeerd op onze huid. Het is als een oorlogsverf, als een jachtsverf, om ons tot een hogere graad 
van Iobitische oorlogsvoering te brengen.

Moeten we dan gezalfd worden, of heilig vervuild worden ? Christus of APHAR ?

Het is juist zo dat veel elementen van Christus teruggevonden kunnen worden in de APHAR. 
Hiermee hebben onze voorouders ons een dienst bewezen. Wij moeten de erfenis op waarde leren 
schatten en niet zomaar verwerpen, of in het tegenovergestelde : aanbidden. Met Christus liet ons 
voorgeslacht ons een aggressief schoonmaakmiddel achter, en de bijbel was een uit de hand gelopen 
reclame hiervoor, vanuit het verstandelijke stenen tijdperk. Ook de Christus-erfenis moeten we op 
waarde leren schatten. Niet zomaar verwerpen, niet zomaar aanbidden. Wel moesten wij door de 
Christus-bedeling heen, want er was geen andere weg gegeven. Het pad was juist opgesloten in 
Christus, dus we moesten wel.

Ons voorgeslacht was in gevecht met dit aggressieve schoonmaakmiddel, omdat dit 
schoonmaakmiddel nu eenmaal regeerde. Zij wisten nog niet hoe APHAR toe te passen. In deze tijd 
zal APHAR ten volle geopenbaard worden. Wij komen voort vanuit een chemische zee. Ons werd 
een middel in de stad aangesmeerd, terwijl het middel van de wildernis werd verworpen. De roep is 
nu om terug te gaan tot het paradijs. In dit alles kunnen wij God's code terugvinden.

Leg alles op het altaar van de APHAR, echt alles. Zorg ervoor dat je niets overslaat, anders zal het 
zich tegen je keren, en je tegen houden.



Hoofdstuk 21. Het Mysterie Van Het Bloed Van Christus

We staan aan de vooravond van een machtige dimensionale overgang, de opening van een massaal 
portaal van het paradijs. Dit heeft te maken met de openbaring van het Bloed van Christus. Wat is 
dat eigenlijk, het bloed van Christus ? De Waarheid is veel dieper dan veel mensen denken, en dit is 
een groot mysterie. We gaan zien wat dit bloed nu echt inhoudt, en waarom het zo belangrijk is. 
Feit is dat het niet zomaar 'Bloed' is. Het griekse woord AIMA betekent : BLOEDVERGIET. Niet 
zomaar 'bloed'. Jezus de Bloedvergieter staat er dan letterlijk, in plaats van het ingeburgerde 'Het 
Bloed van Jezus.' Oh ja, wij weten dat Jezus een bloedvergieter was. Dat weten wij van de 
Septuagint, waar de Iereus Christus, de gezalfde priester, de Oud-Testamentische priester, dieren 
moest slachten zodat zondaars gereinigd konden worden van zonde. AIMA betekent ook 
dierenbloed, en het slachten van dieren. Onze voorouders leefden onder deze vloek. Maar kunnen 
we hierin ook nog licht zien ?

Natuurlijk, en wel een heel groot licht, of beter gezegd een beter nachtzicht. De APHAR was de 
bovenlaag van het paradijs, het stof, het vuil. De eigenlijke grond die eronder lag was genaamd de 
ADAMAH, oftewel de rode aarde, de aarde van bloedvergiet. In het paradijs moest er bloed 
vergoten worden van demonen, in oorlog en jacht. Dit bloed werd door de aarde opgenomen. 
ADAMAH is de tweede laag van de paradijselijke grond, veel dieper in de aarde. Ook ADAMAH 
betekent vuil, en een fokkerij. Wij werden niet slechts in de APHAR gevormd, maar ook in de 
diepere laag, de ADAMAH. Ook hier zullen wij tot terugkeren (Genesis 3 : 19). ADAMAH is de 
bloedvergieter volgens de paradijselijke wetten. Als we het hebben over 'het Bloed van Christus', 
AIMA, dan hebben we het over de Bloedvergieter. Deze Bloedvergieter wijst terug op de 
Bloedvergieter van het paradijs, de ADAMAH. De ADAMAH rekent af met de vijand.

Jezus droeg deze Bloedvergieter in zich. Jezus werd als een zegel opgericht door de Staat en het 
voorgeslacht. Betekenissen werden verdraaid. AIMA is een vernietiger. Het is de plaats waar de 
APHAR naartoe leidt, wanneer wij dieper graven in het paradijs. Wanneer wij op de APHAR staan, 
dan kunnen we de overkant zien, de ADAMAH, de diepere laag in de grond. Het ware wassen 
gebeurt in het bloed van de vijand. Dit bloed was in Jezus. Het was het bloed van demonische 
dieren, van demonisch vee. Daarom was AIMA zo belangrijk. Het was een teken van overwinning.

In de wortels betekent ADAMAH bloed, plaats van bloed, ADAM, van ADAMAM, niet kunnen 
spreken, en het betekent ook vernietigen en wassen in de diepte. Wij moeten komen tot de heilige 
stomheid. Het is een plaats van het stilzijn en het wachten. Daarom is dit een belangrijk fundament 
voor profetie. In ADAMAH verliezen demonen hun menselijke eigenschappen en worden stomme 
dieren. APHAR, het laatste oordeel, bepaalt wat iedereen in de ADAMAH is. De ware aard komt 
tevoorschijn in de ADAMAH. Alles krijgt zijn plaats. Daarom is de ADAMAH weer een belangrijk 
altaar waar wij naartoe moeten gaan om alles op te leggen, zodat wij leeg en naakt voor God komen 



te staan, klaar om God's oordeel over ons leven te ontvangen. Oordeelsprofeten moeten daarom een 
diepe relatie met ADAMAH ontwikkelen.

1e bedeling : leven door het hart

2e bedeling : leven door de buik

3e bedeling : leven door de onderbuik

4e bedeling : leven door de heilige halsketen, de APH, het paradijselijke hart

5e bedeling : leven door de stof, het vuil, van het paradijs, de APHAR

6e bedeling : leven door de eigenlijke grond van het paradijs, de ADAMAH, de bloedvergieter

Alles moet met stomheid geslagen worden, te beginnen in ons eigen leven, zodat God over kan 
nemen. Wij moeten diep doordringen in de ADAMAH voor deze reden, om ADAMAM te 
ontvangen, waardoor alle stemmen in ons gedoofd worden, zodat alleen God spreekt. Wij moeten 
met ADAMAH bewapend worden, na door ADAMAH ontwapend te zijn, onze stem hebben 
verloren. Dit zijn serieuze dingen. Wij zullen namelijk voor elk ijdel woord geoordeeld worden. 
Allereerst moeten wij de verlammende vreze des Heeren ontvangen wat ons niet meer laat durven 
spreken, bang om een ijdel woord voor God's aangezicht uit te spreken. Eén ijdel woord kan een 
heleboel kapot maken, voor een hele lange tijd. Wees zelfs bang om te ademen. Wat ademen we 
wel niet allemaal naar binnen ? Wij moeten de heilige ademnood ontvangen. In ADAMAH is er 
doorgang. Wij leggen alles op het ADAMAH altaar, en laten alles achter ons, om de heilige 
bloedvergieter, de AIMA, te omhelzen. Dit is het eigenlijke Bloed van Christus, maar dit bloed is 
dus helemaal niet van hem. Het was gestolen. Het is de ADAMAH, de grond van het paradijs, een 
slayer. Als deze slayer terugkomt, dan zal er niet veel van het christendom overblijven. Dit bloed 
van Christus zal terugkomen, als de bloedvergieter van het paradijs, en de Christus-afgod zal in zijn 
handen wegsmelten, in zijn armen.

Je verliest je stem als je een ontmoeting krijgt met de ADAMAH. Je zal tijdelijk niet kunnen 
spreken, of niet durven te spreken. Als je zo'n ervaring nooit hebt gehad, of je durft nog steeds je 
mond los te trekken bij het minste of geringste, dan mag je je afvragen of je ooit een ontmoeting 
hebt gehad met het bloed van Christus, de heilige Bloedvergieter.

ADAMAH, AIMA, zal terugkeren, en de wateren zullen in bloed veranderen. Ook de maan, het 
licht, zal in bloed veranderen, en de zon zal duisternis worden. Wij zullen allemaal terugkeren tot de 
ADAMAH, en de AIMA, de Bloedvergieter, zal onze Rechter zijn. Niemand zal aan de ADAMAH 
kunnen ontkomen. De ADAMAH zal wederkeren, als het mysterie van het Bloed van Christus, wat 
dus eigenlijk een gestolen Bloedvergieter is. Handen zullen wegsmelten, de handen van degene die 
dit heeft gestolen. De dief zal veroordeeld worden. 

Hoofdstuk 22. De Lagen Van De ADAMAH



'De ziel is in het bloed, AIMA, in de bloedvergieter.'
Leviticus 17 : 11 SEPTUAGINT

'En ik heb het u gegeven op het altaar om verzoening to doen over uw zielen,
want het is de bloedvergieter, AIMA, die verzoening doet over de ziel.'

Verzoening is ook verbanning, negeren, het lijden dragen, initiatie, de relatie verbreken. In AIMA, 
in de paradijselijke grond (ADAMAH in het Hebreeuws) kunnen wij onze ziel terugvinden, in de 
bloedvergieter. Het Bloed van Christus betekent letterlijk : 'De Bloedvergieter van Christus.' 
Hiermee hebben we te maken wanneer wij tot het bloed komen, maar wat voor ons werd 
achtergehouden. Wij worden niet gered door het bloed van Christus. Dat is zelfs niet bijbels. We 
worden gered door de Bloedvergieter, de AIMA, de ADAMAH. Wij moeten de Bijbel achter ons 
laten, en komen tot God. God is de hoogste autoriteit, waar alle geschriften zich aan moeten 
onderwerpen, en door getest worden, en de Bijbel zoals de Staat die heeft opgezet, zal de test niet 
kunnen doorstaan. Al de juiste elementen van God waren door de Staat verzameld, misvertaald, 
verborgen gehouden, en samengevoegd tot een boek tegen God, om een valse God te maken, de 
regering. De bijbel pleegde plagiaat op vele punten, en beschouwde het haar eigendom. De bijbel is 
een dief. Wij moeten als een Robin Hood terugstelen wat het gestolen heeft. De Bijbel was een vals 
spel der rijken, waardoor de armen werden ondergesneeuwd en uitgebuit. Kom tot de Wraak van 
God die over de Bijbel zal worden uitgegoten. Zij hebben een boek gemaakt en in plaats van God 
gezet.

In AIMA, ADAMAH, de paradijselijke ondergrond, worden wij geinitieerd, en ontvangen wij de 
heilige ziel. Hier leren wij de bloedvergieter en zijn ijzeren wetten kennen, de wetten van het 
paradijs, de strenge wetten van oorlog en jacht. Jezus droeg deze Bloedvergieter op zijn rug, als een 
groot kruis en richtte de aandacht hierop. Jezus was een wegwijzer. Zonder de bloedvergieter is 
Jezus niets. Jezus was een voorgeslachtelijke wegwijzer, om veel dingen verborgen te houden, als 
een machtig zegel. Jezus was een machtige brug. Wee degenen die zullen stilstaan op deze brug om 
Jezus te verafgoden als een einddoel. Het was een noodplan. De Bloedvergieter, AIMA, had zich 
gehuld in het Jezus-kleed. Zo kwam hij tot ons. Dit kleed zal langzaam afglijden. Wij zullen komen 
tot de Openbaring waarin alle voorgeslachtelijke zegels zullen breken, en de wateren en de maan 
zullen veranderen in bloed, en de zon zal duisternis zijn. Wij zullen terugkeren tot de ADAMAH 
met zijn rivieren van bloed.

Wij moeten gewassen worden in deze rivieren. Dat is wat de ADAMAH in diepte betekent : 
DUWACH, spoelen, uitwerpen. Hier worden wij bekleed met het paradijselijke vuil. Dit is als een 
wassing. Vuil wast ons. Wij worden gewassen om los te komen van de schoonheid van de mensen, 
want dit is slechts een chemische schoonheid die ons te gronde richt. Bedenk alle 
kankerverwekkende stoffen die in hedendaagse schoonmaakmiddelen en wasmiddelen zitten. Leef 
zo dicht mogelijk bij de natuur, en ga een relatie aan met de ADAMAH, de paradijselijke diepte van 
God's natuur. Zo mag je ook komen tot de ADAMAM, de heilige stomheid, en de DAHAM, de 
paradijselijke vloed en overweldiging. Dit zijn allemaal lagen in de ADAMAH waartoe we moeten 
doordringen.

De Bloedvergieter moest geheim gehouden worden. Alle landen moesten een bloedvergieter over 
hen gesteld krijgen, tot het veilig stellen van de geheimen van de Staat, de formule waarmee ze 
mensen tot slaaf maakten. Over China werd een bloedvergieter gesteld, beveiligd met een 
reusachtig alarm systeem. Dit gebeurde vanaf één van de helderste sterren bekend op aarde : RIGIL 
KENT, de helderste ster van CENTAURUS. Deze bloedvergieter schoot direct op tilt in de martial 



arts beweging, en veroorzaakte ook het tegenovergestelde in de Boeddha beweging. Over heel Azie 
werd ook een bloedvergieter opgesteld, een tijger. Ook deze kwam met deze uitersten. Weer was 
deze bloedvergieter opgesteld vanuit RIGIL KENT. Valse bloedvergieters werden op aarde 
opgesteld, zodat de ware bloedvergieter, de AIMA, de ADAMAH verborgen werd gehouden. Grote 
zegels werden opgericht. Jezus werd opgericht als degene die moest sterven, als een onschuldige 
voor schuldigen, als een ritueel satanisch offer aan de Moloch. Dit om zijn bloedlust te stillen. De 
Moloch, de geest van Saturnus, vreesde oorlogsvoering in het rijk van de ziel. Daarom kwam hij 
met overmatige aardse oorlogsvoering, valse oorlogsvoering, en bedekking van de oproep tot 
oorlogsvoering in het rijk van de ziel, door een vals evangelie. Dit valse evangelie werd tot 
staatsgodsdienst gemaakt van het Romeinse wereldrijk, wat zijn hoogtepunt kreeg in het 
protestantisme en de evangelische beweging. Men gebruikte trigger-icons, power-items, om de 
oorlogsvoering in het rijk van de ziel te doven, door georganiseerde religie. De strijd was volgens 
hen al gestreden, en zij kwamen als de nieuwe bezetters. Deze farizeeers hadden hun slavenmarkt 
opgezet. De macht van het geld doofde de lust tot oorlogsvoering in de ziel. Het volk kwam onder 
een betovering, werd in slaap gesust door Evangelische slaapliedjes : 'Het staat allemaal in de 
Bijbel. Ik geloof het, dus dat maakt het de Waarheid.' Dat was het toverstafje wat ze gebruikten.

Men kon nu lui geloven in het bloed van Jezus wat alles al geregeld had. Eigenlijk was dit het bloed 
van Jupiter, de macht van het Romeinse wereldrijk, aangesteld door de oude Saturnus. Zijn zoon 
was gekomen om het zegel van doem te leggen. Men zou zo de weg tot het paradijs niet meer 
terugvinden, maar zou als gladiators van het Romeinse rijk worden opgezet om zo door elkaar terug 
te roepen en te verwarren elkaar de weg terug tot de ADAMAH te ontzeggen. Het Romeinse rijk 
vreesde de wapenrusting van de ADAMAH. Daarom maakten ze hun eigen wapenrusting.

Het Indiaanse Amerika begon een bedreiging te vormen voor het systeem. Daarom werd het 
Amerikaanse wereldrijk, oftewel het Nieuwe Romeinse rijk, erover heen gebouwd. Het zegel van 
Jupiter, de Romeinse Jezus Christus, moest gelegd worden om de indianen de mond te snoeren, en 
om de indiaanse schatten die terug zouden leiden tot de ADAMAH te vernietigen. Veel van de oude 
indiaanse culturen ging verloren door deze Jupiteriaanse inquisitie. Amerika kreeg zijn eigen 
bloedvergieter. Deze werd aangesteld vanuit de planeet Jupiter.

De oude indiaanse poorten zouden gesloten moeten worden. Hiertoe brouwden Jupiter en zijn vader 
Saturnus een drank die hen dronken moest maken, en die iedereen dronken zou moeten maken, 
zodat ADAMAH vergeten zou worden. Hiertoe gingen zij naar RIGIL KENT, en met een mix 
creeerden ze het Grote Toronto, de Toronto Blessing, de Zegen van de Vader. Zij hadden hun eigen 
vuiligheid gecreeerd, hun eigen ADAMAH. Deze bloedvergieter werd over de gehele aarde 
geplaatst, om mensen onder te doen laten gaan in deze nieuwe dronkenschap. Het was als een nieuw 
damesproduct, een nieuw schoonmaak-middel, wat ook als make up gebruikt kon worden. Je kon er 
alles mee doen. Het paste heel goed in een dames handtasje, eenvoudig om overal mee naartoe te 
nemen. Een nieuwe, snelle manier om elkaar de zalving over te dragen. En het was nogal 
besmettelijk. Het was een virus, een ziekte, en ontpopte in vele vormen, als de voortwoekerende 
kanker. Jupiter en zijn vader waren trots en tevreden.

Daarom is de terugkeer tot de ADAMAH zo belangrijk. Wij komen uit een diepe markt. De geest 
van Jupiter wil ons Jezus Christussen op elke hoek van de straat, want hij wil niet dat we ontwaken 
uit onze slaap.

ADAMAH leidt tot zijn diepte, tot de ADAMAM, de heilige stomheid, de wachter van de mond, en 
tot het mysterie van de DAHAM, de paradijselijke vloed en overweldiging. ADAMAH, de 
bloedvergieter, overweldigd ons, om ons dieper mee te sleuren in zijn diepte. Hier zijn de 
schatkamers van het paradijs te vinden. Ook Iob werd hier naartoe genomen, nadat hij door APHAR 
was bekleed. Hij werd geleid tot EBEN, het heilige, goddelijke gesteente. Ook werd hij geleid tot 



OKLAH, waar de vijand tot vlees van gevogelte was geworden.

Hoofdstuk 23. Nawoord

En hierbij zijn we aangekomen bij het eind van dit derde deel van de serie 'De Strijd Tegen Septus'. 
Het is weer een heel avontuur geweest. We hebben Iob gevolgd in zijn reis door de hel en de 
onderwereld, en zijn tot grote ontdekkingen gekomen, tot diepe inwijding in de Iobitische graden. 
Moge de Heere deze graden ten diepste uitwerken in uw leven.

De Heere is een machtig werk begonnen, een profetisch werk, en we zien uit naar wat de Heere 
verder gaat doen. Wij zijn onze reis terug naar het paradijs aan het maken. Het pad wordt 
uitgestippeld.

Wij hopen meer zicht te krijgen op de ADAMAH, waar de Heere ons naar toe aan het leiden is, tot 
de diepte ervan. De ADAMAH is heilige grond, waar we als eerste niet op onze benen kunnen 
staan. Er heerst hier een diepere goddelijke verlamdheid, en het leert ons om onze mond als eerste 
te sluiten.

De verlammende Vreze des Heeren is ons doel. Hierin kan God volledig tot God's werk komen, en 
doen wat God moet doen. Zo zullen wij God niet in de weg staan. Er zijn zoveel gevaren op het 
pad. De verlammende Vreze des Heeren maakt hier korte metten mee.
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