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Colofon

*  Alle  rechten  voorbehouden.  Niets  uit  deze  uitgave  mag  worden  verveelvoudigd,  opgeslagen  in  een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, digitaal, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de schrijver.

* Disclaimer. De opdracht om dit boek te schrijven kwam van mijn Vader in de hemel. Dit boek moest een
antwoord worden op De civitate Dei van Aurelius Augustinus. Op mijn beurt heb ik mijn best gedaan om alle
bronnen zorgvuldig weer te geven.  Van nature heb ik moeite met systematisch werken.  Ik heb zo goed
mogelijk  de  APA-regels  toegepast.  Dit  was  allemaal  nieuwe  materie  voor  me,  zodat  ik  het  wiel  van
bronverwijzingen opnieuw uitvond.  Ik vraag uw begrip voor  eventuele  fouten in  bronverwijzingen.  Het
redactiewerk heb ik zelf gedaan. Voor mij is het belangrijk dat het mysterie van Atlantis is opgelost. 

De  hoge  prijs  van  dit  boek  is  misschien  een  bezwaar.  Op  dit  moment  staat  het  boek  gratis  online  op
roodgoudvanparvaim.nl  en  op  wattpad.com.  In  het  verleden  had  ik  het  aan  enkele  wetenschappelijke
archiefwebsites  aangeboden.  Mijn  boek  werd  geweigerd  met  de  mededeling  dat  ze  het  als  “spam”
beschouwden. Prima, dan doe ik het in boekvorm en mag u betalen. 
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Een Afscheidsbrief aan de Derde Aion. Opgedragen aan mijn moeder en aan mijn Vader in de Hemel.

• Middernacht   is het Noorden – Babylon – in Jeremia 1:13. (Goverts, z.j., bijlage C). Het Noorden is Tzafon. Hier komt het
kwaad vandaan (Goverts, z.j., bijlage C).

• Nachtmist   is het Hebreeuwse woord ‘Tal’ van Atlas (Strong’s Concordance #2919; Genesis  27:29;  Psalm 133:3;  Hosea
13:3; Micha 5:6; Jesaja 26:19 en in 2 Samuël 1:21, Spreuken 3:20; 19:12 in Van der Valk, 1930, p. 70-71). Vergelijk met de
zee die onder een dikke mist bedekt is (Butler, 1900, Odyssee XII, alinea 25). Atlantis was in een Nachtmist gehuld.

• Natal   Strong’s Concordantie #5190 ‘Natal’ betekent ‘opbeuren’, ‘omhoog tillen’. “Tal” lezen we in  Quetzalcoatl,  Atlas,
Atlantis en Talmoed. Dit geeft te denken.

• Massa   betekent “Orakel” (Heracles; Orakel van Delphi) in Jesaja 14:28 en opbeuren (NASA) in Ezechiël 24:25 (Strong’s
#4853). Met de betekenis van opbeuren, zitten we in de buurt van Atlas die de hemelbol op zijn schouders droeg.

• Het mysterieuze land van het Noorden dat aan de Eufraat ligt, is Babylon en dus niet Svalbard of Groenland  –  Jeremia
46:10

• Tzafon in Zacharia 14:6 met de betekenis van duister en snikheet (De Graaf, 2005, p. 116). 
• Tsafon: In Psalm 48:2 “noorden” en in Jeremia 1:13, “noorden” en “middernacht” (zie bijlage C, Klaas Goverts)

◦ David McWilliams: Can I get there by Candlelight? 
◦ Paula Rego: How Many Miles to Babylon?  
◦ Al DiMeola: love theme from pictures of the sea

• Het is tijd om wakker te worden uit een diepe slaap, Romeinen 13:11
• Het Noorderland dat aan de Eufraat ligt, Jeremia 46:10
• Mooi gedicht: Levin, S. (2019, 7 maart). JERUSALEM IS A PORT CITY [Facebookbericht]. Geraadpleegd op 7 maart 

2019, van https://www.facebook.com/groups/321014904972597/permalink/518749018532517/

Leon Elshout (1964) is geen academicus maar is simpelweg nieuwsgierig naar “het leven” waarmee hij zich
achter de Bereërs in het Bijbelboek Handelingen 17 schaart die de geschriften kritisch doorzochten. In 2016
pauzeerde hij  vier  keer toen hij  de Olijfberg op weg naar Golgotha beklom en dezelfde route als  Jezus
aflegde die ver buiten de stad en hoog op de berg gekruisigd was. Leon werd buiten de kerk om bekeerd en
hangt de leer van de alverzoening aan. Volgens deze leer worden alle mensen in fasen gered op basis van het
verzoenende werk van Jezus Christus. Het grote voordeel dat de gelovigen hebben is dat ze veel eerder gered
worden dan de ongelovigen die weliswaar veel later maar desalniettemin ook gered worden. We zien elkaar
allemaal weer, waarschijnlijk zelfs inclusief de (huis) dieren die God ons niet voor niets gaf. De Ark van
Noach zat immers ook vol dieren. Het woord “eeuwig” was doorgaans een foute vertaling van het Bijbelse
woord aion/olam – tijdperk – waarmee een eeuwige hel in de Bijbel alvast gediskwalificeerd werd. Leons
inspiraties  zijn  Adolph  E.  Knoch  en  E.  W.  Bullinger  en  de  websites  Goedbericht.nl,  Scripture4all.org,
Bijbelsdenken.eu,  Concordant.org  en  Martinzender.com.  Dit  boek is  Leons  poging  om een  antwoord  te
geven op  de Stad van God van Aurelius Augustinus.  Want is  het  officiële christendom nog wel Bijbels
gegrond? Volgens de auteur is er iets grondig mis met het onnozele “middenstands” christendom, zowel in
theologisch als in sociaal-politiek opzicht. Armen en gehandicapten worden steeds vaker op een Atlantische
manier over de rand geduwd terwijl het kerkvolk dikwijls te gemakkelijk vanwege 2 Thessalonicenzen 3:10
de kop in het zand steekt.  De christelijke partijen stemden onder andere in met de harmonisatie van de
wajong (Van Lith, 2019-c).  Terwijl  ze tegen de motie stemden om nieuwe wetten aan VN verdragen te
toetsen, zoals aan het gehandicapten verdrag (Motie Renkema 24170, nr. 203). Is de christelijke fixatie op
gezinnen, abortus en prostitutie wel terecht? Of wordt het evangelie in de volksmond te gemakkelijk als een
marketingsinstrument gebruikt? Wat zijn de aionische tijdperken die in de Bijbel verstopt zitten en stroken ze
wel met ons begrip van duurzaamheid? Wat was het verschil tussen de oecumene in Romeinen 16 en ons idee
van de multiculturele samenleving? Wat heeft de polarisatie in ons land met het dualisme Atlantis te maken,
zoals met de vijf tweelingkoningen en de beide Zuilen van Hercules? Wat was de echte route van de Exodus?
In onze fixatie op de islam zien we een ander gevaar over het hoofd: de Mammon religie van het kapitalisme
met  de  doodvermoeiende  “werk  werk  werk”  mantra  waar  ook het  mainstream christendom niet  geheel
immuun voor was. Waarom verkondigt de Bijbel de waarheid boven de Koran en wat had Ansjaar in Soera
9:117 met Atlantis te maken? Paulus’ kreet in  Romeinen 13:11 klinkt in dit  boek door: we leven in een
kapitalistisch hel maar de verlossing is nabij. Juist deze kapitalistische hel sluimerde door Plato’s Atlantis
verhaal. Ene Dionysius Exiguus knoeide met onze jaartelling die nu dertig jaar vooruitloopt op de Bijbelse
tijdslijn  die  niet  de  geboorte  van  Jezus  maar  Zijn  doop  als  een  ankerpunt  hanteert.  De  echte
millenniumwisseling komt nog. Honderd jaar na Scott Fitzgeralds  Grote Gatsby komen we in het laatste
decennium voor de Eindtijd terecht met als hoogtepunten de herbouw van de tempel in Jeruzalem en als
dieptepunten de herbouw van Babylon en de openbaring van de antichrist. Ook staan er grote openbaringen
op Mars op stapel. Leon deed zelf het redactiewerk. 
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Kruisig Hem!
Lucas 23:21; Johannes 19:15

*

Deel I

God roept mij
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God roept mij

Op 4 juni 2007 gaf de Amerikaanse pastor Rich Nathan een historische toespraak op het Sojourners forum
(Nathan in Sojotube, 2007). Deze toespraak was ter gelegenheid van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Maar zijn woorden gingen helaas aan de oren van het grote publiek voorbij. Deze aftrap van Rich Nathan
was niet mis. Hij vergeleek de val van Rome in het jaar 410, door het leger van Alarik met de aanslagen van
11 september op het World Trade Center in New York (Nathan in Sojotube, 2007). Na de val van Rome leek
het of de toekomst van het christendom direct op het spel stond. Maar het was Aurelius Augustinus die naar
aanleiding van deze gebeurtenis zijn boek, de  Civitate Dei (Stad van God) schreef (Nathan in Sojotube,
2007). Deze stad wordt in Openbaring 21:2 genoemd. Thans, lijkt het of het christendom in de 21ste eeuw in
het  slop zit.  Maar de redevoering van Rich Nathan was misschien de aftrap voor een doorstart  van het
christendom (Nathan in Sojotube, 2007)? Een gloeiende opmerking die hij maakte was dat seculier links en
orthodox rechts op hetzelfde dode spoor zijn geraakt  (Nathan in Sojotube,  2007). Seculier links ontkent
überhaupt dat de Stad van God bestaat. Religieus rechts meent dat de Stad van God en de wereldse Stad
dezelfde stad zijn. Hebben we hier al een glimp van Atlantis dat een tegenstrijdig eiland was? Het eiland
sloot zich van de buitenwereld af en had alles in overvloed terwijl het een moment later ruzie met de hele
wereld zocht. De tweelingkoningen van Atlantis en de dualistische “Sint en Piet” Zuilen van Hercules deden
vermoeden  dat  Atlantis  uit  twee  tegengestelde  steden  bestond  in  plaats  van  uit  een  enkel  eiland.  Zijn
Jeruzalem en  Babylon  deze  twee  steden?  Beide  steden  werden  een  berg  genoemd (Psalm 24:3  versus
Jeremia 51:25) en waren de blauwdrukken voor andere mythische bergen als Troje, Asgard, de Olympus, de
Mashi of de centrale heuvel op Atlantis (Kritias 113). Met de aardbeving in Openbaring 16:18 die Eindtijd
Babylon velt en met de tempel van de antichrist – Poseidon/Atlas – die straks in Jeruzalem staat, (Mattheüs
24:15) hebben we al  twee symbolen waarmee we een eerste schets kunnen maken.  Had de mysterieuze
Python geest in Handelingen 16:16 beide steden aan elkaar gesmeed om er een fictief eiland Atlantis van te
maken? Deze optie houden we vast. Ik hoop met mijn Atlantis boek hetzelfde te doen als wat Augustinus
beoogde: namelijk het Paulinische Christendom een nieuwe impuls te geven in de korte tijd die ons nog rest
tot  aan de Eindtijd.  Atlantis  heeft  namelijk  van alles met  de naderende Eindtijd  te maken.  Ik heb mijn
huiswerk goed gedaan en de diepere lagen in Plato’s Atlantis verhaal doorboord. Atlantis is een theologisch
en geen archeologisch concept. Immers wat te denken van Heracles, Zeus, Poseidon en Athena. Zij waren
afgoden. We zullen zien dat Heracles uit Tyrus kwam, een stad die in het Oude Testament een handelsrivaal
van Jeruzalem was. Terwijl Poseidon en Athena ook bekenden in de Bijbel waren, namelijk Dagon (Rechters
16) (Elshout, 2018-f/g) en Astarte (1 Koningen 11:5) (Elshout, [phtaloblauw], 2018-c, reactie: 6 mei 2018,
14:42). Atlantis gaat helemaal niet over onderzeese ruïnes. We zullen zien waar Atlantis wel over gaat: over
de val van het wereldkapitalisme. Het kapitalisme is immers ook een religie, namelijk een Mammon religie
(Lucas 16:13). 

Mijn eigen bekering gebeurde tussen twee koppen koffie door. Ik was atheïst en las in een boek over kunst
een paragraaf over Jezus. Opeens viel het kwartje bij mij waarna ik dus “per ongeluk” bekeerd was. God had
ook een heel boek over Jezus op mijn pad kunnen sturen. Slechts deze ene paragraaf was genoeg voor mij.
Het boek was bovendien gratis en op de rommelmarkt nog geen stuiver waard. Ik was absoluut niet op zoek
naar God. Het was duidelijk dat Hij mij geroepen had in plaats van andersom (Johannes 6:44). Ik was op
mijn manier hulpeloos en God had mij gehoord (Psalm 31:2). Beste lezer, geef geen geld aan missiewerk.
Zelfs als u alleen op de Noordpool bent kan God u bekeren als Hij dit wil. Hij doet dit bij voorkeur helemaal
gratis. Iets later kwam ik per ongeluk met de alverzoeningsleer in aanraking. De website Bijbelsdenken.eu
had mijn leven voorgoed veranderd.

Lichaam van Christus

De Bijbel gaat niet alleen over de opgestane Jezus. Veel christenen blijven steken bij die krijsende baby die
eeuwig in die kribbe ligt. De opgestane Jezus is het hoofd van wat de Bijbel “Christus” noemt. Sinds Efeze
3:4 weten we dat Christus ook een lichaam heeft. Dit zijn de gelovigen die op een Paulinische wijze Christus
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navolgen. Op dit moment kijken ze uit naar de wegrukking. De Bijbel heeft het concreet over de gelovigen
en dus ook over mij. Als ik  Psalm 110 lees dan lees ik de woorden die David opschreef en die ook direct
over mij gaan. De meeste mensen die zich christen noemen kennen deze wijsheid niet. U ziet het: we gaan de
diepte in.

Atlantis en Tzafon

Eind maart, begin april 2016 was ik in Jeruzalem. Als ik door de monumentale Damascuspoort wandelde
leek het of ik op Atlantis was. Als ik door de honderden meters lange Leeuwenpoort wandelde kreeg ik
hetzelfde gevoel: het leek wel of ik op Atlantis was. Ligt Atlantis veel meer binnen handbereik dan we
denken? Hoeven we geen dure onderzeeërs aan te schaffen om de zeebodem na te pluizen op resten van
Atlantis? Is de oplossing veel eenvoudiger? Als ik de beschrijvingen van het Jeruzalem van koning Salomo
of het Babylon van Nebuchanedzar lees dan lijkt het of ik Atlantis voor me heb. Hetzelfde geldt voor de
beschrijving van Tyrus in Ezechiël 26-28 en zelfs voor het Exodus verhaal waarin Farao met zijn leger in de
golven omkwam (Exodus 14:28). De enige verschillen met Atlantis zijn tijd en plaats. Maar wellicht is dit
“ons”  probleem  en  niet  het  probleem  van  Atlantis.  Het  Atlantis  verhaal  klinkt  helemaal  niet  “oud”.
Toegegeven, de strijdwagens in  Kritias 112 deden aan antieke tijden denken. De scheepswerven in Kritias
117 klonken opeens modern. De oorlog van Atlantis tegen de rest van de wereld in Kritias 108 en Timaeus
25 klonk eerder als het komende Armageddon. Alsof er zaken in tijd en plaats gespiegeld waren… 
 Nimrod van Babylon verzamelde honderd jaar na de Vloed voor het eerst de volken om zich heen om een
trappiramide te bouwen. Hoewel het project abrupt werd afgebroken (Genesis 11) was er geen sprake van
een oorlog. Bovendien bestond Athene nog niet. Het rijk van Alexander de grote deed aan dat van Atlantis
denken. Met dit verschil dat Babylon de hoofdstad werd. In een grijs verleden komen we Bijbels gezien geen
Atlantis tegen en al helemaal niet voor de kust van Gibraltar. Mijn insteek was het om de fixatie op de
negenduizend jaar voor Plato (Kritias 108) los te laten en dan te kijken hoe we met Atlantis uit de voeten
komen. Andere onderzoekers schoven wel met de locatie van Atlantis maar nooit met de tijd. Dit is een
nieuw element in mijn onderzoek want misschien bestaat Atlantis wel in de toekomst. Is deze benadering
legitiem?  Wat  mij  betreft  wel.  Het  Atlantis  Epos  was  mondeling  over  geleverd  (Plato,  Jowett,  vert.
1892,Timaeus 21-23).  Terwijl  we  zullen  zien  dat  de  Bijbel  het  boek  Genesis vanaf  Adam  schriftelijk
vastlegde in zogenaamde toledot, “geslachtsregisters”. Adam was getuige van de eerste schepping terwijl
Noach en zijn gezin getuigen van de Zondvloed waren. Waar zijn de getuigen van Atlantis? Die zijn er niet,
laat staan dat ze hun getuigenissen op schrift stelden.
 We zullen dus op een andere manier naar Atlantis moeten kijken. Hiervoor zetten we geen archeologische
maar een theologische bril op. Hoe ziet onze theologie eruit? In  Handelingen 16:16 (Nieuwe Testament)
stalkte een zogenaamde Python geest die de toekomst kon voorspellen, Paulus en Silas. In vers 18 gebood
Paulus  de geest  om in naam van Christus  uit  het  dienstmeisje  te  trekken.  Hebben we hier  het  Atlantis
mysterie ontrafeld? Had deze pythongeest eerder Plato voorgelogen over een mysterieus eiland Atlantis?
Vast wel want de python was op het voorhoofd van de sfinx gekerfd (Geru, 2003, Spreuk 34; Matheny, 2011-
a, p. 142). Waarmee de python misschien de blauwdruk voor Poseidon was. De sfinx werd in Exodus 14:1-2
bovendien Baäl-Tzafon genoemd (Matheny, 2011-a, p. 138). Hierop kom ik later terug. Met Baäl-Tzafon is
het ijs gebroken voor een belangrijk woord in ons onderzoek, namelijk tzafon. Atlantis is nauw verbonden
met het woord Tzafon (Elshout, 2018-f). Wie of wat is Tzafon? Een nieuw merk huidcrème? Nou echt niet.
Tzafon had meerdere betekenissen. Eén ervan was de Berg Tzafon in – Kanaän – Noord-Syrië waarop de
afgod Baäl Tzafon zijn paleis gebouwd had (Anderson, 1987, p. 118; Matheny, 2011-a, p. 137). Hiermee
hebben we al een blauwdruk voor de afgoden van de Griekse Olympus berg. Wat nu als de afgoden van
Kanaän  naar  Griekenland  overgestoken  waren.  Om  de  situatie  nog  wat  ingewikkelder  te  maken  werd
Babylon in  Jeremia 51:25 metaforisch een berg genoemd. Terwijl  Jeruzalem in  Psalm 15:1;  24:3; 48:2;
48:13; 74:2; 99:9; 125:1-2, Jesaja 2:2-4; 25:6; 26:2, Micha 4:1-4; 2 Kronieken 3:1 een berg genoemd werd.
Laten we niet vergeten dat Jezus op de Olijfberg gekruisigd werd. De noordflank van deze tempel op de berg
Zion in Jeruzalem werd in Psalm 48:2 met tzafon aangeduid dat hier “noorden” betekent. In Psalm 51:18 en
Spreuken 8:3 werd Jeruzalem een ommuurde stad genoemd of zo u wilt een burcht. In  Openbaring 21:10
werd het toekomende Jeruzalem een berg genoemd. De berg Tzafon in Noord-Syrië leek een collage van
Babylon en Jeruzalem. De berg Tzafon ligt aan de rivier de Orontes waar ook de stad Antiochië (Antakya)
ligt.  Hier had de apostel Paulus zijn hoofdkwartier.  Niet voor niets is het in dit  gebied naarmate we de
Eindtijd naderen zo’n chaos. Bij een ommuurde stad op een berg denken we aan Atlantis en Troje.
 Maar ook het apocalyptische aura van zowel de Exodus (Exodus 14-15) als het Armageddon (Openbaring
16:16) paste bij de ondergang van Atlantis in Timaeus 25. Tzafon heeft ook iets met middernacht te maken,
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het  uur  waarop  Jezus  terugkeert  (Bijlage  C,  studie  van  Klaas  Goverts  over  Jeremia 1:13-15,  thans  in
boekvorm verkrijgbaar onder nummer 32). Middernacht was het duistere uur waarop Atlantis ten onderging
en waarop de Exodus uit Egypte plaatsvond (Exodus 14:24). Zoals exact duizend jaar later de Exodus uit
Babylon plaatsvond (Daniël 5; Piet, z.j.). In Psalm 48:2 lezen we dat tzafon “noorden” betekent. We zullen
zien dat Bijbels gezien vanaf Jeruzalem het noorden tevens het theologische oosten is (Jeremia 46:10). Als
we het leger van Farao nemen dat in de golven omkwam (Exodus 14:28) hebben we ook de zuidelijke
dimensie van het tzafon systeem te pakken, opnieuw gerekend vanaf Jeruzalem. Dan kunnen we inzien dat
het westen in dit  systeem overblijft  waar volgens Plato het eiland Atlantis lag. De vier windstreken van
tzafon werden in  Psalm 50:1; 113:3 en  Maleachi 1:11 genoemd. Het oosten en westen markeren ook de
cyclus van zonsopgang en zonsondergang die op zijn beurt  een beeld van de dood en opstanding is.  In
Mattheüs 24:27 lezen we hoe Jezus in de toekomst als een bliksemschicht van het oosten naar het westen
terugkeert. In Psalm 92:2 lezen we ook weer over dag en nacht. In Psalm 104:23 lezen we over het harde
zwoegen van de mens tussen zonsopgang en zonsondergang. Blijkbaar was Atlantis een slaveneiland.
 Babylon ligt geografisch gezien ten oosten maar Bijbels gezien ten noorden van Jeruzalem (Jeremia 46:10).
Het theologische noorden is gezien vanaf Jeruzalem het geografische oosten. Later leg ik uit waarom dit zo
is. Babel is de Hebreeuwse naam terwijl Babylon de Griekse naam is voor zowel de stad als het land. Thans
ligt hier de stad Al Hillah in Irak (Chesney in Newton, 1859, p. 40).
 De zuidelijke dimensie van tzafon is Egypte (Klaas Goverts, commentaar op Jeremia 1:13-15, bijlage C).
Bij Egypte denken we natuurlijk aan de piramiden en de Sfinx. De Sfinx was de zuidelijke dimensie van
Tzafon dat in dit boek centraal staat (Elshout, [phtaloblauw], 2018-c, reactie: 4 mei 2018, 19:44). Misschien
kunnen we de Stad van de Zon, Heliopolis in Egypte in de tijd van Jozef ook aan de zuidelijke dimensie van
tzafon koppelen.  De westelijke dimensie is de horizon waar de zon ondergaat (Goverts,  commentaar op
Jeremia 1:13-15, bijlage C). Volgens Plato lag Atlantis aan deze horizon, waar de zon onder gaat.  Deze
ondergaande zon werd door de dichter Asaf in  Psalm 50:1 genoemd. In Soera 53:7 – koran – werd deze
horizon genoemd. In het Egyptische Dodenboek werd Osiris de leider van het Westen genoemd (Geru, 2003,
spreuken 18,  117,  127 en  137a).  In  Spreuk 11  werd  de  horizon gelijkgesteld aan  het  dodenrijk.  In  dit
dodenrijk herkennen we de Grot van Plato alvast hoewel we nog niet weten wat er precies met een dodenrijk
bedoeld werd. We zullen zien dat er geen menselijke wezens in zaten. Osiris was dus dezelfde afgod als
Poseidon die immers ook in het westen op Atlantis zetelde. Deze vier dimensies vormen samen Tzafon.
Jeruzalem is zoals gezegd het epicentrum van tzafon. De stad ligt niet letterlijk aan zee. Volgens Psalm 2 ligt
Jeruzalem echter wel in de vijandelijk volken zee. De stem van Jezus is volgens Openbaring 1:15 gelijk aan
het gebulder van de zee. We kunnen het zo zien dat Plato hier een letterlijke zee met een letterlijk eiland
Atlantis van maakte dat aan de horizon voorbij Gibraltar bestond. Figuurlijke en letterlijke betekenissen in de
Bijbel  werden  in  de  mythe  “gespiegeld”  net  als  waarschijnlijk  de  locatie  van  Atlantis  gespiegeld  was
(Elshout, [phtaloblauw], 2018-c, reactie: 4 mei 2018, 19:44; Elshout-2018-f/g). Dit spiegelingsprincipe is de
rode draad in dit  boek.  Wat te denken van de dualistische en gepolariseerde “Sint  en Piet” ‘Zuilen van
Hercules die als spiegels tegenover elkaar’ stonden (Elshout [phtaloblauw], 2018-c, reactie: 4 mei 2018,
19:44)? Ze deden denken aan de poorten van de hel.  En… ze doen ons denken aan de Isjtar Poort in Al-
Hillah/Babylon (Elshout, 2018-f/g). Ik noem Sint en Piet omdat we hen later in het boek weer tegenkomen in
verband  met  onze  eigen  gepolariseerde  samenleving  die  zo  opmerkelijk  met  het  dualistische  Atlantis
resoneert.  Een replica  van  deze Isjtar  Poort  staat  in  het  Pergamum Museum in  Berlijn.  De  Zuilen van
Hercules  deden ook aan de Boaz en Jachin pilaren denken die voor  de tempel  van Salomo stonden ( 1
Koningen 7:15-22;  2 Kronieken 3:15-17). Vlak voor de Eindtijd wordt de tempel volgens de voorzegging
weer herbouwd. De kans is groot dat er ook weer twee grote pilaren voor geplaatst worden. 

Als Atlantis in geografisch opzicht gespiegeld was, waarom dan ook niet in de tijd? Bestond Atlantis wel in
een grijs verleden? Of bestaat Atlantis juist in de toekomst? Om precies te zijn, in de Eindtijd die nota bene
voor de deur staat. Als we er zo tegenaan kijken dan komen er ergens en snappen we dat Atlantis uit meer
dimensies bestaat. Plato noemde alleen de westelijke dimensie van de horizon, waar de zon onder ging. Drie
van de vier dimensies van Tzafon hadden met Babylon en Egypte te maken die op hun beurt spiegels van
elkaar  waren.  De  Nijl  en  Eufraat  waren  spiegels  van  elkaar  en  markeren  tevens  de  grenzen  van  het
toekomstige Israël. Als tzafon “verborgen” betekent dan snappen we waarom we Atlantis niet kunnen vinden.
Zoals Adam zich in Genesis 3 in de bosjes verstopte toen God hem op het matje riep, zo verstopte Atlantis
zich misschien wel respectievelijk aan de Eufraat en in hartje Jeruzalem. Atlantis in de hoedanigheid van
tzafon  imiteerde  hiermee  de  opgestane  christus  die  in  onze  bedeling  in  het  verborgene  werkt.  Andere
onderzoekers zochten telkens naar een “eiland” Atlantis dat in principe elk willekeurig eiland op aarde kon
zijn. In dit boek zoek ik naar een specifiek eiland Atlantis, namelijk een “dualistisch” Atlantis dat middels het
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principe van de Zuilen van Hercules innerlijk tegenstrijdig is. Precies zoals satans rijk volgens Mattheüs 12
innerlijk verdeeld was. In bijlage B heb ik mijn eigen kijk op Tzafon uiteengezet. Tzafon riep associaties op
met Fernando van ABBA, met het kampvuurtje onder de sterrenhemel en de begeleidende gitaar. 

De Stad Henoch

De stad Henoch was in Genesis 4 door Kaïn gebouwd en naar zijn zoon genoemd. God had hem de opdracht
gegeven  om te  gaan  zwerven  maar  Kaïn  was  eigenwijs  en  bouwde  een  stad.  Hij  had  zijn  broer  Abel
vermoord en hoopte zich in een burcht tegen zijn boze familie te beschermen. Henoch bestond voor de
Zondvloed en was de voorganger van Babylon en Troje. Ik heb wel eens gelezen dat Henoch een schitterende
stad was die zich met Eindtijd Babylon kon meten. De stad Henoch was niet een verzameling hunebedden of
zoiets maar een stad met een hoge beschaving. Henoch was dus de eerste blauwdruk voor Atlantis ook al lag
de stad niet per sé aan of in zee. Ik heb een leuke theorie bedacht. Zoals Adam in het beeld van Christus
geschapen  was,  zo  denk  ik  dat  de  stad  Henoch  volgens  de  blauwdruk  van  de  latere  Stad  van  David
ontworpen was. Alle mythische steden als Troje, Asgard en Atlantis behelzen een archetypische burcht die op
een heuvel staat.  De Stad van David met de latere door Salomo gebouwde tempel was mijns inziens de
blauwdruk voor deze archetypen.

Babylon

Babylon was al een keer een wereldrijk en werd al een keer verwoest. Duizend jaar na de Exodus van de
Israëlieten uit  Egypte  werden ze in ballingschap naar  Babylon gevoerd.  Dit  waren de hoogtijdagen van
Nebuchanedzar  die  toen  regeerde.  Het  waren  echter  de  laagtijdagen  van  de  Israëlieten.  Ze  zouden  de
wisseling van de wacht meemaken toen Cyrus uit Perzië Babylon binnenviel. De profeten Daniël en Ezechiël
leefden toen en maakten alles van dichtbij mee. Deze geschiedenis zal zich in grote lijnen in de Eindtijd
herhalen als Babylon herbouwd wordt (Zacharia 5:11) en even snel weer ten onder gaat (Openbaring 17-18).
De verwoesting van Babylon door vuur (Jeremia 51:58) riep associaties met de hel op. In dezelfde vers
werden de muren van Babylon genoemd en in Jeremia 51:37 lezen we over de woestenij na de verwoesting
van Eindtijd Babylon. Alsof de hele mensheid was weggevaagd herkennen we de ondergang van Atlantis in
dit beeld. Babylon ligt in de woestijn maar werd in de voorzeggingen in  Jeremia 51:42, 55 een stad van
wateren  genoemd.  In  Jeremia 50:37  lezen we over  paarden en strijdwagens  die  we  aan  de paarden en
strijdwagens van Atlantis  kunnen koppelen (Plato Jowett,  vert.  1892,  Kritias 116,  119).  Dit  heeft  nogal
consequenties. Want hoezo wordt er in de Eindtijd met paarden en strijdwagens gevochten? Waar zijn de
goede oude vertrouwde atoombommen gebleven? Heeft iemand ze naar de kringloop gebracht of liggen ze
ergens  op zolder  tussen de  kinderwagen en  de kapotte  stofzuiger?  Zoals  Nebuchanedzars’ Babylon een
vreemde wereld voor ons is, zo is de Eindtijd ook een zeer verwarrende tijd. In Daniël 7:24 lezen we over
tien aan Jeruzalem vijandige koningen van een Eindrijk dat om Babylon draait. We lezen over alle symbolen
uit Plato’s Atlantis verhaal. Zoals mijn generatie in de schaduw van Auschwitz opgroeide zo leefde Plato na
de  ineenstorting  van  het  wereldrijk  van  Nebuchanedzar.  Babylon  was  immers  door  Cyrus  uit  Perzië
ingenomen. Deze inname was een blauwdruk voor de komende herbouw en ondergang van Babylon aan de
Eufraat. Plato’s voorganger Herodotus was in Babylon geweest om de brokstukken te tellen. Hij had zijn
bevindingen in zijn boek Historiën vastgelegd (Herodotus, Historiën 1.183). Mogelijk waren ze de inspiratie
voor Plato’s Atlantis verhaal. Bovendien waren de voorzeggingen in het boek Jeremia over de toekomstige
herbouw  en  verwoesting  van  Babylon  ook  al  in  omloop.  Babylon  zou  door  een  Moeder  van  Alle
Aardbevingen verwoest worden (Jeremia 50:46; 51:29 vergl.  Haggai 2:6, 7;  Openbaring 16:18) (Elshout,
2018-k;  Elshout  [phtaloblauw],  2018-l,  20:43).  Plus  het  feit  dat  de  profeet  Ezechiël  vergelijkbare
voorzeggingen voor Tyrus had gedaan dat in meer opzichten de zusterstad van Babylon was (Ezechiël 26-
28). Plus het feit dat de tempel van Salomo tijdens de Babylonische Ballingschap van de Israëlieten met al
het goud, koper en ivoor naar Babylon verscheept was, zorgde er voor dat er iets in Plato’s bovenkamer
begon te borrelen. Zoals de apostel Johannes die in Openbaring 1 in de geest naar Eindtijd Babylon gevoerd
was  en  niet  wist  wat  hij  zag,  zo  wist  Plato  waarschijnlijk  ook niet  wat  hem overkwam toen  hij  deze
megalomane materie op zijn bord kreeg. Dat de woestijnstad Babylon een stad van water is (Openbaring
17:1-5), is bij weinig theologen bekend. Plato begreep het ook niet en maakte er het eiland Atlantis voor de
kust van Gibraltar van, dat in zijn beleving de verste uithoek was. Babylon had nu dankzij Plato een excursie
van zonsopgang naar zonsondergang gemaakt (Vergl.  Psalm 92:2).  Als Plato de Python geest had die in
Handelingen 16:16 genoemd werd dan kon hij tot op zekere hoogte in de toekomst kijken en de herbouw van
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Eindtijd Babylon zien. Deze geest misleidde Plato en maakte er Atlantis van. De Python geest was mijns
inziens Poseidon. 

Symbolen

In Jeremia 50:37 werden zwaard, paarden en strijdwagens genoemd. Paarden en strijdwagens werden ook op
Atlantis gebruikt (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116, 119). Een paar zaken zijn hier van belang. Het gaat
om symbolen die in beide gevallen in het oog springen. Critici die mij “cherry picking” verwijten snappen
niet dat ik juist aan “symbol picking” doe om maar bij de Engelse taal te blijven. We leven in een tijdperk
van symbolen die sinds Babylon in alle religies aan ons werden door gegeven (Woodrow, 1981, p. 10).
Alleen al om die reden hoeven we Atlantis niet voor de Zondvloed te plaatsen omdat Babylon toen nog niet
bestond. Haar voorganger, de stad Henoch bestond al wel maar er waren geen eilanden. De wereld van de
voortijd was een aaneengesloten lap land (Genesis 1:10). Aangezien Jeremia 50:39-40 naar Eindtijd Babylon
verwijst kan het niet anders of vers 37 verwijst ook naar Eindtijd Babylon. Vanwaar die nadruk op paarden
en strijdwagens in het Atlantis verhaal? Want bij de Eindtijd denk ik aan atoombommen. Zowel de mythe als
Jeremia wilden ons duidelijk maken dat de Eindtijd een vreemde tijd voor ons is. De moderne wapens doen
niet meer mee. Mijn eigen conclusie hieruit is dat de komende antichrist een schijnvrede gaat sluiten en alle
landen oproept om de wapens weg te doen. Behalve klassieke wapens zoals zwaarden. De Eindstrijd wordt
op een Bijbelse manier uitgevochten. Met de antichrist komt ook koning Atlas in het vizier. Is hij soms de
antichrist? Het antwoord ligt al in de vraag besloten.

Een spiegel van raadsels

Atlantis  heeft  van alles met  spiegels  te  maken.  Ik noem het  mysterieuze orichalcum dat  de tempel van
Poseidon sierde en dat zo schitterde dat het overal te zien was (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 114, 116,
119). In Tyrus, Libanon stond in de oudheid de tempel van Melqart die de voorganger van Heracles was. In
de  tempel  stonden ‘twee pilaren’ van  ‘goud’ en  ‘smaragden’ en  een  grote  pilaar  die  ‘‘s  nachts  scheen’
(Herodotus, Historiën, Godley vert. 1920, boek 2:44). Ik noem ‘de beide Zuilen van Hercules die als spiegels
tegenover elkaar’ stonden (Elshout, [phtaloblauw], 2018-c, reactie: 4 mei 2018, 19:44). En wellicht was de
locatie van Atlantis als de westelijke dimensie van Tzafon zelf gespiegeld en moeten we de echte locatie in
de andere richting zoeken? Heeft u wel eens in de spiegel gekeken? Als u met uw rechteroog knippert, dan
lijkt het in de spiegel of het uw linkeroog is. Zo was Atlantis vast en zeker een raadsel dat in de spiegel
verkeerd om zat. Waardoor we het eiland telkens op een verkeerde plek zochten. Zoals de Bijbel zegt: kijken
we door de spiegel dan zien we raadsels, kijken we van gezicht tot gezicht dan zien we het echt ( 1 Korinthe
13:12). Deze vers sloeg op Christus maar we kunnen Atlantis ook alleen herkennen als we van gezicht tot
gezicht kijken. 

Jeruzalem

Was Jeruzalem ook onderdeel van het dualisme van Atlantis? Deze optie kwam pas in een later stadium van
het schrijven van mijn boek in mij op. Ik had er al eerder over nagedacht maar kon niet geloven dat Atlantis
een “dubbelgedoe” was.  Maar waarom zou Atlantis één eiland zijn geweest sinds alle kenmerken ervan
dualistisch waren? Was Atlantis soms een winzip eiland waarin een hele stapel Bijbelse symbolen verpakt
waren? Als we Atlantis ontzippten kwamen er twee Atlantissen uit: Eindtijd Babylon en Eindtijd Jeruzalem.
Volgens Psalm 2 ligt Jeruzalem midden in de volken zee. Satan maakte er wellicht een echte zee van waarin
voor de kust van Gibraltar een mythisch eiland Atlantis lag. Zoals Atlantis de onderwereld in het westen was,
zo lag Jeruzalem theologisch gezien ten westen van Babylon. Zoals de antichrist straks in de herbouwde
tempel zijn beeld gaat oprichten (Mattheüs 24:15), zo stond het beeld van Poseidon in de tempel op Atlantis
(Plato, Jowett vert.  1892,  Kritias 116). De Zuilen van Hercules resoneerden dan met de Boaz en Jachin
pilaren die voor de tempel van Salomo stonden. De derde tempel heeft wellicht ook zulke zuilen. In Jesaja
25:2 en Psalm 48:2, 13 werd met name de tempelberg een burcht genoemd waarmee we een blauwdruk voor
Troje hebben (Elshout, 2019-b). In Psalm 24:3 werd de tempel in de Stad van David een berg genoemd en in
Psalm 51:18 en Spreuken 8:3; 9:3; 11:10-11 werd de stad zelf een ommuurde stad genoemd. Hiermee was
Jeruzalem en met name de Stad van David de archetypische blauwdruk voor Troje en Atlantis. Jeruzalem is
in alle opzichten een geval apart in de wereldgeschiedenis. De stad bestond al in de tijd van de mysterieuze
koning  Melchizedek  die  tijdens  het  leven  van  Abram regeerde.  In  Genesis 14:17  werd  de  stad  Salem
genoemd. Vele eeuwen later maakte koning David er een burcht van (Psalm 48:13). Koning Salomo voegde
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er een tempel aan toe. Volgens Psalm 48:2 en 50:2 was deze tempel de berg van God. Zeker als spoedig de
derde tempel in Jeruzalem herbouwd wordt en de antichrist er zijn beeld in plaatst (Mattheüs 24:15) dan
zitten we in het vaarwater van Atlantis.  Mattheüs 24:15 komt vanuit het niet en is waarschijnlijk het begin
van Atlantis. In Kritias 116 (Jowett, vert. 1892) lezen we hoe het beeld van Poseidon in de tempel op Atlantis
stond. Een dergelijk afgodisch beeld doet ons ook denken aan het Dagon beeld in  1 Samuel 5:4. Volgens
Micha 4:12-13 worden de legers van de natiën die tegen Jeruzalem optrekken door elkaar geschud. Dit
gebeurt tijdens de zesde bazuin waarin tevens een joekel van een aardbeving plaatsvindt (Openbaring 11:13).
Als Jezus straks zijn voeten op de Olijfberg zet dan splijt de berg in tweeën (Zacharia 14:4) waarmee we een
volgend Atlantis  moment  in  beeld  hebben.  Een paradijselijke  stad als  Jeruzalem heeft  alle  trekken van
Atlantis. In Jesaja 26:1-5 werden beide steden, Babylon en Jeruzalem genoemd. Atlantis was een dualistisch
eiland en had iets met tweelingkoningen en met de Zuilen van Hercules te maken. Zoeken we Atlantis in
Babylon of Jeruzalem? Of in beide tegelijk? Naomi Shemers lied  Jerusalem of Gold dekt misschien het
Atlantis aura dat bij Jeruzalem hoort. We gaan kijken wat de tempel van Salomo in 1 Koningen 7:23-39 met
de tempel van Poseidon te maken kan hebben. Met deze kanttekening dat de tempel er thans niet meer is
maar volgens de voorzeggingen wel herbouwd gaat worden.  Openbaring 18:2 luidt waarschijnlijk het einde
van Atlantis in. In mijn boek leest u hoe dit zit en hoe het spiegeleffect hierbij een rol speelt. 

De Bijbelse leidraad

Dit boek gaat over Atlantis dat volgens Plato door een renbaan voor paarden omringd was (Plato, Jowett vert.
1892,  Kritias 117).  In  mijn  prille  jeugd wekte  Atlantis  bij  mij  associaties  op  met  een  Ganzenbordspel.
Ezechiël 38:13 is de Bijbelse leidraad voor mijn Atlantis onderzoek. In deze vers wordt Tarsis genoemd.
Aanvankelijk dacht ik dat dit Atlantis was, dat ik na vijf minuten gevonden had. Ik had alles in huis gehaald
voor een “feestje” tot ik besefte dat Ezechiël vlak voor Plato leefde en dat de profetie voor de Eindtijd
bedoeld was. Tarsis  kon dus nooit Plato's  Atlantis  zijn dat  immers 9000 jaar voor zijn eigen tijd in zee
gezonken was (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias  108). Tarsis was duidelijk een zeevarende natie. En had
Plato  niet  gezegd dat  de  Straat  van Gibraltar  door  modder  geblokkeerd  was (Plato,  Jowett,  vert.  1892,
Timaeus 25)? Tarsis leek echter wel een belangrijke speler in mijn onderzoek. Als Tarsis eventueel buiten de
Zuilen van Hercules lag, dan had Plato dus ongelijk. Maar ik kon het ook niet geloven dat Plato zomaar een
“kletsverhaal” de wereld in had geslingerd. Atlantis moest dus “ergens” in de Bijbel staan. Desalniettemin is
Tarsis net als Atlantis een zeemacht. We gaan kijken of Tarsis toch iets met Atlantis te maken heeft. Volgens
Kolossenzen 1:16-17 heeft alles zijn samenhang in Christus. Dus Atlantis ook. Atlantis moest dus op de één
of  andere  manier  in  de  Bijbel  staan.  Andere  leidraden  zijn  Mattheüs 12:26  en  Lucas 11:17-18
(Schriftwoord.nl). In deze passages wordt satans innerlijk verdeelde rijk genoemd. Hierbij kunnen we ons de
strijd  van  de  Titanen van  Atlantis  tegen de Olympische  afgoden voorstellen.  Atlantis  was  een  innerlijk
verdeeld eiland en stond hiermee als model haaks op de Bijbelse samenhang die in  Kolossenzen 1:16-17
genoemd wordt. Een Bijbelvers die ook ter zake doet is  Psalm 96:5 waarin de afgoden van de heidenen,
demonen genoemd worden. Poseidon en Athena van Atlantis waren volgens de Bijbel demonen. Het paleis
van Koning Atlas op de centrale heuvel van Atlantis deed mij aan het vroegere ‘paleis van Saddam Hoessein’
denken dat  op de heuvel  aan de Eufraat  in Babylon staat  (Elshout  [phtaloblauw],  2018-c,  4 mei 19:05;
Elshout, 2018-f/g). Saddam was echter een (demonisch bezeten?) mens terwijl Atlas een titanisch wezen of
een demonisch bezeten koning was.

Daniël 2 en 7

Lezen  we  in  de  Bijbel  iets  vergelijkbaars  als  Plato’s  Atlantis  verklaring?  Pas  aan  het  einde  van  mijn
onderzoek drong het door hoezeer ik er met de neus bovenop had gezeten. In  Daniël 2 en 7 wordt een
angstaanjagend vierde rijk genoemd dat aan Nazi Duitsland doet denken maar dan veel erger. Het rijk is een
compilatie van de voorafgaande drie rijken: de Babylonische, Perzische en Grieks-Macedonische rijken. Het
Griekse rijk werd in Daniël 7:6 met een luipaard vergeleken. In Openbaring 13:2 komen we de luipaard weer
tegen. Lang is gedacht dat dit vierde rijk het Romeinse Rijk was. Maar het is duidelijk dat dit vierde rijk veel
gruwelijker is dan de voorafgaande rijken (Whitefield, 2013, p. 1, onder II.A). Dit rijk bestaat volgens Daniël
2:41 en 7:7, 20, 24 uit een confederatie van tien koningen. In Openbaring 17:12 duiken ze ook op zodat we
kunnen zeggen dat de tien koningen met de Eindtijd te maken hebben. Dit is precies wat we over Atlantis
lezen dat volgens  Kritias 113-114 ook tien koningen had al waren het vijf tweelingkoningen. Met zulke
tweelingkoningen werd mijns inziens het dualistische karakter van Atlantis ontmaskerd. Een dergelijk bizar
rijk zal vast en zeker iets met Atlantis te maken hebben. Het vierde rijk van de Eindtijd is volgens Daniël
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7:19, 23 totaal anders dan alle voorgaande koninkrijken. Ook de politiek van dit rijk is totaal anders dan we
gewend zijn (Whitefield, 2013, p. 21, D. 1). Zelfs Nebuchanedzar kreeg er in  Daniël 2 de stuipen van. In
Daniël 2:42-43 lezen we dat dit rijk aan de ene kant angstaanjagend is maar dat het tegelijk ook innerlijk
verdeeld  is  en  als  los  zand  aan  elkaar  hangt.  Is  dit  niet  exact  wat  het  dualisme  van  Atlantis  met  de
tweelingkoningen en de Zuilen van Hercules moet  voorstellen.  Daniël 7 gaat  dieper in op  Daniël 2.  In
Daniël 7  lezen  we  over  de  onderlinge  verdeeldheid  van  de  tien  koningen.  In  Daniël 2  was  het
Nebuchanedzar van Babylon die een droom over dit vierde rijk kreeg (2:28). Daniël was de enige die hem de
droom kon uitleggen net zoals duizend jaar eerder Jozef een droom van Farao had uitgelegd. In  Daniël 7
kreeg Daniël  zelf  een visioen over dit  vierde rijk,  mocht  hij  aan de droom van Nebuchanedzar  hebben
getwijfeld. Aan het hoofd van dit vierde rijk staat een magische figuur die de antichrist is. In Daniël 7:8, 11,
24 en 8:24-25 worden hem bovenmenselijke capaciteiten toegekend. We hoeven er niet bij te zeggen dat deze
kerel (of vrouw?) tegen Israël tekeer gaat. Dit lezen we in Daniël 7:21, 25. In Daniël 2:34 en 7:22 maar ook
in Openbaring 17:14 lezen we dat de teruggekeerde Jezus dit vierde rijk gaat vernietigen. In Openbaring 17-
18 lezen we over de val van Babylon. In Daniël 10:20 lezen we over een hemelse engel die een prins wordt
genoemd en over Griekenland waakt. Deze hemelse prins deed aan Poseidon denken. Deze uiteenzetting
doet in alle opzichten aan Plato’s Atlantis verhaal in  Kritias 108-122 en  Timaeus 21-25 denken. Met dit
verschil dat Atlantis in een grijs verleden in het westen bestond. Alsof er zaken gespiegeld waren, lijkt het of
Daniël 2 en 7 en Atlantis over dezelfde materie gaan (Elshout, 2019-d). Nebuchanedzar ontving zijn droom
van God (Daniël 2:28), net zoals Daniël zijn visioen van God kreeg. Beiden hadden Atlantis gezien. Plato
leefde  vlak  na  Daniël.  Hij  kreeg  hetzelfde  verhaal  doorgespeeld  maar  dan  gespiegeld.  Het  zou  zomaar
kunnen dat de pythongeest in Handelingen 16:16 hier achter zat. In Plato’s Atlantis verhaal was Atlantis de
agressor terwijl Athene de stad was die aangevallen werd maar wonderbaarlijk genoeg wel de oorlog won. In
Daniël 2 en 7 is het duidelijk dat Griekenland op oorlogspad gaat, Babylon inlijft, een verbond met negen
andere koningen sluit en Jeruzalem inneemt. Het ene moment krijgen we de indruk dat het Griekse Vierde
Rijk overeenkomt met Plato’s Atlantis, het volgende moment lijkt het of juist Israël en Jeruzalem Atlantis
zijn. Maar waarom niet allebei? Ik noem tenslotte Mohammed die de Koran van de engel Gabriël kreeg. Ik
vermoed dat deze engel Gabriël niemand anders dan de pythongeest in Handelingen 16:16 was en zeker niet
dezelfde engel Gabriël als die Maria van Nazareth bezocht. In Daniël 7:19 lezen we dat de klauwen van dit
Vierde Rijk van koper (of brons?) zijn. Hiermee hebben we een imitatie te pakken van de witte bronzen
voeten van de teruggekeerde Jezus die in Openbaring 1:15 en 2:18 met chalkolibani worden aangeduid. Dit
woord chalkolibani lijkt op het woord aurichalcum dat de tempel van Poseidon op Atlantis sierde (Plato,
Jowett, vert. 1892,  Kritias 116, 119). Dit vierde Rijk heeft dezelfde kenmerken als het Griekse Derde Rijk
van Alexander de Grote dat in Daniël 2:39 met “koper” of “brons” werd vergeleken. Dat Atlantis iets met
een Grieks rijk te maken heeft, hoeft ons niet te verbazen. Dat dat Griekse rijk met brons vergeleken wordt is
uitermate interessant. In Daniël 7:21, 25 lezen we dat Jeruzalem 3,5 jaar bij dit Griekse Vierde Rijk wordt
ingelijfd.  Aangezien  de  derde  tempel  in  Jeruzalem  staat  waarin  de  antichrist  straks  zijn  beeld  plaatst
(Mattheüs 24:15) lijkt het of we hier de tempel van Poseidon voor ons hebben. Wat anders is Atlantis dan
Eindtijd Jeruzalem dat ingebed is in het Griekse Eindrijk…

Mijn eigen Zuilen van Hercules

Toen ik aan mijn zoektocht begon, hinkte ik op twee gedachten die mijn eigen Zuilen van Hercules waren.
De eerste gedachte was,  dat  mijn zoektocht  tijdverspilling was.  Ik kon mijn tijd beter  aan Bijbelstudies
besteden  of  desnoods  aan  het  helpen  van  de  armen,  door  politiek  actief  te  worden.  Wat  ik  overigens
zijdelings al deed. De tweede gedachte ging een stap verder. Misschien provoceerde ik God wel door Atlantis
in de Bijbel te zoeken? Want stel je voor dat de beschaving niet in de Tuin van Eden maar op Atlantis
begonnen was?  In  dat  geval  had  mijn  Bijbel  een  enkele  reis  naar  de  papierbak  gemaakt.  Dan  was  de
papierversnipperaar de laatste getuige van mijn Bijbel geweest en had ik mijn geloof in moeten wisselen
voor een Atlantis geloof. Stelde ik God dus op de proef met mijn zoektocht? Misschien wel en misschien
niet. Want gaandeweg kreeg ik door dat Atlantis misschien heel iets anders was dan ik had gedacht. De
grootste verrassing was dat Atlantis wel degelijk in de Bijbel verstopt is. Rara… Of was het omgekeerd en
stelde niet ik maar Atlantis, God op de proef? Het juk dat Atlas op zijn schouders droeg, was vast en zeker
dat van religie waarmee hij de God van de Bijbel beproefde (Handelingen 15:10). God koos mij uit om
Atlantis  te ontmaskeren.  Ik hoorde Hem zeggen:  “kerel,  jij  bent  een echte Bereër,  ga jij  Atlantis  maar
ontdekken. Inderdaad, want de Bereërs waren de puzzelaars in de Griekse stad Berea die de Bijbel binnenste
buiten  keerden.  Ze werden in  Handelingen 17  genoemd.  Lucas  was de schrijver  van  Handelingen.  Hij
schreef ook zijn Lucas evangelie.

17



Geen spoor

Als Atlantis een simpel eiland voor de kust van Gibraltar was geweest, dan was het allang gevonden. Maar
elk spoor van het eiland ontbreekt.  Er is zelfs geen kunstgebit van Athena of een vieze onderbroek van
koning Atlas gevonden. Net zoals het Koninkrijk van God tweeduizend jaar werd uitgesteld, zo leek het alsof
Atlantis ook uitgesteld werd. Tweeduizend jaar geleden verwachtte men het Koninkrijk van God. De Joden
wezen het Koninkrijk categorisch af waarna het evangelie eerst naar de heidenen ging. En waardoor het
koninkrijk werd uitgesteld. Ging deze vlieger ook voor Atlantis op? Bestond het alleen "in principe" in het
verleden,  maar  werd  het  door  uitstel  naar  de  toekomst  van  de  Eindtijd  geslingerd?  Waarschijnlijk  wel.
Merkwaardig is het dat veel Atlantis "look-alikes" op de bodem van de oceanen zijn gevonden. Aangezien de
wereld  van  de  voortijd  compleet  is  weggevaagd  (2  Petrus 3:6)  mogen  we  er  vanuit  gaan  dat  deze
bouwwerken op de zeebodem van NA de Zondvloed dateren. Sommige van deze bouwwerken zien er nog
redelijk intact uit zodat we een grote ramp als een aardbeving mogen uitsluiten als oorzaak van het feit dat ze
onder water staan. Blijkbaar fluctueerde de zeespiegel in een grijs verleden als gevolg van de naweeën van
de Zondvloed.  

De onderwereld

Kon het  zijn  dat  Plato slechts  één bepaalde dimensie  van Atlantis  had verklapt,  namelijk  de westelijke
dimensie  waar  volgens hem Atlantis  in  zee lag? Zoals  er  niet  vier  maar  twee evangeliën zijn.  De vier
bekende evangeliën zijn vier visies op hetzelfde evangelie. Wat het tweede evangelie is, verklap ik u later.
Dus waar zijn de andere dimensies van Atlantis? In het westen voorbij Gibraltar lag de onderwereld waar
Osiris met de scepter zwaaide (Geru, 2003, spreuken 18, 117, 127 en 137a). Was deze onderwereld de winzip
versie van het totale dualistische Atlantis dat uit meerdere dimensies bestond?

Tabel

De geschiedenis van Atlantis is niet alleen warrig maar ze wordt ook doorkruist door de geschiedenis van
Athene. Afgezien van de merkwaardige oorlog die Atlantis tegen Athene voerde, krijgen we de indruk dat het
Atlantis Epos om twee verschillende verhaallijnen gaat die door een speling van het lot in hetzelfde epos van
Plato terechtkwamen. Daarom heb ik de relevante onderdelen van het verhaal in een tabel gezet (Bijlage A).
Deze tabel vormde het begin van mijn onderzoek en was aldoor een trouwe metgezel. We zien dat Athene
een Cola Light versie van Atlantis was. Of andersom, natuurlijk.

Verschil met andere onderzoekers

Plato beschreef het Atlantis verhaal vanuit het perspectief van Athene. Mijn perspectief is vanuit Jeruzalem.
Hoe verhouden Atlantis en Jeruzalem zich tot elkaar? Of zijn ze dezelfde steden en beschreef Plato onbewust
Eindtijd  Jeruzalem?  Andere  onderzoekers  schoven  met  de  locatie  van  Atlantis  zodat  Atlantis  overal  en
nergens op geprojecteerd werd. Nooit kwamen ze op het idee om de negenduizend jaar voor Plato (Kritias
108) ter  discussie te stellen.  Dit  doe ik dus wel.  In mijn zoektocht  zoom ik in op Eindtijd Babylon en
Jeruzalem. De Zuilen van Hercules in Timaeus 24 karakteriseerden het dualisme van Atlantis zodat ik naar
een dualistisch Atlantis zoek in plaats van naar een simpel eiland dat in de golven verdween. In Mattheüs
12:26 lezen we over  dit  innerlijk  tegenstrijdige rijk  van  satan.  Ik  noemde  Ezechiël 38:13  al,  welke de
belangrijkste passage voor ons onderzoek is. Daarnaast betrek ik ook de beroemde “Grot van Plato” in mijn
onderzoek. Deze staat in Plato’s dialoog over “De Staat” die samen met de Timaeus en Kritias zijn bundel
“Dialogen” vormt (Plato, Jowett, vert. 1892, De Staat VII.514-520). Alleen al om deze reden mogen we “De
Grot” niet over het hoofd zien. De broer van Poseidon was Zeus die volgens sommige bronnen in een grot op
Kreta  geboren  was  (Samatas,  z.j.,  alinea  1).  Maar  zowel  Zeus  als  Poseidon  hadden  geen  menselijke
voorouders. Ze waren “Titanen”. Wat voor wezens dit waren, gaan we uitzoeken. Blijkbaar hadden ze iets
met grotten. Dat ze überhaupt geboren waren, klinkt bij voorbaat vreemd in de oren. En nu we toch Kreta
genoemd hebben, zitten we misschien nog iets op het spoor. Kreta is namelijk de schakel tussen Atlantis en
de Bijbel. In beide gevallen speelde het eiland een grote rol. In de Bijbel werd Kreta “Kaftor” genoemd
(Genesis 10:14). De Filistijnen kwamen van Kreta. Later zouden ze de Israëlieten op de proef stellen. Het is
dus zeer vreemd dat Israël  nergens in Plato’s Atlantis verhaal  genoemd werd.  De andere schakel  tussen
Atlantis en de Bijbel, was Alexander de Grote. Hij verwoestte de havenstad Tyrus op een manier die aan de
ondergang van  Atlantis  deed  denken (Ezechiël 26-28).  Hij  was  bovendien  in  Daniël 8:5,  21  voorzegd.
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Alexander had zijn hoofdkwartier opgezet in een andere havenstad, namelijk Babylon. Ook koppel ik in mijn
boek de toekomst voorspellende Python geest in Handelingen 16:16 aan zowel de sfinx als Poseidon. Andere
onderzoekers gingen aan de innerlijke tegenstrijdigheden van Atlantis voorbij. Ze zochten simpelweg naar
een eiland dat onder zee lag. Ze zochten verkeerd: ze zouden net als ik naar een “ innerlijk tegenstrijdig”
eiland zoeken, ofwel naar een dualistisch eiland. Dan komt de voorzegging in  Jesaja 26:1-5 om de hoek
kijken. Deze voorzegging ging over twee aan elkaar tegengestelde steden: Eindtijd Jeruzalem en Babylon
(De Koning & Jonathan, 2014-a, p. 284). Atlantis had hier vast en zeker iets mee te maken. We zien dat
Atlantis eerder een theologisch dan een archeologisch thema is. Plato’s Atlantis verhaal had veel diepe lagen.
Onderzoekers  die  simpelweg  naar  ruïnes  op  de  zeebodem  zochten  gingen  volkomen  voorbij  aan  deze
diepgang. 

Grotten

De literatuur kent andere grotten, zoals die van Mohammed, Robinson Crusoë en niet te vergeten de grot van
Jezus waar Hij na zijn dood in gelegd was (Johannes 20:1). Het grote verschil is dat de Grot van Plato met
schimmige pyromanen bevolkt was terwijl de grot van Jezus, na Zijn opstanding, leeg was. Wie zaten er in
de grot van Plato? Onder andere Odysseus?

Polarisatie

Toen ik aan mijn zoektocht naar Atlantis begon, kon ik niet vermoeden dat mijn boek alles met de huidige
polarisatie in de Nederlandse samenleving te maken had. Want wat denkt u van de Zuilen van Hercules
(Gibraltar en Monte Hecho) die de toegang tot Atlantis markeerden? Ze symboliseerden het dualisme dat het
op alle fronten tegenstrijdige en geradicaliseerde Atlantis doordrenkte. Er is een afbeelding bekend van Isis
alias Athena alias de Bijbelse Astarte die tussen twee vergelijkbare zuilen staat.  Deze zuilen werden de
‘zuilen van tegenstellingen genoemd’ (Hall, 1928, p. 114). Ze symboliseerden de ‘polariteit’ in de natuur
(Hall, 1928, p. 114). Een vreedzaam eiland Atlantis dat tegengesteld aan zichzelf was maar niettemin ruzie
maakte met de hele  wereld was gedoemd om kopje onder  te gaan.  Geldt  hetzelfde voor  onze westerse
samenleving?  Niet  alleen  Atlantis  was  een  gepolariseerd  eiland.  Ons  eigen  land is  dit  ook.  Het  woord
polarisatie staat elke dag wel in de krant. En zijn we al vergeten hoe op 11 september 2012, de tramlijnen 9
en 11 in Den Haag op elkaar knalden? Welke symboliek was er in dit schijnbare ongeluk verscholen? Is
vergeetachtigheid de missende schakel in dit onderzoek? Want waarom noemden Paulus, Johannes noch de
Bereërs, Atlantis niet? Was het voor hen zonneklaar wat Atlantis was? En is de verwarring over Atlantis pas
recent ontstaan? Om maar te zwijgen van Israël dat ook een gepolariseerd land is. We zullen zien dat het
huidige Israël het veld gaat ruimen (Zacharia 14; Openbaring 6). 

Zin van het leven

Veel filosofen vroegen zich af wat de zin van het leven is. Adolph E. Knoch die we vaker tegenkomen in dit
boek gaf  een Bijbels getint  antwoord op de vraag.  Volgens hem vraagt  ‘Gods liefde’ om een antwoord
(Knoch in Hough & Coram, 2015, p. 21). De schepping is volgens Adolph E. Knoch niet ‘het einde’ van iets
maar ze onthult een diepere laag van Gods ‘liefde’ (Knoch in Hough & Coram, 2015, p. 21). Dit klinkt nog
steeds een beetje vaag maar een dergelijke verklaring dwingt ons wel om dieper over God na te denken. 

Deltawerken

Ons land is bekend van de dijken en deltawerken. De strijd tegen het water staat centraal in de geschiedenis
van Nederland. Dezelfde strijd speelde in het Atlantis verhaal.  Al in de Ugaritische Baäl Cyclus (Syrië)
komen we de strijd van de stormgod Baäl tegen de zeegod Yam tegen. Yam had alle trekken van Poseidon,
maar Baäl ook. Blijkbaar waren deze afgoden maskers van elkaar. Atlantis verloor de strijd tegen de zee
dankzij een aardbeving die het eiland in zee deed zinken (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 108). Zal het
Nederland in de Eindtijd net zo vergaan als een joekel van een aardbeving alle steden op aarde verwoest
(Haggai 2:6, 7; Openbaring 16:18)? In dit boek trek ik enkele onheilspellende conclusies. De strijd tegen het
water is ook een Bijbels thema. In  Genesis 1:2 schiep God orde uit  de chaos van de oerzee die Tehom
genoemd werd. Daarna was er de Zondvloed die de hele wereld van de voortijd wegvaagde. En vele eeuwen
later kwam Israël als een natie uit het water van de Exodus tevoorschijn. Water en de strijd ertegen speelden
een belangrijke rol in de vorming van Israël, de ondergang van Atlantis en in de geschiedenis van Nederland.
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In ons eigen mini-Atlantis van de Oostvaardersplassen lopen wilde Konikpaarden en Heckrunderen rond.
Paard en stier waren de logo’s van Poseidon. 

De echte millenniumwisseling komt nog

Beste  lezer,  we leven weer  in  de jaren 80,  gerekend vanaf  de schepping van Adam (Piet,  2016-e).  Dit
betekent dat we de millenniumwisseling spoedig over doen! Dit gaan we rond 2030-2033 doen. Het grote
misverstand is dat we 33 jaar te vroeg gerekend hebben. De Bijbel rekent niet vanaf de geboorte van Jezus
maar vanaf zijn doop in de rivier de Jordaan. En vervolgens tot aan de steniging van Stefanus (Piet, 2016-b).
Vanaf dat tijdstip rekenen we 2000 jaar verder en komen we ongeveer in 2033 uit. In Exodus 12:41 lezen we
hoe God precies tot op de dag af mikt in Zijn scheppingsplan. Als het tijdstip van de millenniumwisseling op
een misverstand berustte, dan zien we al één overeenkomst met Atlantis. Want misschien is Atlantis ook
slechts een misverstand in plaats van een mysterie.

Bronverwijzingen

In verband met copyrights citeer ik sporadisch uit de  New Heart English Bible (NHEB, 2008-2013) van
Wayne A.  Mitchell  en Mark D.  Harness.  Mijn speciale  dank gaat  uit  naar  hem.  In zijn  Bijbelvertaling
ontbreekt echter een zeer belangrijk woord voor ons onderzoek: aion (Hebreeuws: olam). Dit is een lange
periode die niettemin wel afgebakend is. Aion heeft met een horizon te maken. Vanaf het einde van de ene
aion kijken we uit naar het begin van de volgende. En een horizon heeft met Horus, de Sfinx en Atlantis te
maken.  Om  die  reden  gebruik  ik  twee  andere  Bijbelversies  als  naslag.  Dit  zijn  Scripture4all.org  en
Schriftwoord.nl. Nu weet u meteen welke Bijbel u moet gebruiken. Niet de veel te dure Bijbels, zelfs niet uit
de (betere) boekhandels. Maar u gebruikt de genoemde online Bijbels die bovendien gratis zijn. In uw Bijbel
kunt u snel controleren of de woorden “aion” of “aionen” vermeld staan, als u Efeze 3:9, 11 erop naslaat. Ik
ben nog geen boekhandel Bijbel tegengekomen waarin dit woord wel staat. Commercie speelde een rol om
makkelijk leesbare Bijbels in omloop te brengen. Het woord aion, dat op een langere periode slaat, staat
haaks op de begrippen “eeuwig” of “wereld” dat moderne Bijbelvertalingen ervan maakten. Een stap verder
en we zitten bij een “eeuwige hel” die nergens in de Bijbel genoemd wordt. Ook ik begon ooit met de Groot
Nieuws Bijbel. Maar als u de diepgang in de Bijbel wilt ontdekken dan zult u overstappen op de vertalingen
van  Schriftwoord.nl  dan  wel  Scripture4all.org.  Voor  de  historische  context  gebruik  ik  de  Bijbelse
chronologie van de website Goedbericht (Piet, z.j.). De serie begint niet bij de geboorte van Jezus maar bij de
schepping van Adam en rekent dan verder. Deze chronologie eindigt eerst bij de doop van Jezus en zes jaar
later bij de steniging van Stefanus (Piet, 2016-a/b). Hierna tellen we tweeduizend jaar verder naar onze tijd.
Voor verwijzingen naar de  Kritias en  Timaeus van Plato gebruikte ik de vertaling van Benjamin Jowett
(Dialogen van Plato, Vol. III, Jowett, vert. 1892,  De Staat,  Timaeus,  Kritias). Voor verwijzingen naar de
Odyssee en Ilias van Homerus, gebruikte ik de vertaling van Samuel Butler (Butler, 1900/1898). De meeste
Bijbelse bronnen die ik gebruikte, dansen om de studies van Adolph Ernest Knoch (http://concordant.org) en
de websites goedbericht.nl en martinzender.com. Een boek dat eigenlijk niet mag ontbreken in dit onderzoek
maar dat ik niet kon bemachtigen was dat van Fritz H. Baader, Chronology of the Bible. Ik vermoed echter
dat hij de laatste jaarweek in Daniël 9:24-27 in de toekomst plaatste in plaats van in de tijd van Jezus. Voor
verwijzingen naar  de  Koran  gebruikte  ik  de  website  quran.com.  Voor  verwijzingen naar  het  Boek  van
Henoch gebruikte  ik  de  vertalingen  van  R.H.  Charles  uit  1917  (Charles,  1917).  Voor  teksten  uit  de
Ugaritische Baäl-Anat Cyclus verwees ik naar de vertaling van de Theologywebsite (Canaanite Myth: The
Baal Epic, Theologywebsite, vert. z.j.). Voor teksten uit de Theogonie van Hesiodus gebruikte ik de vertaling
van A.W. Mair uit 1908. Voor verwijzingen naar de Enoema Elish gebruikte ik de vertaling van L.W. King
uit  1902 (King,  1902).  Voor  verwijzingen naar  het  Gilgamesj  Epos,  gebruikte  ik  de vertaling van R.C.
Thompson uit 1928 (Thompson, 1928). Voor verwijzingen naar de Historiën van Herodotus gebruikte ik de
vertaling uit 1920 van A.D. Godley (Godley, 1920). Klassiekers hoeven volgens de APA regels niet in de
literatuurlijst opgenomen te worden hoewel ik dit soms toch deed (Poelmans & Severijnen, 2015, p. 39). In
bijlage A vindt u een tabel met de sheets van Atlantis en Athene, in bijlage B op pagina 538 ziet u mijn
invulling van Tzafon en in bijlage C staat een fragment van Klaas Goverts over Tzafon en Jeremia 1:13-15.
Dit fragment mocht ik met toestemming van zijn uitgever in mijn boek opnemen. Zonder de ongrijpbaar
magische begeleiding van God had ik deze studie nooit gevonden. Ik hoefde niet over water te lopen maar
slechts een naald in een hooiberg te vinden. Deze naald was een fragment van een studie van Klaas Goverts,
zoals u ziet in bijlage C. In bijlage D staan verwijzingen naar mijn Vixra bijdragen. In bijlage E. staat de
volgorde  van  het  Nieuwe  Testament  door  uitgeverij  Everread.  In  bijlage  F,  op  pagina  549  staat  een
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commentaar van professor K. Michael Hays van de Harvard Universiteit op een kasteel dat in het Tenius
Cavus gebied op Mars gespot was (Nasa/Jpl/Caltech, geciteerd in Boudreau, 2019-b, PSP_009166_2650). Ik
had nooit gedacht dat ik dit boek kon schrijven, laat staan dat ik Atlantis zou ontdekken. Altijd waren het de
“anderen” die boeken over Atlantis schreven welke mij wegwijs zouden maken in het Atlantis mysterie. Net
zo als de ongeletterde apostel Johannes (Handelingen 4:13) zomaar het boek Openbaring schreef, zo schreef
ik namens de opgestane Christus dit boek. In de nadagen van dit project heb ik veel plezier beleefd aan wat
afleiding van de Youtuber No Life Shaq.

Disclaimer

Mijn Atlantis boek heeft eerst online gestaan. De verschillende pagina’s waren op 28 maart 2018 aangemaakt
en op Pesach 2018 stond mijn boek online. Op 9 april 2018 postte ik mijn eerste bijdrage op mijn blog:
Atlantis is Babylon (Elshout, 2018-a). Het bladersysteem werkte helaas niet goed zodat ik het weer offline
haalde.  Een  volgende  poging  mislukte  om  dezelfde  reden.  In  een  volgende  stap  zette  ik  onder  een
pseudoniem enkele fragmenten van mijn boek op het webforum van Credible (Elshout [wipwap], 2018-b, 4
mei 2018, 15:15 uur), gevolgd door postings op andere fora waaronder Fok. Eigenlijk was dit helemaal niet
mijn bedoeling. Ik wilde mijn boek promoten en de discussie aanzwengelen. Iemand zei me dat het wel zo
handig  was  om ook literatuurverwijzingen naar  mijn  eigen  forumbijdragen te  maken,  compleet  met  de
vermelding van de tijdstippen erbij. Ik heb mijn best gedaan om hier nog wat van te maken. Maar het woord
“bronverwijzingenfundamentalisme” spookte door mijn hoofd. Ik snap wel dat er in het verleden te laks met
bronverwijzingen is omgesprongen. Het lijkt erop dat de bronverwijzingen fetisj  nu naar de andere kant
doorschiet. Al met al ben ik degene die Atlantis ontdekte en de academische bronverwijzingsfanaten niet. 

Mijn doelen

1. Een dualistisch Atlantis ontsluieren.
2.  Oplossingen aandragen voor  de  polarisatie  in  Nederland.  Mammon is  net  zo’n concurrent  voor  het  

Paulinisch christendom als Allah.
3. Veranderingen komen van bovenaf (hemels) en niet van onderop (gnostisch).
4. De Eindtijd staat voor de deur met een nieuw paradigma (rond 2030?).
5. Waarschuwen tegen een op handen zijnde wereldwijde schijnvrede onder de regie van de antichrist.
6. We zien elkaar allemaal terug, niet in een hiernamaals maar in de vijfde aion, na een fysieke opstanding 

(Openbaring 20:5).
7. De Bijbel preekt alverzoening terwijl de leer van de eeuwige hel uit de mythe voortkwam.
8. De Bijbel werkt met aionische tijden; Plato’s Atlantis epos mist dit principe, waardoor we Atlantis niet  

herkenden.
9. Jezus is al tweeduizend jaar “ergens”.
10. Een antwoord geven op De civitate Dei van Aurelius Augustinus.
11. Echte samenhang is in christus (Kolossenzen 1:16-17, 20; Johannes 1:1-3; Romeinen 11:36; 1 Korinthe
8:6;  15:27-28;  Hebreeën 1:3;  2:8;  Efeze 4:8-10;  Openbaring 4:11).  Een  echte  oecumene  dus  ook.  De  

oecumene in Romeinen 16 was van een andere orde dan wat wij onder multicultureel verstaan.
12. Het komende antisemitische Grieks-Macedonische “Halloween” Wereldrijk is aanstaande.

– Leon Elshout, eerste online versie, Pesach 2018, update: 10 augustus 2020, tweede versie met een nieuwe
titel, 6 oktober 2020
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Het Einde van het Wereldkapitalisme

In oktober 1989 was ik in Oost-Berlijn, iets van drie weken voordat de muur viel. Ik voelde dat er “iets” in
de lucht hing. Iedereen snapte wel dat de Berlijnse Muur niet eeuwig kon blijven staan. Maar dat de Muur zo
snel zou vallen, had ik het niet verwacht. Wat we ervan leerden: een verandering kon snel gaan. Maar dit
wisten we al. Noach was de eerste getuige van zo’n snelle verandering toen de Zondvloed van het ene op het
andere moment de wereld overspoelde. Gelukkig zat Noach in een Ark en was hij niet bij de tandarts toen de
Zondvloed losbarstte. De volgende vraag is, wanneer het wereldkapitalisme valt? Deze vraag hangt samen
met een andere grote vraag: wanneer komt Jezus terug? Het antwoord geef ik in dit boek: waarschijnlijk
eerder dan u denkt. De meeste lezers zullen Zijn terugkeer waarschijnlijk nog meemaken, rond 2030-2033.
Het dominante wereldsysteem is het kapitalisme dat geen systeem maar een religie is. Deze religie is gewijd
aan Mammon. Jezus noemde dit hemelse wezen in Lucas 16:13 bij de naam. Klaas Goverts schreef in een
studie over de Romeinenbrief dat de ‘economie’ ‘de God van deze eeuw’ is (Romeinen 70B-207). Met deze
eeuw bedoelde  hij  niet  zozeer  de  20ste  of  21ste  eeuw maar  een  tijdperk  dat  al  veel  langer  duurt.  De
scheepsarts Lucas die waarschijnlijk uit Macedonië kwam schreef dit evangelie later op. Hij had dus goed
speurwerk naar deze materie verricht. We kunnen ervan uitgaan dat Mammon een reëel bestaand demonisch
wezen is dat de massa’s in de armoede stort en anderen steenrijk maakt. Mammon is wellicht een grotere
bedreiging voor de samenhang van onze samenleving dan Allah. Het kapitalisme scheurt gezinnen uit elkaar,
dompelt  mensen in armoede,  laat  pechvogels in de goot  belanden en maakt  de rijken arroganter en vet
gemester dan ze al zijn. Mammon is een hemelse pooier die de wereld in armoede, slavernij en prostitutie
dompelt. In de Eindtijd bereiken deze boze werken hun anticlimax in het herbouwde Babylon aan de Eufraat
waar het niet voor niets bloedje heet is. Ik twijfel er niet aan dat Allah en Mammon twee handen op één buik
zijn. Onze fixatie op de islam heeft ertoe geleid dat we één grote rivaal van het Paulinische Christendom over
het hoofd zagen: het Mammonisme, ofwel het kapitalisme. Het Mammonisme is een religie die merkwaardig
genoeg nogal wat gelovigen inpalmt. Ik krijg de indruk dat veel christenen niet weten wat ze met deze
vreemde afgod aanmoeten en daarom hun kop in het zand steken. In de volksmond werd het Mammonisme
door sommige christenen te snel goed gepraat met een verwijzing naar 2 Thessalonicenzen 3:10, “wie niet
wil werken die zal niet eten”. Een streven naar “op eigen benen staan en je eigen kost verdienen” is het
nieuwe  evangelie  geworden.  Hiervoor  zullen  we  ernstig  waken.  De  ondergang  van  het  kapitalistische
Atlantis leert ons: onafhankelijkheid is een gevaarlijk iets. 

Op de website van Solidariteit.nl stond in 2017 een serie met als titel “De Eindiging van het Kapitalisme”
(Streeck & Massop, 2017). In de serie werd er ook gekeken naar alternatieven voor het huidige systeem
hoewel ik nergens iets over Mattheüs 24:41 las waarin twee vrouwen na de Eindtijd primitief en zwaar werk
verrichten. De analyse van Wolfgang Streeck en Sjarrel Massop was mijns inziens niet het hele verhaal. Ik
denk dat er meer achter het kapitalisme zit. Intellectuelen zijn slim maar geen heiligen. Wie het kapitalisme
als een systeem naast andere concurrerende systemen beziet, maakt volgens mij een grove inschattingsfout.
Het kapitalisme is iets heel groots en zit diep geworteld in ons bestaan. Hiermee is het kapitalisme niet de
directe concurrent van het socialisme maar zeker ook van het Paulinische christendom. Het kapitalisme heeft
mijns inziens met het Geheim van Babylon te maken dat in  Openbaring 17:5 genoemd wordt. Een andere
auteur schrijft ook dat de ‘kooplieden der aarde’ de wereld regeren (Slagter, 2018, p. 14). In de Bijbel komen
we  wel  de  Feniciërs  tegen  die  beroemde zeevaarders  en  kooplieden waren.  Zij  waren  de  Kanaänieten,
waarmee we heel dicht in de buurt van Israël zitten. Wat hebben de kooplieden in onze tijd met de Eindtijd
en Atlantis  te maken? Want in  Openbaring 18:11 komen we ze ook weer tegen.  In 18:12 worden zelfs
slavenschepen genoemd. Dan was het Jezus die in Mattheüs 6:24 en Lucas 16:9 Mammon als de god van het
geld zijnde ontmaskerde. Deze Mammon is een levend wezen. Vervolgens was het Jacques Ellul die schreef
dat geld een uiting van dit levende wezen is (Ellul, z.j. p. 75-76). U heeft geen geld op zak maar het is
andersom: het geld heeft u op zak. Het kapitalisme heeft dus religieuze trekken. Het kapitalisme is niet iets
wat we zomaar op de pijnbank kunnen leggen en door een socialistisch systeem kunnen vervangen. Als we
het kapitalisme omver willen werpen dan komen we bij de tactiek van de verschroeide aarde terecht. Volgens
Paulus vechten we niet tegen mensen maar tegen hemelse machten die ons aardse handelen bepalen (Efeziërs
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6:12). Als deze mysterieuze hemelse machten ook de economie beïnvloeden dan is het probleem grilliger dan
we  denken.  Ook  de  Canadese  politicus  Paul  Hellyer  meent  dat  een  internationale  Kabal  achter  de
wereldeconomie zit. Deze Kabal gaat eindeloos door met bezuinigingen doorvoeren (Hellyer, geciteerd in
Catty Real UFO with Aliens, 2019, Youtube). Het is erg lastig om een vinger achter dit soort theorieën te
krijgen, zeker als ook de Illuminati en de New World Order in zo’n verhaal genoemd worden. Maar we
mogen Hellyers theorie ook niet zomaar terzijde schuiven. Hellyer noemt in de lezing ook nog het boek
Lucifer’s Banker van Bradley Birkenfield over de corrupte bankensector. Ik lees tegenstrijdige beoordelingen
over het boek. Voor wat het waard is noem ik het boek toch. De uitdrukking New World Order duikt vooral
op in conspiracy kringen. Maar ook conservatieve christenen gebruiken de uitdrukking steeds vaker. Ik heb
het  geklets over de NWO tot  nog toe buiten de deur gehouden omdat het  vaak één stap verder is  naar
antisemitische complottheorieën over  Joden die  de wereld regeren.  Na het  zien van de lezing van Paul
Hellyer snap ik iets beter waar de NWO over gaat. Elk jaar gaan de premies van alles en nog wat omhoog
terwijl de lonen achterblijven. Terugkerende rondes van bezuinigingen maken de armen armer en de rijken
rijker. Als de NWO een financieel-economisch netwerk is dat de kloof tussen arm en rijk groter maakt en de
armen steeds verder in de ellende dompelt dan snap ik de uitdrukking een stuk beter. Eind 2019 zijn er
landelijke acties om het minimumloon naar 14 euro per uur te krijgen. Dit is het aardse deel van een strijd
waarvan het hemelse en onzichtbare deel buiten schot blijft. De apostel Paulus schreef in Efeziërs 6:12 dat
we immers tegen demonische machten strijden en niet tegen vlees en bloed. Achter bezuinigingen zitten
blijkbaar onzichtbare demonische machten die zich direct met ons aardse reilen en zeilen bezig houden en
dan meestal op een destructieve manier. Dit is het probleem met de NWO, want wat zit er nog meer achter
behalve machtige kartels? Paul Hellyer noemde in zijn lezing immers ook ufo’s  (Hellyer, geciteerd in Catty
Real UFO with Aliens, 2019, Youtube). Ufo’s en de bijbehorende wezens die in de volksmond Gray Aliens
genoemd worden kunnen we onder de noemer van de hemelse machten in Efeziërs 6:12 scharen. 

Dan is er de website van Globalinfo.nl waarop goede analyses staan zonder dat ooit het religieuze karakter
van het kapitalisme benadrukt werd. Rosa Luxemburg verklaarde in 1899 dat het kapitalisme uiteindelijk ten
onder zou gaan. Ze zei er niet bij wanneer en al helemaal niet waar. Ze wist niet dat eerst Babylon aan de
Eufraat  herbouwd moet  worden (Zacharia 5:11)  zodat  de stad  even snel  kan vallen en  het  kapitalisme
meesleurt. Het kapitalisme eindigt niet op Wall Street, in de straten van Parijs, Leningrad, Moskou, Berlijn of
Londen maar aan de Eufraat in Irak. Jawel… Nog iets: volgens Humanisten zullen de daders van een onrecht
gestraft worden. De Bijbel gaat veel verder. De Joden van de Eindtijd worden niet alleen voor de hebzucht
van Babylon gestraft maar ook voor de overtredingen van hun voorgangers. Het principe hierachter klinkt
absurd: “als” ze eerder hadden geleefd dan hadden ze nog meer schade aangericht (Mattheüs 23:30). De God
van Hemel en Aarde straft mensen ook voor die dingen die ze gedaan hadden als ze de kans ervoor gekregen
hadden.  Wat  ook  met  het  kapitalisme  te  maken  heeft  is  de  verering  van  onafhankelijkheid  die  in  de
volksmond “op eigen benen staan” genoemd wordt. Atlantis had deze obsessie ook, had alles in overvloed en
was zelfvoorzienend (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 113). De huidige duurzaamheidshype raakt aan dit
principe van onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid kan tot trots en afgoderij leiden. Daarom bombardeerde
Zeus, Atlantis naar de zeebodem, waarmee hij tevens in de schoenen van de God van de Bijbel ging staan.
Inderdaad zal de God van Hemel en Aarde de mensheid ook straffen vanwege onze drang om los van God op
eigen benen te willen staan. In de Eindtijd zal Hij eerst Israël straffen dat immers voor een groot deel een
project is dat buiten het evangelie van Paulus om tot stand kwam. Zo zien we al een overeenkomst tussen
Israël en Atlantis. De te bouwen tempel waar de antichrist straks zijn beeld in plaatst, (Mattheüs 24:15) lijkt
precies op de tempel van Poseidon die op Atlantis stond (Kritias 116). Zelfs Thomas Piketty schrijft in zijn
tweede  boek,  Capital  et  idéologiedat  het  kapitalisme een  ideologie  is  (Blommaert,  2019).  Ook  meneer
Picketty herkent het religieuze karakter van het kapitalisme niet dat immers een reëel bestaand hemels wezen
dat  Mammon heet,  aanbidt.  In  de recensie  van Jan  Blommaert  lees  ik  ook niets  over  de  herbouw van
Babylon aan de Eufraat waar het wereldkapitalisme eindigt (Zacharia 5:11; Openbaring 18). 

Tegenstrijdigheden

De tegenstrijdigheden van Atlantis met haar vijf dualistische tweelingkoningen en de Zuilen van Hercules
hadden een politieke bijsmaak. Atlantis dat aan de ene kant een vreedzaam eiland was dat alles in overvloed
had (Kritias 113) en in een volgende fase ruzie met de hele wereld (Kritias 108) zocht moest wel ten onder
gaan. In de politiek zien we hoe mensen op die partij stemmen die lijnrecht tegen hun belangen ingaat. Juist
de populisten zijn er goed in om het volk zand in de ogen te strooien. In het verkeer hebben we een rijbewijs
nodig maar om redenen die ik nooit begrepen heb mag iedere domkop er tijdens de verkiezingen op los
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stemmen. Democratie was voor zover ik weet een Griekse uitvinding. Misschien zit er in democratie een zelf
vernietigend mechanisme net zoals Atlantis zelfdestructief was. Plato’s Atlantis is dus zeker het bestuderen
waard als we de nabije toekomst volgens politieke maatstaven willen analyseren. In  Kritias 109 lezen we
over het domme volk alsof het hier om een politieke verkiezing ging. Deze verhaallijn hoort overigens wel
bij Athene. Het domme volk overleefde steeds door naar de bergen te vluchten. Hoe kon dit? Het klinkt
tegenstrijdig alsof het domme volk het slimme volk te slim af was door bij een ultieme catastrofe naar de
bergen te  vluchten.  En  wat  was  dom in  dit  verband?  Hadden  ze  een  laag  IQ of  waren  ze  simpelweg
ongeletterd? Het klinkt alsof ze massaal op hun leider, koning Atlas hadden gestemd. Wie was deze koning
Atlas? Kwam hij net als de Bijbelse koning Melchizedek vanuit het niets (Hebreeën 7:11-25) en was Atlantis
een “Melchizedekiaans” eiland dat vanuit het niets bestond en plotseling verdwenen was? Of was koning
Atlas een Griekse koning die Atlantis gekoloniseerd had? Atlas had zijn onnozele achterban vast en zeker
zand in de ogen gestrooid met retoriek als “make Athene great again” dan wel “make Atlantis great again”.
Stoere  leiders  zeggen  niet  wat  het  volk  denkt  maar  wat  het  volk  wil  horen.  We  weten  inmiddels  hoe
dergelijke retoriek afloopt. Zo liep het ook slecht met Athene en Atlantis af. Beide gingen in een apocalyps
ten onder. Er zitten zoveel diepe lagen in het Atlantis verhaal, dat andere onderzoekers flink de plank mis
sloegen toen ze eenzijdig naar ruïnes op de zeebodem zochten. En ach wat maak ik een zijsprong door het
kapitalisme bij mijn Atlantis onderzoek te betrekken. Wie had dat gedacht… 

Het komende antisemitische Griekse “Halloween” Wereldrijk

Misschien begon het verhaal van de Eindtijd wel met de Griekse bezuinigingen die in het tweede decennium
van de 21ste eeuw door de EU aan Griekenland opgelegd werden. Als een eiland Atlantis kwam Griekenland
op de bodem van de financiële zee terecht. Niet de Griekse banken maar het Griekse volk was hiervan de
dupe. Tegelijk strandden ook massa’s vluchtelingen op de Griekse eilanden. Ingeborg Beugel maakte een
documentaire over de verwoestende effecten hiervan op de Griekse samenleving (Beugel, 2019). Maar ik zeg
u alvast: we zullen een magistrale gebeurtenis zien als in Griekenland een nieuwe Alexander opstaat die het
Midden-Oosten  gaat  veroveren  en  van  Babylon de  hoofdzetel  maakt.  De  luipaard  in  Daniël 7:6  stelde
Griekenland voor dat in een snel tempo het Midden-Oosten tot aan India veroverde. In de Eindtijd zal dit
scenario  zich  herhalen.  In  Openbaring 13:2  komen  we  deze  luipaard  weer  tegen.  We  weten  nog  hoe
Duitsland onder de aanvoering van Adolf Hitler wraak nam vanwege de opgelegde herstelbetalingen voor de
schade van de Eerste Wereldoorlog. Te snel dachten we dat we Griekenland niet serieus hoefden te nemen
omdat Griekenland niet te vergelijken was met Duitsland. We dachten dat het geen kwaad kon om dit keer
Griekenland op de financiële pijnbank te leggen. De Bijbel laat anders zien: Griekenland wordt het alles
verwoestende antisemitische rijk van de Eindtijd (Elshout, 2019-a). Op een bovennatuurlijke manier zal een
nieuwe  Alexander  opstaan.  Dat  Griekenland  militair  en  economisch  onbeduidend  is,  zegt  niets.  Ook
Lichtenstein of Andorra konden de hele wereld veroveren als de antichrist dit wilde. In Daniël 2:40 en 7:23
lezen  we  dat  dit  verschrikkelijke  rijk  van  de  Eindtijd  “Halloween”  achtige  trekken  heeft.  Het  is  een
demonisch  geïnspireerd  rijk.  In  Romeinen 13:11  probeert  de  apostel  Paulus  ons  wakker  te  schudden.
Beseffen we wel dat we onder een  Pax Romana, een heidens bestuur leven?  Romeinen 13:11 belooft wat
voor de Eindtijd als Babylon de hele wereld in slavernij dompelt. Voor zover ik het begrijp is herbouwd
Babylon straks de hoofdstad van het Griekse Eindrijk. De Pax Romana waar Paulus ons voor waarschuwde
hangt straks als een sluier over dit demonische Eindrijk. En is dit niet precies wat we over Plato’s Atlantis
lezen. Een rijke elite heerste met harde hand over de slaven. 

Naomi Klein

Dan was het Naomi Klein die onlangs beweerde dat de anti-globaliseringsbeweging van voor 11 september
2001 uit het slop gehaald moest worden (Klein in Vanoost,  2017). Maar de aanslagen van 11 september
waren niet zomaar een terroristische daad. Ze kwamen uit de duisternis. Namelijk in het jaar 1090 waren de
islamitische Assassins opgericht met de verovering van het Alamoet kasteel in Noord-Iran. Als we 1090 in
mindering brengen op 2001 dan krijgen we 911 (Hoagland, 2001-b). Op de website The Enterprise Mission
van Richard C. Hoagland stond een uitgebreide analyse maar helaas was de website eerst offline gehaald en
staat hij nu weer online als Enterprise Missions. Ik had de tekst al aangepast voordat ik de doorstart van de
nieuwe website ontdekte. Deze nieuwe website van Richard C. Hoagland is ingekaderd in een andere website
van hem die Theothersideofmidnight.com heet. Die naam resoneert wel met de titel van dit boek, Tzafon-
Middernacht. U ziet dat we in een paar stappen zomaar in heel ander vaarwater terechtkomen. De beide
torens waren ook echo’s van de Boaz en Jachin pilaren die voor de tempel van koning Salomo stonden ( 1
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Koningen 7:15-22;  2 Kronieken 3:15-17). En natuurlijk waren ze echo’s van de Zuilen van Hercules. De
aanslagen  hadden  het  op  de  ultieme  symbolen  van  het  kapitalisme  gemunt  maar  wellicht  ook  op  de
tegenbeweging die Naomi Klein noemde.  We leven dus in een tijdperk van het  onvoorspelbare.  Als  de
tegenbeweging van voor 11 september 2001 uit het slop gehaald wordt, garandeert niemand ons dat er niet
weer een onvoorspelbare reactie komt. Naomi Klein is bekend vanwege haar strijd voor het milieu en tegen
klimaatsverandering. Maar horen we haar over Openbaring 8:7-9; 16:8-9 kletsen? Nee dus. In deze passages
lezen we over een engel die de zon heter opstookt zodat de aarde ondragelijk heet wordt en waardoor een
derde van de aarde verschroeit  en tevens een derde van al  het  zeeleven verwoest  wordt.  Maar  volgens
Ezechiël 47 komt het ook weer goed met de aarde. In de Dode Zee zal zelfs weer gevist worden. Veel mensen
snappen niet dat de wereldcrisis in beginsel een theologische en geen economische crisis is. Pas als we door
een  theologische  bril  naar  de  wereldproblemen  kijken,  snappen  we  waar  de  kop  en  staart  ervan  zich
bevinden.  Als het  kapitalisme een geheim of zelfs een mysterie is,  dan komen we in het vaarwater van
Handelingen 17 terecht. In dit hoofdstuk werden de ultieme puzzelaars van de mensheid genoemd, te weten,
de Bereërs (Berea = Veria, Griekenland). In de geest van deze Bereërs ga ik ook te werk. Mijn puzzel leidde
van Atlantis via het kapitalisme naar de Eindtijd. Dit had ik van tevoren niet voorzien voor het geval dat
mensen denken dat mijn onderzoek niet objectief was. Onlangs schreef Naomi Klein haar boek Nee is niet
Genoeg.  In  het  TV programma College Tour  dat  intellectuelen  in  de  spotlights  zet  en daarmee  op  een
moderne Areopagus lijkt, lichtte ze haar boek toe (NCRV, 2017). Het was op de Areopagus in Athene waar
tweeduizend jaar geleden al de echte botsing der beschavingen plaatsvond toen Paulus er over de opgestane
Jezus vertelde (Handelingen 17:19). We horen Naomi Klein in  College Tour over het klimaat uitweiden
(NCRV, 2017) maar niet over de poorten van de Tartarus die spoedig opengaan (Openbaring 9). Wat ook bij
de Eindtijd hoort is het feit dat een kleine elite steeds rijker wordt terwijl de rest van de wereld steeds armer
wordt. Dit heeft ermee te maken dat naarmate we het ultieme jubeljaar na de Eindtijd tegemoet gaan, bezit
steeds minder waard wordt (De Koning, 2011-b, p. 235). Babylon moet dus wel alles oppotten om nog iets
voor te stellen. Behalve kapitalisme zullen atheïsme en anarchisme binnenkort ook niet meer bestaan. Jezus
gaat immers regeren. Sommigen beweren dat we teruggaan naar de 19de eeuw toen er ook slavernij was. De
waarheid is dat we teruggaan naar de Bijbelse tijden. 

Eindtijd en economische apocalyps

Ik denk dat de Eindtijd niet alleen met Atlantis maar zeker ook met een economische apocalyps te maken
heeft. In dit boek ga ik uitleggen waarom ik denk dat de Eindtijd rond 2030 begint. Tussen 2030 en 2033
gaat  mijns  inziens  het  kapitalisme ten onder.  Deze periode is  een spiegelperiode  van  de tijd  tussen de
opstanding  van  Jezus  en  de  steniging  van  Stefanus  (Piet,  2016-d,  par.  Christus  en  de  anti-christ).  De
opstanding van Jezus was waarschijnlijk in het jaar 30 A.D. Dit baseer ik op een simpele rekensom. Jezus
vergeleek zichzelf  met  Jona die  Ninivé (Mosoel)  zou bekeren (Lucas 11:30,  geciteerd in  Piet,  2016-e).
Ninivé kreeg hiervoor veertig dagen de tijd en bekeerde zich op de valreep tot ontsteltenis van Jona. In de
tijd na Jezus was het Jeruzalem dat in 70 A.D. door de Romeinse veldheer Titus verwoest werd. Als we dan
veertig jaar terug rekenen, komen we in het jaar 30 A.D. uit (Piet, 2016-e). Volgens Hosea 6:2 zal Jezus na
twee dagen, op de derde dag terugkomen. En volgens 2 Petrus 3:8 zijn twee dagen, voor God tweeduizend
jaar (2 Petrus 3:8, geciteerd in Piet, 2016-f). We zullen zien dat Gods tijdlijn zeer precies is. De Exodus uit
Babylon gebeurde op de dag af duizend jaar na de Exodus uit Egypte. In  Exodus 12:41 lezen we dat de
Exodus uit Egypte op de dag af 430 jaar na de roeping van Abram uit Ur plaatsvond (Exodus 12:41 geciteerd
in Piet, 2018-b/c). Detail is dat de apostel Paulus zich op de Septuagint, de Griekse Tenach beriep toen hij
Gods exacte tijdslijn in Exodus 12:40-41 noemde (Piet, 2018-c). In Fritz H. Baaders boek, Chronology of the
Bible lezen ook over de exacte Bijbelse tijdslijn. Helaas is de Engelse vertaling van dit boek zeer moeilijk te
verkrijgen. Wat ik van Fritz Baaders boek begrepen heb is dat hij de laatste jaarweek in Daniël 9:24-27 in de
Eindtijd plaatst. Deze laatste jaarweek begon echter bij de doop van Jezus in de Jordaan en niet bij zijn
geboorte die bovendien niet vaststaat (Piet, 2016-b). Rond 525 A.D. had ene monnik die Dionysius Exiguus
heette met onze kalender geknoeid. Hij liet het begin van onze jaartelling in een fictief jaar “nul” beginnen
(Piet,  2016-e,  par.  de  geboorte  van  Christus).  Dit  betekent  met  zoveel  woorden  dat  de  echte
millenniumwisseling nog moet komen. Deze valt samen met het einde van de Eindtijd en met de zesduizend
jaar sinds de schepping van Adam (Piet, 2016-l). Het betekent ook dat we de Bijbelse tijdslijn niet kunnen
negeren als we over het einde van het wereldkapitalisme speculeren. Veel misvattingen over de Eindtijd
waren terug te voeren op een verkeerde uitleg van deze laatste jaarweek die volgens de traditie in de Eindtijd
geplaatst werd. In werkelijkheid begon de laatste jaarweek met de doop van Jezus. Een samenvatting van de
Bijbelse tijdslijn staat op de website van Goedbericht (Piet, z.j.). Dan is er nog de Joodse kalender die pas in
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de twaalfde eeuw door ene Maimonides ontworpen was en dus jonger en minder betrouwbaar is dan de
Bijbelse tijdslijn. 

CETA

Ik noem het op handen zijnde CETA verdrag waarmee grote bedrijven een overheid kunnen aanklagen als de
winsten in  gevaar  komen.  Op deze  wijze  kan  voorkomen worden dat  een  land het  minimumloon gaan
verhogen (Alkaya, 2019). Anderszijds krijgen ‘buitenlandse beleggers’ vrij spel om onze ‘woningen’ op te
kopen en  de huren nog verder  op  te  drijven  (Alkaya,  2019).  Het  verdrag  is  een  schaduw van Eindtijd
Babylon terwijl de grote bedrijven een slap metaforisch aftreksel van de Nefilim reuzen in Genesis 6:4 zijn.
Onze Laatste Dagen zullen volgens Jezus in  Mattheüs 24:37 en Lucas 17:26 als de dagen van Noach zijn
toen de Nefilim reuzen op aarde waren. Het is niet gezegd dat de Nefilim letterlijk terugkeren. Wel zullen
hun soortgenoten uit de Tartaros volgens Openbaring 9 op ons worden losgelaten. Ook de rijken hebben een
rol in Gods eindspel. Ze worden vetgemest voor de Dag van de Slachting (Jacobus 5). Ook zij zullen ooit uit
de dood opstaan, waarna ze geoordeeld en geslacht worden. Uitgangspunt in mijn boek is dat Babylon in de
Eindtijd herbouwd wordt  of  wellicht  iets  eerder. Waarna het  overigens ook heel  snel  weer valt.  Vaak is
gedacht dat Babylon, Rome of zelfs Jeruzalem was. Maar in de Bijbel zelf staat dit nergens. In Zacharia 5:11
lezen we over de herbouw van Babylon aan de Eufraat (Sinear = Sumerië), in of vlak voor de Eindtijd. De
Isjtar Poort in Al-Hillah is dan mogelijk de nieuwe WTC. We lezen zelfs over slavenschepen die op Babylon
varen (Openbaring 18:12). In Openbaring 17 en 18 wordt alweer de ondergang van Babylon aan de Eufraat
beschreven. Het gaat hier duidelijk om een kapitalistisch bolwerk dat ten onder gaat. De val van Eindtijd
Babylon is een economische apocalyps die gepaard gaat met de val van het wereldkapitalisme. De Britse
schilder John Martin had met zijn schilderij De Val van Babylon deze val van Eindtijd Babylon met corruptie
in verband gebracht (Lang, 2012, p. 180). Zijn schilderij ging over de val van Babylon door het leger van
Cyrus. Deze val was een waarschuwing voor de corruptie van Eindtijd Babylon dat eveneens gaat vallen
(Elshout [knakker], 2018-ll, 11:18; Lang, 2012, p. 180-181). Gordon Cheung is een schilder uit onze tijd. Hij
liet de Vier Ruiters van de Apocalyps over de ‘koerslijsten’ van de handelsbeurs galopperen (Lang, 2012, p.
184). Atlantis heeft alles te maken met het einde van het wereldkapitalisme en NIETS met onderwater ruïnes
voor de kust van Gibraltar of de Bahama’s (Elshout [knakker], 2018-ll, 11:18). 

Al Hillah en Jeruzalem

Babylon is de huidige stad Al Hillah (Niehbur, geciteerd in Newton, 1859, p. 38; Chesney in Newton, 1859,
p.  40).  U kunt  op  het  internet  zien  hoe  deze  stad  er  thans  uitziet.  Er  is  een  bibliotheek  en  zelfs  een
Universiteit. Er zijn winkels. Deze stad zal binnen een paar jaar het epicentrum van de wereldgeschiedenis
worden. In Zacharia 5 werd de Efa genoemd. Deze Efa was een soort maatbeker en had met commercie te
maken. Deze Efa zou vanuit Babylon andere landen infiltreren (Newton, 1859, p. 48). We hebben hier dus
met een dominant wereldsysteem te maken dat extreem commercieel en corrupt is. Er zit zelfs een vrouw in
dit geldsysteem (Zacharia 5:7). De loden last die in  Zacharia 5:7 genoemd werd, heeft met commercie te
maken. Deze last die opgetild wordt, kunnen we ook weer koppelen aan de wereldbol die Atlas van Atlantis
op  zijn  schouders  droeg.  In  Openbaring 18 wordt  aan  ons  onthuld  dat  deze  vrouw een hoer  is.  Dit  is
metaforisch bedoeld maar we herkennen er alvast Athena van Atlantis in. Het kapitalisme zal aan de Eufraat
struikelen.  Dit  hadden Karl  Marx,  Karl  Liebknecht  of  Rosa  Luxemburg nooit  kunnen voorzien.  In  ons
onderzoek blijft  ook Eindtijd Jeruzalem niet buiten schot.  De ontuchtige vrouw die volgens  Openbaring
17:1-5 in Babylon huist is een afvallig deel van Joden dat vanuit Jeruzalem naar Babylon trok. Deze corrupte
joden zullen  na  hun opstanding  bij  het  oordeel  voor  de Grote  Witte  Troon extra  hard  gestraft  worden.
Namelijk ook voor de misdaden die ze hadden begaan als ze eerder geleefd hadden (Mattheüs 23:30). 

Sisyfus

Misschien heeft het doorgedraaide arbeidsethos dat mijns inziens uit de koker van Homeros en Plato kwam
en nu in het kapitalisme verweven zit veel meer met religie en Mammon te maken dan we denken. In de
mythe duwde Sisyfus een rots tegen de helling op. Wat uiteraard mislukte. In Sisyfus met zijn eeuwige rots
herkennen we ook weer Atlas die de hemelbol op zijn schouders droeg. En we herkennen er Heracles alias
Hercules in die eerst tien en later twaalf zware werken moest verrichten. De tien werken waren alvast een
verwijzing naar de tien koningen van Atlantis. Elke religie kent ook het principe waarbij religieuzen werken
verrichten om dichterbij God te komen. De Wet van Mozes was juist een spiegel voor de Israëlieten opdat ze
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inzagen dat ze op eigen kracht nooit aan alle wetten, geboden en verboden konden voldoen. Heel belangrijk:
de Wetten van Mozes waren er niet voor bedoeld opdat de Israëlieten zich eraan zouden houden: ze waren
juist een spiegel voor de menselijke tekortkomingen. In Romeinen 5:20 lezen we ook zoiets. Het kapitalisme
heeft volgens mij religieuze en Homerische trekken omdat de nadruk zo extreem op “werk werk werk” wordt
gelegd. Er is zeker een parallel aan te wijzen met het doen van religieuze werken waaraan zelfs Sisyfus niet
kon voldoen. In Exodus 5:7-9 lezen we over de zware last die de Israëlieten werd opgelegd bij het bouwen
van de piramiden. Het was al een heidense klus om de piramiden te bouwen in de brandende zon ( Prediker
4:1) en nu maakte Farao het de Israëlieten extra moeilijk. We zien dit  patroon terug in het hedendaagse
kapitalisme  en  het  verknipte  arbeidsethos.  Steeds  meer  mensen  kunnen  het  werk  eenvoudig  niet  meer
bijbenen en worden afgeschreven. Een echo hiervan lezen we in Jesaja 28:13. Dit is alvast een verschil met
het  verrichten van Bijbelse werken.  Wie vanuit  zijn geloof een werk doet,  zal  nooit  overspannen raken
(Romeinen 9:32). Ook Noach die een grote Ark bouwde kreeg geen burn-out. Gelovigen werken immers niet
voor God maar ze werken door God (1 Korinthe 15:9-11). Kapitalisme is in mijn beleving om deze reden een
religie omdat de mensen een zware last opgelegd krijgen. In Kritias 121 (Plato, Jowett, vert. 1892) lezen we
dat er een kapitalistische hebzucht op Atlantis heerste waarvoor Zeus het eiland strafte. In Jesaja 28:16 werd
Jeruzalem een rots genoemd. Was Jeruzalem deze rots van Sisyfus? Of is Eindtijd-Babylon in Jeremia 51:63
de rots van Sisyfus? Of zijn Jeruzalem EN Babylon, samen de rots die Sisyfus tegen de berg probeerde op te
duwen. Met twee aan elkaar tegen gestelde steden lukt dit nooit. Voor het graf van Jezus was ook een rots
gewenteld. Na Zijn opstanding was de rots opeens “weg” (Markus 16:4). Wat Sisyfus niet lukte, lukte een
onbekende engel van God in een handomdraai.

Tyrus

Ook Jezus wist al hoe de laatste dagen van onze tijd eruit zien. Hij logeerde in Tyrus dat naast Babylon het
ultieme bolwerk  van  het  wereldkapitalisme was  geweest  (Marcus 7:24).  Tyrus  en  Babylon waren  twee
handen op één buik als het om corruptie ging. Volgens Harry Bultema was Tyrus in haar hoogtijdagen het
bolwerk van corruptie (Bultema, 1981, p. 233). In Ezechiël 27-28 en Zacharia 9:1-8 lezen we iets over de
weelde van Tyrus en over de hoogmoed van haar koning. En we lezen over haar val die op die van Atlantis
leek. Alexander de Grote had Tyrus uiteindelijk verwoest. Hij bewees dat het kapitalisme overwonnen kan
worden. Daarmee leek hij op koning Atlas van Atlantis die in feite een Griekse koning was. Alexander was
als leerling van Aristoteles (De Graaff, 1993, p. 220) tevens de schakel tussen de school van Plato en de
Bijbelse  voorzegging over  de ondergang van Tyrus.  Bovendien was zijn  hoofdkwartier  in  Babylon (De
Graaff, 1993, p. 241). Nog een les: alle wereldrijken hadden Babylon als hoofdstad (Daniël 2:32, 37-38). In
Daniël 7  lezen  we  dit  weer.  Er  werden  vier  dieren  genoemd  die  betrekking  op  vier  opeenvolgende
koninkrijken  hadden.  Het  eerste  koninkrijk  was  het  Babylon van  Nebuchanedzar.  We zitten  dan  bij  de
ballingschap van de Israëlieten die uitgerekend naar dit eerste koninkrijk werden afgevoerd. Hierna kwam
het Medeo-Perzische rijk van Cyrus de Grote. Ook hij had Babylon als hoofdstad. Na hem kwam het Grieks-
Macedonische  wereldrijk  van  Alexander  de  Grote  die  de  Joden  van  de  Perzen  bevrijdde.  Ook  hij  had
Babylon als hoofdstad. Het vierde dier was een monster en is voor ons van belang. Dit monster komt uit de
zee maar lijkt op het derde dier dat Babylon als hoofdstad had. Dit monster werd zowel in Daniël 7 als in
Openbaring 13 en 17 genoemd. Wat we ervan weten is dat dit beest in de Eindtijd opduikt en Babylon als
hoofdstad  heeft.  Elk  wereldrijk  heeft  Babylon dus  als  hoofdstad.  Daarbij  is  Babylon net  als  Tyrus  een
uitermate corrupte  stad.  Dit  lezen we in  Openbaring 18:12 waar  over slavenschepen wordt  geschreven.
Daniël en Johannes zagen deze dingen gebeuren. Beide profeten werden in de geest meegevoerd naar de tijd
die vlak voor ons ligt. Tyrus en Atlantis waren beide corrupt en zonken beide na een goddelijke straf in zee
(Ezechiël 26-28 versus Kritias 121). Er waren twee grote verschillen. Tyrus werd door de God van de Hemel
en Aarde gestraft en Atlantis door Zeus die zich als de goede god voordeed maar feitelijk de tegenstander van
de Bijbelse God was. Zoals Poseidon het kwaad op Atlantis had toegelaten zo strafte Zeus Atlantis. In de
Bijbel was het de God van Hemel en Aarde die de serpent in Eden had toegelaten en hem later ook strafte
(Genesis 3). 
 In Genesis had God het hele scenario van A tot Z in de hand terwijl op Atlantis de tegenstander van God de
regie voerde. Deze tegenstander leek uitgerekend op de serpent in  Genesis 3. Als de serpent in  Genesis 3
door God zelf geïntroduceerd was dan was het Atlantis Epos ook door God in scène gezet, ook al kwam
Plato er mee op de proppen. En als het Atlantis Epos door God zelf in scène gezet was dan het CETA verdrag
als een modern Atlantis Verbond toch ook. Niets gebeurt buiten de aandacht van God om, ook de introductie
van het CETA verdrag niet. Een tweede verschil tussen Atlantis en Tyrus is dat Tyrus mede gestraft werd
vanwege haar leedvermaak toen de inwoners van Juda naar Babylon weggevoerd werden. Niet alleen was
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het 1-0 voor Astarte (Athena), de godin van de Sidoniërs of voor Melqart, de Heracles van Tyrus, nu de God
van Hemel en Aarde door Nebuchanedzar van Babylon weggevoerd was. Ook was Tyrus zonder er enige
moeite voor te hoeven doen een belangrijke handelsrivaal kwijtgeraakt. Het gat dat vrijkwam nu Jeruzalem
uitgeschakeld was, kon Tyrus opvullen om nog rijker en machtiger te worden. Ook dit scenario was door de
God van Hemel en Aarde in scène gezet.  Tyrus zou op de top van haar roem door een andere despoot
overrompeld worden: Alexander de Grote. Jesaja noemde Babylon de ‘Glorie van alle Koninkrijken’ (Jesaja
13:19, geciteerd in Bultema, 2002, p. 89). Om die reden kan het wereldkapitalisme alleen onderuit gaan als
Babylon de wereldhoofdstad is. In de Eindtijd zal een nieuwe Alexander opstaan die Babylon nog een laatste
keer zal doen herleven. Dit is wat we in Zacharia 5:11 lezen. In de korte tijd die ons rest tot aan de Eindtijd
zullen we de herbouw van Babylon zien gebeuren, net als de herbouw van de tempel in Jeruzalem. En een
glorie van alle koninkrijken klinkt erg als Atlantis. Waarom ik ook denk dat de Eindtijd voor de deur staat is
omdat de afgebroken reis van Jona op een mysterieuze wijze met de Brexit resoneert. Dit verklap ik u later. 

Donald Trump

Donald Trump had in 2017 Jeruzalem al als hoofdstad van Israël erkend. In Humanistische termen gesproken
was  dit  niet  zo  slim.  Maar  we naderen  een ander  paradigma waarbij  ongrijpbare  machten  ons naar  de
Eindtijd begeleiden. De opkomst van Donald Trump valt niet met geijkte politieke analyses te verklaren.
Alsof  hij  vanuit  Plato’s  Grot  kwam stormde  hij  als  een  wervelwind  door  het  politieke  landschap.  Hij
veroorzaakte chaos en leek hiermee op de Noorse afgod Loki terwijl Adolf Hitler op Loki’s broer Wodan
leek (Pein, 2016). Met Loki en Wodan hebben we een reflectie van de Zuilen van Hercules waarmee we naar
Atlantis terugkeren. Ik beschouw Donald Trump als een moderne Cyrus of Alexander de Grote die het traject
naar de Eindtijd in een versnelling brengt. Alexander wilde zijn rijk uitbreiden en kwam er gaandeweg achter
dat de God van de Israëlieten hem gebruikte om de Joden van de Perzen te bevrijden. Niettemin moet de
echte tweede Griekse Alexander nog komen. 

Atlantis

Archeologen die tevergeefs naar  Atlantis  zochten begrepen in de verste  verte niet  waar ze  precies naar
zochten. Zoals gezegd heeft het Atlantis epos oneindig veel diepere lagen die aan zowel religie als politiek
raken. Het epos is ontzettend knap in elkaar gezet door het in een paar passages in Kritias en Timaeus als een
eiland te verpakken. Atlantis is een religieus verhaal met Poseidon en Athena als de hoofdrolspelers. Maar
Atlantis  had  ook  alle  kenmerken  van  zowel  Eindtijd  Babylon  in  Openbaring 17-18  als  van  Eindtijd
Jeruzalem in Openbaring 6 of Psalm 2. Het eiland was geen paradijs zoals sommigen beweerden maar een
kapitalistische hel waarin het streven naar onafhankelijkheid de voornaamste vorm van afgoderij was. Dit
kapitalistische bolwerk van Plato was niet  voor niets ongelijk over de tien “dzjinn” (Aladdin) koningen
verdeeld. Koning Atlas die alle kenmerken van de komende antichrist had beheerde het grootste stuk (Plato,
Jowett, vert. 1892,  Kritias 114). En er was goud op Atlantis (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 116). Het
verhaal van Atlantis is niets anders dan de voorspelling over het einde van het kapitalisme. Koning Atlas was
Plato’s variant van de sterke leider die we sinds Adolf Hitler wilden. In tijden van stress en ontworteling zijn
mensen geneigd om zo’n leider te omarmen die beweert dat hij opkomt voor de kleine man. Het tegendeel is
uiteraard waar maar de mensen willen graag in verkooppraat geloven. Sterke leiders bieden doorgaans een
valse  sociale  cohesie  die  haaks  op  de  oecumene  in  Romeinen 16  staat.  Geklets  over  traditionele
gezinswaarden is ook iets wat een sterke leider kenmerkt. Jezus maakte in Markus 3:31-135 korte metten met
zulke gezinswaarden. We zullen zien dat de Bijbel Gods scheppingsplan in vijf perioden indeelt die aionen
genoemd worden. 
 De vraag is in welke aion Atlantis wel of niet bestond of dat Atlantis een model was dat ergens in een aion
begon en ergens in een volgende aion eindigde. We leven aan het einde van de derde aion. In onze tijd is de
positie van de armen uitzichtloos. Net als de bedelaar bij de poel van Bethesda (Johannes 5) worden de
armen in een netwerk van economische en politieke systemen gevangen gehouden. Hun redding zal van
buitenaf komen. De voorzegging in 1 Samuël 2:8 en het Lied van Maria van Nazareth in Lucas 1 zijn een
duidelijke belofte aan alle armen. Het kapitalisme moet eerst ontmanteld worden. Dit kan alleen als eerst
Babylon  herbouwd en  de  hoofdstad  van  de  wereld  wordt  (Zacharia 5:11).  Na  de  verwoesting  van  het
wereldkapitalisme dat met Babylon aan de Eufraat ten onder gaat zal er geen socialistische heilstaat komen.
In Mattheüs 24:41 lezen we over twee vrouwen die aan een molensteen werken. Dit klinkt als zware arbeid
en niet als socialisme. Opvallend is het dat hier twee vrouwen in plaats van mannen genoemd werden. 
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Van Alexander de Grote tot de moderne Bereërs

Van Alexander de Grote is bekend dat hij op jonge leeftijd als een wervelwind vanuit Macedonië een enorm
rijk veroverde dat zich tot in India uitstrekte. Hij was het die Tyrus verwoestte. Het was deze verwoesting die
zoveel op die van Atlantis leek (Ezechiël 26-27). Met dit verschil dat Alexander na Plato leefde en dus ver
nadat Atlantis volgens Plato kopje onder was gegaan. Tegelijk was Alexander een leerling van Aristoteles
(De Graaff, 1993, p. 220) die op zijn beurt een leerling van Plato was. Alexander kende de werken van Plato
vast en zeker. En het kan niet anders of hij had van Atlantis of tenminste Troje gehoord. Zijn verwoesting van
Tyrus resoneerde op een mysterieuze wijze met die van Atlantis (Ezechiël 26-28). Het is tekenend dat hij
zichzelf  met  de  afgod  Heracles  vergeleek.  Tyrus  was  in  die  dagen  tevens  de  hoofdzetel  van  het
wereldkapitalisme (Bultema, 1981, p. 233). Alexander had dus in veel opzichten een revolutionaire klus
geklaard. Atlantis was ook een kapitalistisch en imperialistisch eiland. Het eiland had alles in overvloed,
inclusief goud en toch maakte het oorlog met de rest van de wereld. Koning Atlas was een Rupsje Nooit
Genoeg. In de tijd van Paulus krijgen we Macedonië in het vizier dat ook het noorden van Griekenland
omvatte. In Macedonië was de stad Berea (thans Veria). In de tijd van Paulus was er al een prille gemeente
die het woord van God bestudeerde. In Handelingen 17 werden ze de Bereërs genoemd. Berea lag niet ver
van  Pella  waar  Alexander  ooit  vandaan  kwam.  Deze  Bereërs  gingen  niet  op  oorlogspad.  Ze  waren
gemeenteleden die de Bijbel zeer grondig doorzochten. Ook legden ze de woorden van Paulus langs de
Bijbelse meetlat. Ze trokken er niet op uit om India te veroveren maar bleven – net als ik – aan de koffietafel
gekluisterd om de Bijbel te onderzoeken. Dit deden ze met zoveel nauwkeurigheid dat Lucas hen vol ontzag
in Handelingen 17:10-11 noemde. Hij was immers de auteur van Handelingen. Het is misschien appels met
peren vergelijken maar de Bereërs klaarden net zo’n immense klus als Alexander. Zo zijn er in onze tijd de
moderne Bereërs die eigen Bijbelvertalingen maken. Ze doen dit volgens het Open Source principe. Zoals ik
op mijn PC met Linux Mint werk, zo werken mijn collega’s en ik verder aan het systematiseren van Bijbelse
bronnen. Een nieuwe optie voor het internet is een systeem dat “Solid” heet (Solid.mit.edu). Een nieuw
Bijbels systeem waarin het woord eeuwig door “aion” vervangen is, is de website Scripture4all.org. Ik noem
de enorme website van Goedbericht die inmiddels zoveel studies telt dat het internet ervoor aangepast moet
worden. De beheerder, André Piet schreef ook zijn geweldige boek,  101 bommen en granaten onder het
traditioneel-christelijke  bolwerk;  waarom  het  Evangelie  een  écht  goed  bericht  is,  Uitgeverij  Aspekt,
Soesterberg, 2013. Het boek staat ook in de bibliotheek net als de heruitgave van Jan Bonda, Het ene doel
van God; een antwoord op de leer van de eeuwige straf, Uitgeverij In Perspectief, Amersfoort, 2010. In de
bibliotheek staat ook de vertaling van het boek van Thomas Talbott, De Onweerstaanbare Liefde van God,
Uitgeverij In Perspectief, Amersfoort, 2006.

Ik noem de website HetBesteNieuws met de eigen Schriftwoord Bijbelvertaling waarin het woord eeuwig
vervangen is door het woord aion. Ik noem de website, www.da-ath.nl. Ik noem Martin Zender die 2,5 jaar
bezig was met zijn serie over Openbaring (http://zenderonrevelation.com). En ik noem zijn serie over de
Romeinenbrief (Zender, z.j.). Uiteraard noem ik het Scripture4all.org project dat het woord eeuwig door aion
verving. Wij bouwen voort op de werken van onze voorgangers zoals E.W. Bullinger en Adolph E. Knoch.
De studies van Adolph E. Knoch staan samengevat op de website Concordant.org. Op deze website staat een
reeks Bijbelstudies onder de noemer Unsearchable Riches. Deze studies bevatten een schat aan informatie
over de diepere lagen van de Bijbel. Vaak gaan ze over het verschil tussen genade en de Wet. Ik noem de
websites The Herald of Gods Grace en Tentmaker met opnieuw een schat aan informatie. Al deze mensen
waren of zijn de Alexanders van de Bijbel. Het mysterie van Atlantis gaan we volgens het principe van de
Bereërs oplossen. We gaan ons blikveld flink verruimen maar we gaan ook de diepte in. Ook ga ik op de
manier van de Koningin van Sheba te werk.  Zij  had een nieuwsgierige aard en wilde koning Salomo’s
wijsheid testen (1 Koningen 10). De sceptici kunnen een voorbeeld aan haar nemen. Want nadat ze Salomo
ontmoet  had,  was  ze  overtuigd van zijn  wijsheid.  En Jezus zei  dat  Hij  groter  was  dan koning Salomo
(Mattheüs 12:42). Een fantastische website die Bijbeldiscussies uit de jaren dertig van de vorige eeuw nieuw
leven  inblies  is  de  website  Bijbelsdenken.eu.  Deze  website  heeft  veel  bijgedragen  aan  mijn  eigen
geloofsleven en draait om de leer van de alverzoening. Deze leer stelt dat iedereen in fasen gered wordt (1
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Timotheüs 4:10). Een interessante website die in de geest van Bijbelsdenken opereert is de website Amen.nl.
Op de website Bijbelsdenken.eu vindt u studies van onder andere Adolph E. Knoch, Arthur Percy Adams,
Albert Lukkien, Harry Bultema, G.J. Pauptit, S. van Mierlo, Andrew Jukes en vele anderen. Ik noem verder
de website Inperspectief.nl (niet te verwarren met Perspectief van de Christen Unie). Op de website van
Amen staat een goede studie over de aionen van de hand van G.J. Pauptit. Ook Adlai Loudy schreef over de
aionen. Een andere aanhanger van de alverzoeningsleer was Andrew Jukes. Hosea Ballou schreef in zijn
klassieker,  Ancient  History  of  Universalism dat  de  vroege  kerk  al  alverzoening  preekte.  Ik  noem  de
Christenkring Weert die in de geest van de Bereërs opereert. Ik noem de websites Godswoordcentraal.nl en
Wereldgeschiedenis.com en ik noem de boekenlijst van Klaas Goverts met een reeks van zeventig boeken.
Jan Bonda schreef in zijn boek, Het Ene Doel van God hoe via het boek 4 Ezra (Bonda, 2010, p. 51) en de
leer van Augustinus (Bonda, 2010, p. 33) de hel in de christelijke traditie zijn intrede deed. Ik noem ook
Ernst L. Martin die vaststelde dat de Klaagmuur een restant van het Romeinse Fort Antonia was en dus niet
van  de  tempel  van  Herodes  (Martin,  2000,  p.  49).  Ik  noem het  Centrum voor  Bijbelonderzoek dat  de
Studiebijbel uitgeeft.  Deze  Studiebijbel is een zeer interessant stuk wapentuig dat geschikt is om allerlei
heidense elementen in de gangbare Bijbels te ontmaskeren. Dan zult  u lezen dat de traditionele hel niet
bestaat. Ja, inderdaad is het leven op aarde vaak een hel. Maar de traditionele hel waarin ongelovigen na dit
leven terechtkomen, bestaat niet. Hoewel, de verwoesting van Babylon in  Jeremia 52:85 een beeld van de
traditionele hel op aarde is. Net zoals de ondergang van Atlantis op de klassieke voorstelling van de hel leek.
De studiebijbel is in de geest van de Bereërs geschreven. In het verlengde van de Studiebijbel heeft Menno
Haaijman  zijn  website  opgezet  met  zijn  vertaling  van  het  Nieuwe  Testament.  Deze  staat  onder
www.geschriften.nl. En voor een habbekrats bent u lid van het tijdschrift Amen waarin zoveel concordante
Bijbelstudies staan. Tenslotte noem ik uitgeverij Everread.nl waar u goed leesbare, concordante en betaalbare
boekjes kunt kopen. Beste lezer, als u wilt weten wie de echte volgelingen van Jezus zijn, dan moet u niet in
de  kerken kijken.  U moet  niet  op  opiniebladen afgaan die  voor  de bühne schrijven en melden dat  het
christendom op zijn retour is omdat de kerken leeglopen. Mijn fietsband loopt ook wel eens leeg. Toch heb ik
al twaalf jaar dezelfde fiets. U moet naar de echte christenen kijken. Wij opereren onder de radar, we zijn
Bereërs, we zijn volgelingen van Christus via Paulus en we hangen de leer van de alverzoening aan. Wij zijn
inderdaad  geen  grote  groep.  Maar  we  zijn  samen  actief  om  de  Bijbel  te  doorgronden.  Het  woord
alverzoening staat in Kolossenzen 1:20 en betekent dat iedereen in fasen met God verzoend wordt. Ja, zelfs
de dieren worden gered.  Ik ben buiten de kerk om actief  met het  evangelie al  sta ik veel  dichterbij  de
Protestantse tak van het christendom dan bij de Katholieke.  
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De padvinderij

Een echte Bereër is ook een padvinder. Van een padvinder mogen we verwachten dat hij Atlantis kan vinden.
Ik zat  ooit  een blauwe maandag op de padvinderij  na  een debacle  bij  een voetbalclub.  Ik  kan me een
kampvuurspel herinneren dat ik op Atlantis wil toepassen. Volgens de akela gingen we op reis naar Spanje.
Ieder van ons mocht iets meenemen. De akela bepaalde of het betreffende attribuut geschikt was. Was het
attribuut ongeschikt dan moest diegene een beurt overslaan. Bij een reis naar Spanje denk ik aan zonnebrand
en een zwembroek. Maar ik viel al snel af. Anderen die een egel of een eekhoorn meenamen, mochten door
naar de volgende ronde. Trouwens, als je een beurt had overgeslagen (en wie hield dit überhaupt bij?) dan
mocht je ook weer meedoen. Na een paar rondes kwam ik erachter wat de bedoeling van het spel was. Het
attribuut dat goedgekeurd werd, begon altijd met de eerste letter van de naam van de deelnemer. Heette
iemand Erik, dan zou hij een eekhoorn of een elektrische gitaar meenemen. Heette iemand Bas dan zou hij
Bavaria Bier meenemen. De attributen zeiden dus iets over de betreffende deelnemers. Het was in feite een
kennismakingsspel. Zo nam Erik een eekhoorn mee, nam Bas een Beekhoorn mee en nam Frits een Froelkast
mee. Hans nam een (hoer) mee en Johan kon geen attributen met een beginletter “j” verzinnen. Hij moest
diverse  beurten overslaan.  Is  Atlantis  ook zoiets?  Was Atlantis  helemaal  geen eiland maar  zat  het  epos
verstopt met diverse attributen die wat over de afzender zeiden? Om maar iets te zeggen: ik werd steeds
getroffen door het feit dat Plato de olifanten op Atlantis noemde (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 114).
Naast de paarden waren dit blijkbaar de enige dieren die op Atlantis leefden. De combinatie van paarden en
olifanten doet me aan een circus denken. Maar wat was er zo bijzonder aan de olifanten? Waarom noemde
Plato hen? Een wetenschapper zou algauw opmerken dat Atlantis vanwege die olifanten een subtropisch tot
tropisch klimaat had. Een eiland dat groter was dan Libië en Turkije samen kon wetenschappelijk gezien een
paar duizend olifanten herbergen. Wat bedoelde Plato trouwens met “groter dan Libië en Turkije samen”
(Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 108)? Was Atlantis een centimeter, kilometer of duizend kilometer groter?
Of was Atlantis tien keer zo groot als Libië en Turkije samen? Wist Plato überhaupt wel hoe groot Libië
feitelijk  was?  Wetenschappers  zouden  vaststellen  dat  er  bepaalde  bomen  op  Atlantis  groeiden  waar  de
olifanten van aten. De bossen moesten dus een bepaalde grootte hebben, wilde het volk er ook nog hout
vandaan slepen. We zullen verderop zien dat koning Salomo ook overal hout vandaan sleepte voor de bouw
van zijn tempel. Was Atlantis dus een imitatie van Bijbelse symbolen? Misschien wel.

De padvindersbril

Ik laat de wetenschappers achter me en bekijk Atlantis door de padvindersbril. Want misschien zeggen de
olifanten iets over de afzender van het Atlantis Epos? Laat me dan zeggen dat in het jaar van de Olifant, de
profeet Mohammed geboren was (Séguy, 1977, p. 8). Mohammed is de profeet van de islam. Maar wat had
Atlantis met de islam te maken? Als ik dan nog een puzzelstukje toeschuif en “Atlantislam” zeg, dan snapt u
in welke richting ik denk. Een derde puzzelstuk: de occultist, Aleister Crowley had contact met een hoger
wezen dat  “Lam” heette.  Had Lam iets met de islam en Atlantis  te maken? Een vierde puzzelstukje  is
Openbaring 18:12. In deze vers worden slavenschepen genoemd die niet alleen mensen maar ook ivoor
verschepen. Heeft dit ivoor iets met de islamitische olifant te maken? Misschien wel. Het punt is alleen dat
Openbaring 18:12 over de Eindtijd gaat, terwijl Atlantis volgens Plato in een grijs verleden bestond. Maar
niets is wat het lijkt in het Atlantis verhaal. We gaan kijken of we een verklaring voor dit dilemma kunnen
vinden. Een laatste puzzelstukje dat ik wil noemen zijn de moslims die in zwartwitte tunieken de zevende
hemel onveilig maakten. Mohammed zag hen op zijn Nachtreis, de Miraj Nameh (Séguy, 1977, p. 82). De
Nachtreis wordt ook in Soera 17:1 genoemd. Deze zwartwitte strepen doen me denken aan de polarisatie in
ons land. Deze polarisatie lijkt steeds meer op een openbare dronkenschap die bij Eindtijd Babylon hoort
(Jeremia 51:7).  En  natuurlijk  resoneren  de  zwartwitte  contrasten  met  de  Zuilen  van  Hercules.  (En  ja,
voetbalclub  Heracles  draagt  ook shirts  met  zwartwitte  strepen).  Elke  puzzel  begint  met  de  eerste  twee
puzzelstukjes. Ik heb er een paar bij elkaar gelegd die nog niet perfect in elkaar schuiven maar die wel in
dezelfde hoek van de puzzel horen. Was Plato’s Atlantis in een geheimtaal geschreven? In dat geval denken
we  aan  oorlog.  In  de  Tweede  Wereldoorlog  gebruikten  de  Nazi’s  en  geallieerden  ook  geheimtaal  om
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onderling te communiceren. Ze wisten immers dat de andere partij meeluisterde. Is Atlantis ook zoiets? Gaat
het Atlantis Epos misschien over heel iets anders dan we denken? Niet voor niets begint het Atlantis Epos
met oorlogstaal (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 108).

Tijd

Volgens Plato was Atlantis 9000 jaar eerder kopje onder gegaan in de golven (Plato, Jowett,  vert.  1892,
Kritias 108). Volgens de Bijbel was Adam niet meer dan 4000 jaar voor de steniging van Stefanus geschapen
(Piet, 2016-c), wat al behoorlijk specifiek onderbouwd is. En hoe wist Plato dit zo goed? Want we lezen er
geen onderbouwing bij. De laatste etappe van 500 jaar vanaf de bevrijding door Cyrus tot aan de steniging
van Stefanus was onderverdeeld in zeventig jaarweken, aangevuld met jubeljaren. De laatste jaarweek begon
bovendien bij de doop van Jezus in plaats van bij zijn geboorte (Piet, 2016-c). Dit waren zeer specifieke
ijkpunten die ik in Plato’s verhaal mis. Ging Atlantis 9000, 9001, 8999, 9100 of 8900 jaar eerder kopje
onder? Ging Atlantis op de dag af 9000 jaar voor Plato kopje onder? En wat was Plato’s ijkpunt? Ging
Atlantis exact 9000 jaar voor Plato’s veertigste verjaardag kopje onder? (Of kletste Plato maar wat?). U kunt
atheïst zijn en de Bijbel afzweren. Toch heeft de Bijbel in dit opzicht veel duidelijker ijkpunten als het om
het dateren van gebeurtenissen gaat (Piet, z.j.). Zeker als we de Bijbelse chronologie met Plato’s vreselijk
warrige verhaal vergelijken. Tijdens mijn onderzoek heb ik veel bijgeleerd. Onder andere moest ik uitvissen
hoe de Bijbel over het begrip “tijd” denkt. Wat zijn verleden en toekomst precies? Deze twee zaken komen
ook  aan  de  orde  in  mijn  boek.  Volgens  Ulf  Richter  waren  er  in  het  compacte  Atlantis  verhaal  ‘drie
verschillende gebeurtenissen’ die alle drie toevallig met de negenduizend jaar te maken hadden (Richter,
2016). En die drie gebeurtenissen die alle toevallig met negenduizend jaar te maken hadden, kwamen na een
rare omzwerving toevallig bij Plato op het bord terecht.  Laten we zulke verklaringen alsjeblieft met een
korrel zout nemen. Plato schreef duidelijk dat de negenduizend jaar met een grijs verleden te maken hadden.
Al die tijd had niemand met een woord over Atlantis gerept. Tot het verhaal uitgerekend bij Plato op het bord
terechtkwam. Meestal zijn het bedoeïenen die in verlaten grotten mysterieuze perkamenten aantreffen om ze
voor een habbekrats op de markt te verkopen. Maar de afzender van Atlantis had negenduizend jaar gewacht
tot Plato geboren werd. Ter vergelijking: Het boek Genesis was vanaf Adam tot en met Jacob en Jozef op
schrift bijgehouden in geslachtsregisters die “toledot” heetten. Laten we hier meer waarde aan hechten dan
aan gekunstelde verklaringen over Plato’s negenduizend jaar.

Dimensies

Paulus noemde in Efeziërs 3:18-19 de lengte, breedte, hoogte en diepte van het evangelie. De vraag is wat de
dimensies van Atlantis waren? Was Atlantis slechts een eiland dat voor de kust van Gibraltar in zee lag? Of
zat er meer aan vast? Begon Atlantis ergens en eindigt het ergens? En lag het inderdaad slechts op één
locatie? Was Atlantis een model met veel maskers? Misschien wel. Om die reden loop ik de hele Bijbel door.
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Stad van Nachtmerries

Andrew Scheil’s boek Babylon Under Western Eyes

We blijven nog even bij Babylon hangen. Er zijn zoveel overeenkomsten met Atlantis dat ik in dit stadium
extra aandacht aan Babylon geef. Ook de moeder van alle steden, Jeruzalem houden we in de gaten. Maar
Babylon is het stoute jongetje van de klas. Een geweldig boek voor een onderzoek als dit was het boek van
Andrew Scheil,  Babylon Under Western Eyes (University of Toronto Press, 2016). In dit boek worden de
politieke  en  archetypische  dimensies  van  Babylon  besproken.  West-Europese  steden  als  ‘Hollywood
Babylon’, ‘New York’, ‘Parijs’ en ‘Las Vegas’ worden met Babylon vergeleken (Scheil, 2016, p. 88. De
ondergang van Babylon in Jeremia 51:58 werd vergeleken met de apocalyptische ‘hel’ (Scheil, 2016, p. 36).
In een andere setting is Babylon als een sprookjesstad neergezet (Scheil, 2016, hoofdstuk 7). Andrew Scheil
schrijft dat het thema van verwoeste steden een belangrijk Bijbels thema is (Scheil, 2016, p. 203). Juist de
‘sublieme’ steden als Tyrus maar ook Jeruzalem eindigen in een woestenij (Scheil, 2016, p. 203). Andere
voorbeelden die Andrew Scheil noemt zijn de voorzeggingen over de verwoesting van ‘Sodom en Gomorra,
Jeruzalem, Ninivé, Tyrus en Zidon en Edom’ naast uiteraard de verwoesting van ‘Babylon’ (Scheil, 2016, p.
203). De val van Ninivé werd in Zefanja 2:13-15 voorzegd, de verwoesting van Edom werd in Jesaja 34:5-
15 voorzegd en de val van Juda en Jeruzalem werd in  Jesaja 1:1-10 voorzegd. Over de verwoesting van
Eindtijd Babylon lezen we in  Jeremia 50 en 51.  Andrew Scheil  noemt H.P. Lovecraft wiens versie van
Babylon diep verscholen als een stad van ‘de nachtmerrie’ (merrie = mare = zee) op Antarctica bestond
(Scheil, 2016, p. 244). De Russische schilder Nicholas Roerich schilderde in 1918 zijn schilderij  De Dode
Stad (The Dead City) (Roerich geciteerd in Scheil,  2016, p. 242, fig. 6.6).  Ook hierin herkennen we de
ondergang van Atlantis. 

Kapitalistische apocalyps

Op pagina zes van Andrew Scheils’ boek staat een afbeelding van een schilderij van De Britse schilder John
Martin. Het schilderij dateert uit 1831 en heeft als titel  The Fall of Babylon  (Martin, geciteerd in Scheil,
2016, p. 206, fig. 6.1). Het tafereel op het schilderij kon evengoed de ondergang van Atlantis voorstellen.
John Martin maakte meer van zulke apocalyptische schilderijen. In 1840 schilderde hij ook de ondergang
van Tyrus waarin alweer de ondergang van Atlantis herkenbaar is. John Martin leefde in een revolutionaire
tijd  waarin  overal  verzet  was  tegen  de  oprukkende  industrialisering.  Martin  Lang  vroeg  zich  in  een
beschouwing af of John Martin vooral een ‘kapitalistische apocalyps’ schilderde die met de val van Babylon
samenhing (Lang, 2012, p. 179-188, passim). John Martin werd bekend met zijn drieluik over Mesopotamië.
In deze drieluik schilderij hij onder andere De Val van Ninivé (Mosoel), Het Feest van Belshazzar in Babylon
en De Val van Babylon door Cyrus. Francis Scott Key Fitzgerald leefde iets later en schreef in 1930, een jaar
na de beurscrash in New York zijn verhaal, Babylon Revisited (Lang, 2012, p. 180). Fitzgerald koppelde in
zijn verhaal de ondergang van Babylon aan een tanende moraal en een ‘liefde voor geld’ (Lang, 2012, p.
180). Het kwaad van Babylon was een corrupte economie. De val van Babylon was een waarschuwing tegen
het ‘kapitalisme’ (Lang, 2012, p. 180-181). Maar ook tegen een toekomstige stad aan de Eufraat die als
‘hoofdkwartier van het Beest’ zou dienen (Lang, 20120, p. 181). Plato’s Atlantis was ook een corrupt eiland.
De tempel van Atlantis was vol met goud en ivoor (Plato, Jowett vert. 1892, Kritias 116). En Atlantis was
ongelijk verdeeld. Atlas kreeg de grootste hap (Plato, Jowett vert. 1892, Kritias 114). Atlantis was met recht
een kapitalistisch eiland. Aangezien het kapitalisme iets van onze generatie is mogen we eraan twijfelen of
Atlantis echt  wel in een grijs  verleden bestond, te weten een verleden waarin volgens de schoolboekjes
Neanderthalers met knuppels rondliepen. In onze zoektocht naar Atlantis mogen we in de geest van Francis
Scott Key Fitzgerald en John Martin Eindtijd Babylon niet over het hoofd zien. Pas onlangs ontdekte ik dat
de Amerikaanse econome Ayn Rand een boek schreef met als titel, Atlas Shrugged. Ik heb het boek nog niet
gelezen maar het kan best zijn dat Ayn Rand iets door had van waar Plato’s Atlantis werkelijk over ging. 
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Central Station London

We kennen  Psalm 137  van  Boney M’s  lied  Rivers  of  Babylon dat  overigens  van  The  Melodians  was.
Elisabeth Smart schreef in 1945 haar klassieker By Grand Central Station I Sat Down and Wept. Zij was één
van de vele  schrijvers  en kunstenaars  die door  de magie  van Babylon geïnspireerd werden.  Atlantis  en
Babylon  mogen  we  niet  zomaar  aan  elkaar  koppelen.  Maar  in  de  kunst  en  literatuur  zien  we  wel
overeenkomsten tussen beide. Plato’s Atlantis Epos was in de eerste plaats een literair werk.

Nachtmerries

Italo Calvino noemde Babylon een stad van ‘nachtmerries’ (Calvino in Scheil, 2016, p. 197). In het engelse
woord  nightmare  herkennen  we  het  woord  “mare”  dat  zee  betekent.  In  het  Hebreeuws  betekent  Mare
“vloek”. Mareduk was behalve een zonnegod ook een zeegod. Net als Poseidon en Neptunus. Als Atlantis
aan de westelijke horizon lag waar de zon onder ging dan begonnen de nachtmerries ook.

Nursery Rhymes

De Engelse literatuur kent zoiets als de Nursery Rhymes, een bundel kinderliedjes die door de eeuwen heen
bij  elkaar  gescharreld  was.  Volgens  Andrew  Scheil  is  Babylon  zowel  een  stad  van  ‘terreur’ als  van
‘schoonheid’ (Scheil, 2016, p. 250). De schoonheid komt in zulke kinderliedjes tot uiting. Het liedje  How
Many Miles to Babylon is nummer 8148 van de Nursery Rhymes (How Many Miles to Babylon? z.d.). In het
liedje staat ook de regel, ‘Can I get there by Candlelight?’ (How Many Miles to Babylon? z.d.). Deze zin
werd de titel van een prachtig lied van David McWilliams.

Alice in Wonderland

De Portugees-Engelse kunstenares Paula Rego maakte in 1989 (Val van de Berlijnse Muur) haar ets met als
titel,  How Many Miles to Babylon? Op de ets is een tafereel van Engelse folklore te zien. Een colonne
meisjes zoekt  tussen uit  de kluiten gewassen kaarsen zijn weg naar Babylon.  In de lucht  is  de colonne
gespiegeld. Op het gezicht doet de colonne me aan een serie Alice in Wonderland achtige meisjes denken.
Het echte Wonderland is dan Babylon. De kaarsen worden in Openbaring 18:23 genoemd. Daar waar Paula
Rego de kaarsen in haar ets aanstak, daar doofden ze bij Johannes die Openbaring schreef, uit. Zo is er een
serie van stokoude Engelse kinderliedjes die  The Nursery Rhymes genoemd wordt. Er zijn duizenden van
zulke kinderliedjes die zijn opgenomen in de zogenaamde Roud Folk Song Index. Nummer 8148 van deze
index heet How Many Miles to Babylon? (How Many Miles to Babylon? z.d.). In dit lied of gedicht komen
deze beide verzen voor: ‘How many miles to Babylon?’ en ‘Can I get there by Candlelight?’ (How Many
Miles to Babylon? z.d.; Opie & Opie geciteerd in Scheil, 2016, p. 250). In het fantastische boek van Andrew
Scheil,  Babylon  Under  Western  Eyes,  A  Study  of  Allusion  and  Myth (2016)  geeft  de  auteur  talloze
voorbeelden van sprookjes, fictie, scifi en horror die terug te voeren zijn op de Westerse en Middeleeuwse
opvattingen over Babylon. Harold Lamb (1892-1962) schreef in zijn klassieker  The Grand Cham (1921)
over het mysterieuze land ‘Khar’. Dit land ‘Khar’ het ‘Land van de Gouden Troon’ was volgens de schrijver
een  ‘verplaatst  Babylon’ (Scheil,  2016,  p.  283).  Zoals  de  Uzbeekse  stad  Samarkand  een  ‘verplaatst’
‘Babylon’ kan  zijn  (Scheil,  2016,  p.  286).  Was  de  stad  Agrabah van  Aladdin  ook een  verwijzing  naar
Babylon? De magische Isjtar Poort is de Babylonische variant van de Zuilen van Hercules. Zoals gezegd
waren de Boaz en Jachin pilaren de Jeruzalemse variant van de beide Zuilen. Wat ik in de denkwijze van
Andrew Scheil mis is het dualisme dat al deze mythische steden doordrenkt. Niet alleen leken de genoemde
steden op Eindtijd Babylon maar wat mij betreft zeker ook op Eindtijd Jeruzalem. 

Samarkand

Zoals er  in de literatuur veel  fantasiesteden zijn bedacht,  zo noemde Andrew Scheil  de Oezbeekse stad
Samarkand een ‘verplaatst romance Babylon’ (Scheil 2016, p. 286). Ik kan hier Boechara en Asgabat aan
toevoegen.  En  wat  te  denken  van  festivals  als  Burning  Man  en  Tomorrowland?  Alle  hebben  ze  een
Babylonisch aura en alle hebben ze iets van Atlantis. Gaandeweg in dit boek noem ik het gnostische aura dat
deze steden hebben.
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1001 Nacht

Zowel Atlantis  als  Babylon passen mijns inziens prima in de 1001 Nacht  Sprookjes.  De bekendste drie
sprookjes zijn Sinbad de Zeeman, Aladdin en de Wonderlamp en Ali Baba en de Veertig Rovers (Duizend-en-
een-nacht, z.d., kopje Verhalen). Misschien dat we in de naam van Sinbad de naam van de maangod Sin
herkennen? Veertig is een Bijbels getal en de rovers hingen naast Jezus aan het kruis. De wonderlamp van
Alladin doet weer aan de Babylonische kaarsen in Openbaring 18:23 denken. Aladdin klinkt als Ala-dzjin,
“tien” en het arabische woord ‘teen’ dat modder betekent (Matheny, 2011-a, p. 240). Het was de modder van
Atlantis die de Straat van Gibraltar blokkeerde (Timaeus 25). Uit de modder werd ook Adam geschapen
(Genesis 2:7). Het leger van farao bleef tijdens de uittocht van de Israëlieten in de modder van de Rietzee
steken (Exodus 14:25). 

Nebuchanedzar’s Babylon

Wanneer eindigt  het  oude en begint  het nieuwe in een Atlantis onderzoek? De val  van Nebuchanedzars
Babylon door het leger van Cyrus sloot letterlijk en figuurlijk een tijdperk af. Letterlijk omdat we er een
schaduw van de ondergang van Atlantis in herkennen. Figuurlijk omdat Nebuchanedzars Babylon op een
vreemde planeet leek. Deze wereld was zo vreemd aan onze bekende wereld met onze Starbucks, H&M, NS
reisplanner en veganistische eethuizen dat we er moeilijk grip op krijgen. Er lag evenveel tijd tussen de val
van Babylon en de kruisiging van Jezus als tussen de ontdekking van Amerika door Columbus en onze
wereld  van  anno  2019.  Andrew  Scheil  schrijft  hetzelfde.  Het  Babylon  van  ‘Sanherib,  Sargon  en
Nebuchanedzar’ verbijstert  onze  generatie  net  zo  als  de  beelden  van  ‘gevleugelde  stieren’ ons  vreemd
voorkomen (Scheil, 2016, p. 249).

Eindpunt als Beginpunt

Merkwaardig is  het  dat  we in de Babylonische mythen niets over Atlantis  lezen.  Pas in het  Egyptische
Dodenboek werd Osiris de heer van de onderwereld aan de horizon genoemd (het Egyptische Dodenboek,
Geru, vert. 2003, spreuken 11, 18, 79, 117, 127, 137a). In de Koran ging Soera 53:7 over deze horizon terwijl
Ansjaar  in  Soera  9:117 al  in  tablet  1  van  de Enoema Elisj  genoemd werd (Enuma Elish,  The  Epic  of
Creation, King, vert. 1902, tablet 1). Atlantis stond aan het einde van een mythisch traject dat in Babylon
begonnen was en via Kanaän en Egypte in Athene eindigde. Hier in Athene werd Atlantis bekokstoofd. Maar
nu was het opeens een eiland dat in een grijs verleden bestaan had en waar een hoge beschaving gewoekerd
had. Als Atlantis iets met de onderwereld te maken had dan was de mythe een vervolg op de leugen in
Genesis 3,  “u  zult  niet  sterven”.  De  Atlantiërs,  wie  ze  ook  waren,  leefden  na  een  “zondeval-achtige”
catastrofe verder in deze onderwereld. Maar waar eindigt Atlantis? Het dualisme van de Zuilen van Hercules
is  misschien  een  hint.  Is  er  één  Atlantis  of  zijn  er  twee  Atlantissen?  Dit  dualisme zou in  de  de  jaren
voorafgaande aan de Eindtijd in politieke zin vertaald worden met de polarisatie in de westerse samenleving.
Waarbij ik natuurlijk ook de polarisatie tussen de Joden en Palestijnen noem.
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Deel II

Plato’s Atlantis

een dualistisch koninkrijk
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6

Plato's Atlantis I: niet-menselijke koningen

(Benjamin Jowett vert. 1892, Kritias 108-121 & Timaeus 21-25; Plato’s Grot in De Staat 7.514-520)

Plato

Plato was de Griekse filosoof die het Atlantis verhaal de wereld in slingerde. Ik verwijs u nogmaals naar
bijlage A waarin de verhaallijnen van Atlantis en Athene zijn samengevat. Plato leefde in de vierde eeuw
voor Christus en was de stichter van de Atheense Academie. Deze academie was het eerste instituut voor
hoger onderwijs in het Westen en aan de afgod ‘Akademos’ gewijd (Ferguson, 2003, p. 332). Deze school
roept bij mij associaties op met de School van Tyrannes in Efeze (Turkije) waar Paulus twee jaar les gaf
(Handelingen 19:9). Tyrannus was ondanks zijn bizarre naam een mens van vlees en bloed. Academos was
echter  een Titaan en dus een demon en net  zo’n wezen als  de Python geest  die  in  Handelingen 16:16
genoemd werd. Poseidon en Athena waren net zulke wezens als deze Academos. Dat Plato zich met zulke
afgoden inliet moet ons in dit stadium van het boek al aan het denken zetten.

Omstandigheden

In een onderzoek als dit is niets zeker, ook niet als het Plato betreft. Volgens de traditie leefde hij in de vierde
eeuw voor Christus. Dit betekent dat hij na Nebuchanedzar en de verovering van Babylon door Cyrus van
Perzië (Jesaja 46:1) leefde. Deze verovering van Babylon moet een grote indruk op hem gemaakt hebben en
was voor hem wat Auschwitz voor onze generatie was. Sterker nog: een ander Atlantis moment stond voor
de deur met de komende verwoesting van Tyrus welke door de profeet Ezechiël voorspeld was (Ezechiël 26-
28;  Zacharia 9:1-8). Deze verwoesting zou door Alexander de Grote vervuld worden. Alexander was een
leerling van Aristoteles die op zijn beurt een leerling van Plato was. Plato’s Atlantis was dus ingeklemd
tussen het  Babylon van Nebuchanedzar  dat  er  niet  meer  was en de komende val  van Tyrus.  Plato had
ruimschoots de gelegenheid gehad om van de voorzeggingen van Ezechiël, Jesaja, Daniël en Jeremia kennis
te nemen. In  Jeremia 50:37 werden bijvoorbeeld paarden en strijdwagens van Eindtijd Babylon genoemd.
Zelfs het zwaard werd in vers 37 genoemd in plaats van bijvoorbeeld geweren. Paarden en strijdwagens
kwamen we ook op Atlantis tegen (Plato, Jowett vert. 1892,  Kritias 116, 119). Dit belooft wat omdat we
gewend zijn om bij de Eindtijd aan tanks, straaljagers en vliegdekschepen te denken. Het lijkt erop dat de
Eindstrijd op een Bijbelse manier uitgevochten wordt. Vermoedelijk is het de komende antichrist die straks
oproept om alle moderne wapens weg te doen. In  Jeremia 51:42 en 55 lezen we over het water van de
Eufraat dat in de verre toekomst Babylon opnieuw zal overstromen. In  Jeremia 50:46 lezen we over een
joekel  van een aardbeving die Eindtijd Babylon zal  treffen.  Plato had dus genoeg “stof” voor een goed
verhaal. Plato’s voorganger Herodotus had in de boeken 1 en 2 van zijn Historiën over Babylon, Tyrus en
Saïs geschreven (Herodotus, Godley, vert. 1920). Het kan zijn dat Plato deze beschrijvingen wel had gelezen.
Om houvast in dit  warrige Atlantis epos te krijgen doe ik een aanname. Volgens  Psalm 96:5 waren alle
afgoden demonen.  Eigenlijk waren ze maskers van elkaar.  Plato beaamde dat  Athena een kloon van de
Egyptische godin Neith was (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Timaeus 21).  Lewis  Spence schreef  dat  de  vele
Babylonische  afgoden  maskers  van  Marduk  waren  (Spence,  1916,  p.  201).  Opmerkelijk  is  dat  Plato’s
Atlantis verhaal  veel overeenkomsten had met andere gnostische boeken als de  Koran en het Boek van
Enoch (Elshout,  [knakker],  2019-g,  eerste  bijdrage).  Dit  laatste  boek  was  niet  door  de  profeet  Enoch
geschreven die in Genesis 5 genoemd werd. Het was veel later geschreven omdat er nogal wat zaken van na
de Zondvloed in genoemd werden, zoals de berg Hermon. Dit was de berg waarop Johannes, Jacobus en
Petrus later een visioen kregen (Lucas 9:28). Het Boek van Henoch, de Koran en het Atlantis verhaal gaan
alle  voorbij  aan het  Bijbelse stelsel  van de aionische tijden.  Dit  zijn  tijdperken die telkens een episode
afsluiten.  Hierover  gaan  we  het  nog  hebben.  Hoe  kon  het  dat  het  Atlantis  verhaal  negenduizend  jaar
onopgemerkt bleef waarna het tenslotte in handen van nota bene Plato terechtkwam. Alsof iemand op de
geboorte van Plato gewacht had (Elshout, [knakker], 2019-g, tweede bijdrage).
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Korte introductie van Atlantis

Ik gebruikte de vertaling van Plato’s Atlantis door Benjamin Jowett uit 1892. Plato’s Atlantis verhaal staat
beschreven in zijn dialogen Kritias 108-122 en Timaeus 21-25. Maar laten we zijn Grot allegorie in zijn boek
De Staat  VII.514-520  ook niet  over  het  hoofd zien.  Deze grot  had alle kenmerken van een Atlantische
onderwereld,  dan wel  van de Bijbelse Tartaros.  Plato’s Atlantis  verhaal  bestaat  uit  de  verhaallijnen van
Atlantis en Athene en is verder zo ongelofelijk warrig dat het lijkt of er een dronken professor aan het woord
was. We lezen intelligente wartaal. Ik ken maar één wezen dat zulke taal uitslaat en dat is de serpent in
Genesis 3 dan wel de Python Geest in Handelingen 16:16. Werd Plato demonisch geïnspireerd? Handelingen
16 werd weleens aan  Romeinen 13 gekoppeld (Knoch, 1948, p. 141; Hough, 1986, Vol. 77, p. 271). Deze
passages gingen over het gehoorzamen van overheden, iets waar Plato ook nogal mee dweepte (Plato,  De
Staat, 382, 389 geciteerd in Moerland, z.j.). Atlantis was dus een slaveneiland. Ongehoorzame onderdanen
werden genadeloos gestraft. Om orde in de chaos te scheppen heb ik de verhaallijnen in een tabel in bijlage A
gezet. We krijgen de indruk dat het Atlantis verhaal eerder thematisch dan chronologisch samengesteld was.
Net zoals de Tenach thematisch samengesteld is zodat we voorzichtig kunnen opmerken dat Atlantis een
theologisch en geen archeologisch onderwerp is. Was Atlantis sowieso wel een “eiland”? Of was het een
“project”? Volgens Plato lag Atlantis op een tamelijk ondefinieerbare plaats voorbij  Gibraltar in zee. De
uiterste punt van Atlantis lag tegenover Gadeiros (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 114). Het is onduidelijk
wat hier precies mee bedoeld werd. Was Gadeiros de voorganger van Cadiz? Of werd dit alleen voor het
Atlantis verhaal zo beweerd? Logischer is het om te denken dat Atlantis in het westen aan de “horizon” lag
waar de zon onder ging. Atlantis was in dat geval net zoiets als het einde van de regenboog. Maar was dit wel
de juiste richting – qibla – waar we Atlantis werkelijk zullen zoeken? Was de qibla niet verkeerd aangegeven
zoals de Joden wekelijks tegen de verkeerde Klaagmuur klagen. We zullen nog zien dat deze Klaagmuur
helemaal geen Joods fundament is. En zoals de moslims wekelijks naar het verkeerde Mekka bidden. Een
qibla is een religieus begrip zodat we Atlantis ook religieus mogen benaderen. De aftrap van Plato’s verhaal
begon  met  de  geschiedenis  van  een  oorlog  die  Atlantis  negenduizend jaar  eerder  tegen  Athene  voerde
(Kritias 108; Timaeus 24). De oorlog werd merkwaardig genoeg door het kleine Athene gewonnen. Net als
de  ligging  van  Atlantis  was  ook  dit  afgeronde  getal  van  negenduizend  onduidelijk.  Bestond  Atlantis
negenduizend jaar eerder dan wat? Wat was het referentiemoment? Op Atlantis was alles in overvloed zodat
het eiland zich in de eerste instantie afsloot van de buitenwereld. Er was nog geen scheepvaart (Kritias 113).
In een later stadium was er wel scheepvaart (Kritias 115, 117). Vergelijk de schepen met die in Openbaring
18:12 waarmee naast slaven bovendien ivoor verscheept wordt. Met het ivoor zitten we de olifanten van
Atlantis op de hielen. Atlantis voerde oorlog tegen Athene (Kritias 108,  Timaeus 24). Er was een centrale
heuvel op Atlantis (Kritias 113) die met de berg Zion in Jeruzalem resoneerde (Psalm 24:3). Er was een
tempel van Poseidon met een beeld van Poseidon met zes gevleugelde paarden ervoor (Kritias 116). De
pilaren in de tempel waren bekleed met het mysterieuze roodgoud achtige aurichalcum (Kritias 116). Als we
dat beeld met die paarden wegdenken dan deed de tempel aan die van koning Salomo in Jeruzalem denken.
Dit beeld met die paarden leek op het Dagon beeld in 1 Samuël 5 en Rechters 16 maar ook aan het beeld dat
de antichrist in de nog te bouwen derde tempel in Jeruzalem gaat plaatsen (Mattheüs 24:15). Zijn we dus al
iets op het spoor? Een eerste mensenpaar heette Leukippe en Evenor (Kritias 113). Hier begon de leugen in
het verhaal want beiden stamden van niet menselijke wezens af en waren titanen. Poseidon verwekte vijf
tweelingkoningen bij hun dochter Kleito. Allen werden koning (Kritias 113-114). Atlantis werd oneerlijk
verdeeld want koning Atlas kreeg het grootste stuk (Kritias 114). Atlantis lag voorbij de Zuilen van Hercules
(Timaeus 24). Het is ook weer onduidelijk wat met deze Zuilen bedoeld werd. Volgens de traditie ging het
om de rots Gibraltar (let op “- altar”) en de Monte Hecho. Troje was een voorloper van Atlantis. Ten westen
van Atlantis  lag Amerika (Timaeus 25).  Tussen Gibraltar  en Mexico ligt  niet  veel  zinnigs.  Atlantis  had
daarom waarschijnlijk met de Griekse onderwereld te maken die onder de zee lag. De vraag is wat voor
onderwereld dit precies was. Uit deze korte schets maken we op dat Atlantis geen gewoon eiland was. Het
was een dualistisch, innerlijk tegenstrijdig eiland dat in het westen waarschijnlijk de onderwereld voorstelde.
In het westen is ook de zonsondergang. We zoeken nog de fysieke weergave van Atlantis. Waarschijnlijk
moeten we dan in het oosten bij de zonsopgang zoeken. In het oosten ligt onder andere Babylon aan de
Eufraat. Atlantis werd geveld door een aardbeving (Kritias 108;  Timaeus 25). De drie overstromingen in
Kritias 112 vallen onder de verhaallijn van Athene. Atlantis verdween voorgoed in zee daar waar de God van
Hemel en Aarde zijn volk juist  niet  kopje onder laat  gaan (Psalm 124:4-5). Atlantis moest dus wel een
heidens eiland zijn dat door een aardbeving in de golven verdween. Het lijkt of we de stem van Abel horen
dat in Genesis 4:10 tot God schreeuwde, dan wel de stem vanuit de diepte die in Psalm 130:1 tot God riep.
Maar de stemmen van de Atlantiërs verstomden voorgoed. Iets vergelijkbaars lezen we in Jesaja 13:19-20 en
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Jeremia 51:64 over de ondergang van Babel. In de Bijbel werden vier heidense rijken genoemd in Daniël 2
en  7.  Deze  rijken  bestonden  echter  niet  negenduizend  jaar  voor  Plato.  Het  Babylonische  rijk  van
Nebuchanedzar  was  het  eerste  heidense  wereldrijk.  In  de  Eindtijd  zal  het  Griekse  Vierde  Rijk  het
wereldtoneel bepalen. Vast en zeker was Atlantis gespiegeld naar een ongrijpbaar verleden. En vast en zeker
zat de eerder genoemde Python geest in Handelingen 16:16 hierachter. Deze Python geest was de mogelijke
schakel  tussen Plato  en Paulus  als  we  ervan  uitgaan  dat  Plato demonisch  bezeten was  van  deze  geest.
Merkwaardig is het dat we met betrekking tot zo’n machtig eiland Atlantis niets over aardolie lezen. In onze
tijd is olie juist de reden voor oorlogen die met name in het Midden-Oosten worden uitgevochten. Plato
kende aardolie niet maar hij wist hij dan wel wat aurichalcum was? Atlantis leek de navel van de wereld, een
titel  die  in  Ezechiël 38:12  op  Jeruzalem  toegepast  werd.  Was  Atlantis  een  “verplaatst”  Jeruzalem?  En
waarom lag het uitgerekend voorbij Gibraltar in zee, ver weg van de rest van het Griekse decor van zowel de
Trojaanse oorlog als van Plato’s denkwereld? 

Blauwdruk voor Atlantis

Hoe kwam Plato aan zijn model voor Atlantis dat uit  een eiland met een centrale ronde stad met ronde
grachten er omheen bestond? Pas aan het einde van mijn onderzoek ontdekte ik hoezeer Atlantis op de
Tempel in Jeruzalem leek. Deze tempel is niet alleen het grote gebouw van het heiligste heiligdom maar het
grotere omheinde gebied er omheen. De tempel met de beide Boaz en Jachin pilaren uit de tijd van koning
Salomo leken op de tempel van Poseidon met de Zuilen van Hercules. Zeker als in de Eindtijd de komende
antichrist in de tempel gaat zetelen (Mattheüs 24:15). Dit zou betekenen dat Plato informatie uit de toekomst
had gekregen. En dit betekent weer dat de Python Geest in Handelingen 16:16 er toch iets mee te maken had.
Wat ik nu wil benadrukken is dat er in die tempel een half ondergrondse ruimte is die de “uitgehakte kamer”
genoemd werd (Ezechiël 8:12; Mattheüs 24:26). In deze kamer kwam het Sanhedrin bijeen. Er was een grote
ronde ruimte naar ik begrijp met een ronde tafel (Arthur!) waar omheen op een concentrisch opgestelde
wijze banken stonden voor de zeventig oudsten (Ezechiël 8:11). Dit klinkt al aardig als Atlantis waarvan de
hoofdstad cyclopische muren had (Kritias 116). Pas onlangs kam ik er achter dat er een reusachtige bol in die
ruimte was die de zon voorstelde waaruit  grote rode “aurichalcum kleurige” vlammen sloegen ( Ezechiël
8:12). Dit was vast en zeker de bol die Atlas op zijn schouders droeg. Ik ben nu al 24 jaar met de Bijbel bezig
en ontdekte deze zaken pas begin januari 2020. Dus hoe wist Plato van deze zaken? Vast en zeker was hij op
de één of andere manier beïnvloed door de eerder genoemde Python Geest. En trouwens, zo’n uitgehakte
kamer leek natuurlijk op Plato’s Grot. Voor verdere uitleg over deze uitgehakte kamer, zie Jones, 2019-a/b. 

Hoofdrolspelers

Driehoek

Zeus,  Poseidon en Athena maakten deel  uit  van het  Olympische godenpantheon van de berg Olympus.
Uitgerekend zij waren ook een driehoek zoals El, Baäl en Anat een ‘driehoek’ vormden (Louden, 2011, p.
196). Bruce Louden gebruikte hier het woord ‘triangle’ waar ik het woord “drie-eenheid” gebruik. El, Baäl
en Anat zijn de goden die in de Ugaritische Baäl en Anat Cyclus voorkomen. Deze cyclus is een religieus
document dat in het noorden van Syrië gevonden was. Dit epos gaat over de god Baäl die op de berg Tzafon
(Jebel Aqra) in Noord-Syrië een paleis wilde bouwen (Theologywebsite, vert. z.j.). Nu wil ik dit ook al heel
lang maar omdat er in Nederland geen bergen zijn, komt er weinig van terecht. Dit paleis van Baäl kon
zomaar  de blauwdruk voor  de Olympus en de Troje  mythe zijn  geweest.  Deze gedachte  gaan we later
uitwerken.  De  Olympus  ligt  in  de  buurt  van  Thessaloniki  (Olympus  (berg),  z.j.).  Thessalonica  was  in
Handelingen 17 één van de eerste Europese steden waar Paulus het evangelie verkondigde. Hierna reisde hij
door naar Athene waar hij op de Areopagus heuvel (Heuvel van Mars) het evangelie verkondigde. Athene en
Thessalonica speelden een centrale rol in zowel het Atlantis verhaal als het boek Handelingen (Bijbel). Meer
specifiek waren bergen het sluitstuk van de mythen. We noemden de berg Tzafon al. Deze berg was een
imitatie van de berg Zion in Jeruzalem waarop de tempel van Salomo gebouwd was. In  Psalm 134:1 en
135:2 lezen we over het Huis dat God in Jeruzalem staat. Uiteraard was dit de tempel van koning Salomo. In
Psalm 48:2 werd de noordflank van deze tempel met het woord tzafon werd aangeduid. Tzafon betekent dus
“noorden”. De Bijbelse God woonde niet echt in de tempel in Jeruzalem. Hij woonde er metaforisch (Psalm
78:68-69). De tempel op deze heuvel in Jeruzalem werd de Tempelberg genoemd. Deze Tempelberg was een
andere locatie dan wat thans in de volksmond onder de Tempelberg verstaan wordt.  De naam Tzafon is
waarschijnlijk een verbastering van Tyfon (Bonnet in Bremmer, 2008, p. 336). We gaan deze Tyfon, alias
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Tzafon vast nog wel tegenkomen. In Exodus 14:2 werd hij Baäl Tzafon genoemd. Mogelijk had hij iets met
de koning van het Noorden te maken die in de Eindtijd verschijnt (Daniël 11:40). Mijn suggestie is dat de
Olympische afgoden klonen van deze Baäl Tzafon waren die op de berg Tzafon woonde. En… Baäl was in
feite  de  Kanaänitische versie  van  de Babylonische  afgod Bel  (Bultema,  1981,  p.  453).  De  Olympische
afgoden hebben in onze tijd hun tegenhangers in de Amerikaanse striphelden!

Zeus

Zeus was in het Atlantis verhaal de oppergod die in Kritias 121 Atlantis voor haar hebzucht strafte. Middels
een aardbeving liet Zeus het eiland naar de zeebodem zinken. Dit was merkwaardig omdat Poseidon ook al
een dondergod was. Bovendien plaatste Zeus zich hiermee in de positie van de Bijbelse God die ook oordeelt
over mensen en natiën. Waar kwam Zeus zomaar vandaan? De Griekse god Zeus alias de Romeinse afgod
Jupiter was de equivalent van de Kanaänitische afgod Baal-Tzafon (Matheny, 2011-a, p. 138) die op zijn
beurt een imitatie van de Babylonische afgod Bel-Marduk was (Bultema, 1981, p. 356, 453; Sauer, 1940, p.
208). De Griekse schrijver Herodotus bezocht Babylon en schreef over een groot ‘gouden beeld van Zeus’
dat in de tempel in Babylon stond (Herodotus, Historiën, Godley, vert. 1920, 1.183). Hij associeerde Marduk
eveneens met Zeus. Kanaän was het land dat de Grieken Fenicië noemden. Het was tevens het beloofde land
voor de Israëlieten. De vader van Zeus en Poseidon was Kronos. Volgens ene Pseudo-Eupolemus (ca. 200
BC) was de Babylonische afgod Bel (Marduk) dezelfde personage als de Griekse Kronos (in Bremmer, 2008,
p.  93).  Harry Bultema noemde Marduk dezelfde afgod als  de Romeinse afgod Jupiter  (Jeremia 50:2 in
Bultema, 1981, p. 356). Ook schreef meneer Bultema dat de Babylonische Bel en de Kanaanitische Baal
dezelfde afgoden waren (Bultema, 1981, p. 453). Zeus en en de Babylonische afgod Anu waren dezelfde
hemelgoden (Louden, 2011, p. 315). Volgens andere bronnen waren Anu en Enlil  de eerste afgoden van
Babylon, waarbij Enlil de afgod van Nippur was (Saggs, 1966, p. 338). Anu was de leider van de Anunnaki
en een zoon van een andere god die Ansjaar heette (Black & Green, 2014, p. 38, par. Assur). In tablet 1 van
het Babylonische Gilgamesj Epos werd Anu genoemd die de afgod van Uruk was (The Epic of Gilgamish,
Thompson, vert. 1928, tablet 1, kolom 2). Ansjaar wordt bovendien in de Koran genoemd in Soera 9:117.
Deze Anunnaki waren de rechters van de onderwereld (Gilgamesj Epos in Rehwinkel, 2013, p. 77, kleitafel
11, regel 103, noot 77). Ook in tablet 1 van een ander Babylonisch epos dat de Enoema Eliesj heette, werden
‘Ansjaar’,  ‘Anu’,  de  ‘Anunnaki’,  ‘monsters’,  ‘Mummu’,  ‘serpenten’,  ‘draken’ en  ‘schorpioen-mensen’
genoemd (Enuma Elish: The Epic of Creation, King, vert. 1902). Zo hebben we al een hele mond vol goden
te pakken nog voordat we goed en wel opgestart zijn. Ze bestonden alle na de Vloed. De Semitische cultuur
had waarschijnlijk via Cyprus, Griekenland bereikt (Powell in Louden, 2011, p. 318).  De Kanaänitische
(Fenicische) afgoden waren dan meegereisd, hoewel op Kreta Dagon al bekend was. Inderdaad komen we in
de Odyssee handel tussen de Grieken en Feniciërs tegen (Dougherty in Louden, 2011, p. 319). Dagon was
vanuit Kanaän meegereisd hoewel hij ook vanuit Kreta naar Athene kon oversteken. De verhalen over de
reusachtige Filistijnen die zich met de Feniciërs vermengd hadden waren vast en zeker ook tot de wereld van
Plato doorgedrongen. 

Athena

Athena was een opvallende figuur in het Atlantis verhaal. Dit had ermee te maken dat de geschiedenis van
Athene met die van Atlantis verstrengeld raakte. In Athene is een heuvel waarop haar tempel gebouwd is.
Deze tempel wordt het “Parthenon” genoemd. Er vlakbij ligt een andere heuvel die de Areopagus of de
Heuvel van Mars heet. Hierop sprak Paulus in  Handelingen 17 over de opgestane Jezus. Athena was een
zelfbenoemde maagd en hiermee een imitatie van de Maria van Nazareth die ook maagd was toen ze Jezus
kreeg.  In  Kritias 109  en  Timaeus 21  vergeleek  Plato  haar  met  de  Egyptische  godin  Neith  (Elshout
[phtaloblauw], 2018-c, reactie 6 mei 2018, 14:42). Zij was de godin van de Nijldelta. Misschien was dit een
hint naar de Exodus. Ze was een dochter van Zeus en een maagd (Pallas Athena, z.d.). Ze droeg een lans en
had de macht over de ‘bliksem’ (Pallas Athena, z.d.). Als maagd zijnde was ze een imitatie van Maria van
Nazareth. De lans was een imitatie van de drietand van Poseidon (Bedard, 2014, alinea 2) die ook al een
dondergod genoemd werd (Butler, 1898, Ilias 20; Butler, 1900, Odyssee 5; Spence, z.j., p. 236).

In Spreuk 42 van het Egyptische Dodenboek werd Neith ook de ‘vrouwe van Saïs’ genoemd (Geru, 2003).
Finn O. Hvidberg-Hansen vergeleek Anat met Tanit en Neit maar ook met het Kanaänitische zeemonster
Tannin (Hvidberg-Hansen, 2012). Deze Tannin was een imitatie van de Bijbelse draak, Leviathan, met dit
verschil dat Leviathan tenminste een aards wezen van vlees en bloed was. Thematisch gezien waren Athena
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en Leviathan echter gelijke wezens. Ook kunnen we de Tannin alvast met de tehom oerzee in Genesis 1:2
vergelijken. Anat,  alias Athena was dus geen charmante vrouw van vlees en bloed maar een demonisch
wezen dat met de oerzee en Atlantis te maken had. Op een bepaalde manier was Athena de incarnatie van
Atlantis.  Dan  was  er  de  Libische  godin  Anatha.  Zij  was  in  de  hoedanigheid  van  Athena  zowel  een
Maangodin als de godin van het oerwater (Silvermoon, 2012, alinea 2-3). Dit oerwater was vast en zeker de
tehom in  Genesis 1:2. Bovendien zonk Atlantis in zee terwijl  het land in  Genesis 1:2 juist uit het water
oprees.  Zeus  liet  eilanden  in  zee  zinken  terwijl  de  God  van  de  Hemel  en  Aarde  het  land  uit  de  zee
tevoorschijn haalde. Athena dook pas na de Zondvloed op. Ten tijde van Genesis 1:2 bestond ze nog niet. De
Libische godin Anatha had drie gedaanten, namelijk die van ‘Athena, de dienstmeid’, die van ‘Methis, de
moeder’ en  die  van  ‘Medusa,  de  opoe’ (Silvermoon,  2012,  alinea  5).  Ziehier  net  als  de  drietand  van
Poseidon, de broedmachine voor de christelijke drie-eenheid. Iets voor de kerk om over na te denken: het
woord “drie-eenheid” is een vrouwelijk woord. In de gedaante van de maagd, was Athena de maangodin
(Silvermoon,  2012,  alinea  6).  Athena,  Zeus  en  Neptunus  (Poseidon)  waren  tevens  de  bruggen  tussen
Homerus en Plato. Ook Maria van Nazareth was de dienstmaagd van God. Athena was hiermee dezelfde
afgod als de Bijbelse Astarte die de godin van de Sidoniërs (Kanaänieten/Feniciërs) was (1 Koningen 11:5)
(Elshout [phtaloblauw], 2018-c, reactie 6 mei 2018, 14:42; Elshout, 2018-g). In  Jeremia 7:18 en 44:17-18
werd ze de Koningin van de Hemelen genoemd, een titel die later per abuis op de moeder van Jezus werd
geplakt. Op de Dag van de Nieuwe Maan werd deze Astarte vereerd (Jeremia 2:24). Waarmee gezegd is dat
Athena dus een maangodin was. Off topic: de maan is het symbool van de islam. Op de minaretten prijken
halve manen zoals op kerktorens een haan staat. De maan is het symbool van de nacht en de duisternis.
Atlantis had dus iets met de duisternis te maken. Of preciezer gezegd: met zonsondergang. Astarte werd ook
met de Griekse godin Aphrodite vergeleken (Rawlinson, 1896, p. 345). Het rijtje van beroemde Griekse
godinnen wordt zo al tot één godin gereduceerd: Astarte. Athena wordt in Kritias 109 genoemd en was de
zus van Hephaistos (Plato, Jowett, vert. 1892). Dit doet me denken aan de Bijbelse godin Astarte die de zus
van de Kanaänitische afgod Baäl was. Maar ook was ze zijn vrouw (Bach in Woodrow, 1981, p. 14). Astarte
was alleen metaforisch haar zus of echtgenote. In Egypte was ze in de gedaante van Isis de vrouw van Osiris
en de moeder van Horus. Op Atlantis stonden veel tempels (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 117). Er was
vast  een  tempel  voor  haar?  Of  waren  alle tempels  stiekem  voor  haar?  Het  Parthenon  in  Athene  was
opgedragen aan haar. Het woord parthenon betekent “maagd” (Parthenon, 2016). De moeder van Jezus was
ook een maagd. Opnieuw zien we hoe de mythe een Bijbels symbool jatte. De blauwdruk voor Athena was
de godin Isis, alias de afgodin die in de Bijbel Astarte genoemd werd. Deze Astarte was de godin van de
Sidoniërs (1 Koningen 11:5) (Elshout [phtaloblauw], 2018-c, reactie 6 mei 2018, 14:42; Elshout, 2018-g).
Haar naam lijkt op het woord asteroïde. In het dorp Larnax Lapithou op Cyprus was een inscriptie gevonden
die KAI 42 genoemd wordt. In deze inscriptie worden Anat en Athena aan elkaar gelijkgesteld (Bonanno,
1986, p. 173). Deze Anat was tevens de zus van de Kanaänitische afgod Baäl Hadad (Anat,  z.j., par.  In
Ugarit). Anat werd ook de Koningin van de Hemel genoemd (Anat, z.j., par. In Egypt), een uitdrukking die
we in  Jeremia 7:18 en 44:17-19 tegenkomen. Snappen we nu ook waar de Maria-verering vandaan komt,
namelijk van de hemelse koningin Astarte. En met Anat zitten we voor de tweede keer in Kanaän. Nog twee
stappen verder en we zitten in Assyrië en Babylon. In Kritias 109 en Timaeus 21 (Plato, Jowett, vert. 1892)
werd Athena met de Egyptische godin Neith vergeleken (Elshout [phtaloblauw], 2018-c, reactie 6 mei 2018,
14:42). Hiermee bevestigde Plato dat de afgoden maskers van elkaar waren. Zelfs als ze uit verschillende
regio’s kwamen. In Spreuk 42 van het Egyptische Dodenboek werd Neith ook de ‘vrouwe van Saïs’ genoemd
(Geru, 2003). Finn O. Hvidberg-Hansen vergeleek Anat met Tanit en Neit maar ook met het Kanaänitische
zeemonster  Tannin  (Hvidberg-Hansen,  2012).  Deze  Tannin  was  een  imitatie  van  de  Bijbelse  draak,
Leviathan, met dit verschil dat Leviathan tenminste een aards wezen van vlees en bloed was. Thematisch
gezien waren Athena en Leviathan echter gelijke wezens. In Psalm 89:10 werd het woord rachab voor draak
gebruikt. Rachab was ook de hoer in  Jozua 2. Ook kunnen we de Tannin alvast met de tehom oerzee in
Genesis 1:2 vergelijken. Anat, alias Athena was dus geen charmante vrouw van vlees en bloed maar een
demonisch wezen dat  met de oerzee en Atlantis te maken had.  Op een bepaalde manier was Athena de
incarnatie  van Atlantis.  Want  Poseidon leek ook op Leviathan.  Athena en Poseidon waren maskers  van
elkaar. Dan was er de Libische godin Anatha. Zij was in de hoedanigheid van Athena zowel een Maangodin
als de godin van het oerwater (Silvermoon, 2012, alinea 2-3). Dit oerwater was vast en zeker de tehom in
Genesis 1:2. Bovendien zonk Atlantis in zee terwijl het land in Genesis 1:2 juist uit het water oprees. Zeus
liet eilanden in zee zinken terwijl de God van de Hemel en Aarde het land uit de zee tevoorschijn haalde.
Athena dook pas na de Zondvloed op. Ten tijde van  Genesis 1:2 bestond ze nog niet. De Libische godin
Anatha had drie gedaanten, namelijk die van ‘Athena, de dienstmeid’, die van ‘Methis, de moeder’ en die
van  ‘Medusa,  de  opoe’ (Silvermoon,  2012,  alinea  5).  Ziehier  net  als  de  drietand  van  Poseidon,  de
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broedmachine voor de christelijke drie-eenheid. Iets voor de kerk om over na te denken: het woord “drie-
eenheid” is een vrouwelijk woord. In de gedaante van de maagd, was Athena de maangodin (Silvermoon,
2012, alinea 6). Athena, Zeus en Neptunus (Poseidon) waren tevens de bruggen tussen Homerus en Plato.
Ook Maria van Nazareth was de dienstmaagd van God (Lucas 1:38). Bijbels gezien is de maan een symbool
van de nacht en duisternis. Dan zitten we bij het 25ste uur dat Tzafon is. Atlantis was een duister eiland dat
in de nacht bestond, net zoals Plato’s Grot een symbool van de nacht was. Atlantis was het eiland van de
zonsondergang en de onderwereld. Behalve met de maan werd Astarte ook met Venus geassocieerd. Venus is
zowel de Morgen-, als Avondster (Saggs, 1966, p. 334). In deze Morgen en Avondster herkennen we ook
weer de Zuilen van Hercules en het principe van de dood en opstanding. Trouwens, ook de Azteekse afgod
Quetzalcoatl werd met Venus vergeleken (Quetzalcóatl, z.j.). Athena werd in Kritias 109 genoemd en was de
zus van Hephaistos (Plato, Jowett, vert. 1892). Dit doet me denken aan de Bijbelse godin Astarte die de zus
van de Kanaänitische afgod Baäl was. Maar ook was ze zijn vrouw (Bach in Woodrow, 1981, p. 14). In
Egypte was ze in de gedaante van Isis de vrouw van Osiris en de moeder van Horus. Op Atlantis stonden
veel  tempels  (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Kritias  117).  Er  was vast  een tempel voor haar? Of  waren alle
tempels stiekem voor haar? Het Parthenon in Athene was opgedragen aan haar, net zoals er in Athene veel
afgodsbeelden stonden (Handelingen 17:16). Het woord parthenon betekent “maagd” (Parthenon, 2016). In
het  dorp Larnax Lapithou op Cyprus was een inscriptie gevonden die KAI 42 genoemd wordt.  In deze
inscriptie worden Anat en Athena aan elkaar gelijkgesteld (Bonanno, 1986, p. 173). Deze Anat was tevens de
zus van de Kanaänitische afgod Baäl Hadad (Anat, z.j., par. In Ugarit). Anat werd ook de Koningin van de
Hemel genoemd (Anat, z.j., par. In Egypt), een uitdrukking die we in Jeremia 7:18 en 44:17-19 tegenkomen.
Snappen we nu ook waar de Maria-verering vandaan kwam, namelijk van de hemelse koningin Astarte.

Poseidon versus Athena

Poseidon en Athena kenden elkaar en lagen elkaar niet. Ze kregen ruzie over de zeggenschap over de stad
Athene. Het ging hier dus om een machtsstrijd. Dit beloofde niet veel goeds voor Atlantis. Er was dus sprake
van politieke intriges waar Atlantis ook mee te maken kreeg. Poseidon was immers de afgod van Atlantis.
Een Titaan die Kekrops heette, had de stad aan Athena toebedeeld (Greek God Poseidon, z.j.). Poseidon had
zijn drietand in de grond geboord waarna er een zoutwaterbron opkwam. Athena wierp een speer in de grond,
waarna ze er  een olijftak in plantte die een hele boom werd (Greek God Poseidon,  z.j.).  Zodoende gaf
Kekrops het beheer van de stad Athene aan Athena. Poseidon vervloekte de stad en zorgde ervoor dat Athene
voortaan een watertekort zou hebben (Greek God Poseidon, z.j.). Dit is wel vreemd omdat we in het Atlantis
Epos lazen dat Athene, net als Atlantis genoeg water had. Tegelijk had dit watertekort wellicht met de strijd
tegen de Tehom in Genesis 1 te maken. In elk geval zien we in deze strijd tussen Athena en Poseidon een flits
van de Atlantische oorlog tegen de Olympische Goden terug. Bovendien werden hier Bijbelse symbolen
geïmiteerd. De olijftak dook ook na de Zondvloed op in  Genesis 8:11. Noach liet een duif in de nieuwe
wereld los. Deze kwam terug met een olijftak. In beide gevallen was er razendsnel een olijfboom gegroeid.
Het thema van de keuze tussen Athena en Poseidon doet ook denken aan de offers die Abel en Kaïn brachten.
Abel bracht een bloedoffer terwijl Kaïn de vruchten van zijn land offerde. God wees Kaïns offer af maar
accepteerde het offer van Abel. Waarop Kaïn woest werd en Abel vermoordde (Genesis 4). Het belangrijkste
is dat uit de mythe blijkt dat Athena en Poseidon elkaar kenden. Atlantis moeten we misschien minder ver
terug in het verleden zoeken dan Plato suggereerde. De eerste Bijbelse oorlog ontstond bovendien pas in
Genesis 14:2, na de vloed. De Atlantische oorlog kon niet vroeger hebben plaatsgevonden. Athena met een
speer leek trouwens op Poseidon met de drietand. De speer van Athena had ook met een ‘macht over de
bliksem’ te maken (Pallas Athena, z.d., kopje Pallas Athena) en was dus hetzelfde speeltje als de drietand van
Poseidon. Athena en Poseidon waren voor de bühne man en vrouw. In het echt waren ze maskers van elkaar
en demonen of misschien waren ze dezelfde demon. Dat Poseidon in de gedaante van een reptiele slang een
onrein wezen was lezen we in Ezechiël 8:10, Handelingen 10:13, 15. In de tijd van Ezechiël was de tempel
in Jeruzalem met Poseidons beeld ontsierd (Ezechiël 8:10).

Atlantis was het eiland van Poseidon. Hij was een broer van Zeus (Iapetus (mythologie), z.j.). Omdat we hier
met hogere wezens – demonen – te maken hebben, kunnen we ervan uitgaan dat ze maskers van elkaar
waren. Ik daag de lezer uit om de zogenaamde bloedlijnen in de schema’s van deze afgoden met een flinke
korrel zout te nemen. In Kritias 113-114 lezen we hoe Poseidon bij ene Kleito vijf tweelingen verwekte die
allen koning werden. In  Kritias 116 lezen we over de tempel van Poseidon op Atlantis waarin zijn beeld
stond met zes gevleugelde paarden ervoor. Dit beeld deed wel heel erg denken aan het beeld dat de antichrist
straks in de derde tempel in Jeruzalem plaatst (Mattheüs 24:15). Deze paarden deden denken aan het Paard
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van Troje en aan het  gevleugelde paard Buraq waarop Mohammed in Soera 17:1 zijn nachtreis  maakte
(Buraq, z.d.). Christenen weten al heel lang dat Poseidon de Filistijnse afgod Dagon was. Het valt alleen zo
moeilijk hard te maken.  Om te beginnen vervulde Dagon na de Zondvloed de functie die de serpent  in
Genesis 3 voor de Zondvloed vervulde. Hij was de ultieme tegenstander van het volk van God. Bovendien
was de eerder genoemde Kanaänitische afgod Baäl-Tzafon een zoon van Dagon (Canaanite Myth: Baal Epic,
Theology Website, vert., z.j.). Over de Ugaritische Baäl & Anath Cyclus gaan we het nog hebben. Poseidon
als Neptunus was de god van de donder en werd de ‘aardschudder’ genoemd (Butler, 1898, Ilias 20; Butler,
1900, Odyssee 5; Spence, z.j., p. 236). In de boeken van Homeros heette hij nog Neptunus. De donder van
Poseidon werd uitgebeeld door zijn drietand (Bedard, 2014, alinea 2) die als een bliksemschicht uit de hemel
knalde  en  aardbevingen  veroorzaakte.  Deze  drietand  zien  we  bij  de  duivel  terug.  Inderdaad  betekent
Diabolos, “door elkaar schudder”. Volgens Strong’s Bible Concordance #1709 en #1712 heeft Dagah iets met
“vis” te maken (in Woodrow, 1981, p. 84). Hij kwam vanuit Babylon bij de Filistijnen terecht (Encyclopedia
of Religion, Vol 1, in Woodrow, 1981, p. 84). Pas in Rechters 16 en 1 Samuël 5 komen we Dagon in Kanaän
tegen als de Filistijnen er al een redelijke kolonie hebben. In het Hebreeuws en Ugarit betekende Dagon
“graan” (Black & Green, 2014, p. 56, par. Dagan). Dagon was dus een graangod en dus Poseidon ook. Het
Dal van Megiddo waar de legers van Armageddon zich straks verzamelen, is tevens de graanschuur van
Israël. Graan is nadrukkelijk een Bijbels symbool. Bij een graangod denk ik ook aan “graancirkels”. Maar
laat ik niet op de zaken vooruit lopen. In Ugarit (Syrië) werd hij de vader van Baäl (Black & Green, 2014, p.
56, par. Dagan). Slechts de hemelgod ‘El’ stond nog boven hem (Black & Green, 2014, p. 56, par. Dagan).
Van El kunnen we makkelijk Allah maken.  Dan was het  E.  L.  Brown die Poseidon tot  ‘Posei-daon’ en
vervolgens Dagon herleidde (Brown in Louden,  2011,  p.  237).  In  dat  geval  doe ik  er  nog een schepje
bovenop. In Posei-daon herken ik het woord “aion” dat de rode draad van ons onderzoek vormt. Als aion de
betekenis van horizon heeft (Keizer, 1999, p. 252), dan was Poseidon dus de afgod van de horizon. En bij
een horizon denken we aan de Egyptische afgod ‘Horus van de horizon’ (Matheny, 2011-a, p. 141) en aan
Atlantis. Hoe kon er zomaar en tempel van Poseidon op Atlantis staan? Volgens Rechters 16 stonden twee
van zulke tempels in Gaza. Was Gaza Atlantis? Hooguit was Gaza een type van Atlantis.  Gaza had een
pentapolis van vijf steden, Gaza, Gat, Ekron, Asdod en Asjkelon. Deze vijf steden resoneerden met de vijf
tweelingkoningen van  Atlantis.  De  Grieken begonnen pas  ‘relatief  laat’ in  hun geschiedenis  tempels  te
bouwen (Heubeck, geciteerd in Louden, 2011, p. 235). Uitgerekend waren het alleen de Faiaken die een
tempel hadden (Heubeck in Louden, 2011, p. 235, Od. 7.10). Waren zij de Filistijnen? Het waren deze Dagon
tempels die in Odyssee 7.10 en Ilias 2.549 bedoeld werden. En er was een tempel voor Athena in Troje (Od.
7.10, Heubeck in Louden, 2011, p. 235, Il. 6.88). Zij was Astarte. Ilias 6.88 verbond Troje met Atlantis. Een
tempel van Poseidon hoeven we mijns inziens niet in het verleden te zoeken. Er is maar één tempel die mij
aan de tempel van Poseidon doet denken. Dit is de te bouwen derde tempel die in Jeruzalem komt te staan.
Zoals Poseidons beeld in de tempel op Atlantis stond, zo zal de komende antichrist volgens Mattheüs 24:15
zijn beeld in de derde tempel in Jeruzalem plaatsen. Poseidon klinkt als PoseiDan met een verwijzing naar de
stam van Dan die in Genesis 49:17 een serpent genoemd werd. Deze serpent, de “nachash” was van meet af
aan blijkbaar koperkleurig omdat Mozes later een koperen slang had (Numeri 21:8-9). We zitten dan dichtbij
het aurichalcum van Atlantis. In  Genesis 49:17 werd de serpent ook met de bodem en het bijten van een
paard in verband gebracht. Dit waren de elementen in Plato’s Atlantis verhaal. De bodem correspondeerde
met de modder die de Straat van Gibraltar blokkeerde en de paarden waren voor de wagen van Poseidon
gespannen die in de tempel op Atlantis stond (Jowett, vert. 1892, Kritias 116). In Jesaja 65:25 en Micha 7:17
lezen we verdere verwijzingen naar de aurichalcum kleurige slang en de bodem die in het Atlantis verhaal uit
modder bestond.

Heracles

Heracles was uit Tyrus in Libanon afkomstig waar hij Melqart genoemd werd (Cartwright, 2016, par. The
Greek Hercules-Melqart; Grant, 2011, alinea 2). En Heracles was een kloon van Gilgamesj (Saggs, 1966, p.
502). Waarschijnlijk was hij door de Hettieten ‘van Babylon naar Griekenland’ gebracht (Grave in Saggs,
1966, p. 502). Ene Pseudo-Eupolemus vergeleek Bel (Marduk) met de Griekse afgod Kronos (in Bremmer,
2008, p. 93). Als de Olympische goden inderdaad uit Kanaän en Babylon waren overgewaaid dan waren
Atlantis en Troje dit misschien ook. Het was Alexander de Grote van het eerste Griekse Wereldrijk dat het
Derde Wereldrijk na het Babylonische en het Perzische was (Daniël 2 & 7) die zichzelf met Achilles en
Heracles vergeleek en Tyrus met de grond gelijk maakte. De Griekse geschiedschrijver Herodotus schreef
ook wat over deze tempel in boek 2:35-44 van zijn Historiën (Herodotus, Historiën, Godley, vert. 1920). In
Tyrus zag hij ‘twee pilaren’ van ‘goud’ en ‘smaragden’ en een grote pilaar die ‘s nachts scheen’ (Herodotus,
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Historiën, Godley vert. 1920, boek 2:44). In Jesaja 6:2, 6 betekent het woord Nachash ‘brandend’ (Bullinger,
z.j.-a, bijlage 19). De serpent in  Genesis 3 werd ook met “nachash” aangeduid. De tempel in Tyrus had
ongetwijfeld een duivelse oorsprong.

Deucalion & Pyrrha

Volgens Timaeus 22 overleefden zij een grote vloed. Wat dit precies voor Vloed was, staat er niet bij. Maar
de associatie met de Zondvloed klinkt er doorheen. In dezelfde passage lezen we dat de mensheid eerder
door water en vuur vernietigd was. Deze stelling neigt naar de reïncarnatiegedachte. In het boek  Genesis
komen we echter  één  Zondvloed tegen.  Oordelen  met  water  en  vuur  zijn  wel  symbolen  uit  de  Bijbel.
Waarmee we kunnen zeggen dat het Atlantis verhaal thematisch en niet chronologisch in elkaar geknutseld
was. Timaeus 22 ging bovendien over de verhaallijn van Athene. Deucalion was de zoon van Prometheüs die
op zijn beurt een broer van Atlas was (Prometheus (mythologie), z.d.). Deucalion was dus een neef van Atlas
van Atlantis net zoals Johannes de Doper een neef van Jezus was. Johannes de Doper was een wegbereider
van het aanstaande koninkrijk zoals Deucalion de wegbereider voor Atlantis was. Johannes de Doper werd in
opdracht van Salomé II en haar moeder Herodias vermoord (Mattheüs 14:1-12). Herodias en haar dochter
Salomé II  hadden de geest  van Izebel  en de godin Astarte.  Ze hadden de geest  van Athena en Pyrrha.
Deucalion en Pyrrha waren geen mensen maar titanen en maskers van Baäl-Tzafon. Deucalion was niet een
Griekse versie van Noah maar van de sfinx. In  Timeaus 22 werd ook nog een Phoroneus genoemd die de
eerste mens van Athene was. Dit is merkwaardig aangezien Athene volgens de overlevering door Cecrops
gebouwd was die ook al geen mens was maar een halve ‘slang’ (Kekrops, z.d.). Waarmee we de serpent in
Genesis 3 in het vizier hebben. Phoroneus en Kekrops waren vast en zeker maskers van elkaar. Ze verscholen
zich achter elkaar zoals Adam en Eva zich in Genesis 3 achter elkaar verscholen. Adam en Eva waren stout
geweest. Hun nazaat Kaïn was ook stout geweest door de stad Henoch te bouwen. God had immers tegen
hem gezegd dat hij over de aarde zou zwerven. Waren Kekrops en Phoroneus ook stout toen ze de ultieme
heidense stad Athene bouwden? Phoroneus was de nakomeling van een riviergod (Phoroneus, z.j.). Hij was
een titanisch wezen.

Evenor, Leukippe, Kleito en Atlas

Op  Atlantis  was  ook al  een  eerste  mensenpaar  geboren:  Evenor,  Leukippe.  Hun  dochter  heette  Kleito.
Leukippe was de eerste vrouw van Atlantis (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 113). Maar zij was net zo’n
wezen als Deucalion.  Eén van haar ouders was de Titaan Okeanus.  En haar bijnaam was ‘Witte Paard’
(Leukippe, z.j.). Nee maar... Ons onderzoek heeft iets met paarden. In Openbaring 6:2 komen we een ruiter
op een wit paard tegen. We zullen zien dat hij de antichrist is en tevens de islamitische Mahdi. Kleito was
ook geen mens maar zelf  een titanisch wezen.  Ze was een masker van Athena.  Poseidon verwekte  vijf
tweelingkoningen bij haar die dus ook geen mensen maar titanische wezens waren (Kritias 113-114). Ze
waren andere  wezens dan de zogenaamde “nefilim” in  Genesis 6  die  tenminste  aardse moeder  hadden.
Eerder leken ze op de gevallen engelen in  Genesis 6 uit wie de nefilim voortkwamen. Thematisch gezien
kunnen we de nefilim wel met de Griekse titanen vergelijken. Welke vrouw baarde ooit vijf tweelingen die
ook nog allen koningen werden van een mythisch eiland Atlantis? We hebben hier dus met symboliek en
thematiek te maken. In Kritias 114 (Plato, Jowett vert. 1892) lezen we dat de oudste zoon Atlas het grootste
stuk land van Atlantis  kreeg.  Dit  riekte  sterk naar  kapitalisme.  In  Jozua 15-19 lezen we ook over  een
verdeling van het land. Poseidon was de Filistijnse afgod Dagon die we later in Rechters 16 en in 1 Samuël 5
tegenkomen. Dagon tempels stonden in Gaza. Atlas was dus geen menselijke koning maar een titaan. Op zijn
best was hij een demonische koning of een Griekse versie van de komende antichrist. Poseidon was een zoon
van Kronos die een broer had die Japetus heette (Iapetus (mythologie), z.j.). Deze Japetus had een zoon die
Atlas heette (Iapetus (mythology), z.j.). Hij was het die de hemelbol (of wereldbol) op zijn schouders droeg.
Hij was dus een neef van Poseidon die zelf een zoon had die Atlas heette. Maar Poseidon was een zoon van
Kronos. Zo vreemd is dit niet. In sommige familie hebben meer mannen de naam Jan. De ene Jan is de
andere  niet.  Als  uw  oom,  vader,  broer,  tante,  oma  en  nicht  Jan,  Piet  of  Gerrit  heten,  dan  blijven  ze
verschillende mensen die toevallig dezelfde namen hebben. Maar in het geval van de Titanen doe ik u het
voorstel dat Titan Atlas en Koning Atlas van Atlantis van nature dezelfde wezens waren. Ze waren maskers
van elkaar. We laten ons niet gek maken door schijnbare tegenstellingen. Als het mensen geweest waren, dan
waren ze wel verschillende personen geweest. Atlas en Poseidon resoneerden met de Babylonische zonnegod
Marduk en zijn zoon Nebo. Beide werden in Jesaja 46:2 genoemd. De naam van koning Nebuchanedzar van
Babylon was aan Nebo gewijd. Ook Odysseus in de Trojaanse mythe was geen mens. Hij was de voorganger
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van Atlas net zoals Helena van Troje geen mens maar de voorganger van Athena was.  Helena was een
dochter  van  Zeus  (Helena  (mythologie),  z.d.).  Odysseus  en  Atlas  waren  thematisch  gezien  dezelfde
personages.

Titanen

Het was Atlas die de hemelbol op zijn schouders droeg. Een andere Titaan, Heracles nam deze taak van hem
over. Hij was de gedoodverfde broer van Atlas, naar wie de Zuilen genoemd waren. Deze Heracles zou ook
tegen de twaalf engelen in Eden hebben gevochten (Williams, 1996, p. 21). Maar de Bijbel zegt niets over
twaalf engelen die in Eden waren. Ook zou Heracles door de ‘engel Babel’ zijn verleid waarna hij gevangen
werd gezet (Williams, 1996, p. 21). Deze Babel heette ook ‘Aphrodite’ (Williams, 1996, p. 21). Of zullen we
haar meteen maar Athena noemen, alias de Bijbelse Astarte. Ze waren immers maskers van elkaar. Athena
werd in deze mythe aan Babel gekoppeld terwijl ze tevens in Plato’s Atlantis Epos opdook. Ook werden
Eden en Babel tegelijk genoemd (Williams, 1996, p. 21). En de gevangenschap van Heracles deed aan die
van Simson in  Rechters 16 denken dan wel aan de Israëlieten in Egypte. Babel is de stad die als de rode
draad door dit onderzoek loopt. De indruk wordt gewekt dat Heracles al in de tijd van Eden bestond. Maar
wil  dit  ook  zeggen  dat  Atlantis  toen  al  bestond?  Of  was  Atlantis,  net  als  de  Heracles-mythe  voor  de
Zondvloed alleen in “blauwdruk” aanwezig? De Titanen waren dus maskers van elkaar. Titan Atlas was een
masker  van  koning  Atlas  van  Atlantis  maar  ook  van  Poseidon,  Zeus  of  Athena.  In  die  zin  hebben  ze
misschien een politiek of zelfs een religieus aura over zich. Politici spelen ook een spel voor de bühne. In
feite  willen  ze  macht.  Voor  de  bühne  doen  ze  net  of  ze  anders  zijn  dan  anderen.  Ze  doen  net  of  ze
vernieuwend zijn, frisse ideeën hebben en het roer ‘radicaal’ om willen gooien. In het beste geval schrijven
ze ook nog een “boek” om hun betoog kracht bij te zetten. Waarna ze vervolgens keurig achter de elite aan
hobbelen. De Titanen van Atlantis presenteerden zichzelf op dezelfde manier. Ze deden zich als personages
voor die de mensheid wilden helpen. Maar wie garandeert ons dat Athena en Zeus niet hetzelfde wezen
waren? Wie garandeert ons dat er überhaupt mannelijke en vrouwelijke Titanen waren? Hoezo was Zeus een
man met een baard en hoezo was Athena een charmante godin? Heeft iemand een pasfoto van Athena?
Psalm 96:5 zegt dat deze wezens demonen zijn. Maar wat zijn demonen precies? Dit gaan we uitzoeken. De
Titanische strijd tegen de Olympische afgoden had te maken met de uitspraak van Jezus in Mattheüs 12:26.
In deze vers openbaarde Hij  dat  Satans rijk innerlijk verdeeld is.  Volgens Justinus de Martelaar hadden
demonen de Griekse mythe geïnspireerd. Ook hadden ze Simon Magus in Handelingen 8:9 bezeten gemaakt
(Martyr in Unger, 1998, hoofdstuk 4, p. 42). In 1 Timotheüs 4:1 en Jacobus 3:15 lezen we niet voor niets dat
mythen en allerlei filosofieën doctrines van demonen zijn.
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Plato’s Atlantis II: een dualistisch koninkrijk

Nijldelta

De Grieken hadden geen geschiedenis die ver terug voerde (Timaeus 22 in De Graaff, 1993, p. 231). Plato
had het Atlantis verhaal dan ook via een omweg verkregen. Allereerst via de Griekse dichter Solon die het
verhaal van een priester uit de Egyptische stad Saïs vernomen had. Laten we er gemakshalve van uit gaat dat
Solon een mens en geen Titaan was, wat nog maar de vraag is. Saïs lag in de Nijldelta waar de godin Neith
aanbeden werd (Plato, Jowett vert. 1892, Timaeus 21). Zij was de evenknie van Athena. Bij de Nijldelta gaat
er bij mij een lichtje branden. Want zitten we dan in het vaarwater van het boek Exodus (Elshout [knakker],
2018-c,  reply 6 mei  2018,  14:42;  Elshout,  2018-f/g/h)?  Hierbij  zullen we niet  vergeten dat  Egypte  een
spiegel van Babylon was. Als we Egypte zeggen, dan zeggen we in veel gevallen ook Babylon. Het Atlantis
verhaal was mogelijk een hint naar de Exodus waarbij het leger van Farao, net als Atlantis, in de golven
omkwam. Des te merkwaardiger is het dat Israël (of Kanaän) niet in het Atlantis Epos genoemd werd.

De mysterieuze 9000 jaar voor Plato

Volgens Plato bestond Atlantis negenduizend jaar eerder, toen het eiland de kusten van de Middellandse Zee
aanviel (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 108). Dit is een raar getal. Om te beginnen is het geen precies
getal. We weten wanneer Columbus Amerika ontdekte. Dit was in 1492. De Bijbelse tijdslijn is ook uniek
(Piet, z.j.). Maar van Atlantis worden we niet veel wijzer. Bestond het eiland negenduizend jaar voor Plato’s
geboorte of voor het moment waarop hij zijn Atlantis Epos opschreef? Bestond Atlantis 9000 of 8999 jaar
eerder? Bijbels gezien bestond Adam toen nog niet. Plato gebruikte dus geen referentiekader, zoals wij een
geschiedenis voor of na het jaar het jaar “nul” plaatsen. We mogen deze tijdsaanduiding van Plato dus met
een korrel zout nemen. We kunnen er ook anders tegenaan kijken. Als Plato de geschiedenis van Atlantis
9000 jaar voor zijn eigen tijd plaatste dan maakte hij van zichzelf een soort christus. Was Plato de antichrist?
De Bijbel rekent andersom en rekent vanaf de schepping van Adam en dan verder. De Bijbel noemt geen
geschiedenis die zoveel jaar voor Adam plaatsvond. Wel was er “iets” voor de eerste aion (1 Korinthe 2:7).
Wat dit precies voor situatie was, weten we niet. Het voert te ver om hier op dit moment verder op in te gaan.
De tempel van Tyrus was volgens de overlevering even oud als de stad en ‘2300’ jaar eerder gebouwd
(Herodotus, Historiën, Godley vert. 1920, boek 2:44). Dan zitten we in de tijd voor Abraham toen er nog
geen tempels waren behalve misschien de ene in Babylon. Blijkbaar werd er in de tijd van Plato ook met
grote getallen gegooid. Ik stel voor om de 9000 jaar die Plato noemde met een korrel zout te nemen en ons
hierop  niet  teveel  te  fixeren  ten  koste  van  de  rest  van  het  Atlantis  epos  dat  grotendeels  thematisch  is
samengesteld.  Wel  belangrijk:  Plato  noemde  nergens  de  evolutietheorie  maar  hij  suggereerde  dat  de
mensheid met een hoge beschaving begonnen was. Blijkbaar bestonden dergelijke romantische ideeën over
een grijs verleden toen ook al. Atlantis bestond blijkbaar niet negen miljoen jaar eerder. Plato hield het nog
“netjes” met zijn negenduizend jaar. In het Egyptische Dodenboek komen we wel grote getallen tegen. Osiris
claimde dat hij  ‘miljoenen jaren’ oud was (Geru, 2003, spreuk 42). De gnostiek kwam dus met getallen
aanzetten die Bijbels gezien niet te verantwoorden zijn. We laten ons niks wijs maken. Negenduizend jaar
voor Plato bestond Athene nog niet en er was ook geen eiland Atlantis. Plato verwees naar een grijs verleden
dat al een beetje op het verre verleden van onze evolutietheorie leek. Nog een opmerking: het leek wel of
Plato het met zijn hoge Atlantische beschaving over onze generatie had.

Verste uithoek?

Atlantis  is  in  alle  opzichten  een  tegenstrijdig  verhaal.  Het  dualisme  van  het  eiland  wordt  met  name
gesymboliseerd door de beide “Sint en Piet” Zuilen van Hercules. De Zuilen deden aan de Tigris en de
Eufraat denken. De verste punt van Atlantis lag in het uiterste westen tegenover Gadeiros (Kritias 114). Het
is onduidelijk wat er precies met Gadeiros bedoeld werd. De traditie maakte er maar een voorloper van Cadiz
van.  Cadiz  ligt  bij  Gibraltar.  Gadir  betekende  in  het  Fenicisch  zoiets  als  een  fort  of  ommuurd  gebied

46



(Blazquez, z.j.). We herkennen er ook de naam van Agadir in. Cadiz werd door de Feniciërs gesticht (Fell,
1977, p. 64). Waarschijnlijk waren zij Feniciërs uit Carthago. Dan zitten we zeker geen negenduizend jaar
terug in de geschiedenis. Cadiz is naast de Zuilen van Hercules het tweede Spaanse symbool dat we in het
Griekse epos tegenkomen. Volgens William Smith was Cadiz voor de Grieken de verste uithoek van de
wereld (Smith, geciteerd in Stark 2007, pp. 57-58). Maar of Gibraltar inderdaad het einde van de wereld was
valt te bezien. Want hoe kon het dat Plato in Timaeus 25 Amerika noemde (Plato, Jowett, vert. 1892)? En hoe
kon het dat de verste uithoek van Atlantis uitgerekend bij de verste uithoek van de Griekse wereld lag (Plato,
Jowett, vert. 1892, Kritias 114)? Cadiz is in feite een schiereiland, dat links van Gibraltar ligt. Met een beetje
fantasie kunnen we er Atlantis van maken. Maar de locatie is de enige Atlantis dimensie van Cadiz. We
moeten  flink  passen,  meten  en  schuiven  om  Plato’s  duiding  kloppend  te  maken.  Atlantis  lag  op  een
onmogelijke  plaats.  Op  zijn  minst  lag  het  eiland  flink  in  de  weg  voor  de  scheepvaart.  Volgens  Plato
blokkeerde de modder van Atlantis  de Straat van Gibraltar.  Maar we krijgen de indruk dat Atlantis  zelf
eveneens erg onhandig in de weg lag. Gadeira resoneert ook met Gardara of Gadara dat een stad in Kanaän
was en in 1 Kronieken 4:23 en Jozua 15:36 genoemd werd. De stad lag bij het Meer van Galilea waar ook
negen andere dorpen lagen. Deze tien dorpen of steden resoneerden met de tien koningen van Atlantis. De
tien koningen van Atlantis heetten: Atlas & Gadeiros (Eumelos), Evemon & Amferes, Mneseus & Autochton,
Elasippus & Mestor, Azaes & Diaprepus (Kritias 114). De stad Gadara is waarschijnlijk ten onrechte aan
Mattheüs 8:28  gekoppeld  waarin  een  demonisch  bezeten  man genezen werd.  In  deze  passage  trok  een
legioen demonen als het leger van Atlantis in een kudde varkens die vervolgens in het meer van Galilea
dook. We lezen hier over een Atlantis moment. De echte stad die in de buurt was, was waarschijnlijk Chersa
(Knoch,  z.j.-a,  commentaar  bij  Mattheüs 8:28).  Dat  er  zulke  Bijbelse  symbolen  in  het  Atlantis  verhaal
verstopt zitten, moet ons aan het denken zetten. De verste uithoek aan de horizon in het westen was eigenlijk
de onderwereld. In  het Egyptische Dodenboek lezen we dat Osiris hier de koning van was (Geru, 2003,
spreuken 11, 18, 79, 117, 127, 137a). In Soera 53:7 lezen we ook over deze horizon net als in Psalm 50:1. De
vraag is wat er precies met deze onderwereld aan de hand was. Was Atlantis een eiland in het hiernamaals
waar de koningen na de dood verder leefden? Was dit eiland net zoiets als de tocht die Odysseus in Odyssee
11 naar de Hades maakte om de profeet Teiresias te raadplegen? Was Atlantis het dodenrijk van de Hades?
Waren Odysseus, Atlas, Osiris en Ansjaar in Soera 9:117 dezelfde personages? Was Atlantis het eiland van de
zonsondergang terwijl we de zonsopgang juist over het hoofd zagen? Waarschijnlijk wel. Volgens Kritias 114
kreeg koning Atlas het grootste stuk land. Hiermee was hij net als koning Achab, die in de tijd van de profeet
Elia leefde en de man van Izebel was, een grootgrondbezitter (1 Koningen 21:1-2). Grootgrondbezit ging
tegen de geest van Leviticus 25:10 in waarin alle grond van God is en met het Jubeljaar aan de rechtmatige
eigenaar werd teruggegeven. Atlantis werd nooit gevonden op de plaats waar Plato het eiland lokaliseerde.
Was de qibla – de richting – wel juist aangegeven? In religie maken we vaak mee dat de qibla verkeerd is.
We gaan nog zien dat de Joden tegen de verkeerde Klaagmuur klagen. Waarschijnlijk bidden de moslims ook
richting het verkeerde Mekka. 

Zuilen van Hercules

Het ultieme Atlantis symbool waren de Zuilen van Hercules die als een dualistische en gepolariseerde Sint en
Piet  tegenover  elkaar  stonden.  Het  spiegeleffect  onthouden we omdat  ‘de  Zuilen  van  Hercules  ook als
spiegels tegenover elkaar’ stonden (Elshout,  [phtaloblauw],  2018-c,  reactie:  4 mei 2018,  19:44;  Elshout,
2018-f/g). Deze Zuilen leken op de Isjtar Poort in Al-Hillah/Babylon (Elshout, 2018-f). Een replica van de
poort staat in het Pergamum Museum in Berlijn. In Tyrus in Libanon was een tempel die aan Melqart, de
voorganger van Heracles gewijd was. In deze tempel waren ook ‘twee pilaren’ van ‘goud’ en ‘smaragden’ en
een grote pilaar die ‘‘s nachts scheen’ (Herodotus, Historiën, Godley vert. 1920, boek 2:44). Een pilaar die ‘s
nachts scheen deed aan het aurichalcum denken dat de tempel van Poseidon bekleedde (Plato, Jowett, 1892,
Kritias 114/116).  De Zuilen van Hercules  waren ook Heracles  en Atlas  die  symbiotische rollen hadden
(Ladon, z.j.). Middels een warrig verhaal waarbij Atlas de hemel op zijn schouders droeg, die Heracles van
hem overnam, waren de beide Titanen symbiotisch met elkaar verbonden (Ladon, z.j.). De last die Atlas op
zijn  schouders  nam,  resoneerde  met  religie,  daar  waar  Paulus  genade  preekte.  En  dit  niet  alleen.  Een
dergelijke last werd in de Tenach aangeduid met Sibolet. Bijbels gezien was dit de last van de Israëlieten die
in slavernij in Egypte leefden. Was de last van Atlas een hint naar de Exodus? Het woord dat erop leek was
Sjibolet, dat korenaar betekende en symbool van leven en opstanding was (Piet, 2017-f). Dit woord sjibolet
had ook met de doorgang door de rivier de Jordaan in  Rechters 12 te maken. De Jordaan was immers het
symbool van de dood en opstanding. Mensen die dit woord niet kenden mochten de Jordaan niet oversteken.
Dit  klinkt  als  de  Straat  van  Gibraltar  die  volgens  Plato  door  de modder  van Atlantis  geblokkeerd was
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(Timaeus 25). Schepen konden er niet langer doorheen. Een geblokkeerde doorgang was Bijbels gezien een
symbool van de dood (Rechters 7:24) terwijl een vrije doorgang uiteraard het symbool van de opstanding
was. Soms werd de Egyptische godin Isis als de ‘maagd van de wereld’ ook tussen twee pilaren afgebeeld
(Hall, 1928, p. 114). Deze Zuilen beeldden de ‘polariteit’ van de natuur uit (Hall, 1928, p. 114). De pilaren
werden ook de zuilen van ‘opposites’ ‘tegenstellingen’ genoemd (Hall, 1928, p. 114).  Voor de tempel van
Salomo stonden ooit de beide Boaz en Jachin pilaren die uiteraard met de Zuilen van Hercules resoneerden
(1 Koningen 7). Mogelijk staan er voor de derde tempel weer zulke pilaren. Jeruzalem en Babylon kunnen
we ook als twee tegenpolen tegenover elkaar zetten.

Centrale heuvel

Atlantis had een centrale heuvel (Plato, Jowett vert. 1892, Kritias 113) en Athene had de Akropolis (Plato,
Jowett vert. 1892,  Kritias 112). Deze heuvels resoneerden met de Olympus en de bijbehorende goden die
met de koningen van Atlantis ruzie hadden. Ik noem ook andere bergen zoals de Parnassus waarop Deucalion
en Pyrrha na een grote vloed landden en de bergen Meru en Asgard die rond de Atlantis mythe dansen. In ons
onderzoek komen we meer bergen tegen. De berg Tzafon – thans de berg Cassius –  in Noord-Syrië was voor
Kanaän  wat  de  Olympus  voor  de  Grieken  was.  In  Jeremia 51:25  werd  Babylon  metaforisch  een  berg
genoemd. In Psalm 48:2 werd Jeruzalem een berg genoemd. De centrale heuvel op Atlantis had dus “ergens”
in  de  geschiedenis  een  blauwdruk.  De  klassieke  voorstelling  van  Atlantis  als  een  ronde  stad  met
concentrische muren die afgewisseld werden door grachten deed aan een model van Bagdad denken (Soutif
geciteerd in Marozzi, 2016, eerste afbeelding van concentrisch ontwerp van Bagdad). Misschien leek deze
voorstelling van Atlantis ook op het concentrische legerkamp van koning Saul (Scranton in Hough & Coram,
2001, p. 274). Was de hoofdstad van Atlantis dus een legerkamp? Zo ja, dan zou dit overeenstemmen met het
oorlogszuchtige karakter van Atlantis dat in Kritias 108 genoemd werd.

Aurichalcum

De tempel van Poseidon op Atlantis was bekleed met het mysterieuze orichalcum (Plato, Jowett vert. 1892,
Kritias 114) (Elshout, 2018-hh). Het wordt thans gebruikt om er kiezen mee te vullen. Dit orichalcum gaf
een  rode  gloed  af  (Plato,  Jowett  vert.  1892,  Kritias 116).  Een woord  dat  op  aurichalcum lijkt  staat  in
Openbaring 1:15  en  2:18.  Namelijk  “chalkolibano”  dat  op  de  bronskleurige  voeten  van  de  opgestane
Christus slaat. In  Daniël 10:6 staat het Hebreeuwse woord ‘nachatsj’ voor brons of koper. De serpent in
Genesis 3:1 werd ook met nachasj aangeduid. Voeten van glimmend koper of orichalcum duiden erop dat de
teruggekeerde Jezus alle kwaad op aarde uit zal roeien. Maar ook de serpent in Genesis 3 werd met nachash
aangeduid  dat  ‘schijnende’ of  lichtgevende  betekent.  In  het  Chaldees-Babylonisch  betekende  Nachash
‘messing’ of ‘koper’ vanwege het reflecterende effect (Bullinger, z.j.-a, bijlage 19). In  Numeri 21:8, 9 gaf
God aan Mozes de opdracht om een koperen slang te maken. In vers 9 deed Mozes dit. De structuur van
Genesis 3 is  een inversie.  In vers 1 werd de serpent  genoemd en in de laatste vers werden de cherubs
genoemd. Veel later na de Zondvloed werd de koning van Tyrus in Ezechiël 28:14-16 ook met een cherub
vergeleken.  We zien dat  de nachash op de komst van de Morgenster  Jezus (Numeri 24:17;  Openbaring
22:16) vooruitliep. God had hier al op geanticipeerd door de serpent in Eden te introduceren. Zo kon het
Atlantis verhaal na de Zondvloed op de herbouw van Eindtijd Babylon vooruitlopen. In Daniël 2:39 werd het
Griekse rijk van Alexander de Grote met koper vergeleken. In Jeremia 51 werd de val van Eindtijd Babylon
binnen het raamwerk van een chiastische inversie structuur voorzegd. Zo’n chiastische structuur deed aan het
spiegelingsprincipe  denken  wat  ik  al  een  paar  keer  genoemd  heb.  Het  Griekse  Derde  wereldrijk  van
Alexander de Grote werd in  Daniël 2:39 met koper vergeleken.  Het  daarop volgende wereldrijk is  zeer
waarschijnlijk weer Grieks want we herkennen er de koperen klauwen in (Daniël 7:19). Onwillekeurig riep
het goudrode orichalcum associaties op met de Amsterdamse Wallen. De associatie van Atlantis met hoeren
is misschien niet eens zover gezocht. Terwijl we in Eindtijd Babylon ook een ontuchtige vrouw tegenkomen
die bovendien op de vele wateren zit (Openbaring 17:5). De rode kleur dekt ook het thema van de Eindtijd
waarin bloedvergieten het centrale thema is (Jesaja 63:1-3). In deze passage wordt de stad Bosra genoemd
die we thans kennen als Petra in Jordanië. Vroeger heette dit gebied Edom, dat ook al “rood” betekent. Edom
was het gebied tussen Egypte en het zuiden van Juda, of eigenlijk een stuk van Saudi-Arabië. Het Atlantis
verhaal kwam volgens Plato uit Egypte. Maar we mogen Edom zeker niet uit het oog verliezen. Aurichalcum
leek ook op de rode wijn van Babylon (Jeremia 51:7). De purperrode kleur deed weer aan Fenicië (Kanaän)
denken dat purperland genoemd werd. In Handelingen 16 komen we ene Lydia uit Thyatira (Turkije) tegen.
Zij verkocht purper dat in de dagen van Paulus blijkbaar een gewilde kleur was. Voor het moment zie ik de
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twee rode gordijnen van het podium opzij schuiven waarachter Atlantis tevoorschijn komt. Het orichalcum
op Atlantis, was het Red Light district met Athena als de ultieme hoer. Het spiegeleffect van het aurichalcum
in de tempel van Poseidon (Kritias 116, 119) was zeker iets wat bij Atlantis hoorde (Elshout [phtaloblauw],
2018-c, reply 4 mei 2018, 19:44; Elshout, 2018-f). Dat het Atlantis verhaal veel op het boek  Openbaring
lijkt, maar dan in veel opzichten gespiegeld, is één ding. Maar hoe kwam Plato zomaar bij het aurichalcum
dat met het chalkolibani in  Openbaring 1:15 en 2:18 resoneerde? We zullen zien dat we een demonische
interventie in de totstandkoming van het verhaal niet mogen uitsluiten.

Tegenstellingen

Plato’s Atlantis verhaal lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig. Maar het is nog veel erger: Atlantis was
intrinsiek een eiland van tegenstellingen. Waar kwamen de eerste mensen en de olifanten op Atlantis vandaan
als het eiland geïsoleerd van de buitenwereld was (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 113)? Nu weet ik dat
Olifanten redelijke  afstanden kunnen zwemmen. Maar  ook in dat  geval  kwamen ze eerst  van Afrika of
Spanje. En waarom voerde Atlantis oorlog met de hele wereld als het eiland alles in overvloed had en dus
zelfvoorzienend was (Plato, Jowett,  vert. 1892,  Kritias 113-114)? We kunnen deze tegenstellingen alleen
plaatsen als we snappen dat het Atlantis epos thematisch samengesteld is. Net als de eerste hoofdstukken van
Genesis. Trouwens de Tenach is ook categorisch samengesteld en niet per sé chronologisch. Atlantis bestond
uit verschillende sheets die over elkaar heen geschoven waren. Hoe kon Atlantis één eiland zijn als het op
alle fronten zo dualistisch en tegenstrijdig was? Onderzoekers zochten te simplistisch naar een eiland met
een verloren beschaving. Ze zochten naar het verkeerde thema. Atlantis was niet zomaar een eiland dat in zee
verdween. Het was een innerlijk verdeeld en tegenstrijdig eiland. Geen wonder dat we het niet vonden. In
Jesaja 26:1-5 lezen we over twee aan elkaar tegengestelde steden die ten onder gaan: Eindtijd Jeruzalem en
Babylon (De Koning & Jonathan, 2014-a, p. 284). Had de pythongeest in Handelingen 16:16 de beide steden
in een mysterieus eiland Atlantis getransformeerd? We zoeken dus naar een dualistisch Atlantis in plaats van
naar een zooi ruïnes op de zeebodem.

De vijf tweelingkoningen van Atlantis heetten: Atlas & Gadeiros (Eumelos), Evemon & Amferes, Mneseus
&  Autochton,  Elasippus  &  Mestor,  Azaes  &  Diaprepus  (Kritias 114).  De  tien  koningen  waren  steeds
‘tegenstellingen’ van elkaar (Hall, 1928, p. 73). Het getal van tien koningen werd aangeduid met ‘tetractys’
(Hall, 1928, p. 73). Manly P. Hall noemde Theon van Smyrna (Izmir) die de doctrine van Pythagoras over de
tetractys uitwerkte (Hall, 1928, p. 73). Deze tetractys was schijnbaar het antwoord op ‘het orakel van Delphi’
(Van Rooijen-Dijkman in Tetractys, z.d., alinea 2). We zullen zien dat de woorden “orakel” en “Heracles”
aan elkaar verwant zijn. En welke vrouw baarde ooit vijf tweelingen die ook nog allen koning werden? Bij
Delphi was ook de grot van Apollo die een incarnatie van de pythongeest was. We zullen zien dat deze
python als een ‘cobra’ op het ‘voorhoofd’ van de Sfinx in Caïro gegrift is (Geru, vert. 2003, spreuk 34;
Matheny, 2011-a, p. 142). In Handelingen 16:16 werden Paulus en Silas achtervolgd door een vrouw die een
pythongeest had. In de filosofie van Pythagoras bestaat zoiets als een ‘tafel van tegenstellingen’ waarin ‘tien’
tegenstellingen genoemd werden (Lotha, 2010). Dit principe lijkt op de tweelingkoningen van Atlantis die
echter uit vijf tweelingkoningen bestonden. Bovendien waren er ook andere tafels in omloop met varianten
van deze lijsten (Lotha, 2010, laatste alinea). In de hoedanigheid van de zoveelste godin die “Harmonia”
heette – en wie noemt zijn dochter nu zo – was Athena alias Astarte een godin die ‘tegenstellingen’ met
elkaar in harmonie bracht (Fikas, 2013, p. 2). Het was de schilder Paolo Veronese (Italië, 16de eeuw) die de
kracht van Hercules met de wijsheid van de vrouw (Athena) in zijn schilderij  Allegorie van Wijsheid en
Kracht samenvoegde (Fikas, 2013, p. 4, alinea 4). De tien koningen resoneerden met de tien plagen in het
boek Exodus en met de minder dan tien rechtvaardigen die in Sodom woonden toen de stad vernietigd werd
(Genesis 18). We zullen zien dat de tien koningen van Atlantis met de tien steden rond het Meer van Galilea,
de Decapolis resoneerden. Op dit meer gaan we nog inzoomen, al was het maar omdat het meer in de vorm
van een harp op de traditionele afbeelding van Atlantis leek. Tijdens het Oude Verbond moesten er minimaal
tien mensen in een synagoge ‘aanwezig zijn’ voordat de dienst kon beginnen (De Graaf, 2005, p. 59). Ook
hierop leken de tien koningen van Atlantis. 

Athene

Alsof Atlantis nog niet ingewikkeld genoeg is, raakte de mythe op een vreemde manier verstrengeld met de
geschiedenis van Athene. Daarom heb ik de beide verhaallijnen in een tabel gezet in Bijlage A. Atlantis en
Athene “verschuilden” zich achter elkaar zoals Adam zich in Genesis 3 achter Eva verschuilde toen God hen
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ter verantwoording riep. Atlantis heeft dus iets te verbergen, maar wat? Athene was 8000 of 9000 jaar eerder
door Athena gesticht (Plato, Jowett, vert. 1892,  Timaeus 23). Ook hier komen we niet uit. Het lijkt wel of
iemand probeerde om verwarring te stichten in plaats van om een heldere geschiedenis van Atlantis aan ons
door te geven. Deed Plato dit met opzet? Ja dus. Want de geschiedenis van de Grieken ging niet ver terug en
berustte niet op ‘geboorte-overlevering’ (Timaeus 22 in De Graaff, 1993, p. 231). De Griekse geschiedenis
was indirect via Egyptische priesters bij elkaar gescharreld (Timaeus 22 in De Graaff, 1993, p. 231). Dus hoe
serieus moeten we de rest van het Atlantis Epos nemen? In elk geval was er zowel op Atlantis als in Athene
een  eerste  mensenpaar  met  waterbronnen  (Vergl.  Timaeus 22  en  Kritias 112  met  Kritias 113).  Plato
suggereerde in Timaeus 22 (Plato, Jowett, vert. 1892) dat Phoroneus en Phiobe de eerste mensen waren die in
Athene geboren waren. Phoroneus was de zoon van een riviergod en dus een Titaan (Phoroneus, z.j.). Detail
is dat hij ook de uitvinder van de “markt” als een verzamelplaats van mensen was (Graves in Phoroneus,
z.j.). We zullen de apostel Paulus ook op de markt in Athene tegenkomen, waar hij door de Stoïcijnen in de
kraag gegrepen werd. Ze namen hem mee naar de Areopagus (Handelingen 17). Bij een verzamelplaats van
mensen denk ik aan Babylon dat immers ook een markt was (Leeman in D.J. Wiseman, 2004, p. 108). Dan
waren Deucalion en Pyrrha de eerste mensen van na de Vloed, in Athene. In Timaeus 22 worden dus twee
eerste mensenparen in Athene van voor en na de Vloed genoemd. Om welke Vloed het hier ging laat ik even
in het midden. Ze werden in Timaeus 22 zelfs in dezelfde zin genoemd. De “markt” van Phoroneus kon van
alles zijn. De passage over de eerste mensenparen in Athene leek op een imitatie van zowel de markt als de
Areopagus die  beide in  Handelingen 17 genoemd werden.  Voor  de Zondvloed bestond Athene niet.  De
wereld was toen één geheel (Genesis 1:10). In Kritias 112 worden aardbevingen, de Vloed van Deucalion,
enkele  overstromingen en de fonteinen onder  de Akropolis  genoemd.  Als  we de sheets  van Atlantis  en
Athene over elkaar schuiven zien we (bijna) geen verschil. Of moeten we zeggen dat Athene en Atlantis
“spiegels” van elkaar waren? In Kritias 111 (Plato, Jowett, vert. 1892) staat dat Athene zelfvoorzienend was.
Er werd verder geen uitleg over gegeven. In Timaeus 24 staat dat Athene een vergevorderde wetgeving op
elk gebied had. Ook hier werd geen uitleg over gegeven. Deze wetten doen ons denken aan de Hammurabi
Codex (Van den Berg, z.j.-g). Maar deze Codex dateerde van na de Zondvloed. Dus hoe moeten we Atlantis
dan plaatsen? Ook doen de genoemde wetten me aan de islamitische Sharia denken. Op Atlantis  waren
Leukippe en Evenoor de eerste mensen. Hun dochter was Kleito (Plato, Jowett, vert., 1892, Kritias 113). In
Athene  waren  Deucalion  en  Purrha  de  eerste  mensen  die  een  grote  watervloed  overleefden  en  op  het
Parnassus gebergte landden (Plato, Jowett, vert., 1892, Timaeus 22). Noach landde op de berg Ararat en had
bovendien een gezin en een dierentuin aan boord. Het Ararat gebergte ligt in Armenië en is ver verwijderd
van het Parnassus gebergte in Griekenland. In dat geval mogen we de letterlijke weergave van Atlantis ook
met een korrel zout nemen. Leukippe, Evenoor, Deucalion en Pyrrha waren geen mensen. Als u googelt zult
u zien dat ze nakomelingen van afgoden waren. Ze hebben wel grillige geslachtsregisters en verschuilen zich
achter  allerlei  schimmige wezens voordat  we bij  een afgod terechtkomen. Deucalion was een zoon van
Prometheüs  (Deucalion,  2010)  die  op  zijn  beurt  een  zoon  van  de  titaan  Japetus  was  (Prometheus
(mythologie), z.j.). Ook in de Britannica lezen we dat Prometheüs een titaan was (Prometheus, Greek god,
z.d.).  De meeste Atlantis onderzoekers zagen dit over het hoofd en beschouwden deze wezens als mensen.
De zogenaamde eerste mensen van zowel Atlantis als Athene waren geen mensen. Plato beweerde dit ook
niet. Hij wist heel goed dat hij een verhaal opschreef dat een bovennatuurlijke oorsprong had. Wij maakten er
de eerste mensen van maar dit waren ze niet. In Psalm 96:5 lezen we dat deze wezens demonen waren. Net
als de helden van Troje, de goden van de Olympus en de koningen van Atlantis waren deze zogenaamde
eerste mensen geen mensen maar demonische wezens. Atlantis en Athene die elkaar in de haren vlogen doet
me aan de strijd van Gog en Magog in Openbaring 20:8 denken. In Ezechiël 38:19 werd Gog bovendien aan
een loei van een aardbeving gekoppeld. Ik denk dat Gog de antichrist en Magog de zoveelste naam voor
Babylon is. Het gaat dan alweer over de Eindtijd.

Aardbeving of Zondvloed?

Het grootste misverstand over Atlantis heeft te maken met de vloed van Deucalion die in Kritias 112 (Plato,
Jowett, vert. 1892) genoemd wordt. Deze watervloed staat in de verhaallijn van Athene. Aan deze vloed
gingen drie overstromingen vooraf. Maar de vers is zo onduidelijk, dat we er geen bier van kunnen brouwen.
Hooguit deden ze aan de drie piramiden in Egypte denken of zelfs aan de drie-eenheid van het officiële
christendom.  Aangezien  Athena,  alias  Neith  de  godin  van  de  Nijldelta  was,  gaan  we  kijken  of  de
overstromingen in dit gebied iets met die drie vloeden in Kritias 112 te maken hadden. In Timaeus 23 (Plato,
Jowett, vert. 1892) staat ook weer dat er meer dan één vloed was. In Timaeus 22 (Plato, Jowett, vert. 1892)
staat dat de mensheid vaker ten onder ging door water en vuur. En in  Timaeus 23 en  Kritias 109 (Plato,
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Jowett, vert. 1892) staat dat het domme volk de rampen steeds overleefde. Hoera! Het domme volk is toch
niet  zo  dom  als  we  dachten!  Maar  de  genoemde  passages  zijn  zo  warrig  en  tegenstrijdig  dat  we  er
voorzichtig mee om moeten gaan. De Bijbel noemt maar één Zondvloed. Het kan zijn dat Plato’s opmerking
over vorige werelden met de vier opeenvolgende wereldrijken in Daniël 2 en 7 te maken hadden. Babylon
was steeds de hoofdstad van deze wereldrijken waarbij het vierde wereldrijk nog moet komen. Dit is immers
het grote rijk van de Eindtijd (Daniël 2:40; 7:23). Atlantis werd om te beginnen door een aardbeving geveld
(Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 108;  Timaeus 25). Maar hoe kon deze aardbeving zo precies mikken dat
het  hele  eiland  dat  groter  dan  Libië  en  Turkije  samen  was,  naar  de  zeebodem  zonk?  Dit,  terwijl  de
omliggende gebieden en eilanden met rust gelaten werden? Deze aardbeving leek opnieuw op een oordeel
van God dat het specifiek op Atlantis voorzien had. Atlantis was dus eigenlijk een pispaal. Er is nog iets met
deze aardbeving. In het boek Openbaring 6:12 wordt een joekel van een aardbeving genoemd, samen met de
bloedrode maan en de zon die verduisterd is (Piet, 2006-a). Een bloedrode maan lijkt op de rode schittering
van het orichalcum dat de tempel van Poseidon op Atlantis sierde (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116). De
aardbeving in Openbaring 16:18 is een wereldwijde aardbeving die alle steden op aarde verwoest. In Kritias
116 wordt  het  beeld van Poseidon in de tempel genoemd, met zes gevleugelde paarden ervoor.  Volgens
Openbaring 13:18 is 666 het getal van de antichrist. We mogen dus alert zijn als we al deze symbolen in het
Atlantis Epos terug vinden. Of werd Atlantis in zee “gedoopt” maar weigerde het om weer boven te komen?
Detail is dat Poseidon de god van donder en aardbevingen was (Butler, 1898, Ilias 20; Butler, 1900, Odyssee
5; Spence, z.j., p. 236). In Odyssey 5 lezen we ook over Poseidon (Neptunus) die op een paard reed. Dit was
een imitatie van de God van de Bijbel die ook op een paard over de golven reed (Habakuk 3:8). Deze titel
“aardschudder” van Poseidon verklaart al  een heleboel.  De enige die in de Bijbel  ook een “door elkaar
schudder” genoemd wordt, is de diabolos, alias satan. We komen hiermee meteen in ander vaarwater terecht
dan de meeste Atlantis onderzoekers. Deze door elkaar schudder schudt vooral de positie van de God van de
Bijbel door elkaar. De God van Hemel en Aarde is de God van zowel goed als kwaad (Jesaja 45:7). Door het
kwaad op Atlantis te introduceren maakte Poseidon zichzelf tot de god van het kwaad. Als de positie van
God aangetast was dan was Atlantis zelf misschien ook van positie veranderd en bestond het nooit in de
Atlantische Oceaan. Atlantis dat met man en paard ten onder ging, deed ook aan het gnostische idee van een
eeuwige hel denken. In deze hel ging de massa verloren, terwijl een zeer beperkt gezelschap naar het paradijs
ging. Ander detail: terwijl Zeus, Poseidons’ Atlantis ten onder liet gaan had Poseidon in een vorige baan
gedreigd om het eiland Scheria te verwoesten (Odyssee 13 in Louden, 2011, p. 177). Deze verwoesting was
afgeketst  net  zoals de door Jona voorzegde verwoesting van Ninivé (Mosoel) afgeslagen werd (Louden,
2011, p. 177). Mogelijk was de voorzegde verwoesting van Ninivé een blauwdruk voor de latere ondergang
van Atlantis. In de tijd dat de Odyssee geschreven werd was het boek Jona al bekend. In Openbaring 16:18
lezen  we  over  de  aardbeving  die  Babylon  ten  gronde  zal  richten.  Waarna  de  stad  door  de  Eufraat
overstroomd wordt. Dit scenario lijkt op dat van de ondergang van Atlantis. In Kritias 108 en Timaeus 25
werd vooral de aardbeving genoemd die Atlantis kopje onder deed gaan (Elshout, 2018-o). De watervloed in
Kritias 112 hoorde bij de verhaallijn van Athene.

Drietand

De  donder  van  Poseidon  werd  uitgebeeld  door  zijn  drietand  (Bedard,  2014,  alinea  2)  die  als  een
bliksemschicht uit de hemel knalde en aardbevingen veroorzaakte. Poseidon was de verpersoonlijking van de
aardbeving die Atlantis velde. Ook de duivel wordt vaak met een drietand afgebeeld. Atlantis zat dus in
schimmig vaarwater.  In deze drietand herkennen we misschien al de heidense drie-eenheid? De drietand
beeldt immers drie dimensies uit: een ‘geestelijke’, ‘natuurlijke’ en een ‘hemelse’ dimensie (Odhner, 1927,
hoofdstuk: ‘Poseidon—Neptune’, alinea 13).  De aardbeving is het meest opvallende symbool in het Atlantis
verhaal. En de aardbeving is ook de grootste overeenkomst met aardbevingen in de Bijbel in Job 9:6; Amos
1:1; 2:13; 3:14-15; 6:11; 8:8; 9:1, 5;  Mattheüs 27:51-52;  Handelingen 16:16;  Openbaring 16:18. “Nep”-
tunus die met zijn drietand in zee spartelt  doet ons ook weer denken aan de drie overstromingen die in
Kritias 112 genoemd werden (Plato,  Jowett,  vert.  1892).  De drietand doet  me in termen van donder en
aardbevingen ook aan het hakenkruis denken.

Bijbelse Resonaties

Atlantis resoneert verder met Psalm 18:7-15, Nahum 1:3-5 en Habakuk 3:8 waarin de belangrijkste Atlantis
symbolen genoemd werden,  zoals  de zee,  bergen,  aardbeving en een vliegend paard.  Atlantis  imiteerde
zoveel mogelijk Bijbelse symbolen. En er was nog een symbool: Poseidon werd soms met het gevleugelde
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paard  Pegasus  vergeleken  en  zelfs  met  het  paard  van  Troje  (A.C.  2762  in  Odhner,  1927,  hoofdstuk:
‘Poseidon—Neptune’, alinea 14-15). We zullen later zien dat het onwaarschijnlijk is dat er negenduizend jaar
voor Plato, in de tijd van Atlantis al een tempel was. Aangezien Griekse tempels pas later gebouwd werden
(Heubeck,  geciteerd  in  Louden,  2011,  p.  235).  En trouwens:  9000 jaar  voor  Plato  was  Adam nog niet
geschapen (Piet, z.j.). In Habakuk 3:8 (Bijbel) komen we ook een passage tegen waarin Yhwh op Zijn paard
over de golven rent, net als het gevleugelde paard Pegasus die de zoon van Poseidon was (Pegasus, z.d.). De
mythe had dit symbool gejat en er een eigen verhaal van gemaakt. Daarom is het zinnig om Atlantis langs de
meetlat van de Bijbel te leggen. In  Kritias 116 lezen we over het beeld van Poseidon dat in de tempel op
Atlantis stond. Voor dit beeld stonden zes gevleugelde paarden met strijdwagens. Het getal “6” wil ik even
onthouden. We zullen zien dat dit getal “zes” ook in de constructie van de Grote Piramide verwerkt is. In
Openbaring 13:18 is 666 het getal van de “antichrist”. We zitten nu al in troebel vaarwater. Waar het nu om
gaat is dat Poseidon iets met paarden te maken had. In  2 Koningen 2:11 en 6:17 komen we een berg met
hemelse paarden met strijdwagens van vuur tegen.  Kritias 116 was een imitatie van deze passages. Vanuit
Humanistisch gezichtspunt  zijn  paarden brave dieren die  je lekker kunt  aaien.  Maar Bijbels gezien zijn
paarden oorlogdieren die voor de Eindstrijd gereserveerd worden (Spreuken 21:31). Er is nog iets. Het was
niemand minder dan Mohammed die op een gevleugeld paard een nachtelijke reis naar de verste moskee
maakte. Om precies te zijn ging deze reis naar de Klaagmuur dan wel naar de Rotskoepel in Jeruzalem
(Soera 17:1  in  Finegan,  1965,  p.  496).  Deze  verste  moskee  zou  Jeruzalem  zijn.  Maar  in  de  tijd  van
Mohammed was  er  helemaal  geen  islamitisch  gebedshuis.  En  we  zullen  zien  dat  de  Haram es  Sharif,
Romeins en dus heidens grondgebied was. Dit maakt Soera 17:1 al een stuk zwakker. Waar het mij om gaat
is dat dit gevleugelde paard “Buraq” heette (Finegan, 1965, p. 496). Was Buraq, Poseidon? Volgens mij wel.
Leukippe,  de  moeder  van Kleito  (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Kritias 113)  had als  bijnaam ‘Witte  Paard’
(Leukippe, z.j.). Bij een wit paard denken we aan Openbaring 6:2 waarin de valse messias op een wit paard
rijdt. We zullen zien dat hij alle trekken van de islamitische Mehdi heeft die in de Eindtijd op het toneel
verschijnt. Atlantis kunnen we voorzichtig aan de islam koppelen. In Joël 2:4, 9 komen we deze mysterieuze
paarden ook weer tegen, nu in het meervoud. Atlantis heeft dus alle trekken van de Bijbelse Eindtijd.

Mneseus

In Kritias 114 (Plato, Jowett, vert. 1892) wordt koning Mneseus van Atlantis genoemd. Mneseus klinkt als
Mnason in Handelingen 21:16. In Kritias 108 wordt er een Atheense godin “Mnemosume” genoemd (Plato,
Jowett, vert. 1892). We zullen nog zien dat de letterconstructie “Min” vaker opduikt in onze speurtocht naar
Atlantis. Zo was Leukippe een dochter van koning Minyas (Atsma, z.j.-d). Er was ook een Egyptische God
die Min heette (Geru, 2003, spreuk 17) net zoals de eerste Farao “Menes” heette. Hij was waarschijnlijk een
Titaan en dus een demonisch wezen. Ook was er een Egyptische afgod die Amon heette.  Min en Amon
waren imitaties van de Bijbelse Ammon die een zoon van Lot was. Uit hem kwamen de Ammonieten voort.
Ik denk ook aan “Mne” in  Daniël 5:25, dat “geteld” betekent. “M-n” klinkt ook als Maan en Money. We
hebben hier vast en zeker met zowel maangoden als een Mammon aanbidding te maken. En nee, dit is geen
cherry picking maar symbol picking. 

De zee

Atlantis ging kopje onder in zee (Plato, Jowett, vert. 1892, Timaeus 25). Bijbels gezien is de zee een beeld
van het dodenrijk dat in het Hebreeuws de sheol genoemd wordt. Wat de sheol precies is, gaan we zeker
uitzoeken. Atlantis had wellicht iets met dit dodenrijk te maken, al was het maar omdat het eiland met man
en paard in de golven verdween (Plato, Jowett, vert. 1892, Timaeus 25). Net als het leger van Farao dat in het
boek Exodus ook in de golven omkwam. Ook Jona daalde in het zeemonster af in het dodenrijk van de zee.
In figuurlijke zin hebben de woeste wateren betrekking op de vijandelijke legers die Israël belagen, zoals de
legers van Assyrië en Babylon (Psalm 32:6; 124:5-6; Jesaja 8:7-8; Daniël 9:26; 11:10 en Openbaring 12:15).
In deze vijandelijke  legers  kunnen we ook het  leger  van  Atlantis  herkennen (Plato,  Jowett,  vert.  1892,
Timaeus 24;  Kritias 108).  Waarom ontbreekt  Israël  dus  in  het  Atlantis  verhaal?  Of  andersom,  waarom
ontbreekt Atlantis in de Bijbel? Of lezen we de beide verhalen verkeerd? Poseidon was net als zijn Romeinse
alter-ego, Neptunus, de zeegod. Atlantis was niet voor niets een eiland. En om de relatie met het water te
bekrachtigen,  dook  het  eiland  na  een  krachtige  aardbeving  onder  in  de  zee  (Plato,  Jowett,  vert.  1892,
Timaeus 25).  De zee is Bijbels gezien een apocalyptisch symbool voor dood en verwoesting (Job 41:1;
Psalm 104:26; Jesaja 27:1; Openbaring 13:1 in Garrett, 2014, p. 387). Duane A. Garrett (2014) schrijft over
de zee als een ‘waterige hel’ en een ‘Abyss’ vol kwaad waarin de ‘kwaadaardigen’ na hun dood terechtkomen
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(Garrett, 2014, p. 387). Maar wat zijn de hel en abyss? En wie zijn de kwaadaardigen? In Genesis 1:2; 7:11
en 8:2 wordt een dergelijke Afgrond genoemd (scripture4all.org). Nu gaan we uitzoeken wat deze Afgrond
is? Atlantis heeft dus met de onderwereld te maken. Maar met welke onderwereld? En wie huizen er in deze
onderwereld? De zee is volgens Garrett tevens het domein van Leviathan (Job 41:1,  Psalm 104:26,  Jesaja
27:1). Deze Leviathan doet me aan Poseidon denken met dit verschil dat Leviathan tenminste een wezen van
vlees en bloed was. Maar als Atlantis in zee verdween dan was het hele eiland misschien een beeld van
Leviathan, die ook wel de draak genoemd werd (Ezechiël 29:3). Atlantis was dus een draak? Maar een draak
is een levend wezen en geen eiland met een zandstrand, parasols en strandhutten. In Job 26:5-6 wordt de zee
met het dodenrijk in verband gebracht. Mijns inziens wordt hier wel de Tehom “oerzee” bedoeld. In Jona 2:3
lezen we weer over de zee als een duiding van het dodenrijk. Volgens Plato lag Atlantis in de Atlantische
oceaan. In Genesis 1:2 wordt een mysterieuze onderwatermassa genoemd die “Tehom” heet. We kunnen hier
gemakkelijk een spookachtig onderwater oord bij denken dat Atlantis heette. Wie weet welke wezens in deze
Tehom schuilen? Olifanten met drie slurven? Of schuilt het islamitische paard Buraq in deze Tehom? In
Openbaring 15:2 wordt een hemelse zee van glas en vuur genoemd die bij de troon van God is. Geloof ik dit
letterlijk? Ja. Er is dus een hemelse zee, een aardse oceaan en een Tehom. Alle drie hebben een Atlantis aura
over zich.

Strijdwagens

En hoe kon het  hele  eiland  één  grote  paardenrenbaan zijn  (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Kritias 117),  een
gegeven dat nog het meest aan de ons bekende Tour de France deed denken? Paulus noemde deze renbaan in
1 Korinthe 9:24 waarin de Isthmische Spelen in Korinthe aan de afgod Poseidon gewijd waren (Christian
History, 1995, p. 16). Vlakbij stond ook een tempel van Poseidon. Hoeveel meer Atlantis willen we hebben,
ware het niet dat Paulus na Plato leefde. Misschien moeten we de chronologie van Plato met een korrel zout
nemen en ons meer op de thematiek richten. De paarden hadden een half jaar nodig om het eiland rond te
rennen, als ze onderweg niet dood neervielen. Atlantis werd aan ons gepresenteerd als een Ganzenbordspel
of eigenlijk als een eiland dat non-stop Olympische – dan wel Isthmische – Spelen hield. Geen wonder dat de
inwoners van Atlantis niet opletten toen een grote ramp op hen afkwam en het eiland in zee zonk. Ze hadden
op het  verkeerde  paard  gewed.  De  vijf  tweelingkoningen van  Atlantis  deden op  de  vijf  ringen van  de
Olympische Spelen denken. Deze vijf ringen deden weer aan de vijf aionen denken (Piet, 2019-b, mp3-b).
Waarbij de bovenste drie ringen aan de drie boze aionen en de beide onderste ringen aan de twee komende
aionen deden denken (Piet, 2019-b, mp3-b). Bij twee en drie denken we aan Psalm 23 dat president George
W. Bush jr. op 11 september 2001 na de aanslagen noemde (CNN, 2001). Waar kwam deze obsessie met
sport of paarden rennen vandaan? Bij de vele paarden hoorden even zoveel strijdwagens. En hoe konden
tienduizenden strijdwagens oprukken tegen Athene en de landen rond de Middellandse Zee? Bij zo'n operatie
komt nogal wat logistiek kijken. Ter vergelijking: Rusland heeft 21.820 tanks (Global Security, 2016). Hoe
losten de koningen van Atlantis de verscheping van al hun strijdwagens op? Al hun paarden, wagens en
manschappen moesten om te beginnen bij  Athene komen. Geloven we het echt dat al die tienduizenden
strijdwagens in een grijs verleden bestonden en ook nog verscheept werden? Wat moest een zeevarende natie
überhaupt met zoveel paarden en strijdwagens? Er is wel een legende over ene koningin Semiramis die een
leger van ‘drie miljoen’ man, ‘vijfhonderdduizend’ paarden en ‘honderdduizend strijdwagens’ had (Spence,
1916, p. 26). Deze getallen stroken meer met de getallen in Plato’s Atlantis legende. We kunnen de getallen
echter niet verifiëren en evenmin weten we of dit afgeronde getallen waren. De vraag is ook of deze koningin
Semiramis  echt  bestaan  heeft  of  dat  ze  een  masker  van  Ishtar  was.  In  Spreuk  11  van  het  Egyptische
Dodenboek lezen we over het leger van de ‘horizon’ dat tegen de ‘vijand’ optrok (het Egyptische Dodenboek,
Geru, vert. 2003). Dit was thematisch gezien hetzelfde leger als wat in Kritias 108 genoemd werd. En dan
nog verloor Atlantis de oorlog tegen het kleine Athene! Maar nu komt het: Bijbels gezien is een groot leger
een teken van zwakte (Deuteronomium 17:16; 20:104;  Psalm 20:7). Een natie vertrouwt namelijk op een
groot leger in plaats van God. Paarden waren duidelijk een teken van oorlog (Psalm 33:17; Spreuken 21:31;
Openbaring 6 en 9:9). De Atlantiërs durfden blijkbaar niet op hun afgoden te vertrouwen. En dat waren er
nogal wat. Ze gokten op de macht van het getal. En dan nog waren ze bang voor de vijand. In Kritias 117
(Plato,  Jowett,  vert.  1892)  lezen  we  over  tempels  voor  veel  afgoden  op  Atlantis  die  met  deze  vele
strijdwagens resoneerden. De tienduizenden strijdwagens van Atlantis doen ons aan tienduizenden heiligen
denken die in Judas 14 en Deuteronomium 33:2 genoemd werden. Maar in dat geval hebben we het wel over
de Eindtijd. In het apocriefe (buiten Bijbelse) boek Henoch staat een vergelijkbare passage over God die op
de Dag des Oordeels met tienduizenden heiligen komt (Charles, 1917, vers 1.9). Judas 14 gaat toevallig over
Henoch. We zullen echter zien dat de ene Henoch de andere niet is en dat het boek Henoch waarschijnlijk uit
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dezelfde koker kwam als Atlantis. De vele strijdwagens van Atlantis resoneerden met de vele tempels op
Atlantis voor de even zovele afgoden. Het apocalyptische aura van  Henoch,  Judas 14 en  Deuteronomium
33:2 dwingt ons om Atlantis met het boek  Openbaring in verband te brengen. We zitten dan in de nabije
toekomst te snuffelen in plaats van in een grijs verleden. Desalniettemin had Atlantis misschien wel een
“aanloop” in een grijs verleden die in de tijd van Genesis begon.

Tamme en wilde dieren

Plato noemde nadrukkelijk tamme en wilde dieren die op Atlantis waren zoals olifanten (Plato, Jowett, vert.
1892, Kritias 114). In Kritias 119 lezen we over paarden (Plato, Jowett, vert. 1892). Vanwaar die olifanten?
Mag ik raden? In Kritias 116 werd ivoor genoemd (Plato, Jowett, vert. 1892). In Openbaring 18:12 lezen we
over schepen met ivoor en trouwens ook met slaven. Bij schepen denken we aan Atlantis. Olifanten hadden
natuurlijk met ivoor te maken. Alvast een schot voor de boeg: de olifant was ook een symbool van Mekka
(Armstrong, 2006, p. 27). Mohammed werd in het jaar van de Olifant geboren (Séguy, 1977, p. 8). Als we
Atlantis willen ontcijferen, kunnen we niet om de Koran heen. De tamme en wilde dieren maakten van
Atlantis een grote dierentuin, annex circus. Maar ze konden net als de inwoners nergens naartoe omdat de
weg door een gigantische renbaan versperd werd die langs de hele kust  liep (Plato,  Jowett,  vert.  1892,
Kritias 117). Olifanten en paarden liepen elkaar voor de voeten. Er werden paardifanten geboren.

Zelfvoorzienend

Op Atlantis was alles in overvloed aanwezig. Zodanig dat het eiland zich in de eerste instantie afsloot van de
rest  van  de  wereld  (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Kritias 113-114).  Atlantis  was  dus  net  als  Athene,
zelfvoorzienend. In  Kritias 111 lezen we dat er in Athene voedsel in overvloed was, ook voor het vee. In
Kritias 111 lezen we ook dat er genoeg hout was om er de grootste huizen mee te bouwen. Dit klinkt wel erg
overdadig. In moderne termen uitgedrukt, heeft zelfvoorziening met transitie, ecologische voetafdrukken,
gescheiden inzameling en logistiek te maken. Ik geloof niet dat Plato deze zaken in gedachten had. Maar als
we  zelfvoorziening  koppelen  aan  duurzaamheid  dan  gaan  we  in  de  richting  van  het  woord  “horizon”
(Bijbels:  olam, aion) dat  zoveel  met Atlantis  te maken heeft.  Atlantis  lag immers in het  Westen aan de
horizon. Ook kon de zelfvoorziening met een hiernamaals te maken hebben, waar het leven na de dood
oneindig lang doorging. Zelfvoorziening heeft ook met kringlopen te maken. In kringloopwinkels kopen we
voor een habbekrats dingen van anderen. Een leuke variant op de kringloopwinkels zijn de weggeefwinkels.
Deze draaien om ieders behoefte en niet om ieders hebzucht. Maar men onderschat hierbij de behoeften van
de mensen.  Dit  kringloopsysteem doet  me denken aan het  rad van wedergeboorte in de reïncarnatieleer
waaraan de ontsnapping moeilijk is. Tenslotte resoneerde Plato’s geklets over zelfvoorziening met de bossen
op Atlantis die in  Kritias 114 en 117 genoemd worden (Plato, Jowett, vert. 1892). Met dit hout kon men
oneindig veel huizen bouwen. In de Griekse stad Olympia kende met het heilige bos dat “Altis” heette en aan
Poseidon’s broer Zeus gewijd was (Altis ancient site, Greece, z.j.). Net als op Atlantis (Plato, Jowett, vert.,
Kritias 117) stonden er vele tempels en altaars. Zowel de naam Altis als het woord “altaar” lijken op de
namen Atlas en Atlantis.  Tenslotte is het merkwaardig dat Atlantis als een symbool van zelfvoorziening,
gewelddadig ten onder ging. Of was deze zelfvoorziening stiekem bedoeld als zelfredzaamheid? Moesten de
inwoners van Atlantis het “maar uitzoeken” en genoten de tien koningen van Atlantis van hun comfortabele
leventjes? Atlantis had paarden en olifanten. Maar had het eiland ook “cultuur”? Zo ja, waar zijn de boeken
van de Atlantische Jan Wolkers gebleven? Waar is de muziek van de Atlantische Rolling Stones gebleven?
Of regeerden vijf paar koningen het eiland “als los zand” en “deden ze maar wat”? Waren zij de Atlantische
Rolling Stones? De zelfvoorziening van Atlantis ging buiten God om. Men had de buitenwereld niet nodig,
wat tot trots en arrogantie leidde. Hierom strafte Zeus Atlantis, waarmee hij feitelijk hetzelfde deed als de
Atlantiërs: hij ging op de troon van de Bijbelse God zitten.

Horizon

Het woord “horizon” is zowel in de Bijbel als in het Atlantis epos een sleutelwoord. Ik noemde eerder het
woord aion. De Bijbel kent vijf aionische tijdsvakken die lange maar afgebakende perioden zijn. Dit gaan we
nog uitvoerig bespreken. Waar het nu om gaat is dat deze aionen gescheiden zijn door horizonten waarin
steeds de oordelen plaatsvinden. Vanaf het einde van de ene aion kunnen we immers over de horizon heen
naar het begin van de volgende aion uitkijken. Zo werkt het boek Openbaring ook. Hierin lezen we over de
laatste jaren van onze huidige derde aion. En we vangen glimpen van de vierde en vijfde aion op. Zoals
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gezegd lag Atlantis ook aan de horizon. Atlantis “was” misschien wel de horizon. Als we het woord horizon
aan opeenvolgende perioden koppelen dan kan het zijn dat Atlantis zowel geografisch als door de tijd heen
een flexibel concept was. Misschien begon Atlantis “ergens” en maakte het “ergens” een doorstart waarna
het op een definitieve locatie tot bloei kwam? Bijbels gezien begon onze derde aion op de berg Ararat en
maakte hij een doorstart in Babylon, waar we in de Eindtijd ook weer terechtkomen. Als we de sheet van
Atlantis op die van Babylon plakken, dan hebben we al een mooie blauwdruk voor ons onderzoek… In Soera
53:7 van de Koran werd de horizon genoemd. In het Egyptische Dodenboek werd deze horizon in het westen
met de onderwereld in verband gebracht  (Geru, vert. 2003, spreuken 11, 18, 79, 117, 127, 137a; Yahuda,
1935, p. 166). Was Atlantis de onderwereld en zo ja, welke onderwereld?

Amerika

Het merkwaardige is echter dat Plato in uitgerekend zijn Atlantis verhaal, Amerika noemde (Plato, Jowett,
vert. 1892, Timaeus 25). Hij noemde immers het continent dat aan de andere kant van de oceaan lag. Plato
leefde een dikke eeuw na de profeet Ezechiël die Amerika indirect ook al noemde. Want wie waren de jonge
leeuwen in Ezechiël 38:13? Hier gaan we het nog over hebben. Maar hoe kon het dat de Straat van Gibraltar
onbevaarbaar  was (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Timaeus 25)?  Dit  kwam door  de modder  van Atlantis  dat
immers in zee gezonken was. Een onbevaarbare Straat van Gibraltar klonk ook als oorlogstaal. Wat doen
marineschepen in oorlogstijd? Juist, zeestraten blokkeren. Want hoe gingen de reizigers dan naar Amerika?
En hoezo wilden de reizigers überhaupt via het oorlogszuchtige Atlantis naar Amerika reizen? Was dit wel
verstandig? Waarschijnlijk zwommen ze liever naar Amerika dan dat ze via het vijandige Atlantis gingen. En
hoe wist Plato van het bestaan van Amerika als de Straat van Gibraltar al negenduizend jaar onbevaarbaar
was? Plato noemde ook andere oorden zoals Libië, Turkije (Klein-Azië), Saïs en Athene. Dit zijn oorden die
we op de wereldkaart terug kunnen vinden. Uitgerekend Atlantis bleef de grote afwezige op de landkaart,
zoals Israël de grote afwezige in het Atlantis epos is.  

Modder

Atlantis was in zee gezonken en had een modderpoel in zijn testament nagelaten. Maar waarom was een
modderpoel een sta-in-de-weg voor schepen en Atlantis zelf niet? Als we op de landkaart kijken, dan waren
het de Zuilen van Hercules, Gibraltar en de Monte Hecho die de zeestraat nauwer maakten. Met andere
woorden: het is zinnig om de vroegste scheepvaartroutes in de Bijbel te traceren. Misschien speelde het
mysterieuze Tarsis dat op diverse plaatsen in de Bijbel genoemd werd hierin een voorname rol. Als Tarsis
voorbij Gibraltar lag, dan was de Straat van Gibraltar dus niet geblokkeerd, in tegenstelling tot wat Plato
beweerde (Plato, Jowett, vert. Timaeus 25). Verwart u Tarsis niet met Tarsus waar Paulus vandaan kwam. De
modder komen we in de Bijbel vast nog wel tegen in verband met oorlog. Terwijl Jezus publiekelijk aan het
kruis genageld werd gingen de strijders van Atlantis roemloos ten onder. Hun begraafplaats was de modder
van Atlantis. Deze modder dook in de Eerste Wereldoorlog op in het Belgische Paschendaele waar even
zoveel geallieerde strijders in de loop graven hun levens lieten. De Straat van Gibraltar was de loopgraaf van
Atlantis.  Een eigen  graf  hadden de  soldaten van Atlantis  niet.  Ik  noem dat  mooie  gedicht  van Pamela
Gormley,  Missing Presumed Killed over haar man die na de oorlog spoorloos was (Gormley geciteerd in
Twelvetree, 2005, p. 58). Jezus was na Zijn opstanding spoorloos. Zijn graf werd het centrale symbool in het
christendom. Ook de “nachtmist” in  2 Samuël 1:21, maakte de bodem modderig. Nu gaat het erom dat de
modder de stof was waaruit Adam in  Genesis 2:7 gevormd werd. Atlantis ging ten onder en Adam werd
theologische gezien uit de slurrie geschapen. Uiteindelijk zou de mens ook weer naar deze stof terugkeren
(Genesis 3:19). De “nachash” serpent die zich als een lichtwezen aan Eva voordeed zou voortaan door deze
modder kruipen. Nachash was in het Babylonisch met ‘messing’ of ‘koper’ vertaald (Bullinger, z.j.-a, bijlage
19) waarmee de serpent op het reflecterende aurichalcum van Atlantis leek (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias
116, 119. Modder is stof met water. In de modder van Atlantis zien we Adam geschapen worden en ook weer
sterven. Opgedroogde rivieren en watermassa’s speelden een belangrijke rol in de Bijbel. In het boek Exodus
droogde de zee op waar de Israëlieten doorheen trokken. Volgens de traditie was deze zee de Golf  van
Aqaba. We zullen zien dat deze zee heel ergens anders lag. Dan was het de rivier de Jordaan die diverse
keren droog viel opdat de Israëlieten konden oversteken, op weg naar Kanaän. In de Eindtijd zal de Eufraat
opdrogen (Jeremia 50:38) zodat de legers van het Oosten er doorheen kunnen trekken (Openbaring 16:12).
Vooral deze laatste optie zullen we in de gaten houden. Aan de Eufraat ligt immers, Babylon… In Daniël
2:43 werd modder genoemd. Mogelijk gaat deze vers over een gefabriceerde personage die de aanstaande
antichrist is. Een Straat van Gibraltar, die volgens Plato door modder geblokkeerd was, resoneerde op een
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vreemde manier met de Atlantische Oceaan.  Vormde de oceaan dan geen obstakel  om naar  Amerika te
komen? Hoe kon het dat Columbus Amerika ontdekte terwijl Plato en mogelijk ook Ezechiël het continent
aan de overzijde al noemden? Jezus zei niets over Engeland of Amerika maar Hij vergeleek zich met de
profeet Jona die naar Tarsis wilde vluchten (Mattheüs 12:41). Misschien was dit alvast een hint. 

Tigris en Eufraat

Babylon  ligt  aan  de  Eufraat  terwijl  Bagdad  aan  de  Tigris  ligt.  Dit  gebied  heet  niet  voor  niets
tweestromenland. In de mythe vocht de god Heracles met twee rivieren, de Nereus en Achelous (Detienne &
Vernant; West in Louden, 2011, p. 114). Deze mythe deed uiteraard aan het gevecht van Jacob met god aan
de rivier de Jabbok denken (Genesis 32:22-4 in Louden, 2011, p. 114). Maar misschien kunnen we de Nereus
en Achelous aan de Zuilen van Hercules koppelen.

Dom volk in de bergen

In Kritias 109 en Timaeus 23 (Plato, Jowett, vert. 1892) lezen we wel dat het domme volk de rampen steeds
overleefde omdat het in de bergen woonde. Deze passage ging echter wel over Athene. We maken eruit op
dat de bergen niet onder water stonden en we in deze passages niet met de Zondvloed in Genesis 7 te maken
hebben. In Genesis 7:19 lezen we immers dat alle aardse bergen onder water stonden. De passage lijkt met
heel iets anders te maken te hebben, namelijk met een verwijzing naar de Eindtijd. Als de Messias straks
komt, zal de Olijfberg splijten en Zijn volk naar de bergen vluchten (Zacharia 14:4-5). Zijn volk is beslist
niet dom maar juist uitverkoren om aan de Verdrukking te ontsnappen. Dit gebeurt als Jezus Zijn voeten
straks op de Olijfberg zet. Deze berg zal splijten in oostelijke en westelijke en in noordelijke en zuidelijke
richting (Zacharia 14:5). Hebben we hier tevens de dimensies van Atlantis bij de kraag? Plato’s Atlantis lag
in het westen in zee. Hier vonden we niets. Dus waar is de rest van Atlantis? In de tijd van de  Rechters
vluchtten de Israëlieten voor  de Midjanieten naar  de bergen (Rechters 6:1-2).  De episode van  Rechters
waarin ook Simson een rol speelde ging aan de periode van koninkrijken vooraf. De Rechters episode leek
op onze tijd waarin de heidenvolken over de aarde regeren. Johannes en Petrus waren niet per sé dom maar
ze waren volgens Handelingen 4:13 ongeletterd. Johannes openbaarde de Bijbelse tegenhanger van Atlantis,
namelijk Eindtijd Babylon terwijl Petrus er waarschijnlijk stierf. En nee, Petrus stierf niet in Rome.

Ideale of boosaardige staat

Sommigen meenden dat Plato met zijn Atlantis geklets een ideale staat wilde weergeven. Maar wat is er
ideaal aan een eiland dat zich het ene moment afsloot voor de buitenwereld en het volgende moment ruzie
maakte met de hele wereld? Atlantis was alleen aan de oppervlakte een paradijselijk oord. Het paradijselijke
aura was een dunne laag vernis. Als we die vernis weg krabben dan komt er een grillig kapitalistische eiland
tevoorschijn dat vanaf Kritias 121 steeds corrupter wordt. De afzender van het Atlantis epos wilde duidelijk
dat we er moeite voor deden om het mysterie te ontsluieren. Desalniettemin speelde het misschien een beetje
mee dat Plato een ideale staat wilde schetsen. Het ene motief hoeft het andere niet uit te sluiten. Het verraad
van Jezus door Judas kwam ook uit verschillende motieven voort. Geldzucht was slechts een enkel motief
om  dit  verraad  te  verklaren.  Maar  Judas  wilde  ook  dat  Jezus  zijn  echte  macht  toonde  tegenover  de
hogepriesters en de Romeinen. Maar Jezus liet zich niet manipuleren, wat het einde van Judas betekende. We
zullen  kijken  of  manipulatie  ook  een  element  is  dat  met  Atlantis  te  maken  had.  Een  eiland  dat  ons
voortdurend op het verkeerde been zet, klinkt erg politiek maar ook religieus. Wat merkwaardig dat een
verhaal over tien mysterieuze koningen in een centraal werk van Plato opgenomen was dat  De Republiek
heette. Als Plato over De Staat of De Republiek schreef dan denk ik eerder aan de Rechters van Sodom. Zij
kenden het ‘politieke leven’ door en door (Klaas Goverts,  Romeinen studie, nr.  70E3 op de boekenlijst,
pagina  805  onderaan,  afkomstig  van  een  oud  Word  bestand  dat  ik  ooit  ontving).  Volgens  de  filosoof
Emmanuel Levinas kon het ‘kwaad ook staat worden’ (Levinas in Klaas Goverts, Romeinen studie, nr. 70E3
op de boekenlijst, pagina 806, afkomstig van een oud Word bestand dat ik ooit ontving). Dit zien we in
Openbaring 13 gebeuren. In  Openbaring 13:2 duikt de luipaardin uit  Daniël 7:6 weer op. We hebben dan
met het toekomende antisemitische Griekse Wereldrijk te maken. Hier komen we op terug. Vast en zeker was
Atlantis ook zo’n incarnatie van het kwaad. En vast en zeker is Atlantis dit aanstaande Griekse Wereldrijk dat
waarschijnlijk om drie voorname steden danst die we nu al voorzichtig in kaart kunnen brengen: Athene,
Babylon en Jeruzalem.
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Was Atlantis wel een Grieks verhaal?

We hebben in dit korte traject van ons onderzoek diverse Bijbelse symbolen in het Atlantis verhaal ontdekt,
zodat de vraag rijst: is het Atlantis epos wel een Grieks verhaal? En was Atlantis wel een eiland? Het feit dat
er vijf tweelingkoningen in het spel waren moet ons aan het denken zetten. Atlantis is de hoofdrolspeler in de
mythe  maar  blijft  zelf  onvindbaar,  alsof  het  eiland  in  een  eeuwige  hel  was  terechtgekomen.  De  grote
afwezige in de Atlantis mythe is echter Israël dat wel op de wereldkaart te vinden is. Israël werd vroeger
Kanaän genoemd. De Grieken noemden dit land Fenicië. We zagen dat Athena in de gedaante van Astarte de
godin van de Sidoniërs was (1 Koningen 11:5). Sidon ligt thans in Libanon. Baal-Tzafon was de god van
Noord-Syrië.  Israël  zelf  ontbreekt  hardnekkig  in  het  Atlantis  verhaal.  Maar  het  land  zelf  en  de  directe
omgeving waren de bakermat van de goden van Atlantis en Athene. Tyrus was een kolonie van Sidon en de
bakermat van de afgod Melqart alias Heracles. Dat Jezus uitgerekend Tyrus bezocht geeft te denken (Marcus
7:24-32). Als Israël in het Atlantis verhaal de grote afwezige is, was het Atlantis verhaal dan de eerste vorm
van Grieks antisemitisme (Elshout, 2018-r/s; Elshout [knakker], 2018-t, 13:31)? Met de locatie van Atlantis
aan de westelijke horizon kwam het dodenrijk van de mythe – de hades – in beeld. Plato gaf hiermee de qibla
– richting – aan waarin we Atlantis moesten zoeken. Maar zoals Israël de grote afwezige in het Atlantis
verhaal was zo ontbreekt de westelijke qibla in het Joodse gebedsritueel.  De preekstoelen in de synagogen
van Algiers kijken uit op het noorden, oosten en zuiden maar niet op het westen (Monro in Farrar, 1874, p.
149). 

Andere varianten van Atlantis

Athanasius Kircher

Hij was een Duitse Jezuïet die in de zeventiende eeuw leefde. Hij plaatste een afbeelding van Atlantis in zijn
boek  Mundus Subterraneus dat in het begin van de zestiende eeuw in Amsterdam verscheen (Kircher,
1665, p. 82). De afbeelding leek op een “harp”. En bij harpen denken we aan David. Merkwaardig genoeg
ontwierp Kirchner ook een “aeolische harp” (Kircher, geciteerd in Worthey, 2011, afbeelding). Wat lijkt er
nog meer op een harp? Jawel, het meer van Gennesaret ofwel het Meer van Galilea. Kinor betekent in het
Hebreews “harp” (Oudijn, 2019). In Psalm 49:4 lezen we hoe Jezus vanuit Juda naar de natiën trok die in
Psalm 2 de vijandige zee genoemd werd. Kirchers Atlantis was gespiegeld van het Meer van Galilea (Elshout
[knakker], 2019-i; Elshout, 2019-j). Het meer was gespiegeld in een fysiek eiland dat bovendien omgedraaid
werd. Kirchers Atlantis had dus iets met Jeruzalem te maken. Zie bijlage B, figuur 1. Misschien is het toeval
dat de naam geschreven is als Atha-nasi-us Kircher. In Ezechiël 37:25 betekent het woord “nashi”, “prins”.
Bij  een  prins  denk ik uiteraard aan Jezus Christus  maar  helaas  ook aan  zijn  tegenhanger,  de  komende
antichrist. En ik denk aan koning Atlas van Atlantis. Dan zijn de eerste letters van At-lantis dezelfde als die
van  At-ha-nasi-us  Kircher  terwijl  de  laatste  letters,  “us”  met  zowel  Venus  als  “is”  van  Atlantis
corresponderen. Venus gaan we vaker tegenkomen in dit boek omdat de Azteekse afgod Quetzalcoatl ermee
verbonden was. Misschien ver gezocht maar nasi is maar één letter verschil met nazi. Hier gaan we het nog
over hebben want een bekende nazi prins was uiteraard Adolf Hitler in wiens naam we de letters “tl” van
Atlas en Atlantis herkennen. 

Bagdad

Een stad die we zeker niet kunnen negeren is Bagdad dat het epicentrum van de 1001 Nacht sprookjes is.
Bagdad ligt aan de Tigris en een achtste eeuws model voor de stad door Al-Mansoer leek op Atlantis (Soutif,
geciteerd in Marozzi, 2016, eerste afbeelding). De filmklassieker Dief van Bagdad uit 1924 van Raoul Walsh
en Douglas Fairbanks geeft de sprookjesachtige 1001 Nacht sfeer goed weer. De film kon op Atlantis spelen.
Als we Bagdad zeggen dan zeggen we al Babylon. En als we Babylon zeggen dan zeggen we indirect al de
grote tegenspeler, Jeruzalem.

Athene

De sheets van Athene en Atlantis passen over elkaar zonder dat we significante verschillen zien. We zullen
in Daniël 7:6 en Openbaring 13:2 zien dat de luipaardin waarsschijnlijk het Grieks-Macedonische Rijk van
de Eindtijd is (Elshout, 2019-a; Piet, 2019-a). Al kunnen we ons dit anno 2019 nauwelijks voorstellen. In dat
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geval zal de komende Alexander opnieuw zijn hoofdkwartier in Babylon opslaan. Athene is in dat geval
onderdeel van Atlantis. We snappen de oorlog tussen Atlantis en Athene (Kritias 108/Timaeus 25) dan ook
beter als de komende Alexander vanuit Griekenland, Babylon gaat veroveren. Het enige twistpunt is dat
Plato de vijandige legers uit het westen liet komen. Maar misschien was dit maar een deel van het hele
verhaal, te weten de zonsondergang dimensie. Wat we zoeken is de zonsopgangdimensie van Atlantis. 

Bergama, Turkije

In Openbaring 2:12-13 werd de Turkse stad Pergamum (Bergama) in de buurt van Izmir (Smyrna) de troon
van satan genoemd. Bergama is de contactstad van Alkmaar. Het komt allemaal dichterbij dan we willen.
Een dergelijke duistere stad aan de Turkse westkust roept bij mij associaties met Troje op. 

Herodotus van Halicarnassus

Dat we Atlantis zelf nergens in de Bijbel of de geschiedenis tegenkomen, wil niet zeggen dat er geen model
voor Atlantis aanwezig was. Het was de mysterieuze Griekse geschiedkundige Herodotus van Halicarnassus
die in zijn klassieke werk Historiën in de eerste twee boeken over Babylon, Saïs (Nijldelta) en Tyrus schreef.
Volgens de traditie leefde Herodotus voor Plato (Herodotus,  z.d.).  In dat  geval  leefde hij  zeker voor de
verwoesting van Tyrus door Alexander de Grote. Het is echter niet duidelijk of hij echt bestaan heeft of dat
zijn werken door meerdere mensen geschreven waren. Wel hebben we zijn werken, de  Historiën. Volgens
zijn schrijven stond er een groot ‘gouden beeld van Zeus’ in de tempel in Babylon (Herodotus,  Historiën,
Godley, vert. 1920, 1.183). Hierbij denken we al gauw aan de tempel van Poseidon op Atlantis waarin een
groot beeld stond (Plato, Jowett, 1892, Kritias 116). Herodotus noemde verder de tempel van Tyrus met de
‘twee pilaren’ van ‘goud’ en ‘smaragden’ en een grote pilaar die ‘‘s nachts scheen’ (Herodotus,  Historiën,
Godley vert.  1920, boek 2:44). Zulke pilaren waren op Atlantis met het mysterieuze aurichalcum bedekt
(Plato, Jowett, 1892,  Kritias 114/116). Al deze details konden later door Plato tot een Atlantis verhaal zijn
samen gesmeed.  Herodotus  leefde echter  vlak voor  Plato.  De  details  in  de  Historiën waren zeker  geen
negenduizend jaar oud. Maar misschien moeten we ons niet teveel op die negenduizend jaar fixeren. Voor het
moment hebben we een mooi model voor Atlantis. Herodotus schreef echter niet over Eindtijd Jeruzalem of
het machtige Griekse Vierde Rijk van de Eindtijd dat in Daniël 7:23 genoemd werd. We komen alleen losse
onderdelen van Atlantis tegen in de beschrijvingen van Herodotus. We zullen zijn invloed op Plato ook niet
overschatten.

Plato’s Grot

We zullen zien dat Plato’s beroemde Grot meer met Atlantis te maken had dan we denken (Plato, Jowett,
vert. 1892, De Staat 7, 514-520). Deze grot was namelijk een beeld van de onderwereld (Louden, 2011, p.
132). Maar welke onderwereld? Dit is de hamvraag. De meeste Atlantis onderzoekers zagen deze grot over
het hoofd, maar wij lekker niet. Plato’s Grot resoneerde ook met de mysterieuze onderaardse kelder die in
Jesaja 24:22 genoemd werd. Deze passage gaat mijns inziens over de Eindtijd zodat we alweer alert mogen
zijn. Gingen Plato’s Dialogen over de Eindtijd? Plato’s Grot resoneerde ook met de onderwereld die in het
Egyptische Dodenboek genoemd werd (Geru, vert. 2003, spreuken 11, 18, 79, 117, 127, 137a; Yahuda 1935,
p.  168).  In  Soera  53:7  werd  de  horizon  in  het  westen  genoemd.  Deze  horizon  was  de  poort  naar  de
onderwereld. Plato’s Grot was identiek aan de onderwereld van Atlantis. In de Bijbel komen we ook nog de
tehom (Genesis 1:2) en de tartarus (Openbaring 9) tegen. In de tartarus zitten wezens die op uw opoe lijken
maar dan met slagtanden. Plato’s Grot leek ook op de Ark van Noach waarin volgens  Genesis 6:16 een
lichtopening zat. In Lucas 8:26-27 lezen we dat de gevangenen in de grot demonisch bezeten waren. Jezus
genas de beide gevangenen niet voor niets in de buurt van het Atlantis achtige Meer van Galilea (Mattheüs 8,
Markus 5, Lucas 8). Plato’s Grot lijkt ook op het Pantheon in Rome waarin een rond gat in het koepeldak zit.
En misschien leek Plato’s Grot ook wel op Atlas die de wereldbol op zijn schouders droeg. Wat nu als die
wereldbol de zon voorstelt. Hierop komen we terug. 

Tuin van de Hesperiden

Tot nu toe noemde ik enkele aardse voorbeelden van Atlantis. Er waren ook enkele mythische tegenhangers
van Atlantis. In de mythe van de Hesperiden bracht Atlas de ‘gouden appels’ uit de Tuin van de Hesperiden
naar Heracles (Gouden appels van de Hesperiden, z.j.). Het is op zich al opzienbarend dat Atlas van Atlantis
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iets met deze tuin te maken had. Waar lag deze Tuin? De Franse filosoof en zelfbenoemde vrijdenker Voltaire
schreef in zijn boek The Princess of Babylon dat de Tuin van de Hesperiden iets met Babylon en de Eufraat
te maken had (Elshout 2018-f; Musaicum Books, 2017, hoofdstuk 4). Waren deze Hesperiden de satyrs die
na  de  verwoesting  van  Babylon  volgens  Jesaja 13:21-22 het  gebied  overnemen?  In  Openbaring 18:12
worden schepen genoemd die goud naar Babylon vervoeren.  Hebben de gouden appels iets  met gouden
handelswaar en corruptie van de Eindtijd te maken? Waarschijnlijk waren ze imitaties van de liefdesappels
die in Genesis 30:14,15 en16; Hooglied 7:13 en Jeremia 24:1 genoemd werden. Het staat er niet met zoveel
woorden maar deze liefdesappels kennen we onder de naam alruin. Ze waren een liefdesdrug. In Genesis 30
werden dus drugs gebruikt. 

Troje

Dan was er het Troje epos van Homerus. De Trojaanse oorlog duurde tien jaar, waarvan het laatste jaar in de
Ilias van  Homerus  staat  beschreven (Ilias,  z.d.).  Het  getal  “tien”  resoneerde  met  de  tien  koningen van
Atlantis  en  met  de  tien  plagen  in  Exodus.  De  hoofdrolspelers  in  de  Ilias waren  Achilles  en  koning
Agamemnon (Ilias, z.d.). Heinrich Schliemann had in 1876 in Mycene een gouden masker gevonden dat hij
aan Agamemnon koppelde (Masker van Agamemnon, z.d.). Dit wil niet zeggen dat het masker Agamemnon
voorstelt. Maar het masker lijkt wel veel op… Wladimir Poetin. De Odyssee gaat over de terugkeer na de
oorlog naar huis van de hoofdrolspeler Odysseus (Odyssee, z.d.). De afgoden van Atlantis, Zeus, Poseidon en
Athena deden al in de Ilias en Odyssee mee. Onder andere in boek I van de Odyssee werd Athena in de eerste
dertig verzen genoemd. Je hoeft geen deskundige in de Griekse taal of de werken van Homeros te zijn om er
toch wat over te kunnen zeggen. Als de genoemde afgoden in zowel het Troje als Atlantis epos opdoken dan
gingen beide  vertellingen  thematisch  gezien  mogelijk  over  dezelfde  materie.  Volgens  de  traditie  leefde
Homeros  voor  Plato.  We  laten  ons  niet  door  de  wijs  brengen  door  chronologie.  We  hebben  hier  met
symboliek en thematiek te maken. Net zoals de Tenach thematisch was ingedeeld. Het beroemde Paard van
Troje deed aan het gevleugelde paard Pegasus denken die een zoon van Poseidon was (Pegasus, z.d.). De
profeet Mohammed maakte volgens Soera 17:1 op een dergelijk wezen een  Nachtreis naar Jeruzalem. In
Joël 2:4-9 en  Openbaring 9 komen we meer van zulke wezens tegen. De zogenaamde Trojaanse helden
waren geen mensen. Als we in Wikipedia op de belangrijkste helden van de Trojaanse oorlog googelen dan
komen we bij  rare  wezens zoals  riviergoden uit.  Zo had  Agamemnon ook geen menselijke  voorouders
(Agamemnon (mythologie), z.j.). En Odysseus had Titanische voorouders (Odysseus, 2016). Odysseus was
dus geen mens. Er was in een grijs verleden dus geen Achilles, Ajax, Helena van Troje, Paris of Heracles.
Waarschijnlijk is  er  vanaf het  begin van de Verlichting een trend ontstaan om deze zogenaamde helden
menselijke trekken te geven, waarna dit gedachtegoed een eigen leven ging leiden. Anno 2019 wordt Helena
van Troje met een charmante vrouw vergeleken. Maar we hoeven geen intellectueel te zijn om even naar haar
achtergrond te googelen. Helena was een dochter van Zeus (Helena (mythologie), z.d.). Net als Athena. De
kans is groot dat Helena niemand minder dan Athena was. En Zeus was de Griekse versie van Baäl-Tzafon
(Matheny 2011-a, p. 138). Helena was dus geen menselijk wezen maar volgens  Psalm 96:5 een demon.
Odysseus kon zomaar de voorganger van koning Atlas van Atlantis zijn geweest. Dit werpt een ander licht op
de Trojaanse Oorlog en Atlantis. De ontstaansgeschiedenis lag blijkbaar verderop in Noord-Syrië waar de
Jebel Aqra, ofwel de berg Cassius ofwel de Berg Tzafon ligt. Op deze berg bouwde de Kanaanitische afgod
Baäl Tzafon zijn paleis met gouden kranen en een burcht. Dit is precies wat we over Troje en ook Asgard
lezen. Hoe wetenschappers op het idee kwamen dat er een Trojaanse oorlog in het verleden was, ontgaat me.
Volgens de traditie is de Turkse stad Hisarlik, Troje. Hier ligt inderdaad een heuvel die door de eeuwen heen
was opgehoogd, wellicht om de illusie van Troje in stand te houden. Hooguit werd een lokale of regionale
oorlog rondom Troje/Hisarlik aan de mythe geplakt die zoals gezegd in Noord-Syrië ontstaan was. De Jebel
Aqra was waarschijnlijk een tweedehands versie van een originele blauwdruk. Babylon werd in  Jeremia
51:25 namelijk een berg genoemd. Als we Babylon een berg noemen dan hebben we Jeruzalem in het vizier
dat eveneens een berg of burcht genoemd werd (Psalm 48:2, 13; 74:2). Wellicht moeten we zowel Troje als
Atlantis in de beide steden zoeken en hebben we met een dualistisch Atlantis te maken dat niet voor niets vijf
tweelingkoningen had.  Vanaf  de  Jebel  Aqra  werden Troje  en  Atlantis  in  tijd  en plaats  naar  het  westen
verschoven alsof de Jebel Aqra een spiegel was. Ene Lucanius vergeleek Troje ook met Babylon (Scheil,
2016, p. 22). Beide steden waren uitingen van de menselijke verbeeldingskracht inzake ‘macht’ en ‘kracht’
(Scheil, 2016, p. 22). De belegering van Troje leek op die van Jericho, Babylon en het Armageddon. Toch
blijven zogenaamde intellectuelen vasthouden aan opgravingen in Hisarlik die het bewijs voor Troje moesten
leveren. Als ik Jericho noem dat noem ik de hoer Rachab die in Jozua 2 opdook. Zij was dan een blauwdruk
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voor Helena van Troje. Ook Bruce Louden wees op de overeenkomsten van Helena en Rachab (Louden,
2011, p. 108-110). Rachab was echter wel een mens van vlees en bloed. 

Ogygia en Scheria (Homeros)

In de  Odyssee van Homerus komen twee mysterieuze eilanden voor, Ogygia en Scheria. Athena noemde
Ogygia de navel van de zee (Odyssee 1.50 in Louden, 2011, pp. 125-126). De navel of het hart van de zee
komen we ook in Job 3:8; Psalm 74:3 en Jona 2:3 tegen. Het was ook Jona die in de Sheol afdaalde. Bijbels
gezien is de navel van de zee de Sheol. Dit was het dodenrijk (Psalm 30:3). We mogen dus aannemen dat
Ogygia iets met het dodenrijk te maken had. In Job 3:8 en Psalm 74:13 werd deze navel van de zee met de
draak in verband gebracht. En deze draak leek weer op Poseidon en Leviathan. Trouwens, ook Jona kwam in
een zeemonster terecht. Was Ogygia dus de Sheol? Dit is lastig om zomaar te beantwoorden. Ogygia werd
geregeerd door een dochter van Atlas die Kalypso heette (Calypso, 2007). Zij was bovendien een heks en
woonde in de zoveelste grot waarin ze Odysseus een tijd gevangen hield (Odyssee boek 5). Kalypso’s grot
was ook een beeld van de onderwereld. Bruce Louden schrijft dat de grot van Kalypso ‘thematisch’ gezien
op  de  onderwereld  leek  (Louden,  2011,  p.  132).  Opnieuw de  vraag:  welke  onderwereld?  Dit  gaan  we
uitzoeken. Als we Kalypso in de onderwereld tegenkomen, is dit dan letterlijk of figuurlijk? Deze vraag neigt
naar een andere vraag: is er leven na de dood? Als we het Atlantis mysterie willen oplossen, zullen we
moeten  nagaan  wanneer  de  Bijbel  iets  letterlijk  of  figuurlijk  bedoelt.  Deze  benadering  is  alvast  een
belangrijke sleutel voor ons onderzoek. Ogygia deed aan de Tartarus denken waarin volgens Openbaring 9
enge wezens schuilen. Volgens een andere bron was Ogygia een ‘eiland paradijs’ dat aan de ‘rand van de
wereld’ lag (Crane in Louden, 2011, p. 125). In dat geval komen we bij zowel Atlantis in het westen als bij
Babylon in het oosten uit. Een eenzame Odysseus op de kust van Ogygia deed aan Jona denken maar ook
aan Adam die in de eerste instantie alleen in de Tuin van Eden was (Od. 5.151-8 in Louden, 2011, p. 126).
Inderdaad was Babylon na de Zondvloed de nieuwe Tuin van Eden. Met dit verschil dat Odysseus op Ogygia
wellicht een hint naar de Eindtijd was. Na Ogygia kwam Odysseus op een ander eiland terecht dat Scheria
heette (Homerus,  Butler,  vert.  1900,  Odyssee boek 5).  Dit  eiland werd geregeerd door koning Alkinoos
(Homerus, Butler, vert. 1900, Odyssee boek 6). Deze naam lijkt op die van een andere dochter van Atlas die
Alkyone heette. Alkyone is net als Atlas en Maia een ster van de Pleïaden (Pleiades, 2007). Deze Pleïaden
worden evenals Orion in Job 38:31 genoemd. God maakte niet alleen de sterren maar nadrukkelijk ook hele
sterrenbeelden.  Scheria  had  meer  overeenkomsten  met  Atlantis.  Net  als  Atlantis  had  Scheria  alles  in
overvloed en ook waren de havens van beide eilanden omringd door cyclopische muren. De tempels waren
op beide eilanden aan Poseidon gewijd (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 116).  Cyclopische muren waren
mijns inziens ook een beeld van de onderwereld. Scheria en Atlantis waren identieke eilanden. De enige
verschillen tussen Scheria en Atlantis waren tijd en plaats. Maar dit heeft misschien meer met ons perspectief
te maken dan met feitelijke verschillen. In Odyssee 13 werden de Faiaken genoemd (Homeros, Butler, vert.
1900, alinea 11, 14).  In alinea 14 werden zelfs de schepen van de Faiaken genoemd. Dit  klinkt  erg als
Atlantis. In alinea 16 werden de Faiaken de bewoners van Scheria genoemd. In alinea 25 werden zowel
Kreta als Sidonia genoemd (Butler, 1900, Odyssee 13, alinea 25). Was Scheria, Kreta? Of was Kreta slechts
een blauwdruk voor Scheria? En wie waren de Faiaken? Dit gaan we uitzoeken. Het staat nu wel vast dat
Troje de voorloper van Atlantis was. Thematisch gezien waren ze identiek. Verwarrend is het dat in Odyssee
15 de Feniciërs (Kanaänieten) genoemd werden. We zien hetzelfde als in het Atlantis Epos, namelijk dat de
onderwereld en bovenwereld in hetzelfde verhaal met elkaar verstrengeld raakten. Seïr betekent ‘woestijn’
(Fatuhi, 2012, p. 208). Waarmee gezegd is dat we Atlantis tenminste in de woestijn zullen zoeken.

Geiten Eiland, Aea en sirenen

In de Odyssee komen we het mysterieuze ‘Geiten Eiland’ tegen (Butler, 1900, Odyssee 9; Od. 9.116-41 in
Louden, 2011, p. 181). Dit was een imitatie van de woestijngeiten die in Jesaja 31:12 genoemd worden. In
Odyssee 12 werd het eiland ‘Aea’ van ‘zonsondergang en zonsopgang’ genoemd (Homeros, Butler,  vert.
1900, Odyssee 12, eerste regels). Over zonsondergang en zonsopgang lezen we ook in Psalm 50:1 en 104:23.
Theologisch gezien gaat het hier over het traject van Babylon in het oosten tot aan Atlantis in het westen.
Aea was thematisch gezien hetzelfde eiland als Atlantis. Ook in boek 12 werd het eiland van de sirenen
genoemd. Met hun gezang verleidden ze eenzame kerels als ik. En in boek 12 werd het eiland Thrinakia
genoemd dat  thematisch  gezien  eveneens  met  Atlantis  resoneerde.  Hoewel  ik  niet  een  directe  link  met
Atlantis of Aea zie, denk ik dat dit eiland thematisch toch weer gelijk aan Atlantis was. Dit betekent dat we
de Odyssee van Homeros aan Plato’s Kritias kunnen koppelen. Odysseus was dan de thematische voorganger
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van Atlas terwijl Helena van Troje de voorganger van Athena was. De omzwervingen van Odysseus deden
aan de reizen van Paulus denken maar ook aan de omzwervingen van het volk Israël dat na de Exodus van
berg naar berg trok. Odysseus trok over zee; de Israëlieten trokken door de woestijn. Babylon ligt zowel in
de woestijn als via de Eufraat in zee (Openbaring 17-5).

Scylla en Charybdis

In Odyssee 12 komen we twee zeemonsters tegen die Scylla en Charybdis heetten. Uiteraard deden ze aan de
Zuilen van Hercules denken. En aan de duo-koningen en tegenstrijdigheden van Atlantis zelf. Scylla was een
zeskoppig monster. Bij zes denken we aan de zes gevleugelde paarden voor de strijdwagen van Poseidon in
diens tempel op Atlantis (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116). Mijn suggestie is dat Scylla en Charybdis,
Titanen waren. Het probleem is dat de mythe deze Titanen menselijke maskers gaf, waardoor we op een
verkeerd been gezet werden. Zowel Scylla als Charybdis als Odysseus leken op Poseidon en de Bijbelse
Leviathan (Job 41:1). Ze waren maskers van elkaar. Trouwens, deze wezens leken ook op het monster van
Loch Ness! Dat Odysseus tegen zijn soortgenoten vocht, resoneerde met de tegenstrijdigheden van Atlantis.
En ook met de opmerking van Jezus in Mattheüs 12:24-26 waarin Hij zei dat satans rijk innerlijk verdeeld is.
Als Jona's zeemonster de Sheol symboliseerde, wie of wat symboliseerden deze griezels dan? We mogen
aannemen  dat  Jona’s  zeemonster  (Leviathan?)  tenminste  van  vlees  en  bloed  was.  Dit  waren  Scylla  en
Charybdis niet.  Deze verschillen zijn belangrijk.  Nu Satan genoemd is,  komt ons onderzoek wel in erg
grimmig vaarwater terecht.

Titanomachie

Atlantis en Troje raken aan een ander epos dat Titanomachy heet. Het is niet precies duidelijk wie dit epos
schreef? Waarschijnlijk waren dit ‘Eumelos van Korinthe of Arctinus van Miletus’ (West in Bremmer, 2008,
p. 74)? Dit epos verhaalt over Zeus die tegen de Titanen vocht. Eigenlijk was het een antiek carnaval waarin
alle maskers tegen elkaar tekeer gingen. Er zijn slechts enkele fragmenten van dit epos bekend zodat we uit
moeten wijken naar een ander epos met de gelijknamige titel, de Cyclische Titanomachy. Wat ik eruit begrijp
is  dat  dit  epos  door  ene  Apollodorus  (1.1-2.5)  was  samengesteld,  aan  de  hand  van  fragmenten  uit  de
Titanomachy van Hesiodus (Bremmer, 2008, p. 75). De oorlog van Zeus tegen de Titanen deed ook weer
denken aan  de  oorlog  tussen  Atlantis  en  Athene.  En misschien  aan  de  strijd  tussen  Gog  en  Magog in
Openbaring 20:8. De Titanomachy was niet ouder dan de zesde of zevende eeuw (West in Bremmer, 2008, p.
87) en was dus jonger dan de werken van Homeros. De Titanomachy ging in elk geval niet over niet over
Genesis 1 of 2. Het ligt ook niet voor de hand dat een ondergang van Atlantis negenduizend jaar voor Plato
werd uitgebeeld. Tenslotte schreef Hesiodus over deze Titanen in zijn  Theogonie (617-719 in Bremmer,
2008, p. 74). We hadden al gezegd dat deze Titanen volgens Psalm 96:5 demonen waren.

Tartarus

Volgens de mythe was er een oorlog tussen Zeus en zijn vader Kronos die samen met de Titanen vocht. De
gevangen genomen Titanen werden vervolgens in de Tartarus geknikkerd (Il.  XIV.274, XV.225; Hes.  Th.
851; SEG 47.1442 in Bremmer, 2008, p. 79). Dit was een onderaardse gevangenis. We moeten nu heel erg
uitkijken waar we mee te maken hebben. Ogygia was een symbool van de onderwereld (Odyssee 1.50 in
Louden, 2011, p. 126). Maar was deze onderwereld hetzelfde oord als de Tartarus dan wel de Bijbelse Sheol?
Dit  zijn  zaken  die  we  uit  gaan  zoeken  om  te  achterhalen  wat  Atlantis  was.  Volgens  het  Egyptische
Dodenboek lag de onderwereld aan de horizon in het westen (Geru, 2003, spreuken 11, 18, 79, 117, 127,
137a). Was Atlantis het rijk van de zonsondergang waar de onderwereld lag? En wat was deze onderwereld
precies? In Soera 53:7 lezen we ook over deze horizon.

Apocriefe boeken

Buiten Bijbelse (apocriefe) boeken als de Koran en het Boek van Henoch of het Boek van Mormon ademen
dezelfde gnostische geest als het Atlantis verhaal. Ze negeren het Bijbelse principe van de aionische tijden
die telkens een episode in de geschiedenis afsluiten. Hierdoor werd de tijdsbepaling van Atlantis ongrijpbaar.
Om die reden was het Boek van Henoch niet door de profeet Henoch in Genesis 5 geschreven, ook al omdat
er symbolen van na de Zondvloed in genoemd werden zoals de berg Hermon waarop Johannes, Jacobus en
Petrus in Lucas 9:28 hun visioen kregen. Dit visioen was een trailer van het komende koninkrijk zodat we de
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zekerheid  hebben dat  dit  er  gaat  komen.  Van Atlantis  hebben we geen trailer.  Evenmin hebben we de
zekerheid dat het eiland ooit bestaan had. Was Plato dus een apocriefe “valse” profeet?

Atlantis in de Kabbala

Kaballa is Joodse mystiek. In een merkwaardig boek van Manly P. Hall dat The Secret Teachings of All Ages
heet,  staan merkwaardige verklaringen die moeilijk  te verifiëren zijn.  Volgens Pythagoras was er  in  het
centrum van het heelal een ‘vlammende bol’ die hij de ‘Toren van Jupiter’, ‘De Grote Monade’ of ‘het Altaar
van Vesta’ noemde (Pythagoras in Hall, 1928, p. 179). Is dit de bol die Atlas op zijn schouders droeg? Ook
Donald Trump legde in Saoedi Arabië zijn hand op een gloeiende bol (Saudi Press Agency, geciteerd in
Bondarenko, 2017). Pythagoras deelde het heelal in ‘tien’ gebieden in die door tien ‘concentrische cirkels’
uitgebeeld werden. Het begin van die cirkels was de vlammende bol (Pythagoras in Hall, 1928, p. 179).
Ergens  in  dit  heelal  was  ook  een  ‘mysterieuze’ onzichtbare  planeet  in  het  spel  die  ‘antichton’ heette
(Pythagoras in Hall, 1928, p. 179). Deze onzichtbare planeet zou de alter ego van de aarde zijn (Hall, 1928,
p. 179). In Hall’s boek volgt een vermoeiende uitleg over het woord “monade”. Het is bovendien moeilijk
om in het Nederlands te vertalen wat Pythagoras bedoelde. Een monade is zoiets als het meest volledige
“één”, (Hall, 1928, p. 185) ongeveer zoals Paulinische christenen God omschrijven. Het universum is een
monade maar de afzonderlijke delen ervan zijn ook weer monaden (Hall, 1928, p. 185). Andere namen voor
monade  onder  de  volgelingen  van  Pythagoras  waren  ‘Atlas’,  ‘Styx’,  ‘Abyss’,  ‘Tartarus’ en  ‘Toren  van
Jupiter’ (Pythagoras  in  Hall,  1928,  p.  190).  Volgens  Pythagoras  waren  Atlas,  Tartarus,  monade  en  de
vlammende bol dezelfde zaken. Deze vlammende bol was volgens Pythagoras in het centrum van het heelal.
In Plato’s Atlantis verhaal lazen we dat Atlantis ook in tien delen opgedeeld werd waarbij Atlas het grootste
deel kreeg (Plato, Jowett vert. 1892, Kritias 113-114). De Kaballa heeft ook een zogenaamde levensboom die
uiteraard een imitatie van de Boom van Leven in de Tuin van Eden is. Deze Levensboom in de Tuin van
Eden was een schaduw van Jezus terwijl de Boom van Kennis van Goed en Kwaad een schaduw van de Wet
van Mozes was. De Kabbalistische Levensboom bestaat uit tien sefirot. Later werden hier vier werelden aan
toegevoegd  (Kabbalistische  Levensboom,  z.d.).  Eén  wereld  heette  Assiah,  die  de  fysieke  wereld  is
(Kabbalistische Levensboom, z.d.). De tien sefirot lijken op de tien delen van Atlantis. En Assiah is ook een
opvallende naam. In Kritias 108 (Plato, Jowett, vert. 1892) schreef Plato dat Atlantis groter was dan Libië en
Klein-Azië  samen.  Klein-Azie  is  wat  wij  Turkije  noemen.  In  Timaeus 24 werden de Aziaten ook weer
genoemd. Doelde Plato op de Aziaten of op de volken van Assiah? De ‘Wereld van Assiah’ kende bovendien
‘tien aartsdemonen’ (Hall, 1928, p. 335). Deze tien aartsdemonen leken op de tien koningen van Atlantis. In
verband met de Kabbalistische Levensboom en de Sefirot worden ook de ‘oerwateren’ genoemd (Hall, 1928,
p. 318). De vier werelden van de Kabbalistische Levensboom werden schematisch weergegeven middels
concentrische  ringen  die  zowel  op  Atlantis  als  op  Babylon  leken  (Hall,  1928,  p.  334,  figuur:  Het
Kabbalistische Schema van de Vier Werelden). Voor een leek als ik valt er nauwelijks een touw aan vast te
knopen. Er wordt ook over ‘ringen’ en ‘vijftig poorten’ gerept (Hall, 1928, p. 337). Dit is precies wat we van
Atlantis en Babylon verwachten. De ‘Sefirotische Boom’ bestaat uit ‘tien globes’ die in ‘drie kolommen’ zijn
onderverdeeld. Er is duidelijk een middelste kolom met links en rechts zijkolommen (Hall, 1928, p. 338). Dit
is  ook  hoe  Isis  alias  Athene  soms  werd  afgebeeld,  staande  tussen  twee  pilaren  die  de  ‘pilaren  van
tegenstellingen’ genoemd werden (Hall, 1928, p. 114). Dit is exact hoe we tegen de Zuilen van Hercules
kunnen aankijken. Ze stonden als spiegels tegenover elkaar en symboliseerden mijns inziens de polarisatie in
de  Westerse  wereld  van  de  Eindtijd.  Kabbala  klinkt  als  een  samenvoeging  van  Kaäba  en  Allah.  We
herkennen er ook het woord Qibla in. Mijn probleem met een Kabbala Atlantis is dat een eventueel fysiek
Atlantis op deze manier vergeestelijkt wordt.
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Troonrede

Volgens Plato lag Atlantis in het westen in zee. Weinigen kwamen op het idee dat hiermee de onderwereld
bedoeld werd waarvan volgens het Egyptische Dodenboek, Osiris de leider was (Geru, 2003, spreuken 11,
18, 117, 127, 137a). Osiris was daarmee dezelfde afgod als Poseidon. Onderzoekers projecteerden Atlantis
op de meest uiteenlopende eilanden. Met als gevolg dat elk willekeurig eiland op aarde voor Atlantis in
aanmerking kwam. Recent was het Dr. Rainer Kühne die het Bijbelse Tarsis in  1 Koningen 10:22 aan de
mysterieuze naam “Tartessos” in Andalusië koppelde, om precies te zijn aan het Nationaal Park Doñana
(Kühne, 2011). In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw waren het Adolf Schulten en Helena Maria
Whishaw die Atlantis aan Tartessos in Andalusië koppelden. Mevrouw Whishaw schreef haar boek over
Atlantis in Andalusië. Niemand weet zeker of Tartessos een ‘rivier’, ‘stad’, of een gebied of zelfs een ‘natie’
was (Ecob, 2017, alinea 14). We zullen zien dat Tarsis heel ergens anders lag en nog steeds ligt. Op het
internet is Atlantis aanwezig op twee prikborden:

http://atlantisrisingforums.proboards.com/ en http://atlantisonline.smfforfree2.com/.  

Op het eerste forum noemt ene Atalante de zoveelste afgod die “Reshef” heette en de afgod van de Hyksos
was (Atalante, 2019, derde reactie op rich & knakker).  Niemand weet wie de Hyksos precies waren: de
Filistijnen of Edomieten. In weer een andere bron staat dat deze afgod mogelijk uit het ‘derde millennium’
voor  Christus  stamt  (Gale,  2005).  Dit  is  onmogelijk  aangezien  de  afgoden  pas  vanaf  Babylon  na  de
Zondvloed het levenslicht zagen. Zeker de Egyptische afgoden dateren van een latere periode zoals uit de tijd
van Jozef of Mozes. Mozes leefde pakweg 1500 jaar voor Jezus. Waar het me nu om gaat is dat religie af en
toe de discussies over Atlantis binnen sluipt. Tot nog toe zijn de Atlantis discussies vooral gefocussed op
archeologische vondsten op de zeebodem. Toch kunnen ook archeologen niet om de religieuze tint van het
Atlantis  verhaal  heen.  Mijn suggestie  is  dat  Atlantis  helemaal  geen archeologisch maar  uitgerekend een
theologisch verhaal is. Een theologisch verhaal dat bovendien ingewikkelder in elkaar steekt dan we denken.
Dit boek volgt daarom een theologische analyse in plaats van een beschouwing over de zoveelste opgraving
op de zeebodem, ergens ter wereld. De ruïnes die we telkens op de zeebodem tegenkomen zijn mijns inziens
Atlantis “Look-alikes” en herkenbaar aan het Baäl-Tzafon/Zeus aura dat over zulke ruïnes sluiert.

Troonrede

Luistert u weleens naar de Troonrede? Ik niet want we horen toch steeds dezelfde kletspraatjes. We moeten
sociaal zijn, de buit moet eerlijker verdeeld worden en we moeten omzien naar mensen die het moeilijk
hebben. Tegelijk wordt via ingewikkelde berekeningen uitgelegd dat iedereen het beter krijgt. Dit gelooft u
toch zelf niet? Politiek is de kunst van het zand in de ogen strooien bij de achterban. Ik denk dat Homeros en
Plato ook zoiets deden toen ze respectievelijk hun Troje en Atlantis Epos de wereld in slingerden. Er is
namelijk iets bizars aan de hand met de beide verhalen. De hoofdrolspelers waren in beide gevallen geen
mensen. Wat ze wel waren laat ik nu even in het midden. We mogen best alert zijn als we lezen dat Athene
door Cecrops gesticht was. Of – wat – als we lezen dat Rome door twee broers, Romulus en Remus gesticht
was. Mijn geschiedenisleraar zei dat dit volgens de mythe zo gebeurd was. Maar hij zei er nooit bij wat hij
precies met “mythe” bedoelde. Romulus en Remus waren geen mensen maar opnieuw titanische wezens of
eigenlijk demonen. Er was geen Helena van Troje. Ze was een dochter van Zeus (Helena (mythologie), z.d.).
Troje was in essentie een burcht maar dat was het denkbeeldige paleis van de Kanaanitische afgod Baal
Tzafon op de berg Tzafon (Jebel  Aqra)  ook.  Net  zoals  de stad Henoch voor  de Vloed een burcht  was
(Genesis 4).  En de Stad van David was volgens  Psalm 48:13 een burcht.  Als we Zeus aan Baal Tzafon
koppelen (Matheny, 2011-a, p. 138) dan koppelen we Helena en Athena aan Anath, de zus van Baäl. In de
Bijbel was ze Astarte de godin van de Sidoniërs (1 Koningen 11:5). Sidon was inderdaad de aanvankelijke
hoofdstad van Kanaän maar de rol werd laten overgenomen door Tyrus. Archeologen namen door de tijd
heen een dominante positie in, in de zoektocht naar Atlantis. Dit is volkomen onterecht. Het wordt tijd dat
niet alleen de mythe op zijn plaats wordt gezet en de hoofdrolspelers ontmaskerd worden. Maar ook dat
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theologen zich met Troje en Atlantis bemoeien. Het mysterieuze woord Tzafon “noorden”, “middernacht”
speelt  een centrale rol in zo’n nieuwe discussie. De Troonredes van Homeros en Plato hebben ons lang
genoeg zand in de ogen gestrooid.

Kip en ei dilemma

Was de mythe er eerder of Genesis? In Genesis 1 missen we elk spoor van de mythe of van polytheïsme. En
dus  was  Genesis  er  eerder.  Bovendien  was  Genesis in  zogenaamde  toledot  vastgelegd.  Toledot  zijn
schriftelijke ooggetuigenverklaringen met de naam van de afzender er onder. Adam schreef de eerste toledot.
Jawel, hij werd direct aan het werk gezet en kon schrijven. En hij werkte met Linux Mint. De mythe kent
zo’n systeem van continue schriftelijke overleveringen niet en begon in alle gevallen na de Zondvloed. Het
Atlantis  verhaal  was in de eerste instantie gebaseerd op mondelijke overlevering.  Plato had het  Atlantis
verhaal van Solon gekregen die op zijn beurt het Atlantis verhaal van een priester in Saïs (Nijldelta) had
gekregen. Tenminste, als we Plato mogen geloven. De Bijbel verklaart zichzelf. Wie het boek van Dr. P. A.
Elderenbosch,  Het Evangelie als Uitlegging van Het Oude Testament (1986, Boekencentrum, Den Haag)
kent, snapt dat Jezus de vervulling van de voorzeggingen in het Oude Testament was. Jezus vergeleek zich in
Mattheüs 12:40 met Jona en in Lucas 11:31 vergeleek Hij zich met koning Salomo. Nergens lezen we dat Hij
zich met Odysseus, Atlas, Agamemnon of Paris vergeleek. Het hiernamaals in  het Egyptische Dodenboek
ging totaal langs de Israëlieten van de Exodus heen, ondanks dat ze er met de neus bovenop zaten. Pas
vijfhonderd jaar later verklaarde koning Salomo in  Prediker 9:5 dat de doden niets weten en er dus geen
hiernamaals is. De Hebreeuwse Sheol – het dodenrijk – is volstrekt iets anders dan een hiernamaals dat
typisch iets uit de mythe is. De Bijbel preekt een fysieke opstanding uit de dood en geen hel en verdoemenis.
Het begrip hemel is iets ingewikkelder uit te leggen en wil ik hier even parkeren. Mogelijk had de Python
geest  in  Handelingen 16:16  Plato  beïnvloed.  Deze  geest  kon in  de  toekomst  voorspellen.  Van Eindtijd
Babylon  en  Jeruzalem  maakte  hij  een  mysterieus  eiland  Atlantis.  Het  kan  zijn  dat  de  Odyssee later
geschreven was dan we denken en dat Homeros Jesaja 63 nog heeft meegepikt. In Odyssee 13 lezen we hoe
Odysseus in bloed doordrenkt tussen zijn neergeslagen vijanden staat (Odyssee 13.395, 22.402 en 23.408 in
Louden, 2011, p. 297). In Jesaja 63 lezen we hoe Jezus in een met bloed doordrenkt gewaad uit Edom komt
om zijn opmars naar Jerzualem te maken.  Het  beeld van Jezus aan het kruis wordt  bij  Zijn terugkomst
afgewisseld door een nog gruwelijker beeld van Jezus die een met bloed doordrenkt gewaad draagt. Mogelijk
had Homeros nog iets van deze voorzegging meegekregen. Ingewikkelder wordt het als we de mythe van de
argonauten erbij halen. In deze mythe speelden ene Jason en Pelias een hoofdrol. Pelias en Jason klinken erg
als Paulus en Jason die we in Handelingen 17 tegenkomen. Bovendien maakte Homeros in de Odyssee een
slag naar de Argonauten mythe. De afdaling van Odysseus in de onderwereld werd in het Grieks aangeduid
met het woord ‘catabasis’ (Louden, 2011, p. 197). Deze afdaling werd in de Odyssee gelijk geframed met de
Argonauten  mythe  (Od.  6-12;  11.225-329  in  Louden,  2011,  p.  197).  In  de  Hades  onderwereld  van  de
Odyssee vroeg Odysseus ene Teiresias om advies. De afdaling van Odysseus in de Hades was ondergeschikt
gemaakt aan deze ‘raadpleging’ (Louden, 2011, p. 199). De naam Teiresias leek zoals gezegd op Tarsus waar
Paulus vandaan kwam. Een andere hoofdrolspeler in Odyssee 10 die Kirke heette noemde Teiresias bijster
intelligent of zeer bewust (Od. 10.492-5 geciteerd in Louden, 2011, p. 201). Vanuit het boek Prediker weten
we dat de doden geen bewustzijn hebben. Homeros draaide de boel dus om. Maar de stille hint naar de hoge
intelligentie van Paulus (Handelingen 26:24) is in  Odysseus 10 aanwezig. Inderdaad kan het zijn dat de
mythe als een nieuwe serpent op Gods’ openbaringen vooruit liep.

Hoe kon dit? In Efeziërs 1:4 lezen we dat God de gelovigen (ecclesia) al voor de nederwerping van de wereld
uitgekozen  had.  Deze  nederwerping  vond  misschien  in  Genesis 3:17  plaats  toen  God  de  aardbodem
vervloekte vanwege de misstap van Eva. God liet zich hier niet verrassen. Hij had hemel en aarde geschapen
en zou zich nooit door een ellendig rotbeest als een slang laten verrassen. God had de serpent niet hoeven te
scheppen en Hij  had ook de Boom van Kennis  van Goed en Kwaad niet  hoeven te scheppen.  Hij  had
trouwens Adam en Eva ook niet hoeven te scheppen. God wist wat er op stapel stond. Adam en Eva moesten
kennis maken met het kwaad en zodoende de wijde wereld in trekken. Als God voor Genesis 3:17 inderdaad
mijn leven vastgesteld had  dan wist Hij ook al dat ik dit boek schreef. De mythe was dus na de Zondvloed
een vervolg op de leugen in Genesis 3:3-4: “u zult niet sterven”. Een hiernamaals paste prima in zo’n mythe.
Marduk  van  Babylon  en  Dagon  van  de  Filistijnen  waren  de  nieuwe  incarnaties  van  de  serpent.  Toen
Abraham in Kanaän kwam was er al een vorm van Baäl en Astarte verering. Toen Jozua Kanaän binnentrok
idem. Toen Paulus in Athene kwam was hij verpletterd door de afgoden verering. De Baäl religie liep dus op
het evangelie vooruit en hoe zuur het ook klinkt, brak soms het ijs voor het evangelie. Was er geen Heracles
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mythe in Griekenland geweest dan had het evangelie er moeilijk een poot aan de grond gekregen. Als de
Baäl religie op het evangelie vooruit liep, liep de mythe dan ook op het evangelie vooruit? Of waren de
mythe en Baäl religie in grote lijnen van hetzelfde laken een pak? Ik heb hier lang over nagedacht. Ik zie wel
een scenario voor me waarin de mythe met allerlei symbolen voorging en zelfs een apocalyps schetste. Zo
bedacht de mythe een fictief hemels paleis op de Berg Tzafon dat in een later stadium elders uitgroeide tot
Troje, Atlantis en Asgard. Waarna de Bijbel deze symbolen condenseerde in bijvoorbeeld Eindtijd Babylon.
Toen Kaïn,  Abel  doodsloeg had God Set  al  in gedachte.  Toen Plato Atlantis  noemde had God Eindtijd
Babylon al in blauwdruk klaar. Overigens leefde Plato wel laat genoeg om de voorzeggingen in Jeremia 51
aangaande Eindtijd Babylon mee te pikken.

De Bijbel had de mythe niet nodig om tot een doorlopend verhaal te komen dat bij een apocalyps eindigde.
In de mythe lezen we niets over de Joden die het evangelie bleven afwijzen waarna het evangelie naar de
heidenen ging met als klapstuk een apocalyps die in de verre toekomst plaats zou vinden. Israël is sowieso de
grote afwezige in de mythe daar waar de Feniciës (Kanaänieten) in de Odyssee nog wel genoemd werden. De
Bijbel had de mythe niet nodig maar condenseerde deze wel. Als academici beweren dat de Bijbel symbolen
uit de mythe jatte dan betekent dit dat de Bijbel geen geschiedenis van het Joodse volk beschrijft maar knip
en plakwerk van de mythe was. Merkwaardig dan dat Jezus niets over Heracles, Gilgamesj of Helena zei
terwijl Hij wel de aartsvaders en profeten noemde zoals Abraham, Salomo, Jesaja en Jona. De Bijbel mag
dan symboliek met de mythe gemeen hebben, de verschillen zijn er ook. De helden in de mythe zijn echte
stoere helden. De hoofdrolspelers in de Bijbel worden met hun fouten genoemd. David vermoordde zelfs
Uria, de man van Bathseba (2 Samuël 12). Koning Salomo had alles wat zijn hartje begeerde, inclusief een
leven zonder oorlogen. Toch ging hij vreemd en wilde hij steeds meer vrouwen neuken. Hij legde het volk
zware belastingen op. God had dit al voorzien en antwoordde met de deling van Israël en Juda. De mythe
kent  het  hiernamaals  terwijl  de  Bijbel  een fysieke opstanding preekt.  Dit  is  misschien wel  het  grootste
verschil. De Bijbel kent het systeem van de aionische tijden waar de mythe aan voorbij ging. In de mythe is
nooit duidelijk wanneer iets gebeurde. In de Bijbel kunnen we dankzij de toledot en de zeventig jaarweken
van de belangrijkste gebeurtenissen narekenen wanneer ze plaatsvonden.  Als er  in de tweede aion geen
eilanden waren dan was er alvast geen Atlantis. Hooguit was de stad Henoch een blauwdruk voor Atlantis.
En zoals gezegd waren de helden van de mythe geen menselijke wezens. Alle discussie houdt dan eigenlijk
op. De serpent in Genesis 3 werd een “nachash” genoemd en was een lichtwezen dat de Morgenster Jezus
(Numeri 24:17; Openbaring 22:16) al imiteerde. Genesis 3 is bovendien een inversie waarbij de nachash in
vers 1 en de cherubim in vers 24 spiegelbeelden van elkaar waren.  Jeremia 50 en 51 dat over de val van
Eindtijd Babylon gaat,  waren ook inversies.  Het  boek  Openbaring is  een inversie van  Genesis.  Wat als
Nimrods’ Babylon in  Genesis 11 aan de Eufraat begon en in  Openbaring 17-18 als Atlantis eindigt? De
mythe kon inderdaad vooruit lopen op de openbaring van Jezus. Met deze kanttekening dat God hier al van
voor de aionen (Johannes 9:32) op geancticipeerd had. Hij wist bij voorbaat al dat Hij het mythische Atlantis
in de aardse stad Babylon ging condenseren. Direct na de Zondvloed op de berg Ararat sloot God een nieuw
verbond met mens en dier (Genesis 9:8-10). Het nieuwe verbond begon opnieuw met monotheïsme. Gods’
verbond was er dus eerder dan de mythe. Bij hoe absurd we de mythe verder invullen in de vorm van een
vooruitlopend plan van satan waarin Atlantis en de moderne techniek al voorzien was, zullen we dit eerste
verbond van God met Noach niet uit het oog verliezen. God sloot dit verbond niet voor niets. Hij wist allang
wat er over honderd jaar aan de oever van de Eufraat op stapel stond. In Jesaja 21:1 lezen we een cryptische
omschrijving  van  de  woestijn  in  de  zee.  De  legers  van  deze  wildernis  in  de  zee  gingen volgens  deze
voorzegging in de Negev tekeer. Dit was het leger van Nebuchanedzar van Babylon dat tegen Egypte tekeer
ging. En ja, Israël lag op de route en werd ook onderschept. Een woestijn in de zee is precies wat Babylon is.
Atlantis zullen we in de woestijn moeten zoeken. In  Odyssee 12 wordt ook een woestijneiland genoemd
(Homeros, Butler vert. 1900, boek 12, alinea 28). Het Akkadische woord ‘seri’ betekent woestijn (Hanna-
Fatuhi, 2012, p. 208). De naam Scheria resoneert hiermee. Scheria in  Odyssee 5-6 was thematisch gezien
identiek aan Atlantis. We zullen Atlantis niet in zee maar in de woestijn zoeken. In Job 37:22 staat dat het
goud uit het noorden werd aangevoerd. Aangezien er veel goud op Atlantis was (Kritias 116) mogen we dit
“noorden” in de gaten houden. In Psalm 48:2 werd Tzafon met “noorden” vertaald. Theologisch gezien was
het noorden Babylon (Jeremia 46:10). Haar legers vielen vanuit het noorden Jeruzalem binnen. Het goud van
Atlantis kwam uit Babylon. Of het goud hier daadwerkelijk gedolven of hier slechts gezuiverd werd, is me
niet duidelijk.
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Fakkels

Atlantis werd tot nu toe eenzijdig archeologisch benaderd. Werd er ergens een ruïne onder water gevonden
dan volgde er snel een “Atlantis gevonden” reflex. Hoe voorbarig hebben we op Atlantis gereageerd door er
eenzijdig  een  archeologisch  verhaal  van  te  maken.  Wetenschappers  claimden dat  Atlantis  en  Troje  hun
domeinen waren. Andere invalshoeken deden niet ter zake. Het wordt tijd dat de fakkel van Atlantis aan de
theologen wordt  doorgegeven en dat  de innerlijke tegenstrijdigheden en het  dualisme van Atlantis  beter
belicht worden.
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Deel III

De Wereld van de Voortijd

2 Petrus 3:6

de zoektocht naar
een dualistisch Atlantis
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Episode 1

De Eerste Aion
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Parameters

Objectief onderzoek?

Hoe gaan we Atlantis aan de hand van de Bijbel identificeren? Wetenschappers doen nogal gewichtig over
hun objectieve onderzoeksmethoden. Maar waarom kwamen Atlantis onderzoekers altijd vanzelfsprekend bij
een eiland uit? Wie zegt dat Atlantis een eiland in letterlijke betekenis was? Zelf had ik aanvankelijk Tarsis in
het vizier dat in Ezechiël 38:13 vermeld staat. Maar Ezechiël 38:13 ging over de Eindtijd en niet over een
grijs verleden. Dat ik vervolgens Eindtijd Babylon in het vizier kreeg geeft aan hoe objectief ik te werk ging
en hoe objectief de Bijbel ook is.  Volgens de wetenschap waren alle (grotere) eilanden in een bepaalde
periode van de aardse geschiedenis gevormd. Het maakt dan niet veel uit of Atlantis, Kreta, Tasmanië of
IJsland was. Volgens de Bijbel was de huidige wereld na de Zondvloed gevormd. Eindtijd Babylon is geen
resultaat  van  geologische  processen  maar  van  mensenwerk.  Babylon,  Tyrus  en  zelfs  Kreta  hadden  een
duidelijke rol in de Bijbelse geschiedenis. Eindtijd Babylon zal de wereld in slavernij storten en de mensen
dronken  maken  (Jeremia 51:7).  Een  willekeurig  eiland  maakt  geen  mensen  dronken.  Een  willekeurige
beschaving  op  een  willekeurig  eiland  maakte  ook  geen mensen  dronken.  Een  hoge  beschaving  op  een
willekeurig eiland zoals Papua Nieuw-Guinea was niets anders dan een hoge beschaving op een willekeurig
eiland. Eindtijd Babylon verhoudt zich tot Nimrods Babylon en is de directe tegenspeler van Jeruzalem. Een
willekeurig eiland Atlantis is geen tegenspeler voor Jeruzalem. Alle eilanden hebben in grote lijnen een
gelijke ontstaansgeschiedenis. Eindtijd Babylon is mensenwerk en volgens  Openbaring 17:1-5 tevens een
geheim. Ik zie niet in waarom de Bijbel geen objectieve maatstaf kan zijn zolang de wetenschap Atlantis
telkens aan een letterlijk eiland koppelt. In E.W. Bullingers’ meesterwerk Numbers in Scripture (1921) lezen
we meer over de systematiek in de Bijbel. Deze systematiek is een goddelijk ontwerp. Aan het eind van dit
onderzoek borrelde er nog een andere conclusie in me op. De beide Zuilen van Hercules waren mogelijk een
hint naar het feit dat er twee Atlantissen in het spel waren. Hiermee bedoel ik niet Lemuria maar gewoon
zoals ik het schrijf, twee Atlantissen. Aangezien Israël volgens  Psalm 2 middenin de volkerenzee ligt kon
Jeruzalem evengoed Atlantis zijn. In Psalm 93:4 lezen we dat ook de stem van Jezus als vele wateren klinkt.
In de Eindtijd wordt de tempel van de antichrist in Jeruzalem opgericht. Hierin plaatst de antichrist zijn beeld
(Mattheüs 24:15) net  zoals  het  beeld van Poseidon in de tempel op Atlantis  stond.  We mogen Eindtijd
Jeruzalem zeker in de gaten houden als een optie voor Atlantis.

Atlantische evolutie

De manier waarop Atlantis benaderd wordt doet aan de evolutieleer denken. Volgens de evolutieleer stamt de
schepping van de trilobiet  af.  Kangoeroe’s,  giraffen,  mensen en rupsen danken alle hun bestaan aan de
trilobiet die zich van geen kwaad bewust is. De mens stamt vervolgens van de aap af. Waarom de ene mens
balletdanser, de andere mens piloot en weer een ander accountant wordt, heeft volgens de evolutieleer met de
aap te  maken.  Dat  ene eiland Atlantis  van Plato werd ook steeds  letterlijk  geïnterpreteerd door  diverse
onderzoekers. Nooit werd de vraag gesteld of het om een letterlijk, een figuurlijk of zelfs een kunstmatig
eiland ging. Diverse locaties kwamen voor Atlantis in aanmerking. Al deze opties bestonden ad hoc naast
elkaar en hadden geen onderlinge relatie. We zouden verwachten dat als Atlantis onderzoekers objectief naar
Atlantis zochten, ze in grote lijnen tot dezelfde conclusies kwamen. In de Bijbel waren Edom, Gaza, Kreta,
de Nijldelta, Tyrus en Babylon aan elkaar gerelateerd. Ze vormden een web waarin Israël steeds verstrikt
raakte. Onderzoekers kwamen met hun objectieve onderzoeksmethoden vreemd genoeg altijd bij een fysiek
eiland uit, waarbij de locaties flink van elkaar verschilden. Was Atlantis wel een fysiek eiland? Als het aan de
westelijke horizon lag die de westelijke dimensie van Tzafon was dan was dit de plaats waar de zon onder
ging (Psalm 50:1). Was Atlantis de onderwereld? Was Atlantis dezelfde plaats als waar Odysseus naartoe
voer toen hij de profeet Tereisias wilde raadplegen? Sommige spreuken in het Egyptische Dodenboek wijzen
in deze richting, zoals de spreuken 11, 18, 79, 117, 127, 137a (Geru, 2003). In Soera 53:7 lezen we ook over
deze horizon.
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Systematiek

Het vereist systematisch denkwerk om Atlantis aan de Bijbel te koppelen. Voor deze systematiek noem ik
veertien parameters: 1. de aionen (lange perioden van tijd), 2. de toledot (geslachtsregisters), 3. een negatieve
spanning met Israël, 4. doel en doelgroep, 5. Babylon als de hoofdstad van elk wereldrijk, 6. de ondergang
van Tyrus, zoals beschreven in  Ezechiël 26-28, 7. de dimensies van Tzafon, 8. Edom, 9. een chiastische
inversie  structuur,  10.  spiegeling,  11.  zonsopgang  en  zonsondergang,  12.  symboliek,  13.  de  “nachash”
serpent, 14. letterlijk versus figuurlijk, 15. Innerlijke tegenstrijdigheden en dualisme, 15. Jeruzalem, 16. Het
laatste Wereldrijk in Daniël 2 & 7, 17. Tarsis, 18. Eindtijd Jeruzalem, 19. de Stad Henoch in Genesis 4, 20.
De Tuin van Eden, 21. Kreta, 22. Gaza, 23. de sfinx, 24. de Tartaros, 25. de sheol, 26. het Meer van Galilea
en Dekapolis.

1. De Aionen

De meeste lezers zullen het woord aion niet kennen, zodat ik al een korte introductie gaf. Dit woord is zeer
belangrijk voor ons onderzoek. Moderne Bijbels gebruiken te pas en te onpas het woord eeuwig, zelfs als er
meervoud mee bedoeld wordt.  In het  uiterste geval  wijken ze uit  naar het  woord “wereld”.  Maar in de
grondtekst van de Schrift zult u vaak het woord aion, aionisch of aionen tegenkomen (Hebreeuws, “olam”)
(Efeziërs 3:9, 11). Aionen zijn lange perioden, hoewel de eerste aion waarschijnlijk kort duurde. De Bijbel
kent vijf aionen waarlangs Gods plan ontvouwd wordt (Evely, 2003, hoofdstuk 4; Kirk, 1984). God schiep
deze vijf aionen die samen de tijd vormen als een domein dat buiten Zijn eigen eeuwigheid bestaat. Slechts
in de aionen kon Hij de zonde en dood toelaten. Beide waren het contrast voor de ontwikkeling van de
mensheid die na het Paradijs van Eden ook het kwaad moest leren kennen. De eerste twee aionen speelden
zich voor de Zondvloed af en duurden samen 1651 jaar (Piet, 2015-g). Dit lijkt een raar getal maar tot aan de
roeping van Abram uit Haran krijgen we een rond getal van 2000 jaar. Na de Vloed brak onze huidige, derde
aion aan, waarin Jezus gekruisigd werd. Onze derde aion duurt ruim 4000 jaar.  De eerste drie aionen –
inclusief onze aion – duren in totaal zesduizend jaar (Piet, 2016-j). Ik wil hier een kanttekening bij plaatsen.
Het is mogelijk dat onze derde aion na de zesduizend jaar nog een generatie uitloopt (Mattheüs 24:34).
Waarna de vierde aion begint. Het kan ook zijn dat onze derde aion bij de geboorte van Abraham begon. Als
u maar snapt dat de Bijbel met aionische perioden werkt die als panelen naast elkaar staan. Na de zesduizend
jaar die in de Eindtijd (Verdrukking) culmineren begint het zevende millennium (Piet, 2016-e). Zoals gezegd
kan onze derde aion nog wat uitlopen. Maar het zevende millennium is dan al wel begonnen. Voor ons is
duizend jaar een lange tijd. Maar voor God is duizend jaar als een dag (Psalm 90:4; 2 Petrus 3:8). Atlantis
moet dus ergens in een aion passen en een duidelijke functie in de betreffende aion hebben. De vierde aion
die na ons komt, duurt waarschijnlijk duizend jaar (Openbaring 20:4-5). Maar de vijfde aion zal erg lang
duren, vele duizenden jaren (Openbaring 21). Deze vijfde aion is totaal anders dan de voorgaande aionen. In
de nieuwe wereld zullen geen oceanen meer zijn. En bovendien zullen alle ongelovigen uit de dood opstaan
om geoordeeld te worden. Dit gebeurt dus in een voor hen volkomen vreemde wereld. Of ze worden aan het
einde van  de  vierde  aion uit  de  dood opgewekt  en  geoordeeld.  Wat  opvalt  is  dat  de  aionen elkaar  als
verschillende  panelen  opvolgen en  dat  ze  telkens  abrupt  met  een  crisis  eindigen.  De  Zondvloed kwam
plotseling en het water steeg zo snel dat God zelf de deur van de Ark moest sluiten omdat Noach dit niet
meer kon. Zo zal onze aion ook abrupt eindigen (Mattheüs 24:41-42). Mattheüs 24:41-42 speelt zich mijns
inziens een generatie na de Eindtijd af.  Dit moment wordt de voleinding van de aion genoemd, dat een
tweede climax na de Eindtijd is. De woorden aion en aionisch staan ‘199’ keer in de grondtekst van het
Nieuwe Testament (Evely, 2003, p. 20). Voorbeelden van aion in het enkelvoud staan in  Galaten 1:4;  1
Timotheüs 6:17:  2 Timotheüs 4:10;  Titus 2:12.  In moderne vertalingen van  Mattheüs 12:32 is aion zelfs
foutief  vertaald met “wereld”.  Maar aion staat  ook vaak in het  meervoud,  zoals in  Hebreeën 1:2;  11:3;
Efeziërs 3:11 en 1 Timotheüs 1:17. Aion kan dus niet “eeuwig” betekenen, tenzij figuurlijk. Het woord aion
sluit  alvast  het  bestaan van een eeuwige hel  uit.  In  2 Korinthe 4:4 wordt  satan de heer  van deze aion
genoemd. Zou er “eeuwig” worden bedoeld, dan liep het niet best af voor de schepping. Er was trouwens ook
“iets” voordat de aionen begonnen (2 Timotheüs 1:9-10; Titus 1:1-3; 1 Korinthe 2:6-8 in Evely, 2003, p. 34).
Wat dit precies voor situatie was voordat de tijd bestond weet niemand. Het gaat onze pet te boven. Een
groot deel van de verwarring rondom Plato’s Atlantis epos, komt ook door het feit dat Plato geen onderscheid
tussen de aionen maakte. Zodoende konden Bijbelse symbolen gemakkelijker gespiegeld worden vanuit de
toekomst naar een grijs verleden. In apocriefe boeken als de Koran en het Boek van Henoch komen we de
aionen ook niet tegen. Atlantis lijkt op een Winzip eiland waarin allerlei imitaties van Bijbelse symbolen
tegelijk verpakt waren. Van de Tehom in Genesis 1:2 tot de Zondvloed, tot de watervloed in Exodus en tot de
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apocalyps  van  de  Eindtijd,  zaten  alle  symbolen  tegelijk  in  hetzelfde  bestand  verpakt.  Als  we  ze  dan
uitpakken, gaat het ons duizelen. Een Engelstalige uitleg over de aionen is van Joseph E. Kirk (Kirk, 1984).
Een goed leesbaar boek over deze materie is  At the End of the Ages van Bob Evely (Evely, 2003). Naast
aionen zijn er ook nog bedelingen. Sinds Paulus zitten we in een tijdperk van genadebedeling terwijl we ook
nog steeds in de derde aion leven. Een andere overeenkomst met Atlantis: zoals de aionen een begin en een
eind hebben zo begint Atlantis misschien ook in een ondeelbaar moment in Mattheüs 24:25 terwijl het enkele
jaren later volgens Openbaring 18:10 binnen een uur tijd ten onder gaat. 

Horizon

Dr. Helena Maria Keizer schreef in haar proefschrift, Life, Time, Entirety : a study of Aiōn in Greek literature
and philosophy, the Septuagint and Philo, dat de volgende aion onze huidige derde aion ‘volledig vervangt’
en al als een ‘nieuwe horizon van het leven’ aanwezig is (Keizer, 1999, p. 252). Dit is logisch want tussen de
aionen zitten  in  feite  horizonten.  Was  Atlantis  ook zoiets?  Was het  eiland een  horizon die  tussen  twee
werelden of zelfs aionen bestond? Of moeten we het zo zien dat Atlantis door de aionen heen een traject
aflegde en ook in geografisch opzicht van hot naar her reisde? Atlantis begon “ergens” en eindigt “ergens”.
Wat ik uit de woorden van mevrouw Keizer begrijp is dat de gnostiek het woord aion ook gebruikte voor het
aanduiden van de zeven wereldtijdperken (Lampe in Keizer, 1999, p. 252). Mevrouw Keizer schrijft verder
dat het Griekse woord aion in de Bijbel overeenkomt met het Hebreeuwse woord ‘olam' (Keizer, 1999, p.
252). De nieuwe manier waarop Jezus en Paulus het woord gebruikten, duidt op de betekenis van een (lange)
afgebakende periode in plaats van een eeuwigheid (Keizer, 1999, p. 252).  Maar een aion is meer dan dat. Het
woord  duidt  op  een  periode  die  ‘betekenisvol’ is  (Keizer,  1999,  p.  251).  Aionen  zijn  dus  niet  zomaar
tijdspanelen die naast  elkaar staan.  Ze hebben ook een betekenis en gaan over een specifieke ordening.
Behalve deze vijf aionen zijn er ook zeven bedelingen in Gods plan (Knoch, z.j.-a, commentaar bij  Judas
14). Voor zover ik het kan zien, zijn deze bedelingen minder relevant voor ons onderzoek. Maar ze maken
het beeld van de aionen wel compleet. In sommige gevallen hanteert de mythe vier of vijf tijdperken in plaats
van de vijf genoemde aionen (Godwin, 2011, ch. 11, The Four Ages, passim). Zo was er Hesiodus die in zijn
boek  Werken  en  Dagen de  goud-,  zilver-,  brons-,  en  ijzertijdperken  noemde,  gevolgd  door  een
‘heldentijdperk’ (Hesiodus  in  Godwin,  2011,  p.  298).  Dit  is  een  compleet  andere  indeling  dan  die  wij
hanteren. Nu gaat het om de vraag in welke aion we Atlantis kunnen traceren? Als we dat weten, dan zijn we
al een heel stuk verder. Maar net als in het verkeer moeten we goed opletten waar we rijden en waar we naar
zoeken. Een eenzaam eiland voor de kust van Gibraltar zullen we in de eerste twee aionen waarschijnlijk niet
vinden. Volgens Petrus was de wereld van de voortijd compleet weggevaagd (2 Petrus 3:6). Dit betekent dat
niet alleen de Straat van Gibraltar maar de hele wereld na afloop een modderpoel was. Atlantis was even
mysterieus als de hogepriester van Salem die Melchizedek heette en in de tijd van Abraham leefde. Nog een
laatste  opmerking  hierover:  als  ik  “Poseid-aion”  zeg  dan  begrijpt  u  waar  ik  naartoe  wil  met  mijn
onderzoek…

Voor en na de aionen

Er blijven een paar vragen over. Wat was er voor de eerste aion toen Adam geschapen werd en wat is erna?
Het antwoord is simpel: God. In de Bijbel wordt op een paar plaatsen naar de beginsituatie van voor de
eerste aion verwezen toen er nog geen tijd was (Timotheüs 1:9-10; Titus 1:1-3; 1 Korinthiërs 2:6-8 in Evely,
2003, p. 34).  Zo zal er ook een eindsituatie na de vijfde aion zijn waarin er  geen tijd meer is.  Nou ja,
helemaal zeker weten we dit niet. Misschien komt er na de vijfde aion, Aionen deel II? Het was Paulus die
een tipje van de sluier oplichtte in  1 Korinthiërs 15:20-28. We lezen hier over de eindsituatie waarin God
“alles in allen” zal zijn. Wat dit precies inhoudt, weten we niet. Wat was er voor God? Antwoord: niets. Met
ons aionische verstand kunnen we de eeuwigheid niet vatten. Daarom schiep God de aionen. Dit deed Hij
voor ons.

2. De Toledot

Een ander belangrijk woord is “Toledot”. Dit zijn geslachtsregisters van de eerste mensheid (Piet, 2015-a). In
deze registers staan de namen van de aartsvaders en de bijbehorende geschiedenissen. In Genesis lezen we
steeds de terugkerende zin, ‘dit is het geslachtsregister van...’ in  Genesis 2:4; 5:4; 6:9; 10:1; 11:10; 11:27;
25:12; 25:19; 36:1; 36:9; 37:2 (Wiseman, 2004, p. 52-53; 64-65). De controverse over deze ene zin ging
erover of hij aan het begin of juist het einde van de geslachtsregisters geplaatst was? Percy J. Wiseman kwam
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tot de conclusie dat de zin niet de titel of inleiding boven de toledot was maar dat deze het onderschrift
eronder was (Wiseman, 2004, p. 59). Er valt veel meer over deze Toledot te zeggen. Het punt dat ik wil
maken is dat de schrijfkunst al vanaf de tijd van Adam bekend was. Alle schrijvers van de Toledot gaven
getuigenverklaringen af van wat ze zagen en meemaakten. De terugkerende zin, ‘dit is het geslachtsregister
van...’ werd bovendien steeds begeleid door een naschrift dat in vakjargon colofon heet (Wiseman, 2004, p.
78-80). Ook deze colofon kwam aan het einde van een geslachtsregister, wat op een zeer oude datering ervan
duidt (Wiseman, 2004, p. 78). Ze werden door de aartsvaders zelf opgeschreven. Adam, Kaïn, Noach, Sem,
Cham en Jafet konden al schrijven. Adam schreef de eerste toledot op. Adam was dus geen holbewoner of
een “Boertje van Buut’n” dat de klompen verkeerd om droeg, maar de eerste schrijver die bovendien een
complexe opdracht van God moest vervullen. Adam had geen tijd om in het buurtcafé een potje te gaan
sjoelen  of  darten.  Hij  verspilde  zijn  tijd  ook  niet  met  het  oplossen  van  kruiswoordpuzzels.  Hij  werd
integendeel direct na zijn schepping door God zelf aan het werk gezet. Hij was geen holbewoner die met een
knots naast zijn stenen bed sliep maar een intellectueel die alle dieren een naam gaf en de toledot opschreef.
Aan het einde van de rit, gaf Adam de toledot door aan Noach (Piet, 2015-a). En Noach gaf de toledot door
aan Sem. Er zat dus een systematiek in het begin van de schepping. Dit kunnen we op geen enkele manier
rijmen met de oversekste en onzindelijke holbewoners die in de geschiedenisboekjes opduiken en onze verre
voorouders moesten voorstellen. Na Sem werden de Toledot aangevuld door Terach, Ismaël en Izaak, Ezau
en Jakob (Piet, 2015-a). Het kan zijn dat Jozef ook nog wat aan de Toledot toevoegde. Het was Mozes die de
toledot tot het boek  Genesis samen smeedde (Piet, 2015-a). De toledot geven inzicht in het begin van de
mensheid. U en ik stammen van Adam en Eva af. De hele mensheid kwam uit de toledot voort. Sem, Cham
en Jafet waren de stamvaders van de hele wereldbevolking. Er is kortom geen enkel volk op aarde dat geen
stamvader in de toledot had. Zelfs de bewoners van de Andaman eilanden hadden een stamvader in Genesis
10. Hetzelfde geldt ook voor de Amerikaanse indianen. Echter: in deze toledot lezen we nergens de namen
van de koningen van Atlantis, ook niet in Genesis 4 en 5 waarin de nazaten van respectievelijk Kaïn en Set
genoemd worden. Maar toegegeven, Genesis 4 heeft wel het aura van Atlantis. Hier gaan we het nog over
hebben. Ook in de geslachtslijnen van Genesis 10, na de Vloed komen we de koningen van Atlantis nergens
tegen. Desalniettemin waren de tien koningen van Atlantis wel imitaties van de tien aartsvaders in Genesis.

Eindredactie

Het was Mozes die de toledot bundelde en de eerste vijf boeken van de Tenach voltooide (Exodus 24:4). Dr.
M.H.A. Van der Valk beweerde in zijn boek, Mozes’ Boeken in Egyptisch Licht (1930, p. 17) dat Mozes de
Pentateuch geschreven had. Mozes was het die de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium aan
Genesis vast  laste  (Wiseman,  2004,  p.  108).  Dit  geeft  tevens  aan  hoe  goed de  manuscripten  door  zijn
voorgangers bijgehouden, bewaard en doorgegeven waren. Het waren niet Mohammed, Boeddha, Joseph
Smith of Plato die de geschiedenis van de mensheid optekenden. En het was ook niet de oversekste mensaap
die een jaar lang dezelfde onderbroek droeg omdat hij het te druk had met het opschrijven van de Pentateuch.
Mozes werd aan het Hof van Farao intellectueel opgevoed waarbij hij onbewust klaargestoomd werd voor
zijn taak. Stefanus bevestigde in Handelingen 7:21-22 dat Mozes in alle wijsheid van Egypte was ingewijd.
God had weinig vertrouwen in mondelinge overlevering. Daarom droeg Hij de profeten op om alles op te
schrijven.  Later  zou  Paulus  de  hele  Bijbel  samenstellen  (Kolossenzen 1:25).  Dan  keren  we  terug  naar
Atlantis. In Timaeus 22 (Plato, Jowett, vert. 1892) werd wel een geslachtsregister genoemd maar het is erg
vaag wat ermee bedoeld werd en wie het bijhield. In Timaeus 23 (Plato, Jowett, vert. 1892) staat vervolgens
dat de generatie van na de Zondvloed (welke?) niets opschreef. Maar hoe wist Plato dit dan? En hoe wist hij
welke vloed er bedoeld werd? Beide passages zijn dus tegenstrijdig. Bovendien overleefde steeds het domme
volk de rampen en gingen deze passages over Athene en niet per sé over Atlantis. In dat geval kunnen we de
Bijbel als een betrouwbaar referentiekader gebruiken, boven de dialogen van Plato. De geschiedenis van
Griekenland ging sowieso niet ver terug. De Grieken gingen ‘te rade’ bij de Egyptische priesters om hun
geschiedenis te achterhalen (Timaeus 22 in De Graaff, 1993, p. 231). Inderdaad had Plato het Atlantis Epos
via Solon verkregen die het op zijn beurt van een priester uit de Egyptische stad Saïs gekregen had (Plato,
Jowett, vert. 1892, Timaeus 21-22). En hoe wist Plato zo zeker dat Athene 8000 jaar voor zijn tijd gesticht
was, als hij het hele verhaal via omwegen verkregen had (Plato, Jowett, vert. 1892, Timaeus 23)? Alleen al
om deze reden lijkt het me handiger om de Bijbelse toledot als een ijkpunt te hanteren. Het Atlantis verhaal
scheen vanuit het niets te komen. Een vage overlevering via een mysterieuze Egyptische priester in Sais die
het verhaal de wereld in had geslingerd waarna het door extreem veel toeval nota bene bij Plato op het bord
was terechtgekomen, was voldoende om generaties van onderzoekers in onze tijd op een verkeerd been te
zetten. Negenduizend jaar lang was Atlantis vergeten geweest tot een mysterieuze priester op het idee kwam
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om het verhaal de wereld in te blazen (Plato, Jowett vert. 1892, Timaeus 21-22). Alsof hij op de geboorte van
Plato gewacht had.

Aion en Toledot

Beide moeten we niet met elkaar verwarren. Een toledot is een geslachtsregister en een aion is een tijdperk.
De toledots komen alleen in Genesis voor tot in de tijd van Jozef. We zitten dan al ver in de derde aion. Na
Jozef werden de toledots in de tijd van Exodus wel door Mozes samengevoegd. En in de laatste fase van het
Nieuwe Testament voerde Paulus de eindredactie. Maar de toledot van Genesis waren in de tijd van Jozef
voltooid.

3. Een negatieve spanning met Israël

Atlantis moet Bijbels gezien op een zeer vijandige voet met Israël staan. Herinnert u zich nog de Faiaken in
Odyssee 8? Wie waren zij en wat hadden zij met Israël te maken? In het Atlantis verhaal werden de afgoden
van Kanaän genoemd, Astarte, Heracles/Melqart en Zeus als Baal-Tzafon. Ook de Filistijnse god Dagon
voegde zich later bij de Kanaänitische afgoden. Atlantis was misschien een kameleon die we vanuit meerdere
perspectieven moeten observeren.

4. Doel en Doelgroep

Wat ik nu schrijf is voor communicatie-adviseurs gesneden koek. Een boodschap zal doelgroep gericht zijn,
anders komt deze niet aan. Zo kreeg ik ooit kinderen aan de deur die middenin de zomer ijskrabbers voor de
auto wilden verkopen. Ten eerste was het 30 graden en ten tweede heb ik geen auto. Zo moet het dus niet.
Maar goed, het waren kinderen. Of misschien dachten ze dat er spoedig een ijstijd aan kwam en hadden ze
een gat in de markt ontdekt door alvast ijskrabbers te verkopen. De Bijbel is voor iedereen maar gaat niet
over iedereen. Slechts de brieven van Paulus zijn voor de gelovigen bedoeld. De rest, inclusief een groot deel
van het Nieuwe Testament, was aan de Joden gericht. Niettemin kunnen de gelovigen wel veel van de Tenach
leren, ook al omdat Jezus de vervulling van de Tenach was. Jezus kwam om het Koninkrijk van God op
aarde te brengen en niet om kerken te stichten. John Wycliffe, schreef ook dat we de Bijbel volgens een
communicatiemodel moeten lezen (Wycliffe in Zender, 2012, p. 18, 116). In 2 Timotheüs 2:15 staat al dat we
het woord van de waarheid recht zullen snijden. We komen terug op deze materie. Was het probleem met
Atlantis  en Plato’s  Grot  misschien dat  er  geen duidelijk  doel  en geen duidelijke  doelgroep omschreven
waren? Atlantis was een stuurloos eiland in een stuurloze mythe, bedoeld om de massa op een verkeerd been
te zetten. Jezus deed ook zoiets: Hij maakte vergelijkingen die ervoor bedoeld waren opdat de massa ze juist
niet begreep. Alleen de uitverkorenen begrepen ze. Met betrekking tot Atlantis zijn een paar vragen relevant:
wie was de afzender van het Atlantis Epos? Uit welke koker kwam Atlantis en wat was het begin en einde
van Atlantis? De afzender wilde dat de lezer er moeite voor deed om Atlantis te ontmaskeren. Bij deze.
Alleen Bereërs als ik waren hiertoe in staat.

5. Babylon als hoofdstad van elk wereldrijk

Bijbels gezien was Babylon telkens de hoofdstad van elk wereldrijk (Daniël 2). Het Romeinse Rijk was dus
geen wereldrijk. Met het Babylonische Rijk onder leiding van Nebuchanedzar begon de tijd der heidenen
waarover Jezus in  Lucas 21 sprak (Slagter, 2001, p. 4). Aan deze tijd der heidenen zal ook weer een eind
komen, waarna Jeruzalem na tweeduizend jaar de fakkel overneemt van Babylon. Inderdaad zal de tijd der
heidenen met een herbouwd Babylon eindigen (Lucas 21:24 in Slagter, 2001, p. 4). Babylon wordt in de
Eindtijd of vlak ervoor herbouwd. In  Daniël 2 kreeg de Babylonische koning Nebuchanedzar een droom.
Zoals Farao ooit een droom over zeven vette en zeven magere koeien kreeg die door Jozef uitgelegd werd, zo
werd  deze  droom  van  Nebuchanedzar  door  Daniël  uitgelegd.  De  eigen  magiërs  en  waarzeggers  van
Nebuchanedzar waren hiertoe niet in staat.  Daniël 2 is een verwarrend hoofdstuk. Eerst werd er een beeld
genoemd waarvan het hoofd van goud was (Daniël 2:32). Dit hoofd was Babylon (in Slagter, 2001, p. 4). In
de vervolgpassages werden drie rijken genoemd die telkens Babylon als hoofdstad hadden.  Dit  was het
eerder genoemde beeld. Het Romeinse Rijk is een twijfelgeval omdat Rome inderdaad een tijd Babylon
veroverd had. In dat geval lezen we in Daniël 3 over vijf rijken (Pauptit, z.d., p. 17). Het vierde dan wel het
vijfde of tenminste het laatste rijk werd in Daniël 2:40 genoemd en zal over de hele wereld domineren. Dit
was de uitleg van Daniël van de droom van Nebuchanedzar. Wie anders dan Nebuchanedzar had Atlantis al
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voorzien maar dan wel in de toekomst.  Plato was de Griekse Nebuchanedzar en plaatste dit  vierde rijk
voorbij Gibraltar in zee. Daniël zelf kreeg een vergelijkbare droom waarover we in Daniël 7:23-24 lezen. In
deze  passage  lezen  we over  een  verschrikkelijk  rijk  met  tien  koningen dat  de  hele  wereld  terroriseert.
Opnieuw is Babylon de hoofdstad. De generatie van Daniël puzzelde waarschijnlijk net zo op de identiteit
van dit vierde rijk als dat wij op Plato’s Atlantis puzzelen. Plato onthulde slechts de zonsondergang van
Tzafon terwijl we nu op zoek zijn naar de zonsopgang. Blijkbaar had Atlantis iets met tegenstellingen of
tegenstrijdigheden te maken. In Zacharia 5:11 lezen we over de herbouw van Babylon. In  Openbaring 17
werd Babylon een hoer genoemd die aan de vele wateren zit. In Jeremia 51:42, 55 lezen we ook dat Babylon
een zeestad is. Atlantis ging definitief ten onder terwijl we in Jeremia 51:7 lezen dat Babylon hetzelfde lot
beschoren is. In  Zacharia 5:11 lezen we dat de grote stad in Sinear (Babylon) herbouwd gaat worden. In
Openbaring 17:1-5 lezen we dat deze stad aan de vele wateren zit. Dit betekent met zoveel woorden dat
Babylon via de Eufraat met de wereldzeeën verbonden is (Elshout, 2018-k, 19:52; Elshout [phtaloblauw],
2018-l, 20:43). De Hangende Tuinen van Babylon wekten associaties op met de Tuin van Eden in Genesis 1-
3 en met de mythische Tuin van de Hesperiden. Volgens Jeremia 46:10 ligt Babylon niet alleen ten oosten
maar ook ten noorden van Jeruzalem. Hierover later meer.

6. De ondergang van Tyrus

In Ezechiël 26-28 werd de ondergang van Tyrus beschreven. Tyrus in Libanon werd door Alexander de Grote
verwoest.  Hij  was  bovendien  een  bewonderaar  van  Achilles  en  Heracles  en  daarnaast  een  leerling  van
Aristoteles (De Graaff, 1993, p. 220) die op zijn beurt een leerling van Plato was. Alexander was de “geit”
die Daniël voorspeld had en scheerde over het aardoppervlak alsof hij schaatsen onder had (Daniël 8:5, 21 in
Bultema, 2002, p. 208; Sauer, 1940, p. 191). Plutarchus schreef al dat Alexander een nazaat van de Griekse
afgod Heracles was (De Graaff, 1993, p. 202). De beschrijving van de ondergang van Tyrus in Ezechiël 27 en
28 was identiek aan de beschrijving van de ondergang van Atlantis in  Kritias 108 en  Timaeus 25 (Plato,
Jowett, vert. 1892). Atlantis moest dus direct of indirect iets met Tyrus te maken hebben. Bijbels gezien
waren Babylon en Tyrus twee handen op één buik. Beide hadden zowel met de zee als met corruptie te
maken. Net als Atlantis. De ondergang van Eindtijd Babylon wordt beschreven in Openbaring 17 en 18 en
lijkt op de ondergang van Tyrus. In beide gevallen spelen de schepen van Tarsis een grote rol. Het is dus
zinvol om Tarsis dat in Ezechiël 38:13 genoemd wordt, te identificeren. Het was Alexander de Grote die de
havenstad Tyrus (Libanon) met de grond gelijk maakte. Ook verwoestte hij de tempel van de god Melkart die
de equivalent van de Griekse god Heracles was (Cartwright, 2016, par. The Greek Hercules-Melqart; Grant,
2011, alinea 2). En Heracles was een kloon van Gilgamesj (Saggs, 1966, p. 502). Waarschijnlijk was hij door
de Hettieten ‘van Babylon naar Griekenland’ gebracht (Grave in Saggs, 1966, p. 502).  Volgens de Griekse
geschiedschrijver Herodotus waren er in deze tempel in Tyrus ‘twee pilaren’ van ‘goud’ en ‘smaragden’ en
een grote pilaar die ‘‘s nachts scheen’ (Herodotus, Historiën, Godley vert. 1920, boek 2:44). Zoiets deed aan
de tempel van Poseidon op Atlantis denken. Alexander was een leerling van Aristoteles die op zijn beurt
weer  een  leerling  van  Plato  was  geweest.  De  verwoesting  van  Tyrus  resoneerde  met  die  van  Atlantis.
Alexander  leefde  dus  na  Plato.  Ook  de  voorzegging  in  Ezechiël 26-28  over  de  val  van  Tyrus  was  al
voorhanden. Wie weet wat er allemaal in de brievenbuis van Plato terechtkwam.

7. Perspectief: tzafon en tsafun

Als we niet Athene maar Jeruzalem als  perspectief nemen dan gaan we kijken hoe Atlantis er werkelijk
uitziet. In  Psalm 48:2 werd de noordflank van de tempelberg “tzafon” genoemd. Het is dus zaak om de
verdere dimensies van tzafon in kaart te brengen in relatie tot Atlantis en Jeruzalem. Het woord Tzaphon is
#6828 van Strong’s Bible Concordance en staat onder andere in Genesis 13:14, 28:14; Exodus 26:20, 26:35,
27:11, 36:25, 38:11, 40:22;  Leviticus 1:1,  Numeri 2:25, 3:35, 34:7, 34:9, 35:5,  Deuteronomium 2:3, 3:27;
Jozua 8:11,  8:13,  11:2,  13:3,  15:5,  15:6,7,8,  15:10 en  Psalm 48:2 waar het  in alle gevallen “noord” of
“noordelijk” betekent. In Exodus 14:2 wordt Baäl-Tzafon genoemd. We zullen zien dat dit de Sfinx is. Baäl-
Tzafon betekent “Heer van het Noorden” wat een merkwaardige naam is voor een Sfinx die ten zuiden van
Jeruzalem  staat.  Alle  windstreken,  noord,  oost,  west  en  zuid  worden  altijd  vanuit  het  perspectief  van
Jeruzalem bezien (Psalm 50:2).  Babylon was immers de oostelijke en noordelijke dimensie van Tzafon
terwijl Atlantis de westelijke dimensie van Tzafon was. Atlantis kon die niet zomaar Groenland zijn, dat
immers niets met Tzafon te maken heeft. Atlantis kon ook niet Papoea-Nieuw-Guinea zijn dat eveneens niets
met tzafon te maken had. Dan was Baäl-Tzafon de Joodse variant van Zeus die de broer van Poseidon was
(Sauer, 1940, p. 208). Zo noemden de Joden de Sfinx Baäl-Zafon (Matheny, 2011-a, p. 138). Zonsopgang,
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middag en zonsondergang zijn de drie-eenheid van Tzaphon (Hall, 1928, p. 119). Dit is tevens het traject dat
de zon elke dag aflegt ten opzichte van de aarde. Droeg Atlas de zon op zijn schouders in plaats van de
hemelbol? Atlas was in dat geval een zonnegod. De drie-eenheid zien we ook terug in de drie piramiden van
Caïro en in de drietand van Poseidon die later door satan werd overgenomen. In dat geval was Atlantis een
eiland met een zonnegod Atlas en een maangodin Athena. Athena droeg echter een stralenkrans op haar
hoofd die de zonnestralen uitbeeldden waarmee ze tevens een zonnegodin was (Hall, 1928, p. 114). In de
Bijbel komen we voor het eerst in Babylon de zonnegod Marduk tegen. Atlantis heeft bijna zeker iets met
Babylon te maken en misschien ook met Jeuzalem met haar derde Eindtijd tempel. Tenslotte zullen we ook
de  berg  Tzafon,  de  Jebel  Aqra  in  Noord-Syrië  in  de  gaten  houden.  Een gedachte  is  dat  deze  berg  de
blauwdruk voor Atlantis en Troje was. De Griekse zonnegod Helios leek wel op Poseidon. Hij stond op een
strijdwagen met niet zes maar vier paarden ervoor. Dit waren de vier dimensies van tzafon of de vier paarden
van Openbaring 6. Helios was de god van ‘zonsopgang’ tot ‘zonsondergang’ (Helios, n.d.) ofwel het traject
van tzafon. In Zacharia 6:1-8 kreeg de profeet Zacharia het laatste van zijn zes visioenen die in de theologie
“nachtgezichten” genoemd worden. In deze passage werden vier gekleurde paarden genoemd, een rood, een
wit, een zwart en een gespikkeld paard. We weten niet exact wat deze paarden voorstelden, wellicht opnieuw
de dimensies van tzafon. Waar het om gaat is dat deze nachtgezichten rond de Eindtijd en de plundering van
Jeruzalem dansten.

Tsafun

Een woord dat op tzafon lijkt is tsafun dat ‘verborgen’ of ‘geheim’ betekent (Schneider, z.d., alinea 1) en
hiermee een aanduiding van de opgestane Christus is die thans al tweeduizend jaar in het verborgene werkt.
Achter de coulissen dus. Tsafun is de twaalfde stap in het Seder (niet ceder) ritueel dat bij het Joodse Pesach
feest  hoort.  Tijdens  dit  feest  wordt  de  Exodus  uit  Egypte  herdacht.  In  deze  Tsafun  fase  wordt  rond
middernacht een halve matze gegeten dat Afikoman heet.  Rond middernacht trok de Exodus immers uit
Egypte weg (Exodus 11:4). Of de Afikoman nu voor, tijdens of na middernacht gegeten wordt maakt niet
zoveel  uit.  Het  moment  voelt  ‘als  middernacht’ (Schneider,  z.d.,  alinea  3).  Zijn  Tsafun  en  Tzaphon
inwisselbaar? Ik heb twee rabbijnen gemaild. De één zei van wel de ander zei van niet. Ik ben geen rabbijn
maar het klinkt logisch dat er een verband tussen beide woorden is. Exodus was een verlossing van Baäl-
Tzafon die uitgerekend rond middernacht plaatsvond en die thans rond middernacht met een Tsafun ritueel
herdacht wordt. De Sfinx – Baäl Tzafon verwees naar het noorden zodat we het noorden voorzichtig aan
middernacht en het 25ste uur kunnen koppelen. Atlantis zonk rond middernacht in zee.

Middernacht Zon

Al DiMeola schreef ooit dat prachtige nummer Love Theme From Pictures of The Sea van het album Land of
the  Midnight  Sun.  In  de  Joodse  mystieke  Kabbala  leer  bestaat  volgens  ene  Apuleius  zoiets  als  een
middernacht zon die met het ‘mysterie van alchemie’ te maken had (Hall, 1928, p. 128). Was Marduk een
god  van  de  ons  bekende  zon  of  van  de  middernachtzon?  Ik  heb  de  neiging  om  te  zeggen  dat  de
middernachtzon de maan is.

8. Edom

Naast Tyrus is er nog een oord dat in de Bijbel in één adem met Babylon genoemd werd: Edom (Psalm
137:7-8). De hoofdstad van Edom was Rekem (Numeri 31:8). Thans heet Rekem Petra en dus lag Edom in
het huidige Jordanië. In Jesaja 21:11 staat ook de poëtische voorzegging tegen Edom, Wachter wat is er van
de nacht? Volgens Klaagliederen 4:21 was Edom het land van Uz dat ook het land van Job was. Edom had
mijns inziens zeker iets met Atlantis te maken. Wat te denken van Uzlantis of AtlantUz?

9. Chiastische structuur

Psalm 92 is waarschijnlijk geschreven door David en heeft een chiastische structuur. Dit betekent dat de
Psalm uit twee gespiegelde helften bestaat. Het woord “inversie” wordt ook gebruikt om de structuur van de
Psalm aan te duiden  (Elshout, 2018-dd1; Elshout [knakker], 2018-dd2, 8:41). Een chiastische structuur is
bijvoorbeeld van toepassing op het woord ABBA (Vader) of op de riedel do-re-mi-fa-so-la-ti-do-ti-la-so-fa-
mi-re-do. Vers 2 gaat ook nog eens over de zonsopgang en zonsondergang. Hier lezen we over Babylon
versus  Atlantis,  over  zonsopgang  versus  zonsondergang.  Homeros  gebruikte  eveneens  deze  literaire

75



chiastische structuur in de Ilias en de Odyssee (Chiastic structure, z.d., alinea 2). En Plato maakte gebruik
van deze chiastische structuur in zijn Apologia (Miller & Platter, 2010. hoofdstuk 20, 32a4-32e1, p. 102,
32c6-7).  Ik kon niet  ontdekken of Plato de structuur ook in zijn Atlantis  verhaal  gebruikte.  Maar Plato
maakte van de ondergang van het wereldkapitalisme van Eindtijd Babylon een nieuw scheppingsverhaal dat
zich in  een grijs  verleden in  het  westen afspeelde.  Atlantis  was  in  dat  geval  een inversie  van  Eindtijd
Babylon.  Atlantis  was  mogelijk  geen  scheppingsverhaal  maar  een  tweedehands  witgewassen
scheppingsverhaal dat op de ondergang van een eerste schepping volgde. Vanuit de Bijbel weten we dat na
de ondergang van Babylon het Koninkrijk van God over de aarde regeert en dus niet Atlantis. In dat geval
was Plato’s Atlantis een parasitair eiland dat onterecht de rol van het Koninkrijk van God op zich nam. Het
wereldkapitalisme zal aan de oevers van de Eufraat stranden. Maar het vervolg zal een koninkrijk zijn dat in
Jeruzalem zetelt en niet een socialistische heilstaat die “ergens” zijn aanvang neemt, ook niet op een fictief
eiland voor de kust van Gibraltar.  Genesis 3 waarin de “nachash” serpent zijn intrede doet heeft ook een
inversie structuur evenals  Jeremia 50 en 51 waarin we over  de ondergang van Eindtijd Babylon lezen.
Babylon in  Jeremia 50:1 kunnen we opvatten als Babylon terwijl we Babylon in  Jeremia 50:46, Atlantis
kunnen  noemen.  Hetzelfde  geldt  voor  Jeremia 51:1  versus  51:64.  Zo  is  het  boek  Openbaring in  veel
opzichten een inversie van Genesis. Misschien kunnen we stellen dat het Babylon van Nimrod in Genesis 11
in Openbaring 17-18 uitgroeide tot Atlantis. Frappant is dat in Openbaring 17-18 geen naam van de grote
stad genoemd wordt. Vanuit Zacharia 5:11 weten we dat deze stad aan de Eufraat ligt en dus Babylon is. Van
Openbaring 17-18 kunnen we evengoed Atlantis maken.

10. Spiegeling

In de eerste instantie zocht ik naar een fysiek eiland Atlantis in de Bijbel al werd het me snel duidelijk dat
Tarsis niet Atlantis was. Zoals ik ooit met een zelf gebouwde telescoop naar de maan keek en een prisma
gebruikte, zo mag ik een spiegeleffect in het Atlantis mysterie niet uitsluiten. In 2 Korinthe 3:18 en Jacobus
1:23 werden  de  gelovigen  spiegels  van  de  opgestane  Christus  genoemd.  Als  Atlantis  in  het  westen  en
Babylon (Al-Hillah) in het oosten iets met elkaar te maken hebben dan waren zij mogelijk spiegels van
elkaar. Ook al omdat het reflecterende aurichalcum op een spiegel leek en aan het rode goud van Parvaïm in
2 Kronieken 3:6 deed denken. De Babylonische afgod Bel-Marduk die in Jeremia 50:2 genoemd werd, was
een zonnegod. Dan kunnen we de zonneschijf opvatten als een spiegel. Inderdaad hadden de Maya’s een
spiegel die een zonneschijf voorstelde met een ornament van een geveerde slang eromheen geknutseld. Deze
serpent was half afgebeeld en moest eerst gespiegeld worden om volledig zichtbaar te worden. Deze serpent
was natuurlijk Quetzalcoatl die ook de serpent in Genesis 3 was. Er is een afbeelding van in het zogenaamde
Schele archief met als nummer 5026 (Schele & Schele, geciteerd in Haas & Saunders, 2005, p. 73, fig. 3.18).

11. Zonsopgang en zonsondergang

We kwamen  Psalm 50:2 en 92:2 al tegen waarin zonsopgang en zonsondergang genoemd werden. Deze
Psalm heeft ook een chiastische structuur. Het lijkt erop dat Atlantis een dag en nachtritme volgt met de
zonsopkomst  en zonsondergang als  ijkpunten.  Wat  anders  kon de zonsopgang zijn  dan Babylon aan de
Eufraat. Er tussenin ligt dan ook nog het middaguur. Dit kan zomaar Caïro in Egypte zijn waar de Sfinx
stoned voor zich uit loert. Marduk was een zonnegod. Als de zon in het westen ondergaat dan resoneert dit
met Plato’s bewering dat Atlantis ook in het westen kopje onder ging. Er lag geen eiland Atlantis voor de
kust van Gibraltar. Dus moest Plato er een eiland van maken dat 9000 jaar eerder kopje onder was gegaan.
Dit getal kon niemand verifiëren. Poseidon kon ook nog eens de zonde op dit eiland toelaten waarmee hij de
God van de Bijbel van Zijn almacht beroofde. Plato’s Atlantis leek een halve waarheid te bevatten. Want als
Atlantis  met  de  zonsondergang  te  maken  had,  waar  was  dan  het  begin  van  het  verhaal,  te  weten  de
zonsopgang?  Mijn  suggestie  is  dat  dit  Eindtijd  Babylon is.  De  mythe  verzon  een  apocalyptisch  eiland
Atlantis en de God van de Bijbel condenseerde Atlantis in de aardse stad Babylon. Een kanttekening: van de
westelijke  dimensie  van  tzafon  kunnen we ook Jeruzalem maken dat  pikdonker  is  als  Jezus  terugkomt
(Zacharia 14:6, Handelingen 2:20).

12. Symboliek

Manly P. Hall schreef al dat ‘symbolisme’ ‘de taal van alle Mysteries’ is (Hall, 1928, p. 32). Ralph Woodrow
schreef dat de Babylonische religie middels ‘symbolen’ aan latere generaties doorgegeven werd (Woodrow,
1981, p. 10). De Babylonische religie was niet voor niets een ‘mysterie religie’ (Woodrow, 1981, p. 10). In
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Openbaring 17:5 wordt het woord ‘geheim’ gebruikt voor het mysterie van Babylon (Schriftwoord vert.).
Atlantis is het ultieme mysterie. Veel ingrediënten in Plato’s Atlantisverhaal vinden we in de Bijbel terug en
met name in het boek Openbaring. Zo lijkt de aardbeving in Kritias 108 op zijn tegenhanger in Openbaring
16:18. Ik kan u vertellen: dit is een joekel.

13. De serpent

De serpent  in  Genesis 3  werd met  nachash aangeduid dat  ‘schijnende’ of  lichtgevende betekent.  In  het
Chaldees-Babylonisch betekende Nachash ‘messing’ of ‘koper’ vanwege het reflecterende effect (Bullinger,
z.j.-a, bijlage 19). In  Numeri 21:8, 9 komen we de koperen slang weer tegen. De nachash liep dus op de
komst van de Morgenster Jezus (Numeri 24:17;  Openbaring 22:16) vooruit. Deze nachash resoneerde met
het  reflecterende  aurichalcum in  de  tempel  van  Poseidon (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Kritias 116,  119).
Atlantis was daarom een satanisch eiland. In Handelingen 16:16 komen we de pythongeest tegen die in de
toekomst kon kijken. Had hij de Eindtijd in een fictief eiland Atlantis veranderd?

14. Letterlijk en figuurlijk

De mythe imiteerde lukraak Bijbelse symbolen zoals een levende onderwereld. We zullen zien dat de Bijbel
het dodenrijk alleen in figuurlijke zin noemt zoals in Ezechiël 31:14, 16, 18; 32:18, 24; Jesaja 14:9; 44:23;
Ezechiël 26:20; 31:14, 16, 18; Psalm 63:9; 139:8. In hoeverre was Atlantis een figuurlijke weergave van het
letterlijke Eindtijd Babylon dan wel het letterlijke Eindtijd Jeruzalem? In Genesis 4:10 zei God dat het bloed
van de vermoorde Abel vanuit de bodem tot Hem sprak. Waarop Kaïn sidderde. Want hoe kon dit en waar
was Abel? Bloed kan sowieso niet spreken, laat staan vanuit het dodenrijk. De opmerking was hier figuurlijk
bedoeld. Maakte de mythe er een letterlijk dodenrijk van?

15. Innerlijk tegenstrijdig

Atlantis was op alle fronten innerlijk tegenstrijdig. De vijf tweelingkoningen waren tegenpolen van elkaar
zoals de Zuilen van Hercules twee tegengestelde zuilen waren.  Atlantis  was een paradijselijk eiland dat
echter ruzie met de hele wereld zocht. Onderzoekers zochten naar een eenduidig eiland Atlantis maar nooit
naar een innerlijk tegenstrijdig eiland. In  Jesaja 26:1-5 lezen we over twee tegengestelde steden: Eindtijd
Babylon en Jeruzalem.  Vers 1 gaat over Eindtijd Jeruzalem terwijl vers 5 over Eindtijd Babylon gaat (De
Koning & Jonathan, 2014-a, p. 284-286).  Het kan niet anders of Atlantis had hier iets mee te maken. G.J.
Pauptit  schreef  ook  over  het  innerlijk  verdeelde  Rijk  van  de  Eindtijd.  Hij  nam  Daniël 2:41-43  als
uitgangspunt. In deze passage werd ook de modder genoemd die volgens Timaeus 25 de Straat van Gibraltar
blokkeerde.  Mijns inziens is  Jesaja 26:1-5 een hint  naar dit  verdeelde Eindrijk waarin zowel herbouwd
Babylon als Jeruzalem naast elkaar bestaan. In Zacharia 5 lezen we inderdaad hoe de corrupte Joden naar
Babylon uitwijken om er hun duistere zaakjes te regelen. Andere Atlantis onderzoekers zochten naar een
eiland Atlantis. In dit boek zoek ik naar een dualistisch Atlantis. Hetgeen suggereert dat Atlantis misschien
uit twee delen bestond. Waar is de twee componentenlijm?

16. Het vierde rijk in Daniël 2 en 7

Plato’s verhaal leek veel op de dromen en visioenen van koning Nebuchanedzar van Babylon en de profeet
Daniel die in  Daniël 2 en 7 genoemd werden. In  Daniël 2 en 7 werden vier opeenvolgende wereldrijken
genoemd. Het derde wereldrijk was het Grieks-Macedonische wereldrijk van Alexander de Grote. Dit rijk
werd in Daniël 2:39 met koper vergeleken. Dit koper deed aan het aurichalcum op Atlantis denken (Kritias
116, 119). Alexander was een leerling van Aristoteles die op zijn beurt een leerling van Plato was geweest
(Aristoteles, z.d.). Alexander was zeker een schakel tussen de Griekse mythe en de Bijbel. Tyrus was de
fysieke eiland dimensie binnen het Atlantis model dat met de bouw van de stad Henoch in Genesis 4 begon.
Na het derde rijk kwam uiteraard het vierde wereldrijk dat opnieuw Grieks-Macedonisch is. In Daniël 7:19
lezen we over de bronzen klauwen van dit Vierde Rijk. Dit Griekse Vierde Rijk is echter een totaal ander rijk
dan wat de wereld tot nu toe gewend was en angstaanjagend van karakter. Sinds Alexander is er geen nieuw
Grieks Rijk geweest met Babylon als de hoofdstad. Dit Vierde Rijk moet nog komen. We kunnen er van
uitgaan dat een nieuwe Alexander op zal staan en van Babylon zijn hoofdkwartier maakt. In Openbaring 17-
18 lezen we immers over het herstel en de val van Eindtijd Babylon. De verwoesting van Tyrus door de
eerste Alexander was hiervan een schaduw. Het vierde rijk zal de voltooiing van dit Atlantis model zijn en
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om twee tegenpolen dansen: Babylon en Jeruzalem. In  Daniël 2:40 en 7:23 werd dit Griekse Vierde Rijk
genoemd. Atlantis leek in alle opzicht gespiegeld van dit rijk. In Daniël 2 en 7 is het Griekenland dat in de
aanval gaat om Babylon en Jeruzalem te veroveren. In Plato’s verhaal was Atlantis de agressor (Kritias 108).
In Daniël 2 en 7 lezen we dat Griekenland met negen koningen een verbond sluit en tegen Jeruzalem optrekt.
De  verwijzingen  naar  een  machtig  Eindrijk  zoals  in  Daniël 2  en  7  zijn  volgens  mij  uniek  in  de
wereldliteratuur.

17. Tarsis

In Ezechiël 38:13 lezen we over Tarsis en de jonge leeuwen die mijns inziens de kolonies zijn. De passage
gaat over de Eindtijd zodat we een inschatting kunnen maken van wat Tarsis is. In elk geval niet Atlantis dat
negenduizend jaar voor Plato kopje onder ging. Tarsis was niettemin een zeevarende natie die in het verleden
innig contact met Tyrus onderhield zoals we in Ezechiël 23:14; 27:12, 25 lezen. Vlak voor de Eindtijd zijn er
twee grote landen die kolonies van belang hebben: Spanje en Engeland. Mijn insteek is dat Tarsis tegen de
lijn van de traditie in niet Spanje maar Engeland is. We zullen later zien waarom. Desalniettemin heeft Tarsis
toch een Atlantis aura over zich. Thematisch beschouwd is Tarsis een Atlantis light.

18. Eindtijd Jeruzalem

Eindtijd Jeruzalem ligt volgens Psalm 2 metaforisch in zee, namelijk in de volkenzee. Deze Psalm gaat over
het Armageddon. Het Armageddon is een populaire aanduiding voor de legers van de volken die zich in het
Dal van Megiddo verzamelen om tegen de teruggekeerde Jezus te vechten. Dit Dal is de graanschuur van
Israël waarmee we de symboliek van de graangod Dagon alias Poseidon kunnen duiden. Het Armageddon is
ter afronding van de Verdrukking die over Israël komt. Verder dan het Dal komen de legers niet. Jezus laat
hun ogen in de kassen wegrotten (Zacharia 14:12). We zien hier een beeld van het kleine Athene dat van het
machtige Atlantis wint. De tempel van de antichrist die straks in Jeruzalem opgericht wordt heeft alle trekken
van de tempel van Poseidon die op Atlantis stond. De stem van de teruggekeerde Jezus lijkt op ‘vele waters’
Psalm 93:4,  Ezechiël 1:24. Jeruzalem wordt door de legers van de antichrist verwoest. Tevens is er bij de
terugkeer van Jezus een joekel  van een aardbeving die de Olijfberg in tweeën splijt  (Openbaring 6:12).
Atlantis verdween voorgoed naar de zeebodem terwijl Jeruzalem herbouwd gaat worden. De beide Zuilen
van Hercules  resoneerden met  de  Boaz  en  Jachin  pilaren die  voor  de tempel  van  Salomo stonden  ( 1
Koningen 7). In Psalm 15:1; 24:3; 48:2, Jesaja 2:2; 25:6 werd de tempelberg in Jeruzalem een centrale berg
genoemd waar God zetelde. In Openbaring 21:10 werd het toekomende Jeruzalem een berg genoemd. Deze
berg was de blauwdruk voor alle mythische bergen zoals Troje, Asgard, de Olympus en de centrale heuvel
van Atlantis. De eerste imitatie van deze berg Zion was Babylon dat in  Jeremia 51:25 en berg genoemd
werd. In  Jesaja 25:2 en Psalm 48:13 lezen we over de verwoesting van de ommuurde stad Jeruzalem (De
Koning & Jonathan, 2014-a, p. 291-292). Deze ommuurde stad of burcht was de Stad van David waarin
diens zoon Salomo later de tempel bouwde (Spreuken 8:3; 9:3). Deze locatie was een andere dan de huidige
tempelberg  waar  de  islamitische  Rotskoepel  staat.  In  de  passage  in  Jesaja  lezen  we opnieuw over  een
blauwdruk voor de verwoesting van Troje en Atlantis. We snappen deze zaken als we ons niet te veel fixeren
op Plato’s chronologie maar de thematiek en symboliek achter de gebeurtenissen herkennen. Inderdaad zal er
geen steen op de andere blijven staan (Mattheüs 24:1-2;  Markus 13:1-2) net zoals Atlantis spoorloos is.
Atlantis achtige ruïnes op de zeebodem zijn soms nog redelijk intact en vallen niet onder het concept van
“geen steen die op de andere” blijft. Ze zijn Atlantis look-alikes. Jeruzalem aan te wijzen als een criterium
voor Atlantis lijkt tegenstrijdig met punt 3, “een negatieve spanning met Israël”. In ons onderzoek is niets
wat het lijkt. We zullen zien hoe we dit criterium in gaan vullen.

19. De Stad Henoch

In Genesis 4 komen we voor de Vloed de stad Henoch tegen. Kaïn had deze stad gebouwd en hem naar zijn
zoon Henoch genoemd. Kaïn had de stad gebouwd om zich tegen de woede van zijn familie te beschermen.
Hij had immers Abel vermoord. Het was een merkwaardige gang van zaken. In onze tijd zouden we in het
bos onderduiken als we op de vlucht waren. Kaïn dook op een opvallende manier onder. De stad beschermde
hem maar hij trok ook wel de aandacht mee. In  Genesis 4 komen we de eerste vormen van cultuur tegen.
Henoch was de voorganger van Babylon en een eerste blauwdruk voor Atlantis (Elshout, 2018-m; Elshout
[phtaloblauw],  2018-n,  14:32).  We weten  niet  veel  over  deze stad.  Maar  als  we  E.W Bullinger  mogen
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geloven dan was de stad Henoch een stad vol pracht en praal (Bullinger, z.j.-a, bijlage 3). Een ommuurde
stad Henoch was tevens de blauwdruk voor Troje. 

20. De Tuin van Eden

Bij de Tuin van de Hesperiden denken we misschien ook aan de eerste Tuin die in Genesis genoemd werd; de
Tuin van Eden. Ik zou hier de Tuin van Gethsemané aan toe kunnen voegen. Maar laat ik het simpel houden.
De Tuin van Eden werd ‘Gan Eden’ genoemd hetgeen een omheinde of zelfs bewaakte tuin impliceerde
(Maayan en Harris in Michas, Michas & Van der Maten, 2014, hoofdstuk 1, p. 41). Een omheind gebied is al
een voorproef van een burcht. Bij een burcht denken we aan Troje en Atlantis. Ganne was ook de naam voor
het Chaldeese/Babylonische paradijs (Fatuhi, 2012, p. 104). Deze benaming zou betrekking hebben op het
groene gebied rond het ‘Zee-land’ (Fatuhi, 2012, p. 104). Bij Zee-land denken we aan Atlantis.

21. Kaftor (Kreta)

Van Kaftor kwamen de Filistijnen. Hun afgod was Dagon die later in Kanaän voet aan wal kreeg (Genesis
10:14; Deuteronomium 2:23; Jeremia 47:4; Amos 9:7; Ezechiël 25:16) (Piet, 2016-k). Kreta zullen we zeker
in de gaten houden als we Atlantis zoeken.

22. Gaza

In Gaza waren twee Dagon tempels van de Filistijnen die er de eerste kolonisten waren (Rechters 16;  1
Samuël 5).  Zulke  tempels  deden  aan  de  tempel  van  Poseidon  op  Atlantis  denken  (Kritias 116,  119).
Bovendien waren er vijf steden in Gaza die de zogenaamde Pentapolis vormden: Gaza stad, Gat, Asjdod,
Asjkelon en Ekron. Deze Pentapolis resoneerde met de vijf tweelingkoningen van Atlantis.

23. de sfinx

Merkwaardig is het dat Plato de sfinx nergens noemde. We gaan kijken of de sfinx en piramiden toch direct
of indirect iets met Atlantis te maken hadden.

24. de Tartaros

In  Openbaring 9 wordt  een afgrond beschreven waaruit  griezels komen die het  op de mensheid hebben
gemunt.  Ze  doen me denken aan  Poseidon en  Buraq  waarop Mohammed zijn  Nachtreis in  Soera  17:1
maakte. Wat heeft dit enge oord onder onze voeten met Atlantis te maken?

25. de sheol

De Tartaros is een geografische plek onder onze voeten. De sheol is het dodenrijk dat in het Grieks de Hades
genoemd werd. Hades was overigens een broer van Poseidon en Zeus (Iapetus (mythologie), z.d.). In Ezchiël
26:20; 31:14,16,18; 32:18, 24;  Jesaja 14:9; 44:23;  Psalm 63:9; 139:8 en  Genesis 4:10 werd een levende
sheol voorgesteld. Dit was echter figuurlijk bedoeld. Had de mythe een figuurlijke levende sheol in een
letterlijke onderwereld getransformeerd? Vast wel. Waar lag deze sheol? Bijbels gezien is de sheol nergens
maar in de mythe lag de sheol in het Westen. Het westen was in de mythe de verste uithoek van de ‘bekende
wereld’ (Smith in Stark, 2007, p. 57-58). Ook de Egyptische mythe plaatste het dodenrijk in het westen. In
Spreuk 18 noemde Osiris zich de ‘leider van het Westen’ (Geru, 2003). Bij een leider van het westen denken
we aan Poseidon van Atlantis.  In Spreuk 79 worden het ‘Westen’, en de ‘troon die in de horizon is’ genoemd
(Geru, 2003). Het is opnieuw een verwijzing naar Atlantis en de onderwereld. In de Spreuken 117, 127 en
137a werd Osiris nogmaals de ‘heer’ of ‘heerser’ ‘van het Westen’ of ‘leider der Westelijken’ genoemd,
precies waar Atlantis aan de horizon lag (Geru, 2003). De Egyptische onderwereld lag voorbij de westelijke
horizon (Yahuda, 1935, p. 166). De mythische horizon in het westen was de overgang tussen aarde en hemel
(Yahuda,  1935,  p.  168).  En tevens was deze horizon een overgang naar de onderwereld en het  paradijs
(Yahuda, 1935, p. 168). We zien hier in een notendop het Atlantis epos ontstaan. Osiris was dus dezelfde
afgod als Poseidon! In Soera 53:7 wordt deze horizon ook genoemd. De Koran en het Egyptische Dodenboek
hebben misschien meer gemeen dan we denken. Als Plato aangaf dat Atlantis in het westen bestond doelde
hij dan op de onderwereld van de sheol? Doelde hij op het dodenrijk? In feite gaf Plato een “richting” – qibla
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– aan waar we Atlantis moesten zoeken zoals de moslims in de richting van Mekka bidden. Detail is dat
Israël in het Atlantis verhaal ontbrak. Terwijl uitgerekend de westelijke qibla in het Joodse gebedsritueel
ontbreekt. De preekstoelen in de synagogen van Algiers kijken uit op het noorden, oosten en zuiden maar
niet op het westen (Monro in Farrar, 1874, p. 149). 

26. Meer van Galilea en Dekapolis

Rond dit meer lag de Dekapolis, de set van tien steden die met de tien koningen van Atlantis resoneerden. De
naam van de stad Gadara klonk als de naam van de stad Gadeira die in Kritias 114 genoemd werd. Aan dit
Meer  wierp  Jezus  in  Mattheüs 8:28,  Markus 5:1-10  en  Lucas 8:26-28 een  Atlantis  achtig  legioen  van
demonen uit een bezeten man wiens naam we niet kennen maar die Plato had kunnen heten. De vorm van het
Meer van Galilea lijkt wel heel erg op die van het eiland Atlantis dat op de beroemde kaart van Athanasius
Kircher in diens boek boek Mundus Subterraneus afgebeeld was dat in het begin van de zestiende eeuw in
Amsterdam verscheen (Kircher, 1665, p. 82). Het Meer van Galilea was mogelijk de echte Atlantische Zee.
Ook dit meer heeft volgens Psalm 49:4 de vorm van een harp. 
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Een vormeloos begin

Alle begin is moeilijk zeggen we weleens maar voor God was het blijkbaar makkelijk om de schepping te
introduceren. Onze Bijbel is zo goed als mogelijk chronologisch in elkaar geknutseld. De Tenach en ook
boeken als  Genesis  zijn  vooral  categorisch  samengesteld.  Voor  de  juiste  volgorde  van  de  Bijbelboeken
verwijs ik u naar de klassieker van Andries Keizer,  De Grote Toekomst van Israël, de Kerk en de Volken
(Kok, Kampen, 1992). We slaan Genesis 1:1 even over en springen naar Genesis 1:2. Hierin lezen we over
een  vormeloze  klomp.  In  Romeinen 8:20-21  lezen  we  hetzelfde,  namelijk  dat  God  de  schepping  aan
vruchteloosheid onderworpen had. In Spreuken 8:23, 24, 27 en in Job 22:14 en Jesaja 40:22 komen we deze
vormeloze klomp ook weer tegen. Ook Petrus noemde de vormeloze conditie van de aarde die in de begintijd
in het  water stond,  een beeld dat  overigens op  Atlantis leek (2 Petrus 3:5).  Waar  kwam deze “klomp”
vandaan? Van de vormeloze klompenmaker? Nou, dit zit zo: God had vanuit Zijn eigen eeuwigheid eerst
onze aionen “tijd” gemaakt. De aionen werden een domein buiten Hem waarin Hij de mens plaatste. In deze
aionen kon Hij ook de zonde en dood toelaten. In zijn eigen eeuwigheid was dit onmogelijk. Vergelijk het
met de celdeling van een plant. De plant vermeerdert zichzelf zonder dat deze er zelf minder door wordt. En
waar kwam God zelf vandaan? Deze kip en ei vraag heeft met de verhouding tussen de eeuwigheid en de
aionen te maken. En de eeuwigheid gaat onze pet te boven. Wij kunnen alleen eindig = aionisch denken. God
bestond voordat Hij de tijd in de vorm van de aionen schiep. Voor de eerste aion was er dus een toestand die
we “eeuwigheid” noemen maar die buiten de tijd om kronkelt. Deze toestand kunnen we eenvoudig niet
vatten. We kunnen een schepping zonder tijd niet plaatsen. Toch is dit Gods domein, namelijk een tijdloze
eeuwigheid die onze pet  te boven gaat.  God bestond voor de aionen in een situatie die we niet kunnen
bevatten (2 Timotheüs 1:9-10;  Titus 1:1-3;  1 Korinthe 2:6-8). De vormeloze klomp klei die alvast “aarde”
heette was in de aionen geschapen. Dan is er een controverse over Genesis 1:1 en 1:2. Toen ik net bekeerd
was, leerde ik dat er tussen de beide verzen een heel epoque (aion) had gezeten waarin van alles en nog wat
gebeurde. Er leefden dinosauriërs en een engelen ras. De belangrijkste engel die Lucifer heette, kreeg het
hoog in zijn bol en kwam in opstand tegen God. Waarna hij van zijn voetstuk viel en satan werd (Atlantis in
een notendop).  Hij  sleurde  de schepping mee  in  het  verderf.  Dit  was  de toestand in  Genesis 1:2.  God
reageerde hierop door een nieuw begin te maken en een nieuw wezen te introduceren: de mens. Althans dit
was wat ik vlak na mijn bekering leerde en als zoete koek slikte. In de magie werd de val van de Morgenster
“Lucifer” uitgebeeld met een omgekeerd pentagram die een geit moest voorstellen (Hall, 1928, p. 287-288).
Deze gedachte  is  zowel  goed als  fout.  Waarschijnlijk  bestond er  voor  de schepping inderdaad een pre-
Adamitisch ras waarover we in Job 38:7 lezen. Ook in Daniël 4 komen we de mysterieuze “wachters” tegen.
Voorafgaand aan de schepping van Adam en later de val van Adam en Eva was er zoiets als een hemelse
oorlog gaande. De aanstichter van deze oorlog was satan die niet een gevallen engel Lucifer werd maar vanaf
het begin een moordenaar was (Johannes 8:44;  1 Johannes 3:8). Satan heette nooit Lucifer. Sterker nog:
Jezus wordt zelf in Openbaring 22:16 de stralende morgenster genoemd. En in 2 Korinthiërs 11:14 lezen we
dat Satan zich in onze tijd voordoet als een engel van licht. Hooguit is Satan een pseudo-Lucifer. Om iets op
de zaken vooruit te lopen komen we in ons onderzoek een hemels wezen alias een Babylonische afgod tegen
die Bel-Marduk heette. Deze Marduk werd een ‘stier-kalf (van) de zon’ genoemd (Black & Green, 2014, p.
128, par. Marduk). Andere keren werd Marduk de ‘morgenzon’ genoemd (Spence, 1916, p. 202). Marduk die
in  Jeremia 50:2 Merodach genoemd werd was de ‘eerste en de laatste zonnegod’ (Spence, 1916, p. 202)
waarmee hij een imitatie van Adam en Jezus was. Jezus was immers laatste Adam (1 Korinthe 15:45) en de
Morgenster. Zo’n titel van Morgenzon, of Stierkalf van de Zon leek wel op de naam Lucifer die ook iets met
zonlicht  te  maken had.  Waar  het  nu  om gaat  is  dat  er  een  hemelse  oorlog  gaande  was  voordat  Adam
geschapen was. In de Tuin van Eden kreeg de Hemelse Oorlog een vervolg toen de serpent Eva misleidde en
de zondeval zijn intrede deed. Waarbij het woord zondeval een slecht gekozen woord was omdat ik denk dat
God zelf deze misleiding in scène had gezet. In  Psalm 19:4 komen we de zon ook weer tegen net als in
Psalm 50:1-2 waarin het traject van tzafon van zonsopgang tot zonsondergang genoemd werd. In  Efeziërs
6:12 noemde Paulus voor het eerst weer de hemelse strijd, hoewel Job er in Job 1 en 2 al een voorproef van
gehad had. Let wel: als satan eigenhandig van zijn voetstuk gevallen was en een kwaadaardige engel Lucifer
geworden was dan had God zich door Zijn eigen schepsel laten verrassen. Deze theorie grenst al behoorlijk
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aan  wat  we  de  gnostiek  zullen  noemen  en  waarbij  een  Goede  oppergod  met  een  kwade  ondergod  de
schepping in balans probeert te houden. Als we snappen dat God de moordenaar satan zelf geschapen had
dan blijft God de eindverantwoordelijke voor het kwaad en dus een almachtige God. Dit is wat we in Jesaja
45:7 lezen. Voor  Genesis 1:2 was er dus een pre-Adamitisch tijdperk waarvan we niet weten hoelang het
duurde. Dit betekent niet dat er een tijdperk tussen  Genesis 1:1 en 1:2 zat.  Ik sluit  me bij  de visie van
Goedbericht aan dat  Genesis 1:1 de aankondiging of titel van Genesis 1 is (Piet, 2009-c). En dat God van
start ging in  Genesis 1:2 (Piet, 2009-c). Hij schiep eerst een chaos waaruit  Hij vervolgens de schepping
schiep. Veel zogenaamde sceptici merkten op dat de scheppingen in Genesis 1 en 2 niet chronologisch zijn.
Inderdaad zijn ze thematisch weergegeven, trouwens net als de Tenach. En net als het Atlantis epos. Als het
om dagen gaat, dan waren dit steeds dagen ‘voor de mens’ en niet voor God (Piet, 2009-a).  Van belang is het
ook om te weten dat God in zes dagen Zijn scheppingsverhaal aan Adam vertelde (Piet, 2009-a). De dagen in
Genesis 1 waren dagen van Openbaring aan Adam en geen dagen van een chaos die hersteld moest worden
(Piet,  2009-a/c).  Over  Genesis 1  tot  2:4  bestaat  controverse  maar  wellicht  schreef  Adam  ook  deze
geschiedenis op. Anders kreeg Mozes deze toledot van God toen hij op de berg Sinaï was (Garrett, 2013, p.
197). In elk geval is er in dit eerste traject van Genesis geen spoor van een mythe te vinden (P. J. Wiseman,
2004, p. 89). Atlantis bestond dus nog niet. Hoelang de schepping zelf duurde, weten we niet. Maar ik geloof
niet in de miljarden of zelfs miljoenen jaren die geschiedenisdocenten in een handomdraai op het schoolbord
opschrijven. In Genesis 1 is God aan het woord en is er duidelijk een luisteraar aanwezig die de hele week
naar Gods Top 2000 luisterde. Deze luisteraar was Adam. Hij had geen ouders want God had hem geschapen.
Adam was de eenzaamste mens op aarde. Maar niet helemaal. Want God was er dus ook. Maar wie was
God? Deze God bevond zich bovendien in een domein buiten de aarde. We weten niet hoe Adam hierop
reageerde? Hij was zomaar geschapen, kreeg een Tuin van Eden cadeau en hij kreeg nu ook nog met een
mysterieuze  God  te  maken  die  vanuit  een  mysterieuze  “hemel”  tot  hem  sprak.  Kon  Adam  het  zich
voorstellen dat er behalve God ook nog vijandige wezens in dat luchtruim rondhingen? Vast wel.

Tehom

In  Genesis 1:2 wordt de diepte van de zee genoemd, de Tehom. Als  Genesis 1:1 inderdaad de titel boven
Genesis is, dan is Genesis 1:2 dus de eerste echte vers in de Bijbel (Piet, 2009-c). Het geeft te denken dat
deze mysterieuze onderwatermassa die Tehom heet al in de eerste vers van Genesis genoemd wordt. Deze
Tehom is inderdaad een ‘afgrond’ of oeroceaan en wordt ook genoemd in Psalm 33:7; 104:6; Genesis 7;11;
8:2;  Jesaja 51:10;  Ezechiël 26:19;  Jona 2:6, etc.  (in Van der Valk, 1930, p. 43). We kunnen er ons een
onderwaterrijk van Atlantis bij voorstellen waarin sinistere wezens huizen. We kunnen door Genesis 1:2 ook
verklaren waarom Plato Atlantis zo ver terug in de tijd plaatste. Hoewel we geen 9000 jaar verder terug dan
Plato gaan, vormt de mysterieuze Tehom wel de aftrap voor Genesis. De Babylonische tegenhanger van de
Tehom was Tiamat die in gevecht raakte met Marduk en verslagen werd (Black & Green, 2014, p. 177, par.
Tiamat; New Larousse Encyclopaedia of Mythology, geciteerd in Hancock, 1995, p. 144). Zoiets komen we
ook in de Ugaritische Baäl en Anat Cyclus tegen. In dit Kanaänitsche epos vocht Baäl tegen de zeegod Yam,
die overigens op Poseidon leek (Theologywebsite, vert., z.j.). De mythe imiteerde dus de oerzee uit Genesis
om er  een afgod Tiamat  van te maken.  In  Job 41:1 wordt  een zeemonster  Leviathan genoemd dat  aan
Poseidon en het Monster van Loch Ness deed denken. Ook hij wordt met de diepte van de zee geassocieerd.
Als we Poseidon aan deze Tehom koppelen dan kunnen we de “vloed” in Timaeus 23  (Plato, Jowett, vert.
1892) anders lezen. De Tehom werd dan met de latere Zondvloed gemixt en op een krakkemikkige manier in
de  Timaeus 22 en 23 geplakt. Er was een belangrijk verschil tussen  Genesis 1:2 en Atlantis. In het eerste
geval kwam het land boven de zee uit terwijl Atlantis in zee zonk. Op een bepaalde manier was Atlantis zelf
misschien de Tehom? In Genesis 1:2 wordt tenminste de indruk gewekt dat er onder onze oceanen nog een
oceaan is. Net zoals er boven het heelal nog een hemel van God is. Had Atlantis misschien iets met die
onderste oceaan te maken? En is die onderste oceaan tevens de onderwereld uit de mythen? Misschien wel.

Eerstgeborene

Jezus  was  de  eerstgeborene  van  alle  schepsels  (Kolossenzen 1:15;  Romeinen 8:29;  Openbaring 1:5)
(Gavazzoni,  2010). God had Zijn zoon lief voor de grondlegging van de wereld (Johannes 17:24). In  1
Petrus 1:20 lezen we dat de Zoon voor deze nederwerping gekozen was. Maar de opgestane Christus bestaat
ook uit Zijn lichaam (Kolossenzen 1:15) dat uit de gelovigen bestaat. Met Hem waren ook de gelovigen in
Christus voor de nederwerping van de wereld door God geselecteerd (Efeziërs 1:4). In andere passages wordt
ook  de  term  nederwerping  gebruikt:  Hebreeën 4:3;  9:26;  11:11;  Mattheüs 13:35;  25:34;  Lucas 11:50;
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Openbaring 13:8; 17:8. Over deze nederwerping gaan we het spoedig hebben. De uitdrukking “In het Begin”
kan ook op Christus en zijn lichaam van gelovigen slaan. Ondanks het feit dat zowel Jezus als de gelovigen
duizenden jaren later geboren werden, was Christus het Begin van alles. Als we deze gedachte uitwerken,
botsen we onvermijdelijk met de evolutietheorie. Want wat was het doel van de Bijbelse schepping? Dit is de
openbaring van God aan ons. In Christus zullen we God zien. Hij is het begin en het einde (Romeinen 11:36;
Kolossenzen 1:16;  Hebreeën 1:2).  Deze  context  zet  de  evolutietheorie  op  zijn  kop.  En  niet  alleen  de
evolutietheorie maar ook het begrip oecumene en de manier waarop we een samenhang in een samenleving
zullen definiëren. Elke samenhang in de schepping bestaat vanuit het brandpunt dat Christus is (Kolossenzen
1:16-17).  Deze  samenhang  staat  haaks  op  de  gespletenheid  van  Atlantis  die  in  Lucas 11:17-18  wordt
uitgedrukt. We stammen dus niet van de aap af maar we zijn naar het beeld van God geschapen, dat Christus
is. In Christus heeft alles zijn samenhang (Kolossenzen 1:16-17; Romeinen 11:36; 1 Korinthe 8:6; 15:27-28;
Kolossenzen 1:16-17;  1:20;  Hebreeën 1:3;  2:8;  Efeze 4:8-10;  Openbaring 4:11).  In een aap heeft  er  bar
weinig samenhang. Heeft u wel eens een aap gezien? Apen frummelen aan hun piemel, jatten de pruik van
uw hoofd, vegen er de kont mee af en slaan elkaar op de bek. Noemt u dat samenhang?
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De eerste schepping

In Genesis 1:9-10 en Psalm 24:1-2 lezen we over de aarde die een aaneengesloten lap land was die door een
zee omringd werd. Er waren dus geen eilanden en er was dus ook geen Atlantis voor de Zondvloed. Maar de
aarde in Psalm 24:1-2 leek zelf wel op Atlantis. Echter het tegengestelde van de Atlantis ramp gebeurde in
dit prille begin van Genesis: het land werd juist van het water gescheiden. Of dit met een aardbeving gepaard
ging (Job 26:11) is niet duidelijk. In Genesis 1:21 zien we Loch Ness achtige monsters in zee zwemmen die
aan Poseidon deden denken. Ze werden Leviathan of draak genoemd (Jesaja 27:1). Deze wezens waren van
vlees  en  bloed  zodat  ze  niet  identiek  aan  Poseidon  waren.  Maar  ze  leken  wel  op  Poseidon  en  waren
thematisch gezien aan hem gelijk. Ook op het land wandelden monsters rond die aan dinosauriërs deden
denken, met staarten als ceders (Job 40:15). God noemde hen Behemot. Ik kan er niets anders van maken
dan dat ze dinosauriërs waren. Ik geloof er niets van dat God hier krokodillen mee bedoelde. Behemot at gras
maar krokodillen eten mensen,  variërend van rocksterren tot filmsterren tot computerprogrammeurs.  Het
maakt  een krokodil  niet  uit  of  iemand een HBO diploma op zak heeft,  als  hij  zijn  prooi  maar  op kan
peuzelen. Nu zeg ik er eerlijk bij dat we niet zeker weten of dit altijd zo geweest is. Mogelijk aten de wilde
dieren in de wereld van de voortijd ook vegetarisch. Het kan maar zo. In  Jesaja 11 wordt voor de nabije
toekomst wel zo’n vegetarisch scenario voor de dieren beschreven.

Het Woord of de Hemelse Christus

God was op een bepaalde manier eenzaam en om die reden schiep Hij eerst Zijn Zoon, Christus, uit Wie Hij
de aionen schiep. Genesis 1:1 is de eerste geschreven zin ooit. En hiermee is Genesis het oudste geschrift op
aarde. Het begin van de schepping gebeurde nog iets ingewikkelder dan we denken. Het was Johannes die
voor ons een tipje van de sluier hierover oplichtte. Hij schreef: in het begin was het ‘Woord’ dat pas later als
Jezus uit de maagd Maria geboren werd (Johannes 1:1-3, 14 in Piet, 2017-b). Het is erg ingewikkeld om dit
uit  te  leggen.  Maar  Jezus  was  ver  voor  zijn  geboorte  in  blauwdruk aanwezig.  En alles  is  vanuit  deze
blauwdruk geschapen. De schepping ontstond dus vanuit een brandpunt. Dit is wel iets anders dan een losse
verzameling van schepselen die door God tot leven gewekt was. Als Atlantis bestaan heeft, dan was ook
Atlantis vanuit dit brandpunt, “Christus” geschapen (Kolossenzen 1:16-17). In Romeinen 11:36 lezen we ook
dat alles In en Tot Hem geschapen was, inclusief de aionen. Alles heeft dus een bestemming in Hem. Wat is
de zin van het leven? Onze bestemming in Hem. Voor mij persoonlijk is het schrijven van dit boek een deel
van mijn bestemming in Hem. Hij is dus – opnieuw – het brandpunt van waaruit ik handel en wandel. Er is
ook een theorie die stelt dat Jezus pas later geboren werd terwijl de hemelse christus altijd al aanwezig was
(Hoogendijk, 2018). Bij de doop van Jezus werd Hij met deze hemelse christus verenigd. Deze theorie klinkt
leuk maar het is me niet duidelijk wat er met een hemelse christus bedoeld wordt.

Eden

De zeemonsters waren een zekere voorbode van een verwant schepsel dat in Genesis 3:1 de Tuin van Eden
binnensloop. Het heeft weinig zin om te achterhalen waar de Tuin van Eden lag omdat de hele wereld van de
voortijd is weggevaagd (2 Petrus 3:6). Maar wat is erop tegen om de Tuin op dezelfde locatie aan te wijzen
als Jeruzalem? Voor zover ik weet waren het Peter en Christie Michas en Robert van der Maten die deze
theorie eerder noemden. Hun beste argument is Ezechiël 28:12-14 waarin Eden aan Jeruzalem (heilige berg =
tempel) gekoppeld werd (Michas, Michas & Van der Maten, 2014, hoofdstuk 1, p. 26). In  Genesis 13:10
werd de Jordaanvallei met de ‘Tuin van de Heer’ vergeleken. De vallei ligt niet ver van Jeruzalem (Michas,
Michas  & Van der  Maten,  2014,  hoofdstuk  1,  p.  36).  In  Jesaja 51:3  wordt  Jeruzalem weer  met  Eden
vergeleken (Michas, Michas & Van der Maten, 2014, hoofdstuk 1, p. 36). Anderen plaatsten Eden in de
Nijldelta (Yahuda, 1935, 163). De Tuin van Eden was niet zomaar een tuin uit de folder van Intratuin. Er zat
een systeem achter. De Tuin van Eden werd ‘Gan Eden’ genoemd hetgeen een omheinde of zelfs bewaakte
tuin impliceerde (Maayan en Harris in Michas, Michas & Van der Maten, 2014, hoofdstuk 1, p. 41). Een
omheind gebied is al een voorproef van een burcht. Bij een burcht denken we aan Troje en Atlantis. Ganne
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was ook de naam voor het  Chaldeese/Babylonische paradijs (Fatuhi,  2012, p. 104).  Deze benaming zou
betrekking hebben op het groene gebied rond het ‘Zee-land’ (Fatuhi, 2012, p. 104). Bij Zee-land denken we
aan Atlantis.

Intermezzo: middenin de nacht nadat ik dit  had geschreven, kreeg ik een sms van ene mysterieuze  
“Gan” die een deal van 18,5 miljoen euro met me wilde afsluiten. De volgende ochtend viel mijn  
mailbox uit, de papiercontainer waaide om en al het papier kwam midden op straat terecht. Oftewel,  
mijn omheining werd ook van buitenaf geteisterd.

Het Hebreeuwse woord ‘gana’ betekent ‘verdedigen’ (Harris in Michas, Michas en Van der Maten, 2014,
hoofdstuk 1, p. 41). Het woord duikt op in Jesaja 31:5; 37:35; Zecharia 9:15; 12:8 (Harris in Michas, Michas
en Van der Maten, 2014, hoofdstuk 1, p. 41). Gan als omheining doet me aan ‘Gadir’ denken dat ook zoiets
betekent, “ommuurd fort” (Blazquez, z.j., GADIR (Cádiz) Cáidiz, Spain.). Bij gadir denken we tevens aan
Cadiz en Agadir. En we denken aan de mysterieuze stad Gadeira in Plato’s Atlantis verhaal (Plato, Jowett,
vert. 1892,  Kritias 114). Gadir was dus een mythische imitatie van het Hebreeuwse woord “Gan”. En in
Ezechiël 5:5 is Jeruzalem het centrum van de wereld (Michas, Michas & Van der Maten, 2014, hoofdstuk 1,
p. 36). Eden was dit waarschijnlijk ook. Verder was de Tuin een schaduw van de tempel van Salomo die na
de Zondvloed gebouwd werd. In de tempel van Salomo was er een heiligste heiligdom waar God metaforisch
woonde. In Eden mondde een rivier uit die zich in vier andere rivieren splitste (Genesis 2:10). Twee ervan
heetten de Eufraat en Tigris. De huidige Eufraat en Tigris zijn naar hen vernoemd. Maar het wil niet zeggen
dat de vroegere Eufraat en Tigris ook in dat gebied stroomden. Blijkbaar leek Tweestromenland (Babel) op
Eden. Maar de Jordaanvallei leek dit ook (Genesis 13:10), evenals de Nijldelta. De twee andere rivieren in
Eden  heetten  Gihon  en  Pison.  Een  Tuin  van  Eden  waarin  zoveel  water  stroomt  en  die  met  Zee-land
vergeleken wordt, doet ons aan Atlantis denken. Desalniettemin blijf ik van mening dat de Tuin van Eden op
de locatie van het huidige Jeruzalem lag terwijl het Zeeland van Babylon eerder een imitatie hiervan was.
Pas in  Genesis 1:11 vertelde God over de schepping van planten en zaden. Voor die tijd kon een levende
wereld dus niet bestaan hebben. De fossielen die we overal ter wereld vinden, kunnen dus niet ouder zijn dan
Genesis 1:11. Volgens een andere bron grensden de ‘poorten van Gan ‘Eden (de Hof van Eden) aan de berg
Moria’ (MidrPs92.6 in Janse, 200, p. 87). Dit is de berg waarop Jeruzalem gebouwd is. De Olijfberg is er een
deel van. Dit is nogmaals een merkwaardige conclusie omdat de wereld van de voortijd is weggevaagd (2
Petrus 3:6). Niettemin is in de literatuur wel de toon gezet om de Tuin van Eden terecht of onterecht met de
geografische locatie van Jeruzalem in verband te brengen.

Ter Land, ter zee en in de lucht

Het TV programma Ter land, ter zee en in de lucht heeft bewezen dat evolutie onzin is. Mensen die met een
eigen gemaakt kippenhok op wielen over een smalle brug wilden fietsen, kukelden meteen in het water. Ze
stegen niet op om als een vogel verder te fladderen maar kwamen van een natte kermis thuis. Ze moesten
bovendien ook nog door twee duikers geholpen worden om weer op de wal te komen. Gods schepping echter
niet. Een deel fladderde meteen rond, een ander deel zwom in zee en het derde deel bleef uit angst voor natte
voeten op het land rond waggelen.

Adam

Jezus was aanvankelijk in blauwdruk aanwezig als het Woord van God (Johannes 1:1). Maar ook Hij was
eenzaam. En dus schiep God door Zijn Zoon Jezus, de mens (Kol. 1:19; 2:9). Heel kort door de bocht ging
het om “gezelschap” waarom God besloot om de eonen en vervolgens de mens te maken (Zender, 2009). En
natuurlijk ook de dieren. In Genesis 2:18 staat letterlijk dat het niet goed voor de mens is, als hij alleen is. De
mens heeft net als de dieren, gezelschap nodig. In een notendop is dit de essentie van de schepping (Zender,
2009).  In  Genesis 2:7  lezen  we  hoe  God,  Adam uit  de  klei  optrok  en  vervolgens  adem in  hem blies
(Neshama). Waarna Adam een mens werd. In  Genesis 2:7 staat vervolgens dat de mens een levende ziel
werd.  Dit  woord staat  ook in  Genesis 1:21 waar  het  op de monsters  betrekking had.  De ziel  is  in  het
Hebreeuws “Nephesh”. We hebben dus drie zaken die met de levende mens te maken hebben: een ziel, geest
en een stoffelijk lichaam. Adam kwam niet uit een vrouw voort maar uit dezelfde klei waarin aardappelen en
kerstbomen groeien. Mogelijk lijkt de mens daarom genetisch op een aardappel? Er kwam geen vrouw aan
de schepping van Adam te pas (1 Korinthe 15:45).  Jesaja 45:18 maakt duidelijk dat Adam direct aan het
begin van de schepping zijn intrede deed. Er bestond geen traject voor hem van miljoenen jaren waarin de
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dinosauriërs het voor het zeggen hadden.  Jeremia 4:23 verwijst wel naar een lege aarde maar in dit geval
gaat het om de desolate toekomst van Israël na Gods oordeel in de Eindtijd. Adam had iets van een eenzame
schipbreukeling die op het strand van de Tuin van Eden aangespoeld was. Hij was niet alleen de eerste Adam
en de voorganger van Jezus maar ook de eerste Robinson Crusoë. Adam mocht niet eerst vakantie vieren
maar werd direct aan het werk gezet. Hij moest de Tuin onderhouden (Genesis 2:15) en de dieren hun namen
geven. In  Genesis 2:19 bracht God de dieren naar Adam opdat ze van hem hun namen kregen. De dieren
werden dus door God gestuurd om namen te krijgen. Later zou God de dieren naar de Ark van Noach sturen
(Genesis 7:9).  Na de Zondvloed zien we nog eens hoe God wilde dieren op de mensen afstuurde.  In  2
Koningen 2:23-25 werd de profeet Elisa door een stel rotjongens voor kaalkop uitgemaakt. God strafte hen
door twee beren uit het bos te laten opduiken die zich op de kinderen stortten. Hieruit kunnen we opmaken
dat God zowel de mensen als de dieren stuurt. En ook dat hij dergelijke beledigingen zo hoog opneemt dat
hij  wraak  neemt  door  wilde  beren  op  de  daders  af  te  sturen.  Zelfs  als  de  daders  minderjarig  zijn  en
onvolwassen gedrag vertonen. In Genesis 2:19-20 staat dat Adam alle dieren inclusief de vogels een naam
gaf. Hoeveel mensen kennen het verschil tussen een koolmees en een pimpelmees of tussen een merel en een
spreeuw? Of zelfs tussen een haas en een konijn? En op Madagascar leeft een beest waar ik nog nooit van
gehoord had. Natuurverenigingen klagen steen en been over het gebrek aan interesse van de jeugd in de
natuur. De jeugd zit liever te gamen dan dat hij naar nestkastjes kijkt om te wachten tot er een pimpelmees
uit fladdert. Adam kende al die dieren wel en gaf ze zelfs hun namen. Dit was de opdracht die hij van God
gekregen had. Adam was dus een zeer intelligent schepsel. Hij was een heel ander wezen dan Kleito van
Atlantis, of zelfs haar ouders. Zij was een Titaan en dus ook geen vrouw. Adam was een mens en een man.
Waarom schiep God Adam eigenlijk? Had God niet beter een olifant met drie slurven kunnen scheppen? Het
antwoord is volgens mij simpel: In  Genesis 2:18 staat letterlijk dat het niet goed voor de mens is, als hij
alleen is. Blijkbaar vond God het “leuk” om de mens te scheppen die naar Zijn beeld – Jezus – geschapen
was (Genesis 1:27; 9:6).

Toen God, Adam schiep, had Hij Jezus al op het oog!

De laatste Adam, Jezus was de blauwdruk voor de eerste Adam! God had voor de nederwerping van de
wereld, Jezus al lief en nog ver voordat Hij geboren was (Johannes 17:25;  1 Petrus 1:19-20). Ik hoef dit
boek ook niet te schrijven. Maar ik heb er lol aan en dus schrijf ik het. Zo moeten we Gods motivatie zien
om  Adam  te  scheppen.  In  de  Tuin  van  Eden  was  er  een  ontmoetingsplaats  waar  God  met  Adam
communiceerde. Buiten de Tuin was het Land van Eden, zoals er buiten het heiligdom van de tempel nog een
binnenplaats was. In Eden kwamen vier rivieren uit (Genesis 2:10). Dan gaan we naar Atlantis waar onder de
tempel van Poseidon twee waterbronnen waren (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 117). De Mythe kopieerde
en jatte de Bijbelse symbolen.

De eerste toledot

De eerste toledot liep van  Genesis 1:1 tot en met  Genesis 2:4a. Wie deze eerste etappe opschreef, is niet
duidelijk  omdat  dit  de  toledot  van  Hemel  en  Aarde  waren.  Mogelijk  had  God  deze  etappe  aan  Adam
geopenbaard? Een andere theorie is dat God ze pas op de berg Sinaï aan Mozes geopenbaard had (Garrett,
2013, p. 197). In dat geval had Mozes deze eerste etappe er later ingevoegd. Hier valt wat voor te zeggen
omdat  een aantal  post-Zondvloed namen in  Genesis 2:13-14 genoemd worden zoals  het  land van Kush
(Afrika), Assur (Assyrië) en de Eufraat en Tigris.

Flessenpost

Deze toledot was geen flessenpost die in de rivier van Eden opdook maar het eerste onderwijs van God aan
Adam. Adam was eenzaam en alleen maar hij  was wel eenzaam en alleen binnen de context  van Gods
scheppingsplan  en  de  Tuin  van  Eden.  Robinson  Crusoë  zocht  contact  met  een  buitenwereld  terwijl  in
Genesis de  buitenwereld contact  met  Adam zocht.  Wat  doen schipbreukelingen?  Ze kerven levensgroot
“Help!” in het strand. Adam deed dit niet. In het uiterste geval verborg hij zich voor de enge buitenwereld.
God zelf zocht contact met hem.
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Twee bomen

In de Tuin van Eden stonden twee bomen: de Levensboom en de Boom van Kennis van Goed en kwaad
(Genesis 2:9). De levensboom was een type van Jezus en van de genade (Paulus) terwijl de andere boom een
type van de Wet van Mozes was. De beide bomen deden ook aan de Zuilen van Hercules denken, terwijl de
Boom van Kennis zelf, ook aan de Zuilen van Hercules deed denken. Er waren immers goede en kwade
vruchten aan de boom. Dit is een belangrijk gegeven voor ons onderzoek: de Zuilen van Hercules leken op
de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Blijkbaar zijn goed en kwaad Bijbels gezien, twee handen op één
buik. De Boom van Kennis van Goed en Kwaad resoneerde met een God van goed en kwaad die in Jesaja
45:7 genoemd werd.  

Goud en edelstenen

En er waren goud en edelstenen in de Tuin van Eden (Genesis 2:12). Zoals er goud op Atlantis was (Plato,
Jowett, vert. 1892, Kritias 116). En zoals koning Salomo goud verzamelde. Om precies te zijn, 666 talenten
goud (1 Koningen 10:14). Dit getal was mijns inziens een verwijzing naar Babel. Ik noem de Joodse Gemara
die uit commentaren op de Talmoed bestaat. In deze Gemara staat dat er in Eden geel en rood goud waren
(Genesis 2:12) (Rabbi Menahem geciteerd in Joseph, 2015). Adam kende blijkbaar de waarde van goud en
edelstenen in tegenstelling tot de oermensen van de evolutietheorie die alleen geïnteresseerd zijn in knotsen
en vuurstenen. De Tuin van Eden was tenslotte de ultieme ontmoetingsplaats voor God en Adam. Oermensen
leven in  grotten,  waarmee  de  evolutietheorie  in  het  vaarwater  van  Atlantis  terechtkwam.  Welke  bomen
groeiden er  in  de Tuin van Eden? Dit  weten we niet  maar  in  Genesis 2:14 werd de Eufraat  aan Eden
gekoppeld.  Thans  ligt  Babylon  aan  de  Eufraat.  De  huidige  Eufraat  is  hooguit  naar  de  eerste  Eufraat
vernoemd aangezien de wereld van de voortijd door de Zondvloed was weggevaagd (2 Petrus 3:6). Thans
groeien dadelpalmen in het gebied rond Babylon. Ze worden Phoenix Dactylifera genoemd. De Dadelpalmen
waren vroeger veel voller. In Israël is het biologen gelukt om een tweeduizend jaar oude dadel te ontkiemen.
De palm die eruit groeide heet “Metuselah Dadelpalm” en is in de Ketura Kibboets te bezichtigen.

Waterdamp

Er is een controverse over  Genesis 2:10. Ontsprong er nu een rivier in Eden en zo ja, wat werd hiermee
bedoeld? Was het  volgens de Joodse traditie zo dat hij  juist  in Eden uitmondde? In dat geval  lag Eden
misschien (bijna) aan zee en was Eden een haven. En hoe kwamen de bomen in Eden aan water? In Genesis
2:6 staat dat er waterdamp vanuit de bodem opwelde. Hierdoor werden de gewassen bevloeid. Er was nog
geen regen. Maar waar kwam dit bodemwater vandaan? Uit de Tehom in Genesis 1:2? Waarschijnlijk wel.
Het woord ‘Ed’ in Genesis 2:6 duidt echter op mist en is van een ander kaliber dan de tehom in Genesis 1:2
(Anderson, 1987, p. 39-40). Ik heb geen verstand van grondwater maar meen toch dat het uiteindelijk uit de
tehom  afkomstig  is.  Dit  bronwater  is  dan  de  zegening  die  vanuit  de  Tehom  kwam (Genesis 49:25  in
Anderson, 1987, p. 40). Ook Adolph Ernest Knoch meende dat het bronwater uiteindelijk uit  de Tehom
kwam (Knoch,  2002,  in  Ch.  12.  The Mystery Of The Wild Beast,  par.  The Abyss).  Als  de Tehom een
onderaardse zee is dan zal deze zout water hebben. De oceanen kwamen immers ook uit de tehom voort.
Misschien wordt het bronwater door de bodem gezuiverd van zout? Tenzij de Tehom een zoete zee is.

Eva

Toen schiep God Eva uit  Adam. Adam werd hiervoor in een diepe slaap gebracht voor een chirurgische
ingreep. Niet om zijn neus recht te laten zetten maar opdat er een wederhelft uit hem genomen werd. Dit
werd Eva. Met de schepping van Eva had de mens eindelijk een vrouwelijke tegenhanger die evenwel uit
hemzelf geschapen was. Herkenden de dieren hem nog wel? Toen Adam wakker werd, was hij direct getuige
van Gods scheppingskracht. Hij zag een heel mooi wezen dat “vrouw” heette en niet zo snoof, boerde en
brieste als Leviathan, maar dat hem zijn schouders masseerde en in zijn oren fluisterde om hem gerust te
stellen. Als Leviathan hetzelfde bij Adam deed, dan werden zijn oren door gespoten, en waarschijnlijk zijn
tenen ook. Dus was het exit Leviathan en welkom, knappe vrouw. Er ontstond opeens een nieuwe ordening.
Tussen beiden zou een liefdesdrama opbloeien dat  door de geschiedenis van de mens heen in ontelbare
nieuwe  liefdesdrama’s  zou  incarneren.  Liefdesbrieven,  gebroken  harten  en  echtscheidingen  waren  de
keerzijde van dit drama dat na de zondeval zijn intrede deed. Uiteindelijk zou dit aionische liefdesdrama
eindigen in het neerdalen van de Stad van God op aarde (Openbaring 21:2). Frank Viola schreef in zijn boek
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From Eternity to Here ook over dit aionische liefdesdrama dat in Genesis 2:22 begon en in Openbaring 21:2
eindigt (Viola, 2009, hoofdstuk 1, p. 25-26, par. The Eternal Drama). We zien bovendien dat de bruid in
Openbaring 21: een stad is. Eva is hier dus geïncarneerd in een stad. Alle persoonlijke liefdesdrama’s zijn
een reflectie van dit aionische liefdesdrama (Viola, 2009, hoofdstuk 1, p. 26, par. The Eternal Drama). Met
de schepping van Eva in Genesis 2:21 kreeg Adam gezelschap. Maar Gods liefde gaat veel verder dan het
verschaffen van gezelschap.  Veel  vriendschappen en relaties worden door ruzies uit  elkaar gedreven. Of
mensen gaan simpelweg dood. Dan zegt Prediker 3:15 dat God het verlorene ooit weer opzoekt, desnoods na
de opstanding. Dit lijkt me een behoorlijke geruststelling, dat alles ooit weer goed komt. Als man zijnde kan
ik zeggen dat ik telkens weer gefascineerd ben door de schoonheid van de vrouw. Martin Zender noemt de
vrouw zelfs een ‘proxy-god’ (Zender,  2019-b/c)  die voortdurend door de man aanbeden wordt.  Mannen
vinden het leuk om een vrouw op een voetstuk te zetten. Sommigen noemen dit seksisme maar de Bijbel
spreekt andere taal.

Atlantis en Adam en Eva

Plato suggereerde in Timaeus 22 (Plato, Jowett, vert. 1892) dat Phoroneus en Phiobe de eerste mensen waren
die in Athene geboren waren. Phoroneus was de zoon van een riviergod en dus een Titaan (Phoroneus, z.j.).
Detail  is  dat  hij  ook  de  uitvinder  van  de  “markt”  als  een  verzamelplaats  van  mensen was  (Graves  in
Phoroneus, z.j.).  We zullen de apostel Paulus ook op de markt in Athene tegenkomen, waar hij  door de
Stoïcijnen in de kraag gegrepen werd (Handelingen 17). Dus wie waren de eerste mensen in Athene nu
precies; Deucalion en Pyrrha of Phoroneus? Het scheppingsverhaal van Adam en Eva mag u vreemd in de
oren klinken maar de eerste mensen van Athene kwamen ook vanuit het niets en struikelden bovendien over
elkaars voeten. Om het nog gekker te maken was er op Atlantis heel toevallig ook een eerste mensenpaar
geboren: Euenoor en Leukippe (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 113). Er waren dus drie eerste mensenparen
die  wat  mij  betreft  allen  Titanen waren.  Ze  hadden niets  gemeen met  Adam en Eva.  Maar  ze  hadden
misschien wel iets gemeen met een derde hoofdrolspeler die spoedig Eden infiltreerde: de serpent.

Brandpunt

Ik herhaal het nog eens: Adam en Eva kwamen niet vanuit het “niets”. God dacht niet, “hola, ik verveel me
kapot,  laat  ik  eens  twee  mensen maken en  een  stel  neushoorns,  Koalaberen,  olifanten,  wolven en  drie
Siberische tijgers.  Laat ik dan ook de Duitse Herder maken en de pekinees, voor het geval als de twee
mensen zich, net als ik ook vervelen. Dan kunnen ze tenminste de hond uitlaten. En laat ik ze een huis geven
met een lek dak. Als ze zich vervelen dan kunnen ze tenminste het dak repareren. En laat ik ze blauwe
goudvissen geven. Als ze zich vervelen dan hebben ze iets om naar uit te kijken: echte goudvissen. Zo ging
het dus niet. Adam en Eva werden vanuit een context geschapen. Volgens de ruimdenkende intellectuelen
was deze context  de trilobiet  en daarna de aap.  Trilobieten en apen hebben een exponentiële  rol  in  de
evolutietheorie gekregen, zonder dat ze zich hier zelf bewust van waren. Volgens de Bijbel was de context
voor de schepping een “mens”. Deze mens was Jezus Christus (Kolossenzen 1:16-17). Voordat Hij geboren
werd, was hij in blauwdruk aanwezig als zijnde de Logos (Johannes 1:1-3). Johannes schreef: in het begin
was het ‘Woord’ dat pas later als Jezus uit de maagd Maria geboren werd (Johannes 1:1-3, 14 in Piet, 2017-
b). Adam wordt de eerste Adam genoemd en Christus de laatste (1 Korinthe 15:45). Beiden kunnen we dus
niet  los  zien van elkaar  zien.  Hoewel  Adam eerder  geboren was dan Christus,  kon de eerste  alleen IN
Christus bestaan. Alles kreeg in Christus zijn samenhang (Kolossenzen 1:16-17; Johannes 1:1-3; Romeinen
11:36;  1 Korinthe 8:6; 15:27-28;  Kolossenzen 1:16-17; 1:20;  Hebreeën 1:3; 2:8;  Efeze 4:8-10;  Openbaring
4:11). Adam en Eva en eigenlijk de hele schepping waren in Christus geschapen. Dit klinkt vreemd in de
oren. Hoe konden zij, jawel, de hele schepping in een persoon geschapen zijn? Een persoon die bovendien
zelf nog niet geboren was? Zo vreemd is deze gedachte nu ook weer niet want mensen worden ook uit elkaar
geboren. Maar de Bijbel gaat veel verder. Volgens Kolossenzen 1:16-17; Johannes 1:1-3; Romeinen 11:36; 1
Korinthe 8:6; 15:27-28; Kolossenzen 1:16-17; 1:20; Hebreeën 1:3; 2:8; Efeze 4:8-10 en Openbaring 4:11 is
alles  in  en  door  Hem geschapen.  Alleen  vanuit  een  brandpunt,  krijgt  alles  zijn  samenhang.  Dit  is  een
fundamenteel principe voor ons onderzoek. De Zuilen van Hercules suggereerden dat er op Atlantis sprake
was van dualisme. Atlantis had ontelbare afgoden (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 117). In Genesis 1 en 2
ontbraken alle mythe of polytheïsme. Satan kwamen we nog niet tegen. Atlantis kon dus nooit in de eerste
hoofdstukken van  Genesis bestaan hebben. Toen Adam geschapen was moest Jezus nog geboren worden.
Maar God, de Vader had Jezus al lief voor de nederwerping van de wereld (Johannes 1:25; 1 Petrus 1:19-
20).
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Serpent

De vrouw was nog niet geschapen of er kwam een rotbeest in de Tuin. Dit was de “kletsmajoor” serpent in
Genesis 3:1. Hij had alle kenmerken van Poseidon. Dit beest wond er geen doekjes om en begon tegen Eva
meteen over de Boom van Kennis te kletsen. Veel gelovigen vragen zich af hoe het kon dat deze serpent
zomaar de Tuin kon binnensluipen? Liet God zich verassen? De waarheid is gelukkig andersom: God had
deze  serpent  geschapen  om  de  zonde  in  de  Tuin  te  introduceren.  Hij  had  de  serpent  niet  hoeven  te
introduceren. Hij had trouwens ook Adam niet hoeven te scheppen. Hij had ook Jezus niet hoeven te laten
kruisigen. Maar Hij koos ervoor om dit wel te doen. Allereerst was de serpent de vermomming van de duivel
die vanaf het begin zondigde (1 Johannes 3:8; Johannes 8:44). Aangezien deze serpent zondigde was hij de
ultieme doelmisser. Hij kon dus nooit de schepper van het kwaad zijn geweest. Zoals God de serpent in Eden
schiep, zo schiep Hij alle wezens voor Zijn ultieme doel: gezelschap. Mogelijk hadden de zeemonsters die in
Genesis 1:21 genoemd worden iets met deze serpent te maken? In elk geval kende de serpent de hele setting.
Hij wist wat de Boom van Kennis was. En hij wist ook dat hij Eva zou misleiden en niet Adam. Het was
alsof hij op de schepping van de vrouw gewacht had. Tegen Eva zei de serpent dat ze niet zou sterven als ze
van de vrucht van de Boom van kennis zou snoepen (Genesis 3:3-4). Terwijl God tegen Adam gezegd had
dat de laatste er met zijn tengels vanaf zou blijven. We weten nog niet precies waarom God deze Boom tot
verboden gebied verklaard had. Wel weten we dat de serpent tegen Gods gebod in ging en dus loog. Het was
de eerste leugen in de schepping. Loog Plato ook toen hij alle onderzoekers op een verkeerd been zette met
de mededeling dat Atlantis in een grijs verleden voorbij Gibraltar in zee had gelegen? Lang geleden was het
kopje onder gegaan.  Niemand kon dit  verifiëren.  Terug naar  Genesis 3 want Adam was ook een beetje
misleid toen hij zich achter Eva verschuilde en God hem om opheldering vroeg (Genesis 3:12). Adam ging
niet naar de kerk om de zonde van Eva op te biechten. En misschien had hij haar ook beter in de gaten
moeten houden of haar beter voor moeten lichten. Adam verstopte zich in het struikgewas waarin misschien
nog wel een serpent op de loer lag. Let wel: niet God maar Adam en Eva waren hier door de serpent misleid.
Door te stellen dat God door Zijn eigen schepsel misleid was, degraderen we God tot het niveau van Adam
en Eva. We maken dan een schepping in plaats van een schepper van Hem.

Onsterfelijk

De serpent zei tegen de vrouw dat als ze van de vrucht van de Boom van Kennis at, ze niet zou sterven, in
tegenstelling tot wat God tegen Adam gezegd had. Maar ja, wat was sterven? Blijkbaar had Eva hier al enige
notie van, anders had de serpent deze woorden niet tegen haar gesproken. Een Amerikaanse collega van me
schreef ooit een fantastische studie over het begrip sterven. Hij schreef dat de dood op het leven parasiteert
(Gavazzoni, 2014, alinea 2). Dan staat in 2 Korinthe 4:10 dat we de dood van Christus in ons dragen opdat
‘het leven van Christus in ons lichaam geopenbaard wordt’ (NHEB vert). De dood kan alleen bestaan zolang
het leven binnen de aionen ondergeschikt is aan de sterfelijkheid. Dan komen we rare dilemma’s tegen: hoe
langer we leven, hoe langer de dood parasiteert (Gavazzoni, 2014, alinea 2). Inderdaad zondigen we omdat
we sterfelijk zijn. Het is niet andersom. Het begrip erfzonde vervalt hiermee. Hooguit bestaat er zoiets als
een erfdood. Het leven zal ooit de dood beëindigen en niet andersom (Gavazzoni, 2014, alinea 2). De dood
verlost ons van de lange lijdensweg die Bijbels gezien “stervende sterven” genoemd wordt. Anders moesten
de armen achthonderd jaar op een houtje bijten of moesten mensen met kanker achthonderd jaar met de
ziekte leven en op en af naar het ziekenhuis gaan voor controles. We mogen blij zijn dat de levensduur flink
was ingekort. In de komende aionen worden de mensen veel ouder. Zeker in de vijfde aion zullen allerlei
ziektes  er  niet  meer  zijn.  Het  was  een  rare  opmerking  van  de  serpent  omdat  Adam en Eva  weliswaar
sterfelijk  waren maar  in  leven bleven zolang ze  van de vruchten van de Levensboom aten.  De serpent
projecteerde dit schema op de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Volgens hem zouden ze evenmin
sterven als ze van de vruchten van deze Boom aten. Dit was echter niet wat God gezegd had. Eva begon te
twijfelen aan wat er nu precies gezegd was en door wie? Had Adam het misschien niet goed begrepen?
Leugens hebben altijd met twijfels te maken. In onze tijd is het de New Age beweging die een hiernamaals
preekt. De ziel zou na de dood autonoom verder leven. Toch voorspel ik u dat juist deze leugen veel met
Atlantis te maken heeft. Eva was de eerste New Ager. En het was niet voor niets dat God al in het prille
begin juist  tegen deze leer waarschuwde. Een beter woord voor New Age is gnostiek. We gaan het hier
uitgebreid over hebben. Voor het moment gaat het erom dat de gnostiek ons een hiernamaals voorschotelt in
plaats van een fysieke opstanding. Als de ziel na de dood autonoom verder gaat, betekent dit, dat we niet
sterven. De New Age preekt zoiets. Maar in feite is deze leer een variant van de leugen van de serpent: u zult
niet sterven. Trouwens, het officiële christendom en de islam preken ook een hiernamaals waarin de ziel
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verder gaat. Juist het boek Kolossenzen waarschuwt voor de gnostiek en met name voor de leugen over een
leven na de dood. In Genesis 3:5 staat weer een rare opmerking van de serpent. Dat rotbeest wist hem wel te
raken. Er staat dat Adam en Eva net als God zouden worden als ze van de vruchten van de Boom van Kennis
aten. Om te beginnen waren ze al naar het beeld van God geschapen. Dit beeld was Christus die veel later
geboren werd maar Die al als een blauwdruk voor de schepping aanwezig was. Maar de serpent bedoelde
wellicht iets anders: Adam en Eva zouden een vrije wil krijgen. Dit was echter niet wat er gebeurde. Na het
eten van de verkeerde vruchten, gingen ze hun stervensproces tegemoet.

Lichtwezen

Veel ongelovigen struikelen vooral over dit begin van Genesis. Ze menen dat Eva toch echt niet tegen een
slang kletste. Laat staan dat ze door zo’n dom beest haar onsterfelijkheid verloor. Als ze sowieso al bestaan
had? Het prille begin van Genesis wordt door vrijzinnigen vaak afgedaan als een “leerzaam verhaal.” Maar
misschien is de waarheid nog veel absurder dan sommige theologen denken. Misschien was deze serpent
demonisch bezeten waardoor hij  kon kletsen (Morris,  2009, p. 107)? Een andere uitleg gaat nog verder.
Ethelbert William Bullinger (1837-1913) is een persoon die we nog wel vaker gaan tegenkomen. Volgens
hem moeten we bij Genesis 3:1 niet aan een gewone slang denken maar aan een lichtwezen waarin satan zich
vermomd had (Bullinger, z.j.-a, bijlage 19). Het Hebreeuwse woord voor serpent in Genesis 3:1 is Nachash,
hetgeen  de  ‘schijnende’ of  lichtgevende  betekent.  Zie  ook  het  woord  Nehushtan  in  2  Koningen 18:4
(Bullinger, z.j.-a, bijlage 19). In het Chaldees-Babylonisch betekende Nachash ‘messing’ of ‘koper’ vanwege
het  reflecterende effect  (Bullinger,  z.j.-a,  bijlage 19).  Dan zitten we heel  dichtbij  het  aurichalcum in de
tempel van Poseidon (Plato, Jowett, vert.  Kritias 166, 119). In  Jesaja 6:2, 6 betekent Nachash ‘brandend’
(Bullinger, z.j.-a, bijlage 19). Ook dat lijkt op het reflecterende aurichalcum. In Numeri 21:8, 9 gaf God aan
Mozes de opdracht om een koperen slang te maken. In vers 9 deed Mozes dit. We lezen het absurde verhaal
van de koperen slang die voorbijgangers beet opdat ze leefden. Dit waren zulke andere tijden dan waarin wij
leven. De Cherubs in Genesis 3:24 lijken op hetzelfde wezen als in Genesis 3:1. De structuur van Genesis 3
is een inversie. In vers 1 werd de serpent genoemd en in de laatste vers werden de cherubs genoemd. Veel
later na de Zondvloed werd de koning van Tyrus in Ezechiël 28:14-16 ook met een cherub vergeleken. De
Nachash slang die haar verleidde (2 Korinthiërs 11:3) werd in vers 14 juist  geen engel van licht genoemd.
Dus was de serpent in 3:1 een imitatie van een lichtwezen door satan (2 Korinthiërs 11:14) (Bullinger, z.j.-a,
bijlage 19). Eva was echt niet zo dom dat ze zich door een simpel wezen als een slang liet misleiden. Maar
wel door een lichtwezen. Mogelijk dacht ze dat dit wezen God was? Het is extreem belangrijk voor ons
onderzoek om in te zien dat satan al in dit beginstadium God imiteerde. De bronzen voeten van Jezus worden
in Openbaring 1:15 en 2:18 genoemd. Adam was in Jezus geschapen die zelf nog geboren moest worden. De
nachash was een imitatie van de Morgenster Jezus (Numeri 24:17;  Openbaring 22:16) terwijl  Jezus nog
geboren moest worden. Adam en de Nachash liepen beiden op de geboorte van Jezus vooruit. De kans is
groot dat na de Zondvloed de mythe op Gods openbaring vooruit liep door een Atlantis verhaal de wereld in
te slingeren. God condenseerde Atlantis later in Babylon. Babylon en dan met name Eindtijd-Babylon is dus
eigenlijk een gematerialiseerd Atlantis. Dit is overigens niet het hele verhaal want we hebben mogelijk met
een dubbel Atlantis te maken. Bij een lichtwezen denken we al snel aan Lucifer. We weten inmiddels dat
satan zich als een lichtwezen en valse vredestichter voordoet (2 Korinthe 11:14). Bij valse vredestichters
denk ik ook aan pacifisten of zelfs aan de klimaatactivisten die duurzaamheid propageren waarmee ze het
Bijbelse principe van de eindige aionen negeren. Ook gaan klimaatactivisten voorbij aan Openbaring 16:8
waarin we lezen dat een engel de zon heter stookt. Volgens Jesaja 45:7 is God zowel een God van vrede als
van oorlog. Pacifisme is daarom ook een valse leer. Om iets op de zaken vooruit te lopen, zien we dat satan
zich in Job 1 en 2 helemaal niet als een engel van licht voordeed. Misschien was het een eenmalige stunt van
satan om zich als een lichtwezen aan Eva te openbaren voordat hij tegen Job tekeer ging? Ten tweede mogen
we het verhaal van Eva die misleid werd om een andere reden serieus nemen. Als zij en in haar kielzog
Adam niet gezondigd hadden, dan was het voor Jezus niet nodig geweest om zich voor de zonden van de
mensheid te laten kruisigen. De zonde kwam door één mens in de wereld en zo zullen alle mensen door één
rechtvaardige daad gered worden (Romeinen 5:12-18,  1 Korinthe 15:22). Deze rechtvaardige daad was de
opstanding van Jezus. Als Adam en Eva dus niet echt bestaan hadden, dan was Jezus voor Piet Snot aan het
kruis gestorven. Voor het moment wil ik de discussie hierover parkeren. Maar hoe oud was Eva eigenlijk? In
Genesis 2:22 werd ze  een vrouw genoemd.  Vrouwen zijn  in  onze beleving geen meisjes  meer  die  nog
duimzuigen maar wezens die tenminste rijlessen mogen volgen. Toch werd er vaak gedacht dat Eva een
volwassen vrouw was en dat de moeder van Jezus een jong meisje was, toen ze Jezus kreeg. Maar misschien
was  de  situatie  wel  omgekeerd?  Misschien  was  Eva  nog  een  onnozel  pubermeisje  dat  zich  door  de
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kletspraatjes van de serpent  liet  strikken? In de misleiding van de serpent  zit  ook de les verborgen om
waakzaam te zijn voor verkooppraat. Filosofisch gezien had deze serpent alle trekken van de verkopers die
bij u aan de deur aanbellen om u gele onderbroeken te verkopen terwijl u al twintig jaar op zoek bent naar
een paarse. We kunnen het ook anders zien. De serpent nam de rol van een politicus aan die zijn kiezers zand
in de ogen strooit en daags na de verkiezingen zijn middelvinger opsteekt. De misleiding van Eva is een
waarschuwing tegen onnozelheid. Laatste opmerking: Op een Egyptisch reliëf is een slang te zien met armen
en benen terwijl hij rechtop staat. De titel voor deze afbeelding is ‘Lord of Food’ (Yahuda, 1935, p. 184). Een
ander reliëf toont een slang op voeten met als titel ‘Son of the Earth’ (Yahuda, 1935, p. 186). Had de serpent
ooit  armen en  benen en leek hij  daarom zo intelligent?  Mozes  had  in  Numeri 21:9 een koperen slang
waarmee  ik  de  suggestie  doe  dat  de  “nachash”  in  Genesis 3  koperkleurig  was.  Of  zal  ik  zeggen,
aurichalcumkleurig.

Domme of slimme dieren?

Afgezien van een sprekende en vooral liegende slang en een sprekende ezel, komen we geen sprekende
dieren in de Bijbel tegen. Wellicht deed God dit expres zo. Als dieren konden kletsen, dan zouden ze ons
vaker te grazen nemen. Om maar te zwijgen van demonisch bezeten dieren. Ook kon Satan uw leuke cavia,
kat of hond misbruiken om allerlei leugens tegen u te verkondigen (Morris, 2009, p. 110). Ziet u het al voor u
hoe uw cavia u influistert dat uw vrouw vreemdgaat en uw kinderen joyriden in uw auto. Binnen een dag
staat uw hele gezin op de kop terwijl niemand op het idee komt om de cavia aan de tand te voelen. De kans is
groot dat de serpent aanvankelijk een prachtig wezen was (Morris, 2009, p. 109). Net als Eva. Hier werden
twee nieuwe en bijzondere wezens met elkaar geconfronteerd. Met een slechte afloop.

Paradijs

Was de Tuin van Eden echt wel zo’n paradijs? Niet helemaal. De Tuin was er ook voor bedoeld om de zonde
binnen te laten. In deze context was de Tuin van Eden het principe van de aionen in een notendop. De aionen
waren ervoor geschapen om de zonde en dood binnen te laten. De Tuin van Eden had deze functie in een
notendop ook. Adam en Eva moesten leren wat tegenslag was. En ze zouden de Tuin ‘onderwerpen’ (Genesis
3:19). Dit klinkt als ‘oorlogstaal’ (Piet, 2009-a, par. idyllisch paradijs). Nadat Adam en Eva van de vrucht
van de Boom van Kennis hadden gegeten, zagen ze dat ze naakt waren. We zouden toch zeggen dat ze dit
wel door hadden? En bovendien waren ze de enige mensen op de wereld. Dus waar maakten ze zich druk
om? Adam en Eva waren de keizer en keizerin zonder kleren. Ze hadden alle psychologie opgebrand om
voor zichzelf te ontkennen dat ze naakt waren. Nu pas zagen ze het. Als dit het effect van de vrucht van de
Boom van Kennis was, welke effecten hadden de andere vruchten dan? Ze waren op een omgekeerde manier
stoned. Ze zagen zichzelf zoals wij ons zelf in de spiegel zien. Hoe kon het dat Adam alle dieren een naam
had gegeven maar dat hij niet door had gehad dat hij in zijn blote pielewammes rondliep? Had de krokodil
hem  dit  niet  verteld?  In  Genesis 2:23  was  Adam  wakker  geworden  om  te  ontdekken  dat  hij  wat
lichaamsdelen kwijt was geraakt waaruit God een vrouw geschapen had. In Genesis 3:7 volgde een verder
ontwaken toen beiden zagen dat ze naakt waren. Ruim vierduizend jaar later werd de ecclesia door de apostel
Paulus wakker geschud om te ontdekken dat ze ondergeschikt aan de Pax Romana waren (Romeinen 13:11).
Adam en Eva maakten snel “gordelrokjes”. Adam liep liever in een rokje dan dat hij naakt was. Mogelijk
schaamden ze zich voor elkaar? Of lezen we hier over de eerste moralistische inslag nadat Adam en Eva
“preuts” waren geworden? Naarmate we de Eindtijd naderen, komt deze ‘preutsheid’ als een boemerang bij
ons terug onder de noemer van ‘progressiviteit’ (Van der Horst, 2017, laatste alinea). Adam en Eva waren zo
preuts geworden, dat ze zich voor God verborgen. Maar waarom verborgen ze zich voor God als ze rokjes
droegen? En Atlantis deed hetzelfde: het eiland verborg zich tot op de dag van vandaag voor God. Atlantis
was ook een preuts eiland.  Vandaar de vele maskers die we van de afgoden van Atlantis  zien.  Al deze
afgoden verbloemen de naakte realiteit dat Atlantis een boosaardig eiland was. God riep Adam. Waar ben je
(Genesis 3:9)? Atlantis had zich net zo verstopt als Adam en Eva. Natuurlijk wist God wel waar Adam was
en wat er gebeurd was. Het hele gebeuren had Hij zelf in scene gezet. Adam en Eva kenden alleen de leuke
dingen van het leven. Ze moesten ook kennis leren maken met het kwaad en de zonde, vandaar. Maar God
daalde af naar hun communicatieniveau en vroeg netjes waar Adam was. De mouw kwam al snel uit de aap.
Adam en Eva hadden nu net van die ene Boom gesnoept waar ze niet van mochten snoepen. Maar waarom
had God die Boom er dan ook neergezet? Juist: daarom, opdat beiden zouden zondigen. Adam antwoordde
toen God hem riep. Maar Atlantis bleef al die tijd doodstil. 
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Nederwerping

De vrouw was stout geweest door toch van de vrucht van de Boom van Kennis te eten. En Adam deed alsof
zijn neus bloedde. Adam en Eva verschuilden zich achter elkaar zoals Atlantis en Athene zich achter elkaar
verschuilden in Plato’s epos. Dat Eva gestruikeld was, was echter precies volgens Gods plan. Toen Hij hen
berispte en de bodem vervloekte kon Hij Zijn lachen niet houden. Allereerst werd de serpent vervloekt. Het
mooie wezen werd in een glibberige griezel veranderd die zonder poten door het leven moest. De slang zou
voortaan over de grond kronkelen (Genesis 3:14) en precies door die modder die na de ramp van Atlantis
overbleef.  Is  dit  niet  precies  wat  we  in de Atlantis  mythe  terugzien? Een prachtig  eiland viel  van zijn
voetstuk en eindigde als een modderpoel. De overeenkomsten tussen de serpent in Genesis 3 en Atlantis zijn
treffend. In Jesaja 65:25 en Micha 7:17 werd de aurichalcum gekleurde nachash serpent ook aan de bodem
gekoppeld. In Genesis 3:16 zei God dat Hij de ‘moeite’ van Eva’s zwangerschap zou ‘vermeerderen’ (Piet,
2017-e). Dit suggereert dat Eva al bekend was met zwangerschap. Mogelijk had ze al kinderen, nog voordat
Kaïn en Abel geboren waren. In Genesis 3:17 werd de bodem zelf vervloekt. Deze vloek was waarschijnlijk
de nederwerping van de wereld (Efeziërs 1:4;  Openbaring 13:8) die door zoveel gelovigen onterecht aan
Genesis 1:2 gekoppeld werd (Piet, 2009-c). Als we zo tegen de zaak aankijken, zit er misschien een kern van
waarheid in het verhaal van de val van de serpent Lucifer. De serpent was vanaf het begin een moordenaar.
Maar hij was mooi en bijzonder om te zien. Zijn val in Genesis 3:14 veranderde alles. Desalniettemin, heeft
de vergelijking tussen Lucifer en Genesis 3 ook een minpunt. Niemand weet precies hoe de serpent eruit zag
toen deze Eva misleidde. Het enige dat we over dit wezen weten is dat het op een bepaald moment over de
bodem  kronkelde.  Om  dit  scenario  nu  de  val  van  Lucifer  te  noemen,  is  misschien  ver  gezocht.
Desalniettemin vond er in de Tuin van Eden een Nederwerping van de wereld plaats. Hierin kunnen we
modderpoel  terug lezen die  de Straat  van Gibraltar  blokkeerde (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Timaeus 25).
Mogelijk plaatste Plato hierom zijn Atlantis catastrofe in een grijs verleden? Al kan ik het overdreven getal
van 9000 jaar nog niet verklaren. In Genesis 3:20 kreeg de vrouw na de zondeval haar naam, Eva. Tot dusver
werd ze “mannin” genoemd. God had ook nog iets goeds te melden.  In  Genesis 3:15 lezen we de eerste
voorzegging: God zou vijandschap stellen tussen de vrouw en de slang. Maar het zaad van de vrouw zou ooit
de kop van de slang vermorzelen. Dit zaad was de komende messias. In Genesis 3:19 lichtte God een tipje
van de sluier van  Genesis 2:17 op. Adam was uit stof geboren en zou na zijn dood weer naar de aarde
terugkeren.  De eerste verwijzing naar het dodenrijk was een feit.  In  Genesis 3:21 kregen Adam en Eva
dierenhuiden omdat  ze  naar  het  aangrenzende  Land van  Eden verbannen zouden worden.  Deze  huiden
moesten hen tegen de natuurlijke elementen beschermen. Blijkbaar had God dus ook al een dier geslacht, dat
het eerste slachtoffer was dat ooit in het dodenrijk zou arriveren. Een dier was ooit de eerste dode. Tenzij
God een schaap had geschoren en een schapenhuid aan Adam en Eva uitdeelden. In dat geval was er geen
dier  gedood.  Adam en  Eva  zouden  in  het  Land  van  Eden  de  bodem bewerken  waaruit  ze  zelf  waren
voortgekomen (Genesis 3:23-24) en waarin de serpent nu voort kronkelde. In  Jesaja 65:25 en Micha 7:17
werde de Nachash aan de bodem gekoppeld die in het Atlantis verhaal een modderige smurrie was. Het
eerste mensenpaar zou zich voortplanten om de dood te overwinnen. Waarmee het niet God was die zich
door de serpent had laten verrassen maar andersom. Uit Eva zou immers ooit de Messias voortkomen. De
opdracht aan de eerste mensen om zich te vermeerderen en zich over de aarde te verspreiden (Genesis 1:28),
betekende dat  de zonde meeliftte in hun nakomelingen.  Ook de zonde zou zich vermeerderen.  Het  stof
waaruit Adam genomen was en waarin hij terug zou keren, was tevens de modder die in Timaeus 25 (Plato,
Jowett,  vert.  1892) de Straat van Gibraltar blokkeerde. De Tuin van Eden was een type van Christus en
kwam overeen met de vijfde aion en het heiligste heiligdom in de latere Tabernakel. In deze Tuin was ook de
eerste zonde begaan. Maar Christus had de zonde aan het kruis genageld, zodat Adam en Eva en met hen de
hele  mensheid  nooit  buiten  het  bereik  van  de  Christus  waren  geweest.  Zoals  Adam  in  Christus  was
geschapen, zo was het Lichaam van Christus al voor deze nederwerping uitverkoren (Efeziërs 1:4). Terwijl
Adam en Eva gordelrokjes maakten, had God al vastgelegd dat ik in het verre jaar 2018 een plastic tas van de
Lidl in mijn fietstas had. Welke Scifi schrijver kon zoiets bedenken! In geen enkel ander boek komen we
deze constructie tegen. God was dus toen al op een onzichtbare manier met het Lichaam van Christus bezig,
terwijl we in de eerste instantie alleen over Adam en Eva lezen.

Atlantis

De leugen van de serpent in Genesis 3:4 betrof het ontkennen van de dood. Aangezien de zee een symbool
van het dodenrijk is, kunnen we deze serpent alvast voorzichtig aan Poseidon koppelen. Hij was immers de
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afgod  van  de  zee.  Maar  hoe  overbruggen  we  de  tussenliggende  duizenden  jaren  tussen  de  serpent  en
Poseidon?  Het  kan  niet  anders  of  de  serpent  liftte  mee  in  de  geschiedenis  van  het  volk  van  God.  De
overeenkomsten tussen Atlantis en de Tuin van Eden zijn alleen oppervlakkig. De vruchtbaarheid van Eden
en de grote rivier die erin uitmondde deden aan het ‘Zee-land’ van Babylon denken (Fatuhi, 2012, p. 104).
We denken ook aan Jeruzalem dat in de volken zee ligt. En bij een Zeeland denken we aan Atlantis. Het
waren juist de verschillen tussen de Tuin van Eden en Atlantis die opvielen. Atlantis leek veel meer op een
ballingeneiland dan op een paradijs waar de beschaving begonnen was. Atlantis had veel met de serpent
gemeen die van een schitterend lichtwezen in een kronkelende slang veranderde. Was Atlantis eigenlijk wel
een eiland? Een imitatie van Atlantis was de Tuin van de Hesperiden die in de Atlantische Oceaan lag.
Volgens de Franse filosoof Voltaire lag de Tuin aan de Eufraat (Musaicum Books, 2017, hoofdstuk 4).  De
Hesperiden waren de dochters van de Titan Atlas. Ze waren zelf ook Titanen en dus geen mensen zoals Adam
en Eva. Zeus had in de Tuin van de Hesperiden een appelboom geplant en omdat het snikheet was, kregen de
dochters van Atlas dorst en trek in een appel. Ze konden de verleiding niet weerstaan om die lekkere appels
op te eten. De appelboom werd nota bene bewaakt door een slang die Ladon heette (Ladon, z.j., alinea 1).
Taalkundig is zijn naam verwant aan die van Leviathan. Aha, Ladon is een klok en klepelversie van Genesis
3. In Genesis was het juist de Levensboom waarvan de vruchten je onsterfelijk maakten. De mythe klutste de
beide bomen in Genesis door elkaar en maakte er een eigen boom van. Een appelboom nog wel. Nu wil het
toeval dat ik net een appel gegeten heb. Ik voel me nog niet per sé onsterfelijk. Die slang werd in de mythe
dus ook een draak genoemd. Dit is precies wat we in  Openbaring 12:9 en 20:2 lezen. De draak van de
Eindtijd is de serpent in Genesis 3. We kunnen dus verwachten dat de mythe ook iets met de Eindtijd heeft te
maken. Bij mythen denken we te snel aan het verleden. Maar de spagaat tussen  Genesis en de Eindtijd
moeten we op de juiste manier aan elkaar koppelen om de mythe door te prikken. Het was dan ook de
omgekeerde wereld dat Ladon in de mythe de Boom van Onsterfelijkheid bewaakte. In  Genesis 3 was het
juist de serpent die Eva ertoe aanzette om van de Boom van Kennis te eten. De serpent is een leugenaar en
draait alles om. In Genesis 3:24 lezen we wel over cherubs die de Tuin van Eden bewaakten. Maar dit was
nadat  Adam  en  Eva  naar  het  naburige  Land  van  Eden  verdreven  waren.  Deze  cherubs  waren
bovennatuurlijke wezens, maar hadden een andere natuur dan de serpent. De mythe wil ons laten geloven dat
Ladon dezelfde natuur als die cherubs had, of andersom dat cherubs, serpent-achtige wezens waren. Beide
wezens waren inderdaad hemelse wezens (Bullinger, z.j.-a, bijlage 19). Maar ze hadden een verschillende
natuur en werden anders genoemd, nachash versus cherbubim. De cherubs deden juist wat Adam en Eva
hadden nagelaten: ze bewaakten de Tuin van Eden tegen nog meer streken van de serpent. Mogelijk had de
serpent al een nieuwe streek bedacht om Adam en Eva naar de Tuin terug te laten keren. Deze serpent mocht
dan  een  leugenaar  zijn;  niettemin  gebruikte  hij  wel  steeds  op  het  juiste  moment  de  relevante  Bijbelse
symbolen om zijn imitaties zo geloofwaardig mogelijk te maken. Zo kon het gebeuren dat Ladon in de mythe
als de held en messias gepresenteerd werd die de onsterfelijkheid bewaakte.  Ook de slang Hydra en de
hellehond Cerberus waren wat mij betreft identieke wezens aan Ladon. Dan was het uitgerekend Heracles
(Romeins: Hercules) die de appels wilde jatten en Ladon versloeg (Gouden appels van de Hesperiden, z.j.).
De strijd van Heracles tegen Ladon leek op de strijd van Atlantis tegen Athene en op de strijd van Zeus tegen
Kronos en de Titanen. We zijn dan weer terug bij Mattheüs 12:26 en Lucas 11:18 waarin Jezus het innerlijk
verdeelde rijk van Satan noemde. Maar wie was Heracles nu weer? Hij was de zoveelste zoon van Zeus die
het blijkbaar niet zo nauw nam met monogamie (Herakles (mythologie), z.j).  Wie was Zeus überhaupt om
Atlantis te straffen als hij zelf bij zo’n beetje alle godinnen in de linnenkast, kinderen verwekte? We lazen
eerder dat Heracles tegen de ‘twaalf engelen van Eden’ had gevochten (Williams, 1996, p. 21). Maar de
Bijbel leert dit niet. Pas als we snappen dat de serpent alles omdraait, kunnen we doorzien dat deze mythe
misschien iets met de Eindtijd te maken had. Heracles was ook een Titaan en net zo’n wezen als Poseidon en
Ladon. Hij vocht dus tegen zijn soortgenoot. Heracles was stiekem een masker van Ladon. Volgens sommige
bronnen  versloeg  Hercules,  Ladon  en  volgens  andere  was  het  ene  Jason  die  Ladon  versloeg  (Ladon.
(mythology),  z.j.).  Jason uit  de  mythe  van de  Argonauten was  dus dezelfde personage  als  Heracles.  In
Handelingen 17:6 (Bijbel) komt ook een Jason voor en toevallig in het gebied waar Paulus de Griekse mythe
binnenstapte. De naam Heracles klinkt ook als het woord “orakel” zoals het Orakel van Delphi met de afgod
Apollo – Baäl Tzafon – te maken had.

Tyfon

Verder was Ladon de zoon van Tyfon (Ladon, z.j., par. History) die volgens sommige mythen de vader van
de sfinx was die omgekeerd zijn dochter was (DiPrimio 2011, p. 13). Bijbels gezien zou deze Tyfon met de
koning van het noorden overeenkomen (Daniël 11:40). Maar wie is deze koning? Dit gaan we uitzoeken.
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Tyfon zou de alter  ego van Zafon zijn  (Bonnet,  Van Henten,  Haider in  Bremmer 2008,  p.  336).  In het
noorden van Syrië, bij de plaats Ugarit (Ras Shamra) ligt ook een berg die vroeger Zafon heette. Thans heet
de berg Casius (Livius, 2012, par. Ugarit) of Jebel Aqra die aan de monding van de rivier de Orontes ligt
(Matheny,  2011-a,  p.  137).  De  stad  Antiochië  (Antakya)  ligt  ook  aan  de  Orontes.  Deze  stad  was  het
hoofdkwartier van Paulus. Het was niet voor niets dat Paulus hier zijn missie voor de heidenen begon. Het is
ook niet voor niets dat het leger van Isis hier tekeer gaat, naarmate we de Eindtijd naderen. Ook op de
website Livius wordt Baäl aan Zafon bij Ugarit gekoppeld. De vele maskers van Baäl waren de vele afgoden
van de steden in de Levant, Noord-Afrika en Turkije (Livius, 2012, par. First Millennium BC). We snappen
nu waar de Ugaritische Baäl Cyclus vandaan kwam. Deze had met de berg tzafon te maken. De Olympus
was de Griekse tegenhanger van de berg Zafon. En Troje waarschijnlijk ook.
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Episode 2

De Tweede Aion
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Ballingschap

Adam en Eva werden verbannen naar het aangrenzende Land van Eden waar het nog steeds goed vertoeven
was  in  vergelijking  met  de  Veluwe.  De  Tuin  werd  voortaan  bewaakt  door  cherubs  met  een  vlammend
zwaard. Dit zwaard zullen we vast en zeker ook nog tegenkomen. Ik denk aan de zwaarden van Goliath en
Achilles en aan het zwaard Excalibur. Ook denk ik aan de zwaarden van de Samoerai vechters. Adam en Eva
kregen Kaïn en Abel (Genesis 4:1-2). Zoals gezegd is het maar de vraag of beiden de eerste kinderen waren
(Piet, 2017-e). Uit de bloedlijn van Abel zou aanvankelijk de Messias voortkomen. Hij bracht bloedoffers
aan God terwijl Kaïn alleen de vruchten van zijn land offerde (Genesis 4:3-4). God wees Kaïns offer af en
aanvaardde dat van Abel. De zonde had immers zijn intrede gedaan en bloedvergieten was de nieuwe norm.
Beste vegetariërs, God denkt op een andere manier dan wij. Voor God hoort bloedvergieten bij de schepping.
Het beste voorbeeld hiervan was dat Hij het toestond dat zijn eigen Zoon gekruisigd werd. Nu werd Kaïn
afgunstig, waarop hij Abel vermoordde. Dit klonk erg tegenstrijdig. Een bloedoffer wilde hij niet brengen
maar hij sloeg wel Abel dood. Afgunst is een hele gevaarlijke emotie en wordt in Psalm 73:3; Spreuken 27:4;
Romeinen 1:29; Titus 3:3 genoemd. De bloedlijn naar de beloofde messias was nu afgesneden, ware het niet
dat Adam en Eva later nog een zoon kregen die deze lijn voort zou zetten, namelijk Set. Abel was de eerste
inwoner van het dodenrijk dat we later de Sheol zullen noemen. Was dit wat er met de navel van de zee
bedoeld werd (Odyssee 1.50 in Louden, 2011, p. 125-126)? En was Ogygia net zoiets? Een dodenrijk waarin
de zielen verder voetbalden? Maar wat  was dan de Griekse Tartarus waarin de Titanen gekukeld waren
(Bremmer, 2008, p. 79)? Deze zaken gaan we uitzoeken. Kaïn wist dat hij fout geweest was maar hij had er
geen idee van waar Abel nu precies was. God zei tegen Kaïn dat het bloed van Abel vanaf de bodem tot Hem
had geroepen. Kaïn schrok zich de apen-, kippen-, en olifantentyfus (Genesis 4:10). Hij wist niet dat God dit
metaforisch bedoelde, net zoals Plato niet wist wat het dodenrijk precies was. We kunnen ook de slag naar
Atlantis maken. Mogelijk was afgunst in combinatie met een foute religie, de voornaamste reden waardoor
Atlantis ten onder was gegaan. Met tien tweelingkoningen die ook nog broers waren, moest er een keer iets
misgaan op het eiland. Ook zonder aardbeving was het ten onder gegaan. Kaïn wist niet waar Abel was en
wij weten niet waar Atlantis is. Mogelijk had het eiland iets met het dodenrijk te maken? De Titaan Atlas
strikte Hercules om de hemelbol van hem over te nemen. Nu had hij zijn handen vrij en kon hij eindelijk naar
de kroeg, terwijl Hercules de zware last droeg. Deze streek van Atlas had ook iets van de broedermoord van
Kaïn op Abel. Trouwens seks was een nieuw speeltje en beslist niet alleen voor de voortplanting bedoeld.
God had de  vrouw in  de  eerste  instantie  als  gezelschap voor  Adam geschapen,  nog voordat  beiden  de
opdracht kregen om zich voort te planten. Als ik Martin Zender goed begrijp dan had God simpeler manieren
kunnen bedenken om kinderen te maken (Zender, 2019-a). Bijvoorbeeld door de neus te snuiten. Maar God
pompte ons vol met hormonen zodat we “geil” worden als we het andere geslacht zien. Niet iedereen is even
aantrekkelijk zodat het hormonenspektakel tevens een manier is om het aantal geboorten te beperken. Je
moet als man zijnde namelijk wel eerst hindernis één nemen: een vrouw versieren. Volgens Martin Zender is
de vrouw de ultieme uitbeelding van de schoonheid van God. Want God is niet alleen sterk en machtig maar
Hij is ook vol schoonheid (Zender, 2019-a/b).

Stad Henoch

De traditie leert ons dat Kaïn naar het naburige land van “Nod” verbannen werd. In werkelijkheid was Kaïn
op de vlucht voor zijn familie. Hij was bang dat zijn familie wraak op hem zou nemen voor de moord op
Abel (Genesis 4:14). Daarom vluchtte hij naar het oosten. Dit land werd naar hem vernoemd. Nod betekent
‘omzwerving’ (in Piet, 2017-e). Dit land correspondeerde met het kamp van Israël dat de Legerplaats heette
en buiten de omheining van de Tabernakel was opgeslagen. Ook correspondeerde het met de tweede aion.
Buiten de Legerplaats was de eerste aion. Niemand weet waar dit lag, behalve dat het ten oosten van Eden
lag. Kaïn kreeg er een zoon die Henoch heette, niet te verwarren met de profeet Henoch die in de lijn van Set
geboren werd. En ook niet te verwarren met de auteur van het boek Henoch. En wie was de moeder van zijn
zoon?  Waarschijnlijk  was  Kaïn  met  een  zus  getrouwd  (Piet,  2017-e).  Dit  was  in  die  begindagen  niet
ongewoon. God wilde dat Kaïn ging zwerven maar alweer verzette Kaïn zich tegen Hem. Hij bouwde de
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eerste ommuurde vesting die hij naar zijn zoon Henoch vernoemde. Dit was de stad Henoch. Het schema van
een ommuurde stad loopt als een rode draad door ons boek. Bij zo’n vesting denken we natuurlijk aan Troje.
Zoals we weten werd de Tuin van Eden een ‘Gan Eden’ genoemd hetgeen een omheinde of zelfs bewaakte
tuin impliceerde (Maayan en Harris in Michas, Michas & Van der Maten, 2014, hoofdstuk 1, p. 41). Het
latere Babylon had muren met poorten. En de hoofdstad van Atlantis had cyclopische muren (Plato, Jowett,
vert. 1892,  Kritias 116). Stond de stad Henoch op dezelfde locatie als de latere stad Babylon die aan de
Eufraat gebouwd was? Het zou zomaar kunnen. De wereld van de voortijd is echter compleet weggevaagd,
zodat speculeren geen zin heeft. Feit is dat Kaïn op de vlucht was voor de eventuele wraak van zijn familie
(Genesis 4:14 in Piet, 2017-e). Hiertoe bouwde hij de ommuurde stad. Kaïn deed hetzelfde als Adam; hij
verborg zich. Bij deze eerste stad Henoch dacht ik altijd aan een nederzetting van lemen hutten. Maar als er
in Eden al goud was en als Adam al kon schrijven dan is de waarheid misschien wel absurder dan we denken.
De  stad  Henoch  was  in  zijn  hoogtijdagen  mogelijk  een  architectonisch  kunstwerk  waar  een  hoog
beschavingsniveau heerste. Eindtijd Babylon zal de stad Henoch evenaren. Als de stad Henoch Kaïn verborg,
verborg Atlantis in dat geval Atlas? De stad Henoch was na de Tuin van Eden de tweede blauwdruk voor
zowel Babylon na de Vloed als voor Atlantis en Troje (Elshout, 2018-m; Elshout [phtaloblauw], 2018-n,
14:32). De stad Henoch was de hoofdstad van Nod terwijl de Tuin van Eden in Eden lag. De Stad Henoch en
de Tuin van Eden waren na Adam en Eva de tweede tegenstellingen in Genesis. Dit duidt erop dat Atlantis
niet rond één maar rond twee tegengestelde steden gebouwd was. Hierover lezen we in  Jesaja 26:1-5. Er
hing een Atlantis achtig aura over de stad Henoch die wellicht de blauwdruk voor Atlantis was.  Plato's
Atlantis lijkt op een collage van de Tuin van Eden met de stad Henoch. Aan de ene kant heerste er op
Atlantis een quasi-paradijselijke toestand. Aan de andere kant was er een rebellie tegen God voelbaar. Kaïn
sloot zich met zijn gezin in de stad Henoch af van de buitenwereld. Volgens Erich Sauer was Kaïn de eerste
kolonist (Sauer, 1940, p. 70). Hoewel Henoch niet Atlantis was en in de tegengestelde richting lag, kwam
Atlantis wel uit de Stad Henoch voort. Henoch was de blauwdruk voor Atlantis.

Eerste vormen van beschaving

Kaïn’s nazaten waren Jabal, Jubal, Kaïn-Tubal en Naäma (Genesis 4:20-22). Jabal was de vader van hen die
in tenten woonden en vee hielden. Er was dus veehouderij in de wereld van de voortijd. Hij had een broer die
Jubal heette en muziekinstrumenten bouwde. We lezen niets over elektrische gitaren maar wel over de harp
en de herdersfluit.  Hoe kwam Jubal  zomaar  op het  idee om deze instrumenten te  bouwen?  Tubal-Kaïn
maakte gereedschappen van “aurichalcum” koper en ijzer (Genesis 4:22). Ook hierbij hoeven we niet direct
aan bruinkoolmachines te denken en ook niet aan kernwapens of straaljagers. Voor de landbouw zijn koperen
schoppen en gieters  bijzonder  handig omdat  ze  niet  roesten.  Opvallend is  het  dat  we verder  niets  over
scheepsbouw of karren met wielen lezen. Inderdaad kwamen metaalbewerking en krijgskunst, landbouw en
‘leermeestersstand’ uit de bloedlijn van Kaïn voort (Sauer, 1940, p. 70). Als er koperbewerking was dan was
er ook mijnbouw. De wereld van de tweede aion leek veel meer op onze bekende wereld dan de wereld van
de eerste aion. In Genesis 4 lezen we over herkenbare zaken. We lezen nergens iets over groene octopussen
die de aarde bedreigen of over gouden koeien die champagne uit de uiers laten stromen.

Set

En hoera, want in Genesis 4:25 werd Set geboren die de draad van Abel weer oppikte. Zonder hem was de
mensheid in een uitzichtloze situatie terechtgekomen. God selecteert enkelingen die samen met Jezus de
mensheid zullen redden. Straks als Set en Abel opstaan uit de dood, zullen ze elkaar voor het eerst zien. Set
had natuurlijk wel van Abel gehoord maar andersom niet. Voor ons klinkt het raar in de oren maar Noach,
Abraham of Mozes hadden nooit van koning Salomo of zelfs van Jezus gehoord. Wel hadden ze door dat de
Messias ooit komen zou. Maar Jezus uit Nazareth kenden ze niet. Seth kreeg ook een zoon die Enos heette.
Genesis 4:26 besluit ermee dat Enos de Heer aanriep. De omgang met God werd weer voortgezet.  Genesis
5:1 is het onderschrift van de voorafgaande toledot. Adam was klaar met schrijven en gaf de fakkel door aan
Noach. Beiden waren dus mannen die tenminste konden schrijven. Maar wie zaten er tussen Seth en Noach?
Dit waren Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metusalach, Lamech en Noach. In de bloedlijn van Kaïn
kwamen we ook een Henoch en Lamech tegen. Laten we ze niet door elkaar halen. De Henoch uit de lijn van
Seth was de beroemde profeet die de Zondvloed had aangekondigd. Dat hij profeteerde weten we uit Judas
14-15. Hij noemde de komst van de Here met Zijn tienduizenden heiligen, een vers die met de legers van
Atlantis resoneert. Deze vers staat ook in Deuteronomium 33:2. En een vergelijkbare vers staat in het boek
van Henoch 1:9. In Genesis 5:4 staat dat Adam en Eva meer kinderen kregen.
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Bevolkingsgroei

In  Genesis 6:1 lezen we over  een bevolkingsexplosie  (Elshout,  2018-m; Elshout  [phtaloblauw],  2018-n,
14:32). Of het hierbij om miljarden of slechts miljoenen mensen ging, zullen we nooit weten. De eerder
genoemde Metusaleh werd 969 jaar oud (Genesis 5:27). Als hij elke maand naar de kapper ging dan was hij
dus 11628 keer naar de kapper geweest. In onze derde aion die al veel langer duurt dan de eerste twee aionen
samen, worden de mensen veel minder oud. Om die reden kunnen we ons afvragen wat een evolutie van
miljoenen jaren toe zou voegen aan de leeftijd van de gemiddelde mens? Mogelijk was het voedsel van voor
de vloed veel nutriëntenrijker en zat er meer zuurstof in de lucht, waardoor de mensen toen ouder werden?
Voor  ons  klinken  de  hoge  leeftijden  absurd  in  de  oren  Maar  we  kunnen het  ook  omdraaien.  Door  de
Zondeval zijn onze leeftijden absurd laag geworden. Vlak voor Metusaleh 970 zou worden, gleed hij uit over
een  bananenschil  en  overleed  hij.  Hij  had  veel  kinderen  (Genesis 5:26)  wat  een  verklaring  voor  de
bevolkingsexplosie in de wereld van de voortijd was. In de vierde en vijfde aion zullen de mensen weer veel
ouder worden. Maar voor een groeiende wereldbevolking zijn ook andere zaken vereist  zoals een goede
communicatie, goede transportmiddelen, medische zorg, iets simpels als een koelkast en ga zo maar door.
Deze zaken zijn niet  alleen mogelijk om de bevolkingsgroei  een doorstart  te  geven maar ook om deze
uiteindelijk  weer  te  beteugelen.  Een  bevolkingsgroei  is  iets  anders  dan  een  bevolkingsexplosie.  Een
bevolkingsgroei  ontstaat  als  de  voorwaarden  op  een  gecontroleerde  manier  aanwezig  zijn.  Een
bevolkingsexplosie ontstaat als  de voorwaarden voor een gecontroleerde groei  ontbreken.  Armoede is  in
Derde Wereldlanden vaak de oorzaak van een bevolkingsexplosie. Hoe kunnen we dit  extrapoleren naar
Genesis 6:1? Eindigde de wereld van de voortijd in armoede? Was er überhaupt zoiets als een geldsysteem?
Of was er wel degelijk een gecontroleerde bevolkingsgroei? Feit is dat we de details niet weten. Wat we wel
weten  is  dat  er  iets  niet  in  de  haak  was  in  de  laatste  dagen voor  de  Zondvloed (Genesis 6:5,  12-13).
Opgemerkt mag nog worden dat zelfs deze grote bevolking in Christus geschapen was terwijl Hij zelf nog
geboren moest worden. Hij was het brandpunt van waaruit de bevolkingsgroei woekerde. Als we het grote
leger van Atlantis beschouwen (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 119), dan kunnen we eruit opmaken dat
Atlantis  ook een fikse  bevolkingsgroei  had.  Hoe deze bevolkingsgroei  zich met  de zelfvoorziening van
Atlantis verhield is niet duidelijk.

Noach

In Genesis 5:28-29 werd de geboorte van Noach genoemd. Hij was degene die de Ark zou bouwen waarmee
hij met zijn gezin en een exclusieve dierentuin de Zondvloed zou trotseren. Het gezelschap zou bovendien
onze wereld van de derde aion te zien krijgen. Volgens de chronologie van Goedbericht werd hij in het jaar
1051,5 geboren (Piet, 2015-g). Noach was 600 jaar toen de vloed losbarstte. Wat hij al die tijd deed, weten
we niet. Het grootste deel van zijn leven bleef onbekend voor ons. Pas toen hij 500 jaar was, verwekte hij
zijn drie zonen, Sem, Jafet en Cham. Zij werden de stamvaders van de mensheid van na de vloed.

Koningen van Atlantis

In Genesis 4 en 5 lezen we niets over de koningen van Atlantis die natuurlijk ook geen mensen maar Titanen
waren. Niettemin waren er tien aartsvaders voor de vloed zoals er tien koningen van Atlantis waren. De tien
koningen waren imitaties van de tien aartsvaders die voor de Vloed leefden. Wie bedacht deze imitaties?
Nou, de serpent in Genesis 3 natuurlijk.

Mysterieuze wezens en Frankenstenisme

Theologen krijgen een laatste kans om de zaal te verlaten. In Genesis 6:2 en 6:4 worden de Zonen van God
genoemd. Nogal wat theologen slaan deze passages het liefst over. De wezens in Genesis 6:2 en 4 zijn het
mikpunt van een lang slepende controverse. Wie deze Zonen van God precies waren, weten we niet. In Judas
6, 2 Petrus 2:4-6 en 1 Petrus 3:19-20 werd ook gezinspeeld op de gevallen engelen die hun oorspronkelijke
woonplaatsen verlieten om de aardse vrouwen te verkrachten. Mogelijk zijn zij dezelfde engelen als de vier
die  aan  de  rivier  de  Eufraat  gebonden  zijn  (Openbaring 9:14).  Hoe  mooi  en  bijzonder  hun  hemelse
woonplaats  ook  was;  blijkbaar  waren  er  geen  charmante  vrouwen  in  aanwezig.  En  al  helemaal  geen
maagden, zoals de moslims denken. In Job 1:6; 2:1 en 38:7 worden echter de zonen van God genoemd alsof
het om andere wezens ging dan de gevallen engelen. Ze worden naast de Morgensterren genoemd. Blijkbaar
waren dit twee verschillende categorieën van wezens. In  Daniël 3:25,  Psalm 29:1 en 89:6 werd weer de
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uitdrukking “Zoon of Zonen van God” gebruikt. De discussie hierover is nog lang niet uitgewoed maar ik
denk dat de Zonen van God in Genesis 6 inderdaad aan het einde van de tweede aion tot gevallen engelen
vervielen. Mogelijk waren zij net zo misleid door satan als eerder Eva misleid was. In Job 38:7 leek het of
deze Zonen van God betrokken waren bij de schepping en wellicht zelfs bij de schepping van de mens. Ze
waren  dan een pre-Adamitisch ras  (Piet,  2019-i).  De  vraag is  echter,  hoe pre-Adamitisch.  Waren ze  al
miljoenen jaren op aarde tot God eindelijk besloot om wat voor reden dan ook om de mens te scheppen. Of
waren de Zonen van God voor de gelegenheid vlak voor Adam geschapen. De Bijbel zwijgt over een pre-
Adamitisch tijdperk. De indruk wordt gewekt dat deze Zonen van God pas later in de tweede aion gevallen
engelen werden. Laten we niet in de val lopen om te denken dat Lucifer één van deze wezens was. Satan was
een moordenaar vanaf het begin (Johannes 8:44) en dus was er nooit een aartsengel Lucifer. Met lucifers
kunt u wel het gas aansteken maar Bijbels gezien kunt u er weinig mee. Maar waren deze zonen van God ook
de Titanen in de Griekse mythe? Waarschijnlijk wel omdat zowel de titanen als de Zonen van God geen
menselijke ouders hadden. Of de titanen waren imitaties van deze Zonen van God. Laten we niet vergeten
dat de Griekse mythe weliswaar wortels in de Babylonische mythen had maar vele duizenden jaren na de
Zondvloed gestalte kreeg. Wat was er in de tijd van Plato nog over van de verhalen over de Zonen van God,
voor  zover  Plato  überhaupt  Bijbelse  overleveringen kende.  Voor  het  moment  wil  ik  de intentie  van de
passage in Genesis 6 benadrukken. Het ging om bovennatuurlijke wezens die zich op een ernstige manier aan
de aardse vrouwen vergrepen. Met als gevolg dat er monsterlijke half mensen geboren werden, die reuzen
waren. Deze Frankensteins werden Nefilim genoemd. Ze werden uit de aardse vrouwen geboren. Ze waren
extreem verboden wezens omdat God nadrukkelijk seks tussen mensen en engelen verboden had. De nefilim
waren monsters die we alleen van de Efteling kennen.  Terecht  dat  ze tot  in de tijd  van David door de
Israëlieten uitgeroeid werden. Dit was naast de schepping van Israël een aparte opdracht van God. Dit is een
belangrijk verschil  met  de Griekse Titanen die geen aardse ouders hadden.  De Nefilim waren dus geen
Titanen maar kwamen juist uit hen voort. Het kan zijn dat zowel de Zonen van God als de Nefilim in de
mythe met Titanen werden aangeduid. Thematisch gezien waren ze dezelfde wezens. Als we maar snappen
dat de Nefilim tenminste aardse moeders hadden en halfmensen waren. Mogelijk hadden de Zonen van God
zich als knappe kerels vermomd. De aardse vrouwen kregen pas te laat door met wie ze seks hadden gehad.
We  kunnen  ons  de  horror  scenario's  voorstellen  van  de  vrouwen  die  zulke  wezens  baarden.  Deze
verkrachtingen van de aardse vrouwen waren meer dan seksuele uitspattingen.  De verkrachtingen waren
allereerst een poging om de bloedlijn te verstoren waaruit ooit de messias voort zou komen. Dit plan lukte
aardig. Slechts acht mensen en een dierentuin overleefden de Zondvloed. Hoe de Zonen van God de vrouwen
verkrachtten, weten we niet. De engelen die bij Abraham en Lot kwamen zagen eruit als mannen en wellicht
als knappe mannen. De inwoners van Sodom wilden immers wel met hen van bil tot bil. In Mattheüs 22:30
staat dat de engelen niet kunnen trouwen. Maar dit heeft waarschijnlijk meer met hun onsterfelijkheid te
maken dan met het feit dat ze wel of geen seks kunnen hebben. In Sodom wilden de mannen seks met de
twee engelen hebben die bij Lot logeerden (Genesis 19:5). In Hebreeën 13:2 staat dat de mensen zonder het
te weten engelen hebben gehuisvest. Engelen kunnen zich dus zeer menselijk voordoen en blijkbaar ook seks
hebben. Even groot is de kans dat de gelovigen na de wegrukking in hun verheerlijkte lichamen nog steeds
seks kunnen hebben of tenminste iets wat erop lijkt. Atlantis is daarentegen een seksloos en trouwens ook
een humorloos verhaal. En wat nu als Atlantis ook uit de koker van deze Zonen van God voortkwam? Ze
hadden al Frankensteins de wereld in geslingerd, dan zouden ze ook een verhaal over een mysterieus eiland
kunnen voortbrengen. We zitten dan met een seksloos epos dat door wezens in omloop gebracht was die zelf
aan het verkrachten sloegen. In onze tijd hebben we met een tegenhanger van dit fenomeen te maken dat ufo-
ontvoeringen heet. Het fenomeen is waarschijnlijk een variant van hoe het er in Genesis 6 aan toeging. Maar
de aard van beide fenomenen was demonisch. De aanstichter van deze rebellie in Genesis 6 had vast en zeker
met de serpent in  Genesis 3 te maken. We gaan kijken of we meer over deze aanstichter te weten kunnen
komen. De verkrachtingen in Genesis 6 doen ook aan de veelwijverij van de Griekse afgoden denken. Zeus
had nogal wat nakomelingen. Hij plukte de ene na de andere vrouw van de straat om er een afgod bij te
knutselen. Waar kwamen deze wezens vandaan? Dit staat er niet nadrukkelijk bij. Maar omdat ze worden
aangeduid als de Zonen van God, mogen we er vanuit gaan dat ze in elke geval van buiten de aarde kwamen.
En waarschijnlijk kwamen ze uit het domein waar ook God zetelt. Dit klinkt als Sci-fi want het kan ook best
zijn dat ze tussenstations hadden gebouwd in ons zichtbare heelal. En waarom niet op de maan? Wezens die
zomaar naar de aarde afdalen, kunnen ook naar de maan afdalen om ons te monitoren. De gevallen engelen
in  Genesis 6 verontreinigden de nazaten van de aardse vrouwen met demonisch DNA. Op deze manier
werden er niet alleen mutanten geboren maar werd ook de geboorte van de Messias gesaboteerd. Bovendien
kon er op deze manier een Frankenstein-leger gefokt worden dat de rebellie tegen God op een onheilspellend
niveau bracht.  Mogelijk  zinspeelde satan ook al  op een mogelijke opstanding uit  de dood waarna deze
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wezens veel machtiger en completer zouden worden. Dat zou in een verre toekomst van de 21ste eeuw ook
nog eens van pas komen! Moderne moralisten keren zich fanatiek tegen seks. Deze houding komt voort uit
de gnostiek die het lichamelijke minacht, in het bijzonder, seks. Hier gaan we het nog over hebben. Het kan
niet anders of Atlantis en de gnostische weerzin tegen seks kwamen uit dezelfde koker. Seksuele ascese is net
zo'n rebellie tegen God als de stedenbouw van Kaïn. Seksuele onthouding was namelijk een andere manier
om de geboorte van de Messias te dwarsbomen. De gnostische weerzin tegen seks en de verkrachtingen in
Genesis 6:4 waren twee kanten van een medaille.  In  Genesis 6:5 lezen we dat de mens verdorven was.
Inderdaad  was  de  mens  besmet  geraakt  met  nefilim  dna  (Piet,  2019-j).  Zomaar  een  vraag:  waren  de
dinosauriërs ook een effect  van dit  systeem van gevallen engelen die met de schepping knoeiden? Was
Behemot geen dino maar een ander wezen dat inmiddels is uitgestorven?

120 jaar

Tenslotte is  Genesis 6:3 vaak verkeerd begrepen. De mens zou niet ouder worden dan 120 jaar terwijl de
aartsvaders veel ouder waren. De Bijbelsceptici zaten al op de punt van de stoel om hun overwinning te
behalen. Zie je wel, een kletsende slang en een leeftijd van 120 jaar die dik overschreden werd, waren het
“ultieme” bewijs van het feit dat de Bijbel een kletsboek was. En in Japan was een dametje “naar eigen
zeggen” 121 jaar geworden. “Zie je wel, zie je wel”. De waarheid is dat er met deze 120 jaar, jubeljaren
bedoeld werden (Piet, 2016-l). Mozes kreeg te horen dat er elke vijftig jaar een jubeljaar aanbrak waarin de
slaven werden vrijgelaten en de schuldenaren hun bezittingen terugkregen. (Werkgevers!) Als we 120 x 50
rekenen dan komen we op 6000 jaar uit, gerekend vanaf Adam. Heel toevallig komen we dan in onze tijd
terecht (Piet, 2016-l). Calvinisten die steeds weer over “hard werken” en “gezinswaarden” zeuren, horen we
nooit over het jubeljaar kletsen. Volgens de website Goedbericht betekende het dat Adam vanaf dat moment
nog 120 jaar te leven had (Piet, 2019-i).

Boek Henoch

In het apocriefe boek Henoch, hoofdstuk 7 staat dat deze Nefilim drieduizend el lang waren (The Book of
Enoch, Charles, vert. 1917). Als een el 50 centimeter is dan waren ze anderhalve kilometer lang. Dit is wel
erg  lang.  Zelfs  als  we  er  een  nul  afhalen  dan  waren  ze  nog  150  meter  lang.  In  hun  voeten  zat  de
herenafdeling en in de neus zat de koffiecorner met een mooi uitzicht op de kust van Atlantis. Hoe konden
vrouwen überhaupt zulke wezens baren? We mogen dit boek  Henoch dan ook met een flinke korrel zout
nemen. Mijn suggestie is dat deze afmetingen een stille verwijzing naar de afmetingen van de Ark van Noach
waren… Ook dan klopte het nog niet helemaal maar in elk geval beter dan wanneer we de afmetingen op de
Nefilim toepassen. Hoofdstuk 6 van het Boek van Henoch lijkt op Genesis 6. Ook in Het Boek van Henoch,
hoofdstuk 6 (Charles, vert. 1917) lezen we dat de opstandige engelen de aardse vrouwen verkrachtten. Maar
in het Boek van Henoch lezen we niets over de Nefilim die vervolgens geboren werden. In hoofdstuk 6 van
het Boek van Henoch staan de rare namen van deze engelen die op de berg Hermon (Syrië/Libanon/Israël)
neerdaalden. Maar deze Hermon was waarschijnlijk een berg van na de Zondvloed. In Psalm 133:3 daalt de
dauw van de Hermon op Zion – Jeruzalem – neer. Deze dauw werd met “tal” aangeduid, een woord dat we
ook in  Genesis 27:29;  Hosea 13:3 en  Micha 5:6 tegenkomen. De letterconstructie “tal” komen we ook in
Atlantis en Atlas tegen.  De Hermon was tevens de berg waarop Jezus,  Petrus, Johannes en Jacobus het
visioen kregen (Mattheüs 17 en Lucas 9:28). Henoch 6 is dus een klok en klepel knutselwerk, en bedoeld om
de lezer in verwarring te brengen. In Henoch 6 worden de namen van de engelen genoemd. We kunnen er
geen touw aan vastknopen.  Ezeqeel  lijkt op Ezechiël,  Danel  lijkt op Daniël  en Asael  lijkt op Azazel in
Leviticus 16:10 en op de naam van koning Hazael van Aram in 1 Koningen 19:15, 2 Koningen 8:8. Veel meer
kunnen we er niet van maken. Het is het dronken geklets dat we van Babylon kunnen verwachten. Babylon
werd immers een wijnbeker genoemd (Jeremia 51:7). En wat was de bron van deze namen? Ook dit weten
we niet. In Henoch 71:1 en 11 staat dat Henoch in de hemel was opgenomen (Charles, 1917). Dit lijkt op het
avontuur van Paulus die in  2 Korinthiërs 12:1-5 naar de derde hemel gevoerd werd. De Bijbelse Henoch
vond in elk geval de dood (Hebreeën 11:5). Henoch is niet voor niets een apocrief (buiten-Bijbels) boek. In
een ander apocrief boek dat Jubilee heet, worden de wezens uit Genesis 6 in hoofdstuk 5:1 genoemd.

Geweld

In Genesis 6:11-12 lezen we dat de aarde vernield werd door al het levende vlees. En de aarde was vol met
geweld (Genesis 6:5). Dit had vast en zeker met de nefilim en de bloedlijn van Kaïn te maken. Er staat niet
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bij wat voor geweld er gebruikt werd. Waarschijnlijk was er nog geen georganiseerde oorlog. Hooguit was er
een stammenstrijd. En het lijkt erop dat ook in de dierenwereld iets niet pluis was. Mogelijk was er al strijd
tussen mens en dier? In Genesis 6:13 zei God nogmaals dat Hij al het vlees van de bodem uit zou wissen.
Henry M. Morris merkte op dat de ‘Kaïnitische beschaving’ van voor de vloed een demonisch inslag had
(Morris, 2009, p. 173). De dagen voordat de Zondvloed losbrak, waren zeer kwaadaardig. Niet voor niets
vergeleek Jezus deze periode met de periode die een generatie na de Eindtijd aanbreekt (Mattheüs 24:37-39).
De economisch zwakkeren worden onderdrukt en weggepest. Plus dat de mensen met de gevallen engelen
wilden neuken. In het Sodom en Gomorra van na de vloed speelde dit in elk geval wel. Het was Jezus die in
Lucas 17:27-32 de zonden van Sodom aan de tijd van Noach en onze tijd koppelde. Deze zonden waren het
onderdrukken van de armen en het verkrachten van engelen. Ook in de dierenwereld was er geweld. De
dinosaurus speelde hierin waarschijnlijk een voorname rol. In Job 40:15 werd hij Behemot genoemd.

Balans

In Genesis 6:10 schreven de zonen van Noach de toledot verder en in Genesis 10:2 nam Sem de rest van de
taak op zich. Voordat we overschakelen naar de Zondvloed wil ik de balans opmaken. Het meest bijzondere
dat we tegenkwamen was een wereld die voor de Zondvloed bestond en waar niets meer van over is (2
Petrus 3:6). In verband met Atlantis kwamen we de serpent en de zonen van God in Genesis 6:2 tegen. Zoals
“Het Woord” de blauwdruk voor Jezus was, zo was de serpent een blauwdruk voor Poseidon. En de stad
Henoch was een blauwdruk voor Atlantis. Dit duidt erop dat we Atlantis in de woestijn moeten zoeken. Het
woord ‘Seri’ was de stam voor de naam Scheria en betekent ‘woestijn’ (Fatuhi, 2012, p. 208). Scheria was in
de  Odyssee  het  eiland  van  de  Faiaken.  Scheria  was  thematisch  beschouwd  identiek  aan  Atlantis.  Wat
kwamen  we  niet  tegen:  Atlantis,  piramiden,  High-Tech,  elektrische  gitaren,  vliegtuigen,  elektrische
vliegenmeppers, segways, enzovoorts. De aarde was een aangesloten lap grond, zonder eilanden (Genesis
1:9-10). Wel waren er zowel op aarde als in de zee, monsters aanwezig (Genesis 1:21; Job 40-41). In de
wereld van de tweede aion werden geen voertuigen met wielen of scheepvaart genoemd. Plato noemde ook
nergens high-tech in zijn Atlantis epos.  
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De Ark van Noach

Het  was  vanwege  deze  Frankensteins  waarom  God  de  aarde  wilde  schoonvegen.  Maar  er  speelden
waarschijnlijk ook andere zaken mee voor God. De mensheid was slecht geworden (Genesis 6:13). Een keer
met de bezem erdoor vegen, was sowieso niet verkeerd. In onze 21ste eeuw bestaat de mensheid uit natie
staten met koningen en presidenten. Voor de Zondvloed waren er twee geslachtslijnen van Kaïn en Seth. Uit
de lijn van Kaïn kwam een boosaardige generatie voort. En God was aan een nieuwe aion met een nieuwe
wereld toe. Noach had inmiddels de toledot van Adam overgenomen. Hij zou ze later doorgeven aan zijn
zonen Sem,  Cham en Jafet.  En Noach bouwde een  Ark.  Het  was  in  technische  termen gesproken een
voorganger van de piramide van Gizeh die na de Vloed gebouwd werd. De nakomelingen van Kaïn waren
technische innovators. Maar Noach bouwde op de valreep een wereldwonder dat de mensheid zou redden. In
Genesis 6:14-16 staat een summiere beschrijving van de ark. Deze was zes keer zolang als dat hij breed was.
Dit betekent dat hij ‘300 meter lang, 50 meter breed en 30 meter hoog’ was (Van der Valk, 1930, p. 135-136).
Volgens Henry M. Morris konden er ‘125.000’ dieren ter grootte van een ‘schaap’ in de Ark (Morris, 2009, p.
181). Onder de dieren waren ook dinosauriërs die pas op latere leeftijd groot werden. Mens en dier moesten
door dezelfde deur naar binnen en weer naar buiten. Zoals de mensheid na de vloed van Sem, Jafet en Cham
afstamde, zo stammen alle dieren van een paar voorouders af. Ze waren ‘naar hun aard’ naar de Ark gebracht
(Genesis 7:2, 14) (Ouweneel, 1978, p. 88). Het woord ‘aard’ suggereert een ruimer spectrum dan diersoorten
(Ouweneel, 1978, p. 88). Mogelijk gingen families van diersoorten mee in de Ark (Ouweneel, 1978, p. 88).
Vanuit  deze  families  van  diersoorten  kwamen  na  de  vloed  alle  families  en  subfamilies  voort.  Dit  is
merkwaardig. Alle diersoorten, inclusief de mens hebben mogelijk een genetische aanleg voor ‘diversiteit’ in
de genen (Ouweneel, 1978, p. 88). Uit de katten kwamen dus verschillende soorten voort.  De mensheid
bestaat ook uit verschillende rassen die alle uit Sem, Jafet en Cham voortkwamen. Maar mensen blijven wel
mensen  terwijl  het  lijkt  of  de  dierenwereld  veel  gevarieerder  is.  In  Genesis 6:16  lezen  we  over  de
lichtopening in de Ark waarmee de Ark op de Grot van Plato leek. In Genesis 7:9 staat dat de dieren op eigen
houtje naar de Ark kwamen. God stuurde hen naar Noach net zoals ze ooit naar Adam gekomen waren om
namen te krijgen. Een vraag die ik hier wil parkeren is de volgende: wilde dieren zijn woest en intimiderend.
Zelfs  herten zijn  in  de bronsttijd  agressief  en gevaarlijk  voor  mensen.  Werd Noach misschien ook nog
geïntimideerd door de dieren om aan boord te mogen? Gingen de dieren als makke schapen naar binnen of
duwden ze elkaar en Noach weg om naar binnen te kunnen? Deze vraag is het overwegen waard. Verder was
het klimaat in de tweede aion mogelijk egaal zodat verschillende dieren bij elkaar leefden en een kleine
afstand naar de Ark hoefden af te leggen. Diersoorten die te ver weg waren, werden simpelweg afgeschreven.
God sloot hen uit van de redding (Sikkel in Ouweneel, 1978, pp. 88-89). Hun rol in de schepping zat er op.
Zoals in onze tijd diersoorten uitsterven, zo gebeurde dit toen ook al. Misschien wil God voor de komende
aionen een paar  diersoorten overhouden? In  Jesaja 11:6 lezen we over  de wolf  en de leeuw die  in  de
volgende aion nog leven. In Genesis 8 lezen we dat er een raaf en een duif werden los gelaten. De diversiteit
aan boord van de Ark was daarom redelijk specifiek. Noach had geen prehistorische “oervogel” aan boord
waaruit  later  alle  vogelsoorten  voortkwamen.  Ook  lezen  we  niets  over  een  Pterodactylus.  Wat  er  ook
meegingen in de Ark waren de toledot. Noach had ze overgenomen van Adam. Hij zou ze op zijn beurt aan
Sem geven. De aanwezigheid van de dieren in de Ark maakte het vaartuig tot een levend circus. Dan nog
wat: in Psalm 103 tot 106 lezen we mogelijk over een tweede schepping van dieren die na de Zondvloed
plaatsvond. Dit betekent dat niet alle diersoorten die we nu kennen in de Ark zaten maar dat deze na de
Vloed door God geïntroduceerd waren.

De Zondvloed

Noach en zijn gezin waren al  een week aan boord, samen met de dierentuin.  Voordat  de eerste druppel
gevallen was,  waren ze hoog en droog binnen.  We voelen plotseling de eerste druppels vallen.  Volgens
Genesis 7:11 en 8:2 werden de spleten van de hemelen geopend evenals de bronnen van de “Afgrond”. Of
deze afgrond iets te maken had met de plaats waar Abel was, dan wel met de Griekse Tartarus, staat er niet
bij. Zoniet, dan hebben we naast het dodenrijk van Abel en de hemel van God een derde domein gevonden
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dat buiten het bereik van de zichtbare aarde lag. Mijn suggestie is dat deze Afgrond een onderaardse oceaan
is die overeenkomt met de Tehom in Genesis 1:2. Afgrond en Tehom zijn in mijn beleving dus identiek. In
een paar seconden tijd kwamen er een hoosbui en watervloed over de aarde zoals de mensheid nooit eerder
had meegemaakt. Het hoosde zo hard dat Noach niet meer in staat was om de deur van de Ark dicht te doen.
In  Genesis 7:16 staat dat Yhwh zelf deze deur sloot.  Job 12:14 (Morris, 2000, p. 68) en 38:8-11 (Morris,
2000, p. 71) verwijzen mogelijk ook naar dit moment. In Genesis 7 staat dat de wateren buitengewoon snel
toenamen. De Ark werd in een recordtijd van luttele seconden minstens zes meter omhoog gestuwd. De
dieren werden mogelijk in een winterslaap gebracht zodat ze minder voeding nodig hadden. Tegen de hanen
en brulkikkers werd gezegd dat ze na 23.00 uur geen herrie mochten maken. En de wolven mochten alleen
binnensmonds huilen (woewllfllwllwlww). Adolph E. Knoch schrijft dat deze Afgrond een onderaardse zee
is. De rivieren die we kennen zouden hun oorsprong in deze onderaardse zee hebben (Knoch, 2002, in Ch.
12. The Mystery Of The Wild Beast, par. The Abyss). Blijkbaar welde het bodemwater in Genesis 2:6 vanuit
deze ondergrondse watermassa op. Deze onderaardse zee wordt ook in Exodus 20:4 en Deuteronomium 5:8
genoemd. En een mysterieuze zee die diep onder onze voeten bestaat, doet natuurlijk aan Atlantis denken. In
combinatie met lava levert zo’n zee veel stoom op. De Afgrond is dus een helse stoomketel. Of de tehom
zout of zoet water bevat is me niet duidelijk.

Globale vloed

Het Hebreeuwse woord voor vloed was ‘mabbul’ (Genesis 7:6) (Morris, 2009, p. 200, punt 4.). Dit woord
heeft niets met een regionale vloed te maken. Bovendien was de Ark ‘te groot’ voor een regionale vloed
(Morris, 2009, p. 200, punt 5). De dieren hadden niet aan boord gehoeven als de vloed regionaal geweest was
(Elshout, 2018-m; Elshout [phtaloblauw], 2018-n; Morris, 2009, p. 200, punt 7). Ze hadden eenvoudig naar
een ander gebied kunnen vluchten (Morris, 2009, p. 200, punt 7). Trouwens, dit hadden Noach en zijn gezin
ook kunnen doen. Job schreef in Job 12:15  dat de wateren het land “omkeerden”. Uit andere Bijbelverzen
blijkt ook dat de vloed wereldwijd was (Mattheüs 24:39; Lucas 17:27; 2 Petrus 2:5; 3:6; Job 22:16; Psalm
29:10; 104:6-9; Jesaja 54:9; 1 Petrus 3:20; Hebreeën 11:7 (Elshout, 2018-m; Elshout [phtaloblauw], 2018-n,
14:32; Morris, 2009, p. 203, punt 22). Jezus noemde de vloed niet alleen globaal maar ook als voorbeeld
voor het komende oordeel (Mattheüs 24:37-39;  Lucas 17:26, 27 in Morris, 2009, p. 203, punt 26). Al het
vlees op aarde stierf door de vloed (Genesis 7:21) en zelfs de hoogste bergen werden met water bedekt
(Genesis 7:19;  Psalm  104:6).  Het  Zondvloedverhaal  was  duidelijk  een  ‘ooggetuigenverslag’ van  een
wereldwijde  ramp  (Morris,  2009,  p.  200).  Het  perspectief  van  het  gebeuren  was  vanuit  de  Ark.  De
Bijbelverzen in  Genesis 7:18-23 duidden zonder twijfel op ooggetuigenverslagen (Wiseman, 2004, p. 92).
De Zondvloed was een goddelijk oordeel dat over de wereld kwam. Deze globale Vloed resoneerde met de
huidige globalisering die onze laatste dagen kenmerkt. In 1929 stuitte de archeoloog Sir Leonard Woolley
met zijn werklieden in de stad Ur op een kleilaag van 2,5 meter. Elders was de kleilaag vier meter dik. Een
dergelijke  dikke  kleilaag  kon  volgens  Woolley  alleen  door  het  water  van  de  Zondvloed  gevormd zijn
(Wiseman,  2004,  p.  25-26).  Onder  de laag bevonden zich botten,  potscherven,  en andere  restanten van
menselijke nederzettingen.  Ook de samenstelling van de kleilaag was bijzonder.  Nog vreemder  was het
volgens Woolley dat deze zo abrupt eindigde (Woolley in Wiseman, 2004, p. 26). In Nippur werden tabletten
gevonden die ‘tien heersers’ van voor de Zondvloed noemden (Poebel in Wiseman, 2004, p. 27). Andere
kleitabletten die in ‘Larsa’ gevonden waren, noemden hetzelfde (Langdon in Wiseman, 2004, p. 28). De
Zondvloed, de kruisdood van Jezus, het komende oordeel van de Eindtijd en de passage in Spreuken 23:13
spreken  van  een  harde  aanpak  van  de  mensheid  door  God.  Kon  dit  niet  anders?  Kon  God  geen
buurtbemiddeling inschakelen om de rust te herstellen? Nee, want in dat geval was de wereld exponentieel
kwader geworden. Met de Zondvloed kapte God een neerwaartse spiraal af. In de naderende Eindtijd gaat
Hij hetzelfde doen. De Zondvloed had een mysterieuze tegenhanger in de redding van Noach en zijn gezin.
God had Noach in Genesis 6:8 een geheimzinnig nieuw attribuut gegeven dat we genade noemen en dat net
zo verborgen voor de mensheid was als het geheim waarover we in Romeinen 16:25 lezen (Hough in Hough
& Coram, 2002, p. 268).

De palen van het Land

In 1 Samuël 2:8 staat eindelijk iets aardigs over de armen. God laat hen opstaan uit de grond. Ik lees niets
over abortus, porno, gezinswaarden en seksualiteit. Hoe kan het toch dat ik deze zaken alleen bij religieuzen
tegenkom? Verder staat er in de vers iets mysterieus over de palen waarop de aarde steunt (Setterfield &
Setterfield, 2009, p. 33). Nu weet ik dat Amsterdam op palen is gebouwd. Dit is tevens de reden voor de vele
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verzakkingen van de binnenstad. Zonder palen zou Amsterdam, Atlantis achterna gaan. Blijkbaar is de aarde
zelf ook gestut. In  Job 9:6 lezen we ook zoiets: God schudde hier de aarde van zijn plaats (Setterfield &
Setterfield, 2009, p. 33). Dit was wat er tijdens de Zondvloed gebeurde. Deze schudde de aarde van zijn
plaats. Atlantis was blijkbaar niet op palen gestut. Die waren in plaats daarvan voor de ingang gebouwd in de
vorm van de Zuilen van Hercules. In Job 26:11 lezen we over de hemelpilaren die schudden. Blijkbaar staat
ook de hemel op palen, hetgeen weer aan Atlas doet denken die de hemelbol op zijn schouders droeg. De
wereld van de tweede aion verging net als Atlantis door een aardbeving. Maar dat de aarde schudde was wel
een gevolg van de Zondvloed. Een controversiële passage is  Job 26:5-6. Het is bijna onmogelijk om deze
passage goed te vertalen. Hier worden de Refaïm genoemd die in de wateren tabernakelen. Volgens E.W.
Bullinger ging het opnieuw om Nephilim (Bullinger, z.j.-b, commentaar op Job 26:5-6). Dit kan maar het
hoeft  niet.  Ook  de  zielen  van  overleden  mensen  werden  refaïm  genoemd (Psalm 88:10).  De  vers  kon
natuurlijk ook op allebei slaan.  Job 26:5-6 is weleens op Atlantis toegepast. Maar Atlantis bestond in de
voortijd niet. De Nefilim werden in de vloed weggevaagd. En uitgerekend zij kwamen in het Atlantis verhaal
niet voor. De benaming “Titaan” voor de Olympische Goden is in deze misleidend. Inderdaad wordt er de
indruk mee gewekt dat het om reuzen ging die op de Bijbelse Nefilim leken. Maar de Nefilim hadden aardse
moeders.  Genesis 7:11-12  waarin  de  bronnen  van  de  afgrond  open  gingen,  duidt  op  een  omvangrijke
catastrofe. In Genesis 8:2 lezen we weer over deze mysterieuze afgrond. Het ging hier duidelijk om meer dan
de overstroming van een deltagebied als Bangladesh. Het kan zijn dat de fonteinen van de afgrond zich
precies langs de breuklijnen van het oercontinent bevonden (Setterfield & Setterfield, 2009:23). In dat geval
was de Zondvloed verantwoordelijk voor het  uiteendrijven van de continenten.  Ik heb hier  geen andere
verklaring voor. Na de Zondvloed waren er nieuwe rampen zoals het incident met de Migdol van Babel en de
rampen die over Sodom en Gomorra kwamen. En de kans is groot dat het klimaat ontregeld was waardoor er
een ijstijd aanbrak. Maar ik zie na de Zondvloed geen ruimte meer voor het uiteendrijven van de continenten.
De prille mensheid en de dierenwereld hadden een tweede grote ramp niet overleefd. Wel kan het zijn dat
nieuw land door de Zondvloed vanuit de zee omhoog gestuwd werd terwijl oud land in zee verdween of weg
erodeerde. Hieraan danken we ook de hoge bergketens. De verschillen tussen laag en hoog waren na de
Zondvloed groter. De Bijbelse Zondvloed vond plaats in het jaar 1651 na de schepping van Adam (Piet,
2015-g). Op het eerste gezicht is dit een raar getal. Maar de afronding naar boven tot de eerste 2000 jaar
volgde met de roeping van Abram uit Haran. Hij werd 349 jaar na de Zondvloed geboren (Piet, 2015-g). Hij
is de centrale figuur in Genesis.

Atlantis

In  Timaeus 23 en  Kritias 112 (Plato, Jowett, vert. 1892) staan onsamenhangende passages over meerdere
Zondvloeden waarbij Atlantis ten onder ging. De Bijbel beweert dit niet. In Kritias 109 (Plato, Jowett, vert.
1892) staat bovendien dat het domme volk in Athene de Vloed overleefde maar niets opschreef. Dus hoe wist
Plato dit dan? Bovendien overleefde het domme volk de vloed door naar de bergen te trekken. Terwijl we in
Genesis 7:19-20 lezen dat alle bergen onder water stonden. Noach en zijn zonen schreven wel alles op. De
Bijbelse toledot waren dus een betere richtlijn dan Plato’s Atlantis Epos. In Kritias 110 (Plato, Jowett, vert.
1892) werd opnieuw een onsamenhangend verhaal opgehangen over de Egyptische priesters die de namen
uit de tijd van Theseus en Kekrops kenden. Maar zij waren Titanen en dus demonische wezens. Wel hebben
we  iets  belangrijks  ontdekt:  de  Stad  Henoch  van  voor  de  Vloed was  een  blauwdruk  voor  Atlantis  dat
blijkbaar niet in zee maar in de woestijn lag. In  Genesis 1 en 2 was er geen mythe en dus geen eiland
Atlantis. Eden zelf veranderde pas in Genesis 3 in Atlantis toen de serpent er binnen kroop.
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De Derde Aion

Onze huidige aion

Voortzetting van de zoektocht
naar een dualistisch Atlantis
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Episode 1

Ararat en Babel
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14

Ararat

Na de Zondvloed begon de derde aion die tot in onze tijd doorloopt. In het midden van deze aion staat het
kruis van Golgotha. We zouden haast vergeten dat de toledot ook aan boord van de ark waren. Ook zij
overleefden de vloed. Ze waren de zwarte doos van de beschaving van de voortijd. Dat was wel een “after
flood party” waard die in  Genesis 9:20-21 uitgeleefd werd toen Noach een fles wijn achterover sloeg. Hij
had in de gauwigheid een wijngaard geplant alsof er niets beters te doen was. Al snel dronk hij van de wijn.
Blijkbaar groeiden de gewassen toen zeer snel. Maar hoelang bleven Noach en zijn gezin en de dierentuin in
de Ark? Alles bij elkaar een jaar en tien dagen (Breeden, 2010). In een commentaar werd deze berekening
verder geanalyseerd (Raw, 2014).

De zeebodem zakte en de bergen stegen

Wat gebeurde er na een jaar en zeventien dagen in de ark? Het waterpeil was dus 15 el hoger dan de hoogste
bergtop en 15 el was tevens de diepgang van de ark. Het gevolg was dat de Ark op een bepaald moment op
het Ararat Gebergte in Armenië strandde (Genesis 8:4). In Genesis 8:2-3 staat dat de bronnen van de Afgrond
en de sluizen van de Hemelen werden toegesloten. Mogelijk zakte ook de zeebodem weer die bovendien
door de vloed was uitgesleten. Het waterpeil daalde dus ook. In Psalm 104:6-9 staat dat God bepaalde delen
van de aardkorst dieper liet zinken om hierin al het water te verzamelen. Deze diepe delen kennen we als...
de huidige oceanen. Andere delen rezen omhoog zodat ze droog vielen. Zo ontstonden de hoge bergketens
die we thans kennen. Het Ararat Gebergte was ook zo'n nieuwe trofee. De Grand Canyons in Amerika zijn
mogelijk ook een voorbeeld van een gebied dat door de vloed was uitgesleten. De Ark strandde op 17 Nisan,
precies de dag waarop duizenden jaren later Jezus opstond uit de dood (Piet, 2019-e, Lucas-11b.mp3). Om
aan te geven hoe precies de God van Hemel en Aarde mikt met tijdsbestekken. De berg Ararat ligt een flink
eind uit de buurt van zowel Jeruzalem als het Parnassus gebergte waarop Deucalion en Pyrha strandden
(Plato, Jowett, vert., 1892, Timaeus 22). Na de mysterieuze Tuin van Eden en het Land van Nod klinkt Ararat
bekend in de oren. In Genesis 8:7 lezen we dat een raaf uitvloog van de Ark. Deze vogel was al die tijd bij
zijn bewustzijn geweest en had net als de inzittenden het hele avontuur van de Zondvloed meegemaakt. Het
kan maar zo dat binnen de dierenwereld de Zondvloed ook een archetypisch thema is. De raaf voedde zich
onderweg met de rond drijvende lijken en bleef weg. Deze raaf was de eerste bewoner van de nieuwe wereld.
Toen ik deze passage herschreef zat er een gehavende kraai bij mij op de stoep. Die heb ik een nacht lang
onderdak verleend. In Genesis 8:8 werd een duif los gelaten. Deze vloog uit maar keerde onverrichte zake
terug. In Genesis 8:10 werd de duif een week later opnieuw los gelaten. In Genesis 8:11 groeide er al ergens
een olijfboom in de buurt want de verkenningsduif nam een blad mee terug (in plaats van de hele boom). Een
slimme duif trouwens. Hoe wist deze dat hij dat hij een olijftak mee moest brengen? Of was er slechts één
olijfboom gegroeid op aarde? Tussen Genesis 8:8 en 8:10 zat een week. In de tussentijd schreven Noach of
Sem hun bevindingen op. De raaf correspondeerde met de hemelvaart van Jezus, de duif met Pinksteren. In
Genesis 8:12 zijn we weer een week verder dan in Genesis 8:10. Weer werd er een duif (en geen drone) los
gelaten. Deze duif keerde niet terug. Blijkbaar groeide de vegetatie na de Zondvloed zeer snel op aarde. We
weten niet of dit alleen in de omgeving van Ararat het geval was, of over de hele wereld, die op dat moment
nog onbekend terrein was. Hoorden deze vogels tot de zeven paren die Noach van elke soort aan boord had
genomen? Of had Noach wat “extra vogels” ingecalculeerd. We weten het niet. Wat we wel weten is dat een
raaf en een duif vogels uit de wereld van de voortijd zijn. Thans zijn er nog steeds duiven en raven. De fauna
van de wereld van de voortijd was in grote lijnen dezelfde als die wij kennen. Met de raaf en duif krijgen we
een indruk van de indeling van diersoorten in de Ark.  Noach had geen “oervogel” aan boord genomen
waaruit in de derde aion de duif en raaf en andere vogels voortkwamen. Ook klonk het niet alsof deze vogels
in een soort van winterslaap verkeerden. In Genesis 1:28 en 2:20 lezen we over de dieren waar Adam direct
mee  te  maken  kreeg.  Hij  zou  alle  dieren  namen  geven.  Dit  zijn  de  dieren  die  we  nog steeds  kennen.
Merkwaardig:  in  Genesis 8:8-12  lezen  we  niets  over  een  Pterodactylus  die  uitvloog.  In  Genesis 8:18
verlieten Noach en zijn gezin de Ark en in vers 19 mochten de dieren eindelijk door dezelfde deur naar
buiten als waardoor ze de ark binnen waren gekomen. Het is een fantastische conclusie dat juist ook de
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dierenwereld gered werd. In Psalm 36:6-7; 145:9 en Romeinen 8:21 lezen we dit ook. Het is niet voor niets
dat satan het op de dieren gemunt heeft. Dierenmishandeling komt uit zijn koker. Bestond de Ark echt? Deze
vraag kan ik simpel met “ja” beantwoorden. Jezus zelf noemde de Ark en de globale vloed (Lucas 17:26-27;
Mattheüs 24:37-39). Onze bakermat ligt dus op de berg Ararat in Armenië en niet op het Parnassus gebergte
waarop Deucalion en Purrha gestrand waren. In het boek De Ark in de Branding van W.J. Ouweneel, wordt
hoofdstuk 1 gewijd aan avonturiers die de Ark gesignaleerd en gefotografeerd hadden. Er schijnen zelfs
enkele waaghalzen in de Ark te zijn geklommen, die een verslag schreven van wat ze zagen. Ik citeer Dr.
W.J. Ouweneel: ‘De hele constructie was bedekt met een vernis of lak die zeer dik en sterk was, zowel aan
de  buitenkant  als  aan  de  binnenkant  van  het  schip’ (Ouweneel,  1978,  p.  9).  Wat  voor  vernis  was  dit?
Botenlak? Noach leek in niets op de grotbewoners uit  de geschiedenisboekjes. Hij leek ook niet op een
trilobiet of een aap die bananen bij de groenteboer jatte. Daarentegen was hij een timmerman die vakkundig
te werk ging. Zijn generatie leek op onze generatie. In zijn tijd werd er getimmerd en harp gespeeld. Er was
veeteelt en er werden koperen gereedschappen gemaakt. Had Noach eventueel hulp gehad van de nazaten
van Kaïn die inmiddels vaktechnisch in staat waren om steden en werktuigen te bouwen? En in Dordrecht
ligt een replica van de Ark. Afgezien van de ingrepen door God en de rare wezens die bij tijd en wijlen in
Genesis en ook daarna opdoken, is de Bijbel een zeer herkenbaar boek. Het gaat over mensen als u en ik die
ook lekkage hebben, na drie dagen reizen moe zijn en afdingen op de prijs van een kameel c.q. scooter. De
vraag is wel hoe mens en dier in de Ark al die tijd in leven waren gebleven. Het antwoord hierop blijf ik u
schuldig.

Waterscheiding

Job 26:10-12 hadden we al genoemd. De hemelpilaren “schudden” toen God voor de tweede keer sinds
Genesis 1:9 het land van het water scheidde (zie ook: Job 38:8-11; Psalm 74:13; 104:6-9 en Jeremia 5:22).
Maar waar Atlantis door een aardbeving ten onder ging, kwam het land in de Bijbel na de Vloed door deze
beving boven het water uit. Deze pilaren deden aan de Zuilen van Hercules denken en ook aan de beide Twin
Towers in New York die omver gekegeld waren. Laten we deze vergelijkingen even voor wat ze zijn dan
hebben we hier opnieuw met een waterscheiding te maken. Aangezien de hoogste bergtoppen onder water
hadden gestaan (Genesis 7:20), moest er nogal wat water wegvloeien. Dit water ging terug de Afgrond in. De
oceanen zijn restanten van dit water. En verder lezen we met met betrekking tot de hemelpilaren opnieuw
over een domein buiten de aarde. Ook uit dit domein was water gekomen (Genesis 7:11). Er viel wat voor te
zeggen om zowel de hemel als de Afgrond in de gaten te houden. Maar waar was die Afgrond precies? In elk
geval “ergens” onder onze voeten. Resteert de vraag of de tehom zout of zoet water bevat en waarom de
oceanen dan zout water hebben.

klimaat op hol

De wereld van na de Zondvloed was een modderpoel geworden. Dat de Straat van Gibraltar volgens Plato in
een modderpoel veranderd was, was een lachertje. De hele wereld was immers een modderpoel. Iets nieuws
was dat de continenten van elkaar gescheiden waren. Wat ooit land geweest was, was nu zee en andersom.
Amerika lag aan de overzijde van de nieuwe oceaan, precies wat  Plato in  Timaeus 25 beweerde (Plato,
Jowett, vert. 1892). Dit is nog een aanwijzing voor het feit dat Atlantis niet in de tweede aion bestond. Er
was toen simpelweg geen continent dat aan de overzijde van de oceaan lag. We kunnen er vanuit gaan dat
door  zo’n  immense  ramp ook het  klimaat  op  hol  was  geslagen.  In  Genesis 8:22  worden de  seizoenen
genoemd die het nieuwe klimaat kenmerkten. Dit had gevolgen voor de flora en fauna. Er waren voortaan
plekken  op  aarde  waar  geen  bomen  meer  konden  groeien  of  dieren  konden  leven.  De  woestijnen  en
poolgebieden waren zulke gebieden. Fossielen verraden ons dat arctische gebieden vroeger een (sub)tropisch
klimaat hadden. Ook Svalbard had ooit een tropisch klimaat (Berry & Marshall, 2015). Bijbels gezien is het
lastig om hier een verklaring voor te geven. Waren deze tropische fossielen van voor de vloed of van een
turbulente periode vlak na de vloed? Of waren de planten door de vloed naar Svalbard afgedwaald? Of was
Svalbard zelf met vegetatie en al door de vloed afgedwaald? We moeten dus heel precies naar deze gegevens
kijken. Maar laten we het simpel houden. In een grijs verleden hadden gebieden die thans arctisch zijn een
ander klimaat. Of dit subtropische klimaat van voor de Zondvloed dateerde of van de turbulente periode
erna, weten we niet. In elk geval zijn de fossielen duidelijk ‘het opschrift op de grafsteen, opgericht voor die
grootse wereld en ter zelfder tijd een waarschuwing voor de wereld die daarna kwam’ (Rehwinkel, 2013, p.
12). We mogen het nogmaals niet uitsluiten dat er na de Zondvloed door de klimaatwisselingen ook fossielen
ontstonden.  In ‘Angus,  Nebraska’,  werd een grote mammoet  opgegraven die  in  de ‘linkerschouder’ een
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‘lange pijl’ had (Rehwinkel, 2013, p. 26). De mens bestond dus niet alleen tegelijk met de mammoet maar hij
joeg ook op hem. Niet met high-tech machinegeweren maar met pijl en boog. Het lijkt me dat deze vondst
van na de Zondvloed stamde. Een lange pijl was immers door de Zondvloed gebroken geweest.

Aardolie en steenkool

Twee merkwaardige verschijnselen in onze bodem zijn aardolie en steenkool. Planten nemen koolzuur uit de
lucht op, waarna ze deze omzetten in koolstof. Als deze planten plotseling worden ingekapseld, zoals door de
Zondvloed, dan verrotten ze niet en blijft de koolstof intact (Dawson in Rehwinkel, 2013, p. 100).  Aardolie
is afkomstig van visresten in combinatie met resten van reptielen en andere dieren die door de Zondvloed
snel  ingekapseld  werden  (MacFarlane  in  Rehwinkel,  2013,  p.  104).  Pas  vanaf  de  18de  eeuw  werden
steenkool en aardolie ontdekt en gebruikt voor industriële toepassingen waarmee onze beschaving op een
hoger peil gebracht werd (Huxley, geciteerd in Rehwinkel, 2013, p. 102). Ons huidige beschavingspeil is dus
te danken aan de Zondvloed die het leven van de tweede aion insloot en het samenperste tot een fossiele
brandstof.

Nieuw verbond

God sloot een nieuw verbond met mens en dier (Genesis 9:8-10). De wereld zou nooit meer onder water
komen te staan. Dit is opnieuw een aanwijzing voor het feit dat de vloed wereldwijd was. Omdat er sindsdien
talloze regionale overstromingen zijn geweest (Morris, 2009, p. 227). Dat het verbond ook voor de dieren
gold, wordt bevestigd in  Jona 4:11;  Mattheüs 6:26; 10:29 (in Morris, 2009, p. 228). Ook de dierenwereld
heeft een herinnering aan de Zondvloed. De vele oceanen zullen de eerste mensen hebben doen twijfelen aan
Gods belofte om de wereld niet weer onder water te zetten. Een deel van wat ooit aarde was, stond immers
nog steeds onder water. Uit dit nieuwe verbond kunnen we opmaken dat deze nieuwe generatie met één God
begon. Monotheïsme was net als voor de Zondvloed het grondbeginsel. Pas later, vanaf Babel zouden er
langzaam aan afgoden vereerd worden. Tussen Ararat en Babel kon een dualistisch Atlantis niet bestaan. In
Genesis 9:1  staat  opnieuw de  opdracht  aan  de  mens  om  zich  te  vermenigvuldigen.  De  vers  in  9:2  is
onduidelijk. De dierenwereld zou voortaan de mens vrezen. Het lijkt of dit ook een opdracht aan de mens
was om gevaarlijke predatoren kort te houden. Er mocht af en toe best een leeuw of dinosaurus geslacht
worden om de dierenwereld te laten voelen wie er de baas was. En hier bleef het niet bij want de dieren
begonnen elkaar ook te vrezen. Ook mocht de mens dieren eten. Trouwens, andersom gebeurde dit blijkbaar
ook al spoedig. Deze derde aion was een vervolg op de boze tweede aion waarin mogelijk ook al vlees werd
gegeten. De mens kreeg het  domein over de dierenwereld en niet andersom. In  Genesis 9:2-3 lezen we
duidelijk dat de mens de dieren mocht eten. Vegetarisch eten is iets van de vierde en vijfde aion. Zoals
gezegd lezen we in Psalm 103 tot 106 mogelijk over een tweede schepping van dieren die na de Zondvloed
plaatsvond. Dit betekent dat niet alle diersoorten die we nu kennen in de Ark zaten maar dat deze na de
Vloed door God geïntroduceerd waren.

Andere Noachs

Er is een boek van Tjarko Evenboer in omloop, met als titel  De Wereldwijde Vloed. Tjarko noemt een oud
Hindoegeschrift, de Padma Purana. Hierin kwamen de namen ‘Jyapeti’, ‘Charma’ en ‘Sherma’ voor (Mill &
Child in Evenboer, 2014, p. 25). Deze namen staan in de Padma Purana (Mill & Child in Evenboer, 2014, p.
25) en werden veel te gemakkelijk aan Sem, Jafet en Cham gekoppeld. Ook al omdat er een hindoegod was
die Manu heette (Evenboer, 2014, p. 24). Ma ‘Nu’ ach zou een verbastering van Noach zijn (Evenboer, 2014,
p. 26). Mijn suggestie is dat deze Manu met de Kreteense koning Minos en de Egyptische Faro Menes te
maken had. In het Atlantis epos kwam een godin voor die Mnemosume heette (Plato, Jowett, vert. 1892,
Kritias 108), een naam die een beetje resoneerde met die van Naäma in Genesis 4. Een koning van Atlantis
heette Mneseus (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 114). Om een tipje van de sluier te lichten lezen we in
Daniël 5:25 het  woord “Mne”,  hetgeen hier  “geteld” betekent,  waarbij  we ook aan het  woord “money”
denken. Jyapeti, Charma en Sherma waren hooguit imitaties van Jafet, Cham en Sem. Mijn suggestie is dat
Manu een Titaan was. Tjarko’s wereldwijde Zondvloedverhalen uit hoofdstuk 1 van zijn boek hebben mijns
inziens meer met de Ugaritische Baäl en Anat Cyclus te maken. Deze Cyclus beschrijft de strijd tussen een
stormgod Baäl en de zeegod Yam (Livius,  2012).  Dit epos was na flink wat knip en plakwerk en diverse
lekke banden tot een imitatie van de tehom in  Genesis 1:2 gepromoveerd. Yam was een imitatie van de
Tehom maar ook van Poseidon. Ook Atlantis moeten we mijns inziens op deze manier zien: als een imitatie
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van de Tehom in Genesis 1:2, aangedikt met knip en plakwerk betreffende de Zondvloed en de koude douche
in Exodus.

Nieuwe geslachtslijn

In Genesis 10:1 sloten de zonen van Noach, Sem, Ham en Jafet hun toledot af. Een deel ervan was in de Ark
geschreven. Ze hadden dus schrijfgereedschap bij zich. De hele mensheid kwam uit hen voort. Het was Sem
die de fakkel overnam om de volgende toledot te schrijven. Hij was ook degene die de bloedlijn naar de
messias zou voortzetten. Genesis 10 is een fantastische opsomming van de nazaten van Sem, Jafet en Ham.
De koningen van Atlantis staan er weer niet tussen. Hoe serieus moeten we deze bloedlijnen nemen? Volgens
Dr. W.F. Albright staat  Genesis 10 ‘absoluut alleen’ en zonder rivaal in de antieke literatuur.  Genesis 10 is
‘verbazingwekkend nauwkeurig’ (Albright in Morris, 2009, p. 245). Namen als Uz, Sheba, Ofir en Tarsis
gaan we identificeren. Elisa in  Genesis 10:4 was mogelijk de stamvader van Hellas, Griekenland (Morris,
2009, p. 248). Ook Javan (Genesis 10:4) sloeg op Griekenland met eventueel Macedonië (Daniël 10:20). In
Genesis 10:2, 1 Kronieken 1:5, Ezechiël 27:13, 32:26, 38:2, 39:1 en Jesaja 66:19 werden Tubal en Meshech
genoemd. Ze werden in ‘Assyrische inscripties’ genoemd (Gibson, 2011, p. 96). Blijkbaar waren ze volken in
het huidige Irak. In Jesaja 7:6 wordt Tabeel genoemd die de vervanger van koning Achaz in Jeruzalem zou
worden  (NHEB vert.,  2017).  In  Ninivé  (Mosoel)  was  ook  een  Masjki  Poort.  Ninivé  (Mosoel)  was  de
hoofdstad van Assyrië. De nazaten van Cham vinden we terug in Zwart Afrika en de Chinees-Mongoolse
gebieden. Heth (Genesis 10:15) zou de stamvader van de Mongoolse rassen zijn. Zijn naam lijkt op Cathay
(China) (Morris, 2009, p. 254-255). In Genesis 10:17 werden de Sinieten genoemd. Misschien waren zij de
Chinezen want later zouden ze in verre oorden terechtkomen (Jesaja 49:12) (Morris, 2009, p. 256). Dan is er
een gebied dat in onze tijd veel in het nieuws is: Gaza. In Genesis 10:19 werden Sodom en Gomorra en ook
al Gaza als de grensgebieden van de Kanaänieten genoemd. In Genesis 10:20 staat dat de zonen en families
van Cham naar hun talen en tongen genoemd werden. De vers is dus na het incident met de Ziggurat van
Babel geschreven waarbij de taalverwarring ontstond (Morris, 2009, p. 257).

Wereld van de voortijd weggevaagd

In 2 Petrus 2:5 en 3:6 lezen we dat de hele wereld van de voortijd door de Vloed weggevaagd was. Dit was
dus de wereld van de tweede aion die in de eerste aion ook al had bestaan. Een negatieve uitleg van deze
verzen is dat de wereld van de voortijd “niet veel voorstelde”. Hiermee bedoel ik te zeggen dat er in de
wereld van  de  voortijd  nog geen wolkenkrabbers  en piramiden waren.  Weliswaar  was de Stad  Henoch
gebouwd; maar we lazen niets over high-tech of grote gebouwen die we uit onze tijd kennen. Uiteraard had
de  wereld  van  de  tweede aion  een hoog beschavingspeil  bereikt.  Maar  we zullen niet  overdrijven.  Als
Atlantis helemaal kopje onder ging, dan stelde Atlantis misschien iets minder voor dan we in onze uit de
hand gelopen fantasie denken.
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15

Babel

KLF, Justified And Ancient

Ongeveer een eeuw na de Zondvloed komen we een volgend ijkpunt tegen. Een knakker die Nimrod heette,
verzamelde de prille mensheid om zich heen om samen een “Migdol” te bouwen (Genesis 11:4). Dit deed hij
in de nieuwe stad Babel op de vlakte van Sinear – Sumerië (Genesis 10:8,9; 1 Kronieken 1:10; Micha 5:6).
Babylon is de Griekse naam voor Babel, dat een Hebreeuwse aanduiding is. In Jeremia 5:15 lezen we dat dit
de eerste stad van onze aion was. In de Eindtijd komt Babylon als een boemerang naar ons terug. ‘Babilanu’
betekent ‘poort der goden’ (Van der Valk, 1930, p. 162). Om precies te zijn betekent de naam ‘Poort van de
twee Goden’ (Borger in D. J. Wiseman, 2004, p. 44). Waarmee we weer bij de beide Zuilen van Hercules
uitkomen. Maar vanuit Psalm 96:5 weten we dat deze goden, afgoden waren. Babylon was de ‘lieveling’ van
de afgod Bel (Van der Valk, 1930, p. 163). Babel is de Hebreeuwse naam terwijl Babylon de Griekse naam
is. Waarbij we in de naam Ba-Bel dus de naam Bel herkennen. Babel was de post-Zondvloed variant van de
stad Henoch (Genesis 4). Nimrod wilde blijkbaar de draad van Kaïn weer oppakken. Net als Kaïn verzette hij
zich  tegen Gods  gebod aan  de  mensheid  om zich  over  de  aarde  te  verspreiden  (Genesis 9:1).  Nimrod
hypnotiseerde de mensheid op dezelfde manier als Adolf Hitler dit ooit zou doen. De naam Sinear werd later
verbasterd tot  Sumerië.  Babel  en Sumerië waren dus twee namen voor hetzelfde gebied.  Andere namen
waren Mesopotamië (Genesis 24:10), Akkadië, Calne en Chaldea (Jeremia 37:14). Waarschijnlijk is Magog
(Ezechiël 38:2) ook Babel? Om het nog ingewikkelder te maken was Babylon tegelijk een stad en een land.
Net als Atlantis. We denken ook aan de vele namen van Atlantis zoals Troje, Avalon, Asgard en de Tuin van
de Hesperiden. Dan zien we duidelijke overeenkomsten met Babel.  De manier waarop Nimrod de prille
mensheid verenigde deed aan onze Verenigde Naties denken. Op het moment van schrijven – begin juli 2019
– bemoeien de VN zich met Babylon dat volgens de Unesco een Wereldmonument is geworden. De VN zijn
een vreedzame verzameling van landen daar waar Adolf Hitler het Duitse volk op een demonische wijze
hypnotiseerde. In Nimrods project lezen we misschien van beide wat.

De Migdol

Nimrod ging met de verzamelde meute een “Migdol” bouwen (Genesis 11:4, Scripture4all.org). Het woord
Migdol  in  Genesis 11:4  duikt  later  op  in  Exodus 14:2.  Migdol  is  een  Egyptisch  woord  dat  op  een
‘vierkantigen vestingtoren’ (vierkante vestingstoren) duidt (Van der Valk, 1930, p. 160-161). Migdol slaat
vooral op een militair object zoals een wachttoren (Walton, 1995, p. 155). De Migdol was dus de blauwdruk
voor Troje en Atlantis. De Egyptische oorsprong van het woord Migdol duidt erop dat Mozes de redacteur
van Genesis was. Deze Migdol in Babylon was vrijwel zeker een ziggoerat (trappiramide). Andere Migdols
in Babylon waren immers ook zulke ziggoerats (Parrot in Walton, 1995, p. 156). John H. Walton omschrijft
een ziggoerat inderdaad als een trappiramide (Walton, 1995, p. 157). Een voorbeeld van een vroege ziggoerat
was de trappiramide van Ur (Crawford in Walton, 1995, p. 157). Ur was ook de stad van waaruit Abram
richting  Haran  en  Kanaän  vertrok  (Genesis 11:31).  Waarschijnlijk  had  de  Migdol  van  Babylon  zeven
verdiepingen (Fatuhi, 2012, p. 107; Van der Valk, 1930, p. 160). Deze zeven verdiepingen correspondeerden
met de toenmalige indeling van het zonnestelsel: zon, maan en vijf planeten (Van der Valk, 1930, p. 160).
Elke verdieping van de Migdol was aan een andere afgod gewijd (Fatuhi, 2012, p. 107). Waarbij elke afgod
met een hemellichaam correspondeerde (Fatuhi, 2012, p. 107). Ook andere onderzoekers meenden dat de
Migdol in Babel een ziggoerat met zeven verdiepingen was (Black & Green, 2014, p. 178-179, par. Tower of
Babel). Ik maak ook een vergelijking met de Nachtreis van Mohammed, de Miraj Nameh, (Soera 17:1), die
hem  naar  de  zeven  hemelen  voerde  (Soera 67:3;  23:88;  41:11  in  Séguy,  1977,  p.  42).  Ook  anderen
beschreven de zeven hemelen als tegenpolen van de zeven aarden (Sumerian Flood Story KAR 307, 30-38 in
Horowitz, 1998, p. 208). Inderdaad verbond de Migdol de hemel en de aarde (Anderson, 1987, p. 116). Het
getal  zeven  dook  vaker  op  in  de  Babylonische  demonenwereld.  Zo  waren  er  zeven  demonen  die  de
nakomelingen van An (Anu?) en Ki waren (Black & Green, 2014, p. 162, par. Seven (demons). De Pleïaden
zijn zeven sterren waarvan Maia en Alkyone, Atlantis achtige namen hebben. Ze waren tevens de dochters
van Atlas. Ze staan ook nog eens in het sterrenbeeld Stier. De stier was het logo van Bel-Marduk. Een trap
die hemel en aarde verbindt doet me denken aan de Jacobsladder die we in Genesis 28:12 tegenkomen. Jacob
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zag allerlei engelen via deze trap naar de aarde afdalen en weer naar boven klimmen. De Migdol was dus een
imitatie van deze trap die pas later in de geschiedenis voorkwam. Satan kan blijkbaar iets vooruit kijken in de
tijd. Of religie volgt vaste patronen die we in Gods scheppingsplan ook terugzien. Tenslotte waren er volgens
de  Babylonische overlevering voor  ‘de  Vloed’ (welke?)  ‘zeven’ ‘wijze  mannen’ die  aan ‘zeven steden’
verbonden waren (Black & Green, 2014, p. 163, par. Seven Sages). Deze zeven wijze mannen waren weer
verbonden aan ‘acht schepsels’ die in de ‘eerste dagen’ vanuit de zee kwamen. Oannes was de eerste van hen
en ‘Okadon’ de laatste (Black & Green,  2014,  p.  164,  par.  Seven Sages).  Maar  als  Oannes en Okadon
dezelfde wezens waren dan zien we hier het principe van een aion of horizon opduiken. In de naam Okadon
lezen we de naam van Dagon terug, de afgod van de Filistijnen. Als Oannes en Okadon inversies van elkaar
waren dan kunnen we Oannes aan Babylon en Okadon aan Atlantis koppelen. Precies zoals de serpent en de
cherubs  in  Genesis 3:1  en  3:24  tegen  over  elkaar  gesteld  werden.  Deze  Migdol  in  Babylon  werd
‘Etemenanki’ genoemd waarop een tempel voor Marduk, de ‘Esgila’ stond, (Van der Valk, 1930, p. 161;
Yahuda, 1935, p. 211-212). Etemenanki betekende ‘Huis van de fundering van Hemel en Aarde’ (Anderson,
1987, p. 116; Yahuda, 1935, p. 212). In deze zin was de Migdol ook een ‘ontmoetingspunt’ voor de prille
mensheid om er met de afgoden te communiceren (Eliade in Anderson, 1987, p. 116). De Migdol had dan
dezelfde functie als de Tuin van Eden voor de Zondvloed. Met dit verschil dat bij de Migdol de afgoden aan
zet waren. En als de Migdol in Babel een trappiramide was, wat was de Migdol in Egypte dan? Juist…

Centrale berg

Een migdol in Babylon deed net als de latere tempel in Jeruzalem aan een berg denken. In Jeremia 51:25
werd het herbouwde Eindtijd Babylon een berg genoemd terwijl de tempel in Jeruzalem in Psalm 48:2 de
berg Zion genoemd werd. In Psalm 48:2 werd het woord “tzafon” met “noorden” vertaald. Met het noorden
zitten we weer in Babylon. Later leg ik uit waarom. In Psalm 24:3 werd de tempel in Jeruzalem een berg
genoemd. Zowel Jeruzalem als Babylon waren hiermee de blauwdrukken voor latere mythische bergen als de
berg Tzafon – de berg Cassius – in Noord-Syrië, de centrale heuvel op Atlantis (Kritias 113), de Olympus,
Asgard, Troje en de berg Mashi (Elshout, 2018-mm1/mm2).

Lijm of teer

Hoe werd deze Migdol in Babylon in elkaar geknutseld? Er is een  langslepende discussie over het materiaal
dat voor de bouw gebruikt werd. Feit  is dat in  Genesis 11:3 hetzelfde woord ‘lbnim’ (Scripture4all.org)
gebruikt werd als later, in Exodus 5:7. Het zou hier om een soort ‘bakstenen’ of tichelstenen gaan die met
asfalt aan elkaar geplakt werden. Het Hebreeuwse woord voor asfalt is Chomer (Scripture4all.org), dat op
Homeros, Gomera en Germanië lijkt. Het geknoei met asfalt had een voorganger in de bouw van de Ark van
Noach (Genesis 6:14). Deze was met pek besmeurd, hoewel ik het woord Chomer niet in de grondtekst
aantref (Scripture4all.org,  Genesis 6:14). Dan wordt in  Daniël 2:43 een gefabriceerde, in elkaar gelijmde
personage genoemd die wellicht de antichrist is. Als Chomer inderdaad op Homerus sloeg, was Homerus dan
de personage die in Daniël 2:43 genoemd werd? Was Homerus wel een mens? Of was hij een Titaan of een
Nefilim? Bestond hij alleen in het verleden of is hij iemand in de Eindtijd? Voor het moment wil ik deze
vragen hier  parkeren.  Voordat  we  in details  vastlopen over  de vraag naar  welk materiaal  er  nu precies
gebruikt werd, wil ik de grote lijn weer oppakken. Mijn punt is dat er krap een eeuw na de Zondvloed
technieken voorhanden waren om in het snikhete Babylon een Migdol te bouwen. Alsof men niets anders te
doen had… Blijkbaar was de bouw van deze Migdol demonisch geïnspireerd door Bel-Marduk. Dit blijkt
ook uit het feit dat Babylon voor Mozes het symbool van alle kwaad en wereldheerschappij was (Van der
Valk, 1930, p. 163). De derde aion begon dus met een valse start. Toch werd het materiaal van de Migdol van
Babel door de eeuwen heen poreus. Pakweg 1700 jaar later herstelde Nebuchanedzar de Migdol en de Esgila
(tempel) die er bovenop stond en aan de afgod Marduk gewijd was (Van der Valk, 1930, p. 160). Hij was het
ook die op zijn strooptocht naar Egypte, de oude stad Caïro, Babylon II noemde. Deze stad lag net zo aan de
Nijl, als Babylon I aan de Eufraat lag (Matheny, 2011-a, p. 62, 83; Van der Valk, 1930, p. 162). Hiermee was
Egypte in meer dan één opzicht een spiegel van Babylon. En bij spiegels denken we aan Atlantis.

Babylon aan de Eufraat

Babylon is de Griekse naam voor Babel dat de Hebreeuwse naam voor hetzelfde oord aan de Eufraat is. Als
we anno 2018 naar Babylon aan de Eufraat kijken dan komen we er de stad Al-Hillah tegen met aan de rand
van de stad de Isjtar  Poort  die me aan de Zuilen van Hercules doet  denken.  Het  hele gebied heeft  iets
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sprookjesachtigs. Er is een bos met Phoenix Dactylifera palmen. Aan de Eufraat is een ronde heuvel – een
Tholus – waarop het voormalige paleis van Saddam Hoessein staat. We kunnen er moeiteloos het paleis van
koning Atlas van Atlantis in herkennen. De heuvel met het paleis lijkt ook op de klassieke voorstellingen van
Atlantis.  Hiep  hiep  hoera,  we  zijn  iets  op  het  spoor.  Al  zullen  we  niet  te  vroeg juichen want  Saddam
Hoessein was me er één. Op een Youtube ziet u prachtige luchtopnamen van Babylon (Fotoznieba, 2014).
Deze waren gemaakt door een Pool omdat er een Pools VN legioen in Babylon gelegerd is. Trouwens, de
Amerikanen zitten ook alweer vijftien jaar in Irak. De Amerikaanse aanwezigheid in Irak overschaduwt tot
dusver  elke  Amerikaanse  verkiezing  (Terkel,  2018).  De  oude  wereldmacht  Babylon  houdt  de  moderne
wereldmacht, Amerika op een mysterieuze manier in haar greep. Op de beelden van de Youtube zien we dat
de heuvel met het paleis van Saddam op een oog lijkt. De titel van de Youtube luidt niet voor niets Eagle Eye
(Fotoznieba, 2014). Zo’n “oog” doet me ook weer aan het beroemde “Oog van Horus” denken (Oog van
Horus,  z.d.).  Maar  dan  zitten  we  in  Egypte.  In  Genesis 2:14  werd  de  Eufraat  aan  de  Tuin  van  Eden
gekoppeld. Ik geloof er niets van dat de Truin van Eden in Babylon lag. De wereld van de voortijd is immers
weggevaagd (2 Petrus 3:6). De huidige Eufraat was hooguit vernoemd naar de Eufraat die in  Genesis 2
genoemd werd.

Val van Babel

Een ziggoerat was een typisch heidens, Babylonisch gebouw en deels een tempel voor afgoden. Dit was
exact de reden waarom de God van Hemel en Aarde ervoor zorgde dat het project gestaakt werd. In Genesis
11:5-9 daalde God naar de aarde af om te kijken hoe het er voor stond met dat torentje van Nimrod. God
hoefde geen socioloog te zijn om te snappen dat er hier een valse oecumene buiten Hem om geschapen werd.
We zien aan het einde van onze aion hetzelfde gebeuren, waarbij vrijzinnige oecumenische religieuzen een
valse  invulling aan de oecumene geven.  Ze reiken andere  religies de hand om samen een oecumene te
vormen. De Bijbel leert daarentegen dat de ware oecumene vanuit een brandpunt begint. Dit brandpunt is
Christus Jezus (Kolossenzen 1:16-17). Nimrod probeerde dus op eigen houtje een oecumene te stichten, met
als klapstuk een mooi torentje erbij. Geen wonder dat God een eind aan het project maakte. Dit deed hij niet
eens door veel geweld te gebruiken maar door iedereen een andere taal te geven. De naam Babylon komt van
het woord ‘balbala’ dat zoiets als ‘taalverwarring’ betekent (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 167). De verschillende
talen zijn dus door een bovennatuurlijke inmenging tot stand gekomen. De Migdol werd nooit afgebouwd en
de verschillende volken verlieten Babel. Deze val van Babel, vlak na de Zondvloed was een volgende fase
van ons Atlantis model dat in Genesis 3 begon en in Genesis 6 een doorstart maakte met de gevallen engelen.
Ook de volken die na de val van de Migdol de wereld instroomden leken op de legers van Atlantis. Maar de
volken die uit Babylon wegtrokken gingen niet ten onder. Ze kregen slechts andere talen. Wat was de taal die
op Atlantis gesproken werd? Dit weten we dus niet. Erich Sauer maakte een zinnige opmerking over deze
taalverwarring.  Want Adam had ooit  alle dieren een naam gegeven. Deze spiegel  van de natuur was nu
gebroken (Sauer, 1940, p. 89). Wist de hond nog wel dat hij “hond” heette? Of heette hij voortaan “dog”,
“perro” of “cobaka”? Hoe werkte het met de dierentalen na de val van Babel? Hadden alle dieren voordien
de zelfde taal  en was de gemeenschappelijke  taal  nu veranderd in miauwen,  blaffen,  tsjilpen,  hinniken,
balken, loeien, kraaien, krijsen, of tetteren? Merkwaardig is het in elk geval dat ik mensen in Georgië of
Armenië niet versta terwijl honden of katten elkaar wereldwijd nog wel verstaan. Spreken dieren nog steeds
de ‘taal’ die ze in ‘Eden’ spraken (Knoch in Hough & Coram, 2001, Vol. 92, p. 151)? We zien verder dat het
enige verschil tussen Babylon en Atlantis, tijd en plaats zijn. Bovendien lag Atlantis in zee en ligt Babylon in
de woestijn. Maar niets is wat het lijkt.

Anu of Marduk

De Migdol was bovendien aan de belangrijkste Babylonische afgod gewijd: Bel-Marduk (Black & Green,
2014, p. 179, par. Tower of Babel). De bijnaam van deze Migdol was ‘E-temen-an-ki’ (Black & Green, 2014,
p.  179,  par.  Tower  of  Babel;  Van  der  Valk,  1930,  p.  160).  Genesis kent  alleen  het  woord  ‘Migdol’
(Scripture4all.org). In  Jeremia 50:2 wordt Marduk ‘Merodach’ genoemd. Maar dan zitten we wel een heel
stuk verder in de tijd. Blijkbaar ging Marduk lang mee? Of hij was via de kringloopwinkel weer in omloop
gebracht?  Misschien  bedoelde  Plato  dit  met  de  zelfvoorziening  van  Atlantis  waar  alles  in  overvloed
aanwezig was (Plato, Jowett, 1892,  Kritias 113-114)? Namelijk dat de afgoden duurzaam mee gingen. Ze
liftten mee met de geschiedenis van de mens. Hiermee gaven ze gehoor aan het gebod in Genesis 9:7 om
zich te vermeerderen en zich over de aarde te verspreiden. Een eigenschap van deze afgoden die tot in de tijd
van Paulus opdoken, was dat ze aan “stalking” deden. Ze doken steeds weer op en vielen de mensen lastig.
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De afgod Marduk dook voor het eerst na de Zondvloed op. Het logo van deze Marduk was de stier. Zijn
bijnaam was ‘stier-kalf van de zon’ (Black & Green, 2014, p. 128, par. Marduk). Het Engelse woord voor
stier is “Bull”. Dan zitten we niet ver van de Kanaänitische afgod Baäl af. Marduk was in de gedaante van
een zonnegod hetzelfde wezen als de serpent in Genesis 3:1 die in het Hebreeuws ‘Nachash’ genoemd werd.
Nachash betekent de ‘schijnende’ of lichtgevende (Bullinger, z.j.-a, bijlage 19). Marduk was hiermee een
imitatie van Jezus die in Openbaring 22:16 de Morgenster genoemd wordt. In Jesaja 14:12 lezen we over de
antichrist die de rol van een Morgenster vervult. Marduk heeft dus iets met de antichrist te maken. In een
andere mythe waarin Poseidon met de Kreteense koning Minos te maken kreeg, werd er een wezen verwekt
dat de Minotaurus heette (Poseidon, z.j. alinea 8). Dit beest was half mens en half stier. Poseidon had dus iets
met stieren, paarden, de zee en de donder te maken. We zien hier al wat overeenkomsten tussen Poseidon en
de Babylonische afgoden. In de naam Marduk herkennen we ook het woord Mare, dat zee betekent en in het
Hebreeuws  “vloek”.  Volgens  ene  Pseudo-Eupolemus  was  de  Griekse  afgod  Kronos  dezelfde  als  Bel
(Marduk) (Bremmer, 2008, p. 93). Wat een bewering! De Griekse Titanen waren dus klonen van de afgoden
van Babel! Dit klopt met Psalm 96:5 waarin staat dat de goden van de heidenen demonen zijn. De Griekse
Titanen konden dus geen nefilim zijn. Ze leken veel meer op de Zonen van God in Genesis 6.

Anu en de Anunnaki

Volgens andere bronnen waren Anu en Enlil  de eerste afgoden van Babylon, waarbij  Enlil  de afgod van
Nippur was (Saggs, 1966, p. 338). Anu betekende ‘hemel’ en was een zoon van Ansjaar die we in de Koran
tegenkomen in  Soera 9:117. Deze Ansjaar was dus een Babylonische afgod. Dat Anu en Enlil  de eerste
Babylonische afgoden waren, mogen we dus met een korrel zout nemen. Anu en Enlil waren aanvankelijk
lokale afgoden. Anu werd later in Assyrië ‘vervangen door’ de afgod Assur en in Babylon door Marduk
(Saggs, 1966, p. 329). Een andere afgod die dichtbij Anu stond was ‘Antum’ die later in Isjtar, Innin of
Inanna incarneerde. Deze afgod werd later de ‘Dame van de Hemel’ genoemd (Saggs, 1966, p. 329). Een
vergelijkbare titel, “Koningin van de Hemelen” komen we ook in Jeremia 7:18 en 44:17 tegen. Hier ging het
om Astarte die de godin van de Sidoniërs was (1 Koningen 11:5). Astarte was dus Isjtar alias Athena. Terug
naar Anu. Hij stond aan het hoofd van de Anunnaki goden over wie we in onze tijd veel horen (Black &
Green,  2014,  p.  34,  par.  Anuna  (Anunnaku).  Deze  Anunnaki  waren  de  rechters  van  de  onderwereld
(Gilgamesj Epos in Rehwinkel, 2013, p. 77, kleitafel 11, regel 103, noot 77). Rechters werden in de Bijbel
ook goden genoemd. De Anunnaki waren dus imitaties van deze Bijbelse rechters alias goden. De Anunnaki
waren vast en zeker net zulke wezens als de Griekse Titanen of de Gevallen Engelen in Genesis 6. Maar deze
gevallen engelen waren buitenaardsen. Dus hoezo hadden de Anunnaki met de onderwereld te maken? In
Openbaring 9:1, 14 lezen we wel over een samenspel tussen de engelen in de hemel en de gevangen engelen
die in de Tartarus gebonden zijn. Feit is dat we met demonische wezens te maken hebben. De Migdol van
Babylon was een imitatie van dit principe om hemel en onderwereld met elkaar te verbinden  (Van der Valk,
1930, p. 160). Of de Anunnaki waren imitaties van de Morgensterren in Job 38:7. Het is lastig om hier een
vinger achter te krijgen. Feit is dan we vanuit  Job 38:7 weten dat er een pre-Adamitisch ras bestond. We
weten alleen niet hoelang dit ras bestond voordat Adam geschapen werd.

Godin

Naast Marduk werd er waarschijnlijk ook een maangodin aanbeden in Babel. We noemden Isjtar al die in
Innin of  Inanna incarneerde.  Isjtar  was een  maangodin  en bovendien  een dochter  van  de maangod Sin
(Spence, 1916, p. 128). Andere keren werd ze een dochter van Anu genoemd (Spence, 1916, p. 127, 168).
Isjtar daalde in de onderwereld ‘Aralu’ af om er haar bruidegom Tammuz te ontmoeten (Spence, 1916, p.
128). Dit tafereel leek op de reis van Odysseus die in Odyssee 11 de Hades afdaalde om de profeet Teiresias
te raadplegen (Crane in Louden, 2011, p. 199). Hij zag er bovendien zijn moeder Antikleia. En hij kwam er
Achilles tegen (De Graaff, 1993, p. 88-89). Antikleia en Isjtar waren blijkbaar dezelfde personages net als
Tammuz,  Odysseus  en  Teiresias.  De  vraag  is  welke  onderwereld  hier  bedoeld  werd.  Ging het  om een
hiernamaals of de Tartaros? We gaan kijken wat de Bijbel er over zegt. Inanna werd later de ‘Dame van de
Hemel’ genoemd  (Saggs,  1966,  p.  329).  Haar  aanbidding  had  dan  met  het  sterrenbeeld  Maagd  en  de
‘Koningin van de Hemel’ te maken (Morris, 2009, p. 271). Deze hemelse koningin wordt in Jeremia 7:18;
44:19 en Openbaring 18 genoemd (Zie ook: Woodrow, 1981, p. 15). De katholieke kerk verwarde haar met
de moeder van Jezus. Maar in feite was ze Astarte alias Isis, alias Athena. Als vrouw van Marduk zijnde
werd ze ook Sarpanitum genoemd (Black & Green, 2014, p. 160, par. Sarpanitu). Maar Marduk was een
demon en had geen vrouw. Ze waren dus maskers van elkaar. Ralph Woodrow noemde haar Semiramis. Ze
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werd met haar zoon Tammuz afgebeeld (Encyclopedia of Religions, Vol 2 in Woodrow, 1981, p. 13). We
herkennen hierin het kerkbeeld van Maria met het kind Jezus in haar armen (Woodrow, 1981, p. 13). Als
Astarte was ze ‘de vrouw’ (en zus?) van de latere afgod Baäl (Bach in Woodrow, 1981, p. 14). Haar kind was
Jupiter (Hislop in Woodrow, 1981, p. 14). In de Turkse stad Efeze heette ze in de tijd van Paulus, “Diana”,
alias  “Artemis” (Handelingen 19:27 in  Woodrow,  1981,  p.  15).  Ze werd overal  in  Turkije  (Klein-Azië)
aanbeden  (Woodrow,  1981,  p.  15).  Ook  Alexander  Hislop  noemde  deze  godin  in  zijn  klassieker,  Two
Babylons. De Bijbel noemt haar Astarte (Rechters 2:13; 1 Samuël 7:3) en wij kennen haar als Athena. In 1
Koningen 11:5 werd ze de godin van de Sidoniërs genoemd. Zidon en Tyrus liggen in het huidige Libanon.
In de Bijbel werd dit gebied Kanaän genoemd. De Ugaritische Baäl en Anat Cyclus kwam ook uit dit gebied.
Athena van Atlantis zat dus in het vaarwater van Baäl. Deze koningin Astarte alias Isis verscheen in een
droom aan ene Lucius (Ferguson, 2003, p. 274). Als we de koningen van Atlantis noemen, hoeven we niet
per sé aan aardse koningen te denken. Ze konden ook demonen zijn of op zijn best demonisch bezeten aardse
koningen. Nimrod werd waarschijnlijk door Marduk en Astarte beïnvloed toen hij buiten God om, op een
menselijke manier een oecumene tot stand wilde brengen. Hij introduceerde een mix van religie en astrologie
in  Babylon  (Morris,  2009,  p.  272).  Hetzelfde  zien  we  in  onze  aanloop  naar  de  Eindtijd  gebeuren.
Humanisme,  religie,  astrologie  en  feminisme  zijn  helemaal  terug  van  weg  geweest.  Wie  was  Marduk?
Voorlopig stop ik hem in hetzelfde hokje als Poseidon en de koningen van Atlantis. Op het internet circuleert
een  theorie  over  het  feit  dat  Nimrod  getrouwd  was  met  ene  Semiramis.  Hier  kan  ik  geen  Bijbelse
onderbouwing voor  vinden.  Semiramis  was  zoals  gezegd een  masker  van  Isis.  Deze  Isis  was  ook niet
dezelfde  persoon  als  de  Bijbelse  Eva  die  haar  naam na  haar  zondeval  kreeg.  Isis  had  juist  een  lange
‘levensduur’ terwijl Eva stierf (Van der Valk, 1930, p. 123). In  Genesis 14:5 wordt een stad (of gehucht)
genoemd die  aan Astarte  gewijd was.  In  Exodus 34:13 werden de  aan Astarte  (Asjerah)  gewijde palen
genoemd. Bij gewijde palen denk ik aan obelisken. In het Hebreeuws werden ze ‘matzebah’ genoemd (1
Koningen 14:23; 2 Koningen 18:4; 23:14; Jeremia 43:13; Micha 5:13 in Woodrow, 1981, p. 40).

Marduk versus Tiamat

Een godin die wel degelijk een rol speelde in Babylon was Tiamat. Zij was de godin van de zee en de vrouw
van Apsu (Black & Green, 2014, p. 177, par. Tiamat). Beiden hadden ze iets van de Eufraat en Tigris en de
Zuilen van Hercules. Tiamat was in feite een masker van Semiramis alias Astarte. We snappen deze zaken
alleen als we door de maskers heen prikken. Astarte verschuilde zich net zo achter een masker als Adam en
Eva zich in Genesis 3 achter elkaar verschuilden. Verder zouden Tiamat en Apsu ook de voorouders van Anu
zijn (Black & Green, 2014, p. 177, par. Tiamat) die de rechter van de Anunnaki was. Anu was ook weer een
zoon van Ansjaar (Black & Green, 2014, p. 30, par. An (Anu)). Ansjaar wordt ook in de  Koran in Soera
9:117 genoemd. Tiamat kwam onvermijdelijk Marduk tegen die haar verwoestte (Black & Green, 2014, p.
177, par. Tiamat; Hancock, 1995, p. 144). We zien hier een imitatie van Genesis 1:2, waarin God het land uit
de Tehom tevoorschijn liet komen. Tiamat was zowel een imitatie van de Tehom als van Levithan. Tiamat
was net zo’n wezen als Marduk of Poseidon. Feitelijk waren Tiamat en Marduk maskers van elkaar. Dat ze
tegen elkaar vochten was net zo absurd als dat Atlantis tegen de Olympische Goden vocht. De strijd tussen
Marduk en Tiamat heeft enkele kenmerken van Genesis. Maar voor de rest gaat de strijd tussen beide over
polytheïsme waarbij allerlei afgoden voor elkaar op de vlucht slaan (Wiseman, 2004, p. 150). Professor Dr.
A. Noordtzij schreef dat pas als Tiamat door Marduk overwonnen was, ‘de chaos’ kon ‘worden herschapen
tot de thans bestaande wereld’ (Noordtzij in Van der Valk, 1930, p. 44). Dit is een imitatie van Genesis 1:2.
Volgens Van der Valk was Tiamat niet exact hetzelfde als de Bijbelse Tehom in  Genesis 1:2. De God van
Genesis vocht in vers 1:2 niet tegen een monster (Van der Valk, 1930, p. 45). Hij scheidde alleen het water
van het land. Maar volgens professor Yahuda komen beide woorden van het Akkadische (Babylon) woord
‘tamtu of tamdu’ dat zoiets als ‘oerwater’ of ‘oeroceaan’ betekende (Yahuda in Van der Valk, 1930, p. 45).
Was deze “Tamtu” de oeroceaan waarin Atlantis lag? In de Babylonische mythe komen we deze zin tegen:
‘de landen waren alle tezamen een zee” (tamtu); ,,De Heer Marduk vulde aan den rand der zee”; ,, midden in
de zee”;’ (Yahuda in Van der Valk, 1930, p. 45). Deze beschrijving klinkt erg als Atlantis waarmee we de
relatie tussen Atlantis en Babylon op scherp mogen zetten. Tiamat werd in de Akkadische scheppingsmythe
nooit gebruikt om er een oer-oceaan mee aan te duiden. Het woord ‘tamtu’ werd hier wel voor gebruikt (Van
der Valk, 1930, p. 45). Tiamat was een draak (Van der Valk, 1930, p. 45). In de Bijbel wordt de diepte van de
zee (Tehom) wel degelijk met de draak (Leviathan, Rahab) en zelfs met de Sheol (dodenrijk) vergeleken
(Vergl.  Job 41:1  met  Genesis 1:2 en  Jona 2:2-5).  De  vergelijking tussen  Tiamat  en Tehom is  dus  niet
‘mythologisch maar kosmologisch’ en gaat over de ‘oertoestand van de wereld’ met als begin het ‘oerwater’
(Van der  Valk,  1930,  p.  45).  In  de Babylonische strijd  tussen Marduk en Tiamat  zien we al  het  eerste
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dualisme ontstaan tussen een goede God en een slechte afgod. In Genesis 1:2 staat dit niet. God vecht hier
niet tegen een slechte afgod maar tegen het oerwater van de Afgrond in Genesis 7:11 en 8:2. Wat in Genesis
1:2 opvalt is dat satan nergens te bekennen is. In  Genesis 3 is ook alle mythe of polytheïsme afwezig wat
zeer waarschijnlijk met de afwezigheid van satan te maken had. Atlantis bestond voor  Genesis 3 nog niet.
Pas in  Genesis 3 deed de serpent zijn intrede in de vorm van een serpent-achtig lichtwezen dat even snel
weer van zijn voetstuk viel, gepoetste tanden en gekamd haar of niet. In de Babylonische scheppingsmythe
werd de indruk gewekt dat Tiamat een draak was waartegen in het prille begin gestreden moest worden. Het
dualisme van Marduk die tegen Tiamat vocht, herkennen we in het Atlantis epos, waarin Atlantis en Athene
elkaar in de haren vlogen.

Babylonische afgoden versus de Zonen van God

En waar kwamen deze afgoden in Babel zomaar vandaan? Dit weten we niet. Waarschijnlijk waren zij de
Zonen van God die in Genesis 6 genoemd werden. Het lijkt er wel op. Misschien waren ze nog in omloop of
anders waren hun collega’s in omloop. Waarschijnlijk waren zij het die Nimrod aanspoorden om de Migdol
te bouwen. In elk geval manifesteerden ze zich op een andere manier dan hun collega’s in  Genesis 6. De
prille beschaving zou niet voor de tweede keer in hun truc trappen. Dit keer deden ze zich voor als afgoden.
En in onze tijd doen ze zich voor als buitenaardsen… In Babylon werd de basis gelegd voor de verwarring
die kenmerkend voor de Eindtijd is.  Babylon is synoniem aan de grote verwarring.  Het toppunt van de
Babylonische chaos wordt mijns inziens gevormd door het ufo-verschijnsel.  Het is lastig om dit  hard te
maken.  Er zijn nogal  wat  Babylonisch uitziende beelden op Mars gevonden (!).  De kans bestaat  dat de
hemelse machten die Paulus in  Efeziërs 6:12 noemde iets met ufo’s te maken hebben. De Babylonische
afgoden waren in dat geval buitenaardsen. Over ufo’s gaan we het zeker nog hebben.

Religie

Nimrod had de eerste politieke eenheid geschapen. Maar er was nog iets nieuws onder de zon. De astrologie
van ster-aanbidding  ging  hand in  hand met  een  nieuw verschijnsel  dat  “religie”  heette.  Religie  was  in
Babylon uitgevonden en niet  in  Jeruzalem of  de Bijbel.  In  Psalm 96:5  lezen  we dat  de  goden van de
heidenen in feite afgoden zijn. Marduk was ook zo’n afgod, net als Poseidon. Deze aanbidding van Marduk
was de eerste Babylonische religie. De Migdol in Babel was aan de religie van Marduk gewijd (Van der Valk,
1930, p. 160). Ook andere bronnen bevestigen dat de Ziggoerat in Babel aan Marduk gewijd was (Black &
Green, 2014, p. 178-179, par. Tower of Babel). Dit is een belangrijke conclusie: alle religie begon in Babylon
(Layard in Hislop in Woodrow, 1981, p. 10). Ook de aanbidding van de moeder en haar kind (Semiramis en
Tammuz) begon in Babylon (Hislop in Woodrow, 1981, p. 9). Alexander Hislop noemde in zijn boek Two
Babylons, Herodotus, Layard en Bunsen die allen beweerden dat Babylon de wieg van alle systemen was (in
Woodrow, 1981, p. 10). Volgens Bunsen kwam ook de Egyptische religie uit Babel (Hislop in Woodrow,
1981, p. 10). We zullen verderop in het boek zien dat religie hand in hand gaat met hebzucht en corruptie.
Ook komt astrologie vaak om de hoek kijken. Religie is rebellie tegen God. En de religie die in Babylon
ontstond, uitte zich door middel van ‘symbolen’ (Woodrow, 1981, p. 10). De derde aion was de aion van de
symbolen. Ook dit gaat in de komende aionen veranderen. Atlantis was met Poseidon aan het hoofd, een
religieus concept. Babylon was tevens de wieg van de astrologie (Spence, 1916, p. 231). Het kan maar zo dat
religie en astrologie dezelfde zaken zijn. De afgoden van Babylon waren dan wel hemel-, of watergoden
(Spence, 1916, p. 314). Marduk klinkt ook als “Mare” dat zee betekent. De stap naar de zee van Atlantis is
niet ver meer. Tevens is de Bijbel een anti-religieus boek (Jawel!). Dit klinkt voor de meeste lezers misschien
vreemd in de oren, maar de Bijbel gaat over Gods verbond met Zijn volk en heeft niets met religie van doen.
De Bijbel is in feite één grote waarschuwing tegen religie! God’s verbod aan Adam om niet van de Boom
van Kennis te eten (Genesis 2:17) was een voorbode van Zijn waarschuwing om geen afgoden te eren. In
feite  was het  al  een voorzichtige waarschuwing tegen religie.  En wat  was de diepere  betekenis  van de
ondergang van Atlantis? Had deze met het definitieve uitschakelen van alle religie te maken? Misschien wel.
In Eshunna (Tell  Ashmar) werden zegelcilinders opgegraven.  De afbeeldingen op deze cilinders werden
normaal gesproken met de verschillende goden geassocieerd. Maar nu pasten ze bij de één god ‘die in deze
tempel vereerd’ werd (Frankfort in Wiseman, 2004, p. 28). Hieruit zou blijken dat het ‘polytheïsme uit het
monotheïsme’ voortkwam en niet  omgekeerd  (Hempel  in  Wiseman,  2004,  p.  28-29).  Een  greep  uit  de
afgoden die in Babylon bijbeunden levert het volgende op. De ‘maangod’ Sin was de afgod van Ur. Bel was
de afgod van Nippur. Anu was de afgod van Erech. Ea alias Oannes was de afgod van Eridu. Ishtar was de
afgod van Ninivé (Mosoel)  (Spence,  1916, p.  94).  Bel,  Ea en Anu waren een eerste Babylonische drie-
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eenheid (Spence, 1916, p. 97). Lewis Spence noemde ook Enlil, Ea en Anu een drie-eenheid (Spence, 1916,
p. 121). We snappen dit alleen als we inzien dat deze afgoden maskers van elkaar waren.

Dodencultus

Ernst Hans Joseph Gombrich schreef zijn klassieker Eeuwige Schoonheid. De titel hoort eigenlijk Aionische
Schoonheid te zijn. Wat ik ervan begrepen heb is dat het boek op kunstacademies gebruikt werd. Volgens
anderen is het boek “achterhaald”. Desalniettemin staan er wel interessante dingen in. In de Babylonische
stad ‘Ur werden koningen met hun hele huishouden verbrand’ (Gombrich, 2013, p. 45). De gedachte was dat
deze koningen niet met lege handen in het hiernamaals arriveerden (Gombrich, 2013, p. 45). Zo snel na de
Zondvloed was er dus al een geloof in onsterfelijkheid en een hiernamaals ontstaan. Israël was nog geen
natie hoewel Abraham wel een voorschot op een toekomstige natie Israël was. Pas onder koning Salomo
krijgen we meer helderheid over hoe de Tenach zelf over de staat van de doden dacht. Mogelijk waren de
stamvaders van Israël zelf ook in verwarring hierover? Maar ik kan het mis hebben. Misschien wist Abraham
meer over de dood dan we denken. In Babylon droegen de doden een uitrusting met veren (Spence, 1916, p.
128). We komen deze veren weer tegen als we het fresco van de Prins van de Lelies in Knossos bespreken.
Deze prins leek verrekte veel op een moderne indiaan. Ook de zonnegod Shamas werd soms als een arend
voorgesteld die in het hiernamaals dook (Spence, 1916, p. 128).

Assyrië

Zoals Twente en de Achterhoek op elkaar lijken, zo had Babylon een tegenhanger die tegelijk op haar leek.
Dit was Assyrië dat het noordwesten van Irak en het noorden van Syrië bestreek. Nimrod bouwde ook de
stad Ninivé (Mosoel) in Assur. Assur had aanvankelijk ook een hoofdstad die Assur heette. Maar ik denk dat
Assyrië naar de beide Assurs in  Genesis 10:11 en 10:22 genoemd was. Ninivé was de bakermat van de
hekserij (Nahum 3:4) en hiermee de concurrent van Babylon. Ninivé ligt aan de Tigris terwijl Babel aan de
Eufraat ligt. Het hele gebied heet niet voor niets tweestromenland. En bij twee stromen denken we aan de
twee bronnen onder de tempel  van Poseidon op Atlantis  Kritias 117 (Plato,  Jowett,  vert.  1892).  En we
denken aan de Zuilen van Hercules. De afgoden van Assyrië waren in grote lijnen dezelfde als die van
Babylon (Spence, 1916, p. 203). Marduk was in Assyrië ingewisseld voor Assur (Spence, 1916, p. 203).

Enoema Eliesj

De Enoema Eliesj is een scheppingsverhaal dat in Assyrië gevonden werd en net zoiets is als de Ugaritische
Baäl  en  Anat  Cyclus.  In  feite  is  de  Enoema  Eliesj net  zoiets  als  het  Atlantis  Epos.  Het
Assyrische/Babylonische epos is opgedragen aan de afgod Marduk van Babylon en gaat over diens strijd
tegen de zeegod Tiamat.  Ter vergelijking:  in de  Ugarithische Baäl en Anat Cyclus vocht  Baäl  tegen de
zeegod Yam. We zien dit principe terug in het Atlantis epos waarin Zeus tegen Poseidon en Atlas tekeer ging,
met de ondergang van Atlantis als gevolg. Volgens Bernhard W. Anderson was de strijd van de stormgod
Marduk tegen de zee van Tiamat een echo van de dondergod Yhwh in  Psalm 18:7-15;  Nahum 1:3-5 en
Habakuk 3:8 (Anderson, 1987, p. 20). In de naam van Marduk herkennen we het woord “Mare” dat zee
betekent. Babylon lag en ligt weliswaar middenin de woestijn. Maar de naam van Marduk is een hint naar
Poseidon. In tablet 1 worden ‘Ansjaar’, ‘Anu’, de ‘Anunnaki’, ‘monsters’, ‘Mummu’, ‘serpenten’, ‘draken’
en ‘schorpioen-mensen’ genoemd (Enuma Elish: The Epic  of  Creation,  King,  vert.  1902).  Deze wezens
deden aan de schorpioen-achtige wezens denken die volgens  Openbaring 9:7-8 in de Tartarus opgesloten
zitten. Ook doen ze aan het paard Buraq denken waarop Mohammed zijn Nachtreis maakte (Soera 17:1). In
de tabletten 1 en 2 werden de ‘Tabletten van Bestemming’ genoemd (zie ook: Saggs, 1966, p. 415, 422). Dit
is het Engelse woord ‘Destiny’. In onze tijd is er een cult  die Destini heet.  In  Jesaja 65:11 wordt deze
Destiny, alias ‘Meni’ ook genoemd (Finegan,  1965,  p.  483). In de naam Meni herkennen we het  woord
Money en de naam Minos. In tablet 1 van de Enoema Elisj, komen we de afgod ‘Mummu’ tegen (Enuma
Elish: The Epic of Creation, King, vert. 1902). Was hij dezelfde als Mammon, de god van het geld (Lucas
16:13;  Mattheüs 6:24)? (MuMu-Land is ook een liedje van de KLF). En  Assur was in de gedaante van
Ansjaar de vader van Anu (Black & Green, 2014, p. 38, par. Assur) die ook weer in het Gilgamesj Epos
opduikt waar hij aan het hoofd van de Annunaki stond. Pas in tablet 3 wordt Marduk genoemd (Enuma
Elish: The Epic of Creation, King, vert. 1902). Ansjaar wordt ook in Soera 9:117 genoemd (Quran.com). De
kans is groot dat Atlantis, de Koran, de  Enoema Eliesj en het  Gilgamesj Epos uit dezelfde Babylonische
koker kwamen. In tablet 7 worden ‘Asari’, ‘Asaru’ en ‘Nibiru’ genoemd. De naam Nibiru duikt in onze tijd
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op, op conspiracy websites. Ook in tablet 7 wordt een ‘Zisi’ genoemd. Is deze Zisi dezelfde als de demon
Zozo alias Pazuzu die bij sessies met Ouija Borden opduikt? Misschien wel. Is Zisi of Zozo ook Isis? In
Galaten 4:26 is ‘Ano’ vertaald met ‘omhoog’ (scripture4all.org). In deze vers wordt naar de stad Jeruzalem
verwezen die in de komende, vierde aion bestaat en hemels gericht is. Dit is nog weer een andere stad dan de
hemelse stad die in Openbaring 21 uit de hemel op aarde neerdaalt.

Gilgamesj Epos

Dan is er een ander “Vloedverhaal” dat het Gilgamesj Epos heet (Van der Valk, 1930, p. 147). Volgens mij is
deze betiteling van “Vloedverhaal” onterecht en heeft ook dit epos veel meer met de Tehom in Genesis 1:2 te
maken. Hoe dit precies zit, gaan we natuurlijk uitzoeken. In elk geval kwam de Babylonische Zondvloed niet
voort uit de zonde van de mens maar uit de ‘gril’ van de goden (Van der Valk, 1930, p. 148). Op dezelfde
manier werd Atlantis door een impulsieve Zeus naar de zeebodem getorpedeerd. In tablet 1 wordt opnieuw
Anu genoemd die de afgod van Uruk was (The Epic of Gilgamish, Thompson, vert. 1928, tablet 1, kolom 2).
In dezelfde tablet 1, kolom 3, werd Gilgamesj een machtige jager genoemd (Pagina 11). Hij was een imitatie
van Nimrod en Ezau die beiden na de Vloed leefden. In tablet 3 lezen we over de Nachtreis van Gilgamesj
naar het Cederbos. De hemelse koningin Ninsun werd in deze Nachtreis genoemd (The Epic of Gilgamish,
Thompson, vert.  1928, tablet 3, kolom 6, p. 24-25). Deze  Nachtreis van Gilgamesj lijkt uiteraard op de
Nachtreis van Mohammed in Soera 17:1. En in de Griekse mythe duikt het heilige ‘Altis’ bos op (Olympia
(stad), z.j.). In tablet 6 worden de ‘hemelse stier’ en Isjtar genoemd (Kolom 1, p. 34). In tablet 7 worden de
‘onderwereld’, een ‘vogel’ en een ‘verenpluim’ genoemd. Bij een vogel en een verenpluim denken we aan de
Azteekse afgod Quetzalcoatl. In tablet 10 worden de ‘Waters van de Dood’ genoemd (The Epic of Gilgamish,
Thompson, vert. 1928, tablet 10, kolom 3, pagina 46; zie noot 46:2). Volgens noot 46:2 had dit water met het
moerasgebied in Zuid-Babylon te maken, waar de Eufraat in de Perzische Golf uitmondt. Maar we kunnen in
deze ‘Waters van de Dood’ ook de Tehom lezen. Het is allemaal dronkenmanstaal die we hier net als in het
Atlantis Epos lezen. Niettemin wordt de suggestie gewekt dat het leven in de onderwereld doorgaat. De
Anunnaki zouden de rechters van de doden zijn (Rehwinkel, 2013, hoofdstuk 9, p. 77, noot 77). In de Bijbel
is het Jezus die de sleutels van het dodenrijk heeft (Openbaring 1:18; 3:7; 9:1; 20:1). Of tenminste wordt in
het  Gilgamesj Epos de indruk gewekt dat er monsters in de onderwereld zijn. Nogmaals de vraag: welke
onderwereld? Elders werd Anu de koning van de Anunnaki genoemd (Black & Green, 2014, p. 34, par.
Anuna (Anunnaku)). Om iets op de zaken vooruit te lopen komen we in de tijd van Jozua opnieuw reuzen
tegen die Anakim genoemd werden. Ze waren nazaten van Anak (Numeri 13:28-33; Jozua 15:14). Anu en de
Anunnaki waren slechts taalkundige imitaties van hen. Alweer worden we op een verkeerd been gezet. De
Annunaki hadden geen aardse moeders en de Anakim wel. De Anunnaki leken op de Griekse Titanen en de
Gevallen Engelen in Genesis 6, terwijl de Anakim, Nefilim waren. De Bijbelse Anakim duiken in de tijd van
Jozua en de Rechters op.  De mythe kopieerde dus Bijbelse symbolen maar perverteerde ze ook.  Het  is
onduidelijk wanneer dit Gilgamesh Epos geschreven was. Feit is dat een aantal tabletten in de ‘bibliotheek’
van  de  Assyrische  koning  Ashurbanipal  in  Mosoel  opdook  die  in  de  zesde  eeuw voor  Christus  leefde
(Gilgamesh, Mesopotamian mythology, 2018). Mogelijk is het epos jonger dan we denken. (En hoort het dus
niet in dit hoofdstuk thuis). In dit epos werd al van het opwekken van de doden gesproken (Gilgamesh, VI.iii
geciteerd in Louden, 2011, p. 19). Dit kon gebaseerd zijn op de gebeurtenis waarbij Abraham Izaak zou
offeren terwijl de laatste toch weer uit de dood opstond. Op het laatste moment ging het feest niet door
omdat God er zelf een stokje voor stak (Genesis 22). Dan is er een theorie van Alexander Hislop in zijn boek
Two Babylons die stelt dat Nimrod dezelfde persoon was als Marduk en Gilgamesj. Maar Nimrod was een
mens van vlees en bloed, net als uw kapper en (waarschijnlijk) uw buurman. Marduk en Gilgamesj waren in
mijn beleving net zulke wezens als Poseidon en Odysseus, alias de Titanen. Waarschijnlijk waren zij de
afvallige Zonen van God in  Genesis 6 of de zoveelste imitaties van deze gevallen engelen. Wel zijn de
namen  Nimrod  en  Marduk  taalkundig  verwant  aan  het  woord  “Marad”  dat  volgens  de  Hebreeuwse
Concordance #4775 van Strong’s Bijbelvertaling “rebels” betekent (2 Koningen 18:7; Numeri 14:9). Maar dit
betekent niet dat ze identieke personages waren.

Gilgamesj en Odysseus

Gilgamesj was een zoon van de godin Ninsun (Black & Green, 2014, p. 141, par. Ninsun). Hij was dus geen
mens en op zijn best een Nefilim. Maar ik denk dat hij een Titaan en dus een demonisch wezen was. Bruce
Louden vergeleek Gilgamesj met Odysseus. Zoals Gilgamesj met Isjtar zou trouwen, zo wilde Kalypso met
Odysseus trouwen (Abusch in Louden, 2011, p. 132). Maar beide vrouwen waren voorstellingen van de dood
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(Abusch in Louden,  2011,  p.  132).  Kalypso en Odysseus zouden dus met de dood trouwen (Abusch in
Louden, 2011, p. 132). Maar als Kalypso en Ishtar (Isis) de dood voorstelden, dan Odysseus en Gilgamesj
toch zeker ook? De Griekse onderwereld heeft dus iets met de dood en het dodenrijk te maken. Dit was
tevens  de  plaats  waarin  Abel  terechtkwam.  Met  dit  verschil  dat  Abel  een  mens  was  en  Odysseus  en
Gilgamesj  niet.  We moeten voorzichtig te werk gaan als we willen weten waar Odysseus en Gilgamesj
precies  in  afdaalden.  Later  transformeerde  Gilgamesj  tot  de  Griekse  afgod  Heracles  (The  Catholic
Encyclopedia,  Vol  2.,  in  Woodrow,  1981,  p.  86-87).  Gilgamesj  en Heracles  waren  dezelfde  personages,
waarmee we het Atlantis verhaal nogmaals aan Babylon kunnen koppelen. Aan het gebod van God om zich
te vermenigvuldigen en zich over de aarde te verspreiden (Genesis 11:9), gaven ook de afgoden van Babylon
gehoor.

Babylonische verhalen versus Genesis

Een groep mensen beweerde dat  Genesis een  kopie  van de  Babylonische  scheppingsverhalen was.  Een
andere groep beweerde het tegendeel. Beide groepen zijn het erover eens dat Genesis van ‘een hoger gehalte’
is dan de Babylonische scheppingsverhalen die polytheïstisch gekleurd waren (Wiseman, 2004, p. 148). De
overeenkomsten tussen beide zijn oppervlakkig. In beide gevallen was de Vloed een straf van God voor de
zonde. En in beide gevallen overleefden de hoofdrolspelers de vloed in een boot. In beide gevallen was er
een ‘duif’, een ‘berg’ waarop men strandde en een offer na afloop in het spel (Wiseman, 2004, p. 150).
Verder zijn het de verschillen die de toon zetten.

Verdeling van het Land

God kon de afgoderij van de Migdol van Babel niet waarderen en zorgde voor taalverwarring (Genesis 11:7-
8). De één sprak opeens Spaans, de ander Friesch en weer een ander Neo-IJslands. De één vroeg om een
hamer en kreeg een skateboard in zijn handen gedrukt. De ander wilde zijn tanden poetsen en kreeg de hamer
die voor de eerste bestemd was. Weer een ander wilde zijn haar wassen en kreeg peper en zout aangereikt
terwijl de mensen in het restaurant shampoo bij het menu kregen. Het werd in rap tempo een complete chaos.
Er was nog geen buurtbemiddeling. Het gevolg was dat het “Migdol” project gestaakt werd en de mensen
wegtrokken. Dit is een vreemde reactie. We zouden verwachten dat ze met elkaar op de vuist gingen. Maar
de prille mensheid werd in een luttele seconde opgedeeld in taalgroepen. Per taalgroep werd er een gebied op
aarde aangewezen. De kleinzoon van Sem heette Peleg. In zijn dagen vond de verstrooiing van de volken
over de aarde plaats (Genesis 10:25). Hij werd 1751,5 jaar na Adam geboren en dus 99,5 jaar na de vloed
(Piet,  2015-g).  Dit  is  nogmaals  een  aanwijzing  voor  het  feit  dat  de  Migdol  van  Babel  vrij  snel  na  de
Zondvloed gebouwd was. Andere verzen die de verdeling van de aarde onder de volken noemen zijn Genesis
11:8-9; 46:27;  Deuteronomium 32:8;  Psalm 82 en Handelingen 17:26. In Deuteronomium 32:8 wordt zelfs
van lotsdelen voor de natiën gesproken. In het Atlantis Epos lezen we iets vergelijkbaars, namelijk dat de
aarde door lotingen onder de goden verdeeld was (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 109). Vele eeuwen later
zou de apostel Paulus aan ons openbaren dat een selecte groep uit deze natiën “om niets” mede-lotsbezitters
zou worden (Efeziërs 3:6). In  Psalm 82 lijkt het of Gods hemelse afgezanten (Elohim) als de geestelijke
machten achter deze natiën aangesteld werden. Zij reisden dus mee met de volken die zich over de aarde
verspreidden. Zo kennen we de aartsengel Michaël en we kennen een hemelse Prins van Perzië (Daniël
10:13). En… er is wel eens geopperd dat de verdeling van het land te maken had met het uiteendrijven van
de continenten. We hebben het hier al over gehad. Want dit snijdt geen hout. Een dergelijke catastrofe zou zo
gewelddadig zijn geweest dat mens en dier alsnog uitstierven. Bovendien lezen we hier verder niets over in
de Bijbel. Het ging puur om een rechtvaardige verdeling van grondgebied. De verdeling van de aarde onder
de volken leek wel op de verdeling van Atlantis onder de zonen van Poseidon (Plato, Jowett, vert. 1892,
Kritias 113). De connectie tussen Babel en Atlantis begint opvallend te worden. De verstrooiïng van Babel
zien we in de 21ste eeuw terug in de multiculturele samenleving. Deze is niet divers maar versnipperd en
verzuild.

Hoog beschavingspeil versus Rietlanden

De beschaving van Babylon was de oudste die we kennen en veel ouder dan die van de Chinezen. We komen
in deze oudste beschaving van vlak na de Zondvloed al een hoog ontwikkelde cultuur tegen die vanuit het
niets  leek te komen (King,  1923,  p.  3).  Ze hadden al  een goed functionerend irrigatiesysteem, tempels,
huizen en een schrijfkunst (King, 1923, p. 3). In de moerasgebieden in het zuiden werden echter hutten van
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riet gemaakt, met soms rieten pilaren ervoor (Saggs, 1966, p. 496). Deze rieten pilaren werden later door de
Grieken in marmer gekopieerd (Saggs, 1966, p. 496). De arabieren in het moerasgebied van Irak gebruiken
deze  gebundelde  riettechnieken  nog  steeds  (Saggs,  1966,  p.  496).  Dit  gebied  werd  vroeger  ‘Zee-land’
genoemd (Fatuhi, 2012, p. 104; Saggs, 1066, p. 74). Juist dit gebied associëren we met Atlantis. Als we er zo
tegenaan kijken, had Atlantis juist een primitieve beschaving. We snappen nu iets beter waar de Rietzee uit
de christelijke traditie vandaan kwam. In de Nijldelta groeide mogelijk riet maar in de moerasgebieden van
Babylon ook. Uitgerekend dit moerasgebied stond in schril contrast met de hoge beschaving die elders in
Babylon werd aangetroffen. Waar kwam deze vroege hoogvlieger in de rest van Babylon zomaar vandaan?
Uiteraard was de cultuur doorgegeven door de generatie van de tweede aion. In Genesis 4 was al sprake van
koperbewerking. In de plaats Telloh in Babylon was een oude zilveren vaas gevonden van pakweg 4500 jaar
oud (Wiseman, 2004, p. 37). Op de vaas was het ‘wapen van Lagash gegraveerd’ met nog ‘vier adelaars met
uitgestrekte  vleugels  en  afbeeldingen van  herten  en leeuwen (…)’ (Wiseman,  2004,  p.  37).  Volgens  de
mysterieuze  Babylonische  priester  Berossos  was  de  Babylonische  cultuur  door  de  visgod  ‘Oannes
overgeleverd’ (Wiseman, 2004, p.  38).  We kunnen ons inderdaad afvragen of de snelle opkomst van de
beschaving een demonische (buitenaardse) oorsprong had? De hoeveelheid goud en zilver die in Babylon
werd opgegraven, was enorm (Wiseman, 2004, p. 39). Hier was mijns inziens meer aan de hand dan een
prille hoge beschaving die vanuit het niets kwam en technieken van de tweede aion had geërfd. Ik maak een
vergelijking met de moderne techniek in onze eigen 21ste eeuw die vanuit het niets lijkt te komen. Atlantis
was bij uitstek een eiland waar veel goud te halen viel (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116). Het kon niet
anders of Babylon had iets met Atlantis te maken. De schrijfkunst is één van de oudste verworvenheden van
de mens. De oudste vormen hiervan doken op in Babylon (Frankfort & Speiser in Wiseman, 2004, p. 40). We
hebben het dan wel over kleitabletten. Maar dit maakt de schrijfkunst er niet minder om. De schrijfkunst was
ook redelijk ingeburgerd in Babylon. Zo dook er een persoonlijke brief op ‘van een vrouw aan haar man die
op reis is’ (Delitzsch in Wiseman, 2004, p. 43). Een andere knul bedelde in zijn brief om geld van zijn vader.
Dan zou hij ook eindelijk eens ‘voor zijn vader’ ‘bidden’ (Wiseman, 2004, p. 43). Er was dus een goed
werkend postsysteem en er werd lukraak aan elkaar geschreven, zoals we nu mobiele telefoons gebruiken.
Ook de humor was toen alledaags en herkenbaar. Het relaas van een zoon die voor geld voor zijn vader wilde
bidden, klinkt ook in onze tijd hilarisch. En er werd al vroeg belasting geheven (King in Wiseman, 2004, p.
44).  Ons  geldsysteem  is  dus  Babylonisch.  In  Nippur  waren  scholen  waarin  ‘lezen’,  ‘schrijven’,
‘grammatica’, en ‘wiskunde’ werden geleerd (Delaporte in Wiseman, 2004, p. 45). Later werd in Egypte
papyrus als schrijfmateriaal gebruikt (Cerny in Wiseman, 2004, p. 45). De conclusie is dus dat de mens niet
van de aap afstamde maar van de postbode. Percy J. Wiseman schreef dat één van de meest verrassende
ontdekkingen was dat de beschaving zomaar opeens in de wereld verscheen (Wiseman, 2004, p. 32). Dr. Hall
schreef dat de Babylonische beschaving bij zijn verschijning voltooid was (Wiseman, 2004, p. 32). Dit klinkt
als  Adam  die  meteen  gebruiksklaar  geschapen  werd.  En  Leonard  Woolley  schreef  dat  de  vroegste
Babyloniërs ‘zuilen’, ‘bogen’ en ‘gewelven’ hadden. Ze kenden de ‘domconstructie’ en hadden veel ‘gouden’
en ‘zilveren’ ‘sieraden’ maar ook ‘wapens’. Ook gebruikten ze ‘koper’ (Woolley in Wiseman, 2004, p. 33).
Dr. Frankfort noemt zelfs het gebruik van ‘glas’ in het oude Babylon (Wiseman, 2004, p. 33). Er werden
‘zakenarchieven van een grote Babylonische firma’ opgegraven (Spence, 1916, p. 366). De firma had zelfs
een naam ‘Marashu en Zonen’ die ‘bankiers’ uit  Nippoer waren (Spence, 1916, p. 366). Ook werden in
Babylon ‘schooloefeningen’ in kleitabletten opgegraven onder een ‘driehoekige’ heuvel die in de archeologie
Heuvel IV genoemd werd (Spence, 1916, p. 364).

Grotbewoners

Desalniettemin had niet iedereen in de eerste eeuwen na de Zondvloed evenveel geluk. In Job 12:23 schreef
Job dat de stammen van de mensheid na het incident in Babel de wijde wereld introkken. Dit ging niet altijd
goed. Sommigen slaagden erin om een natie op te bouwen maar anderen werden holbewoners (Job 30:3-8).
De oermensen in onze seculiere geschiedenisboekjes waren niet per sé onderontwikkelde homo sapiens of
omhoog gevallen mensapen. Ze waren de pechvogels van de generatie die vlak na het incident in Babel
leefde. Ze waren de daklozen van hun tijd en schuilden in grotten. Het kan ook zijn dat ze ontheemd raakten
door de klimaatsveranderingen die hun huizen hadden vernietigd. Of ze waren avonturiers of krakers die een
zwervend bestaan leidden. In Hebreeën 11:37-38 lezen we ook over deze mensen. Ze leefden in grotten en de
wereld was hen niet waardig. De Bijbel draait het om. In onze beleving zijn grotbewoners ons niet waardig.
Maar in Hebreeën 11:37-38 staat dat de wereld hen niet waardig was. Deze grotbewoners resoneerden op een
mysterieuze manier met Plato's Grot.
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Wereldboom

In de Assyrische mythe worden mysterieuze ceders genoemd die in het ‘Assur-bos’ groeiden (Albright, 1919,
p. 178). In dezelfde passage wordt de Eufraat genoemd die niet door Assyrië maar Babylon stroomt. Deze
ceders zouden een overkoepelende wereldboom hebben. Deze ‘Kisjkanu’ was volgens ene Thompson de
‘Astragalus Gummifer’ (Thompson in Albright, 1919, p. 193-194). Dit cederbos deed zowel aan de reis van
Gilgamesj door het Ceder bos denken als aan het heilige ‘Altis’ bos bij de Griekse stad Olympia ( Olympia
(stad), z.j.). Maar ook doet dit cederbos me aan de  Nachtreis van Mohammed denken in  Soera 17:1. En
Atlantis had een heilig bos van Poseidon (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 117). Zowel het oude Babylon als
Assyrië kenden uitdrukkingen van de ‘Levensboom’ in de vorm van een kruis  (Saggs, 1966, p. 497-498). In
een Britse kathedraal hangt nog een kruis in de vorm van een levensboom (Saggs, 1966, p. 498, afbeelding).
Deze Babylonisch/Assyrische Levensboom was een imitatie van de Levensboom die in de Tuin van Eden
stond en een schaduw van Christus was.

Onderwereld

De Babyloniërs kenden de uitdrukking ‘Mond van de Rivier’. Deze rivier voerde naar de onderwereld terwijl
de Mond ervan in het Westen, voorbij de Middellandse Zee aan de horizon lag. Hier lag ook het Elysium, dat
het Griekse paradijs was (Albright, 1919, p. 192). Hier hebben we al een verwijzing naar Atlantis. Dan was
er de onderaardse rivier, de ‘Habur’ die in de Eufraat uitmondde (Albright, 1919, p. 170). Atlantis werd in
dat geval aan Babylon gekoppeld. In het artikel van Albright lezen we dus over een rivier die in de zee
voorbij de horizon uitmondde en over een rivier die in de Eufraat uitmondde. Dit zijn de twee locaties die we
aan Atlantis koppelen. Beide zijn ook de twee dimensies van Tzafon die in Psalm 50:1 genoemd worden.

Nimrod en Atlantis

Mijn suggestie is dat Nimrod van Babylon net als Kaïn, een type van koning Atlas was. Marduk was wel
verwant aan Atlas, Zeus en Poseidon. Babel was een eiland in de vlakte van Sinear en leek alvast op Atlantis.
De bouw van de Migdol die gestaakt werd, gevolgd door het uitzwermen van de bevolking leek op de eerste
fase van de ondergang van Atlantis en haar leger dat uitzwermde. Na de ondergang van Babel werd er een
wereldbevolking tot stand gebracht. Na de val van Atlantis verging het eiland met man en paard.

Plimpton 322

Hoe hoog was de beschaving van Babylon ontwikkeld? Best  hoog,  volgens mij.  Ik  noem de beroemde
Plimpton 322 kleitablet. Deze tablet zou volgens sommigen een hogere wiskunde bloot leggen die aan de
driehoek  geometrie  van  Pythagoras  raakte  (Lamb,  2017).  De  tablet  zou  in  sommige  opzichten  zelfs
‘superieur’ aan de moderne wiskunde van de ‘trigonometrie’ zijn (Mansfield,  in Lamb, 2017,  alinea 7).
Desalniettemin vertoont de wiskunde in de tablet wel degelijk enkele fouten (Lamb, 2017, alinea 8). De
complexiteit van de wiskunde in de tablet lijkt verder wel mee te vallen (Lamb, 2017, alinea 8, 9). De euforie
over de tablet zou vooral een hype zijn (Lamb, 2017). Babylon had dus een hoge beschaving met mensen die
zich met de hogere wiskunde bezig hielden. Maar we zullen niet overdrijven. De Babyloniërs overtroffen
onze moderne wetenschap niet.

Tegenstrijdig

In Kritias 108 lezen we dat de legers van Atlantis oorlog voerden tegen Europa (Plato, Jowett, vert. 1892).
We kunnen deze passage op verschillende manieren lezen. Maar Babylon dat zoveel op Atlantis leek, lag
juist in het oosten. Vanuit hier werden de Levant en Europa gekoloniseerd.
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16

Van Abram tot en met Abraham

In Genesis 11:27 werd één van de hoofdrolspelers van de Tenach genoemd: Abram die later Abraham heette.
Zijn roeping uit Haran door God gebeurde exact 2000 jaar na de schepping van Adam en 349 jaar na de
Zondvloed (Piet, 2015-g). Vanuit zijn geboortestad Ur in het land Babylon reisde hij met zijn neef Lot naar
Kanaän. Hij was hiertoe door God geroepen (Handelingen 7:2). Op dat moment was de maangod Sin de
belangrijkste afgod van Ur (Van der Valk, 1930, p. 32; Wiseman, 2004, p. 88). Athena van Atlantis was ook
een maangodin (Silvermoon, 2012, alinea 6).  In  Exodus 16:1 komen we in Egypte de wildernis van Sin
tegen. Deze was waarschijnlijk naar de maangod Sin genoemd. Misschien heeft het Engelse woord “Sin” er
ook iets mee te maken? We kunnen zeggen dat Abram metaforisch van Atlantis wegtrok om de echte God te
zoeken.  Abram  had  dus  een  polytheïstische  (meergodendom)  achtergrond.  Ik  zie  wel  een  parallel  met
Mohammed die zijn polytheïstische achtergrond naar een monotheïstische wilde transformeren. Bij Abram
ging het goed. Waar ging het mis bij Mohammed?

Sin versus Sinim

In  Genesis 10:7 werd Sinim genoemd. Hij was vermoedelijk net als Heth de stamvader van Chinezen. In
China kennen ze de ‘Shin’ geest  (Wiseman, 2004, p. 138). De arabieren kennen de dzjinns, duivels. Denk
ook aan de naam van de stad Shenzhen. China is echt een land van de maangodin. Niet voor niets stuurden
ze een karretje naar de maan. De maangod Sin imiteerde deze Sinim en werd de maangod van Ur. China,
Sinear (Sumerië) en Sinaï zijn blijkbaar taalkundig aan elkaar verwant.

Het Babylon van Abram

Babylon kende inmiddels ‘80 goden’ die alle ‘Ilu’ genoemd werden (Wiseman, 2004, p. 136). De stap van Ilu
naar de maangod Allah is dan niet groot meer. Tussen het Migdol incident en de geboorte van Abram was er
veel gebeurd in Babylon. In Uruk was Inanna, de dochter van Anu die de Vrouw van de Hemel was. Ze was
bovendien de metgezel van Tammuz die ook in Ezechiël 8:14 genoemd wordt (Saggs, 1966, p. 25). Tammuz
noemden we al eerder. Isjtar was immers een dochter van Anu (Spence, 1916, p. 127, 168). Isjtar daalde in de
onderwereld ‘Aralu’ af om er haar bruidegom Tammuz te ontmoeten (Spence, 1916, p. 128). Dit tafereel leek
op de reis van Odysseus die in Odyssee 11 de Hades afdaalde om de profeet Teiresias te raadplegen (Crane in
Louden, 2011, p. 199). Tammuz, Teiresias en Odysseus leken hiermee dezelfde makers te zijn. Anu werd ook
met ‘rituele prostitutie’ en ‘muziek’ in verband gebracht (Saggs, 1966, p. 36). In de Tenach dook ze later op
als Astarte, de godin van de Sidoniërs. We kennen haar als Athena van Atlantis. In Uruk werden ook goud,
zilver, lood en een koperen speer gevonden (Saggs, 1966, p. 29). Deze vondsten getuigen van een hoge
beschaving die zomaar vlak na de Zondvloed opdook. Deze beschaving was een erfenis van de beschaving
van voor de Vloed. Dit betekent dat Noach ook de kennis van voor de vloed in de Ark had meegenomen. We
mogen ook niet uitsluiten dat sommige kennis demonisch geïnspireerd was. We hebben het wel over Babylon
dat de proeftuin van de demonen was. Ook waren in Irak (Uruk?) twee koperen lepels en andere koperen
voorwerpen opgegraven (Perkins in Saggs, 1966, p. 29). In Irak waren ‘spiegels’ van ‘koper’, ‘zilver’ en
‘goud’ gevonden en er was een goed ‘rioolsysteem’ (Saggs, 1966, p. 179). De verlichting geschiedde door
olielampen (Saggs,  1966,  p.  179).  Er was dus geen high-tech in een grijs  verleden.  Desalniettemin had
Babylon vanaf het begin een hoge beschaving,  net als Atlantis.  Wel was er al  sprake van planologie in
Babylon (Saggs,  1966,  p.  180-181).  Babylon was dus  net  als  Atlantis  volgens  planologische richtlijnen
gebouwd. De religie van Babylon was pantheïsme (Saggs, 1966, p. 300). Drie ‘vuurgoden’ waren ‘Gira,
Gibil en Nusku’ (Saggs, 1966, p. 305). We zien hier al een eerste drie-eenheid voor ons. Het is niet zeker wie
de allereerste afgod van Babylon was. Volgens sommige bronnen was dit Anu die aan het hoofd van de
Anunnaki stond (Saggs, 1966, p. 328). In Assyrië werd hij  later Assur genoemd en in Babylon, Marduk
(Saggs, 1966, p. 329). Assur heette soms ook Ansjar (Black & Green, 2014, p. 38; Saggs, 1966, p. 343) die
ook weer in de Koran opduikt (Soera 9:117). Enlil was de afgod van Nippur (Saggs, 1966, p. 338). Volgens
H.W.F. Saggs werden Marduk en Assur pas later nationale goden (Saggs, 1966, p. 338). Een andere drie-

124



eenheid was die van Anu, Enlil en Enki (Saggs, 1966, p. 330). Weer een andere drie-eenheid was die van
Shamash/Utu (zonnegod), Sin/Nanna (Maangod), Innin/Isjtar (Venus) (Saggs 1966, p. 331). Volgens meneer
Saggs was het geen drie-eenheid maar een ‘trio’ (Saggs 1966, p. 331). We zien hier bovendien duo-namen
die aan de Zuilen van Hercules doen denken. Een duo-drie-eenheid klinkt al snel als 666, het getal van de
antichrist.  Het symbool van Sin was de ‘maansikkel’ die later door de islam overgenomen werd (Saggs,
1966, p. 332). Het zonnesymbool van het kruis werd door het christendom overgenomen (Saggs, 1966, p.
332). Sin was ook een zoon van Anu of volgens sommigen, van Enlil (Saggs, 1966, p. 332). Het symbool van
Shamasj was in Assyrië de zonneschijf (Saggs, 1966, 332). Dan was Isjtar de godin van seks en oorlog. Ze
‘marcheerde’ voor het  Assyrische leger uit  (Saggs,  1966,  p.  333).  In de Bijbel  was ze de godin van de
Sidoniërs (1 Koningen 11:5). Isjtar was de morgenster (oorlog) en avondster (seks), waarin we opnieuw het
dualisme van de Zuilen van Hercules herkennen (Saggs, 1966, p. 334). Net als Shamash was ze een kind van
de maangod Sin. Haar symbool was de achtpuntige ster. Haar tweeling was Innin die ook Tammuz heette
(Saggs, 1966, p. 334). Tammuz werd ook in Ezechiël 8:14 genoemd. De vrouwen weenden zelfs om hem.
Deze aanbidding van de hemellichamen was de eerste vorm van astrologie. Deze stamde uit Babylon (Saggs,
1966, p. 491). Dan was er de afgod Adad. Hij was de weergod van ‘donder’ en ‘bliksem’. Hij was vaak
samen met Shamash en Isjtar (Saggs, 1966, p. 334). Een god van de donder doet ons aan Poseidon denken.
Adad was dus een kloon van Poseidon en een imitatie van de God van de Bijbel die ook een stormgod was
en over de zee reed (Habakuk 3:8). Deze Adad was dezelfde als Haddad Rimmon in Zecharia 12:11 (Saggs,
1966, p. 335). In de Assyrische stad Maltai is een rots reliëf dat Adad met een vork van bliksem toont. Net
als Yhwh in Jesaja 19:1, rijdt Adad over de wolken en is zijn stem de donder (Saggs, 1966, p. 335). Adad
was dus een voorloper van Neptunus. De God van de onderwereld was Nergal die ook de pest bracht. Hij
zetelde in Kutah (Saggs, 1966, p. 337). Hiermee leek hij op Hermes, Mot en Pluto die ook de afgoden van de
onderwereld waren. Bovendien leek hij op Beëlzebub (Baäl-Zebub) die de Heer van de Vliegen was en ook
de pest bracht. In dat geval kunnen we Belzebub aan Hermes, Pluto en Mot (Kanaän) koppelen. Bijbels
gezien was het de God van Hemel en Aarde die de pest bracht zoals we in  2 Samuël 24:15 lezen. Nergal
imiteerde de God van de Bijbel door zich als de god van de pest voor te doen. In  Jesaja 45:7 lezen we
inderdaad dat God oorlog en ziekte op Zijn volk afstuurde. En bij ziekte denken we niet aan een simpele
verkoudheid maar aan de pest. We leren de God van de Bijbel op deze manier beter kennen. Hij gaat over
grenzen heen waar mensen voor terugdeinzen. De plaats Kutah werd ook in 2 Koningen 17:24, 30 genoemd.
Het contrast tussen de ene God van de Israëlieten en het pantheïsme (natuurgoden) van Babylon was groot.
Daar kwam nog eens de kracht van de Babylonische afgoden bij om zich elders te assimileren (Saggs, 1966,
p. 342). Snappen we nu waarom Israël zo verbeten oorlog voerde tegen de omliggende stammen die deze
afgoden aanbaden? Marduk werd Bel (Jesaja 46:1) en Isjtar werd een ‘Belit’,  ‘Dame’ genoemd (Saggs,
1966, p. 342). De vrouw van Marduk was Sarpanitum. Ze werd ook wel Semiramis genoemd (Woodrow,
1981, p. 52) en we kennen haar als Astarte, de godin van de Sidoniërs. Ze werd overal in Turkije aanbeden
(Handelingen 19:27). Nebo was de zoon van Marduk en de god van Borsippa (Saggs, 1966, p. 342). De
metgezel van Assur was Sherua en later Enlil (Saggs, 1966, p. 344). In de naam Sherua herkennen we de
naam van Scheria dat het eiland in de Odyssee genoemd werd en dat op Atlantis leek (Homeros, Butler, vert.
1898,  Odyssee boek 5). Sherua was net als Assur misschien ook een verbastering van Seïr, dat de andere
naam voor Edom was. De Soera’s in de Koran danken hun naam mogelijk aan de namen Seïr of Assur. Een
andere  afgod  was  Dagan.  Hij  was  de  afgod  van  de  stad  Mari  in  Assyrië  (Saggs,  1966,  p.  344).  Zijn
erfgenaam was de Filistijnse afgod Dagon die in  Rechters 16:23,  1 Samuël 5:2-7 en  1 Kronieken 10:10
genoemd wordt. Mari was de hoofdstad van de Amorieten die waarschijnlijk de Filistijnen waren (1 Samuël
7:14). Dagan werd later de vader van de Kanaänitische afgod Baäl (Saggs, 1966, p. 344).

Hammurabi

Een personage die “ergens” in de geschiedenis van Babylon en Assyrië opdook was Hammurabi. Mogelijk
leefde hij tegelijk met Abram? Maar wat als deze Hammurabi helemaal geen mens maar ook een afgod was?
Zijn naam klinkt erg als Homerus en Mohammed. Hammurabi veroverde de stad Mari dat de hoofdstad van
de Amorieten was en in Assyrië lag (Saggs, 1966, p. 67).  Een kleitablet uit Mari noemde een plaats die
Rechobot heette (Genesis 36:37 in Gibson, 2011, p. 69, punt 3). Waarschijnlijk lag Rechobot vlakbij Mari.
Assyrië en Babylon (Hebreeuws: Babel) waren twee handen op één buik. Hammurabi aanbad de zonnegod
Marduk (Saggs, 1966, p. 72).
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Hongersnood

Vanwege een hongersnood in Kanaän week Abram uit naar Egypte waar Farao zijn vrouw Saraï afpikte. God
strafte het huis van Farao met een besmettelijke ziekte. Farao gaf Saraï aan Abram terug waarna Abram met
zijn vrouw en neef Lot opnieuw richting Kanaän trok. In Genesis 13:7-8 kreeg Abram ruzie met Lot om het
vee. Het was de eerste mini-oorlog die nog net in de keuken uitgevochten werd. In Genesis 13:10 krijgen we
wat informatie over het klimaat in de dagen van Abram en Lot. De Jordaanvlakte was namelijk vruchtbaar
terwijl deze in onze tijd een woestijn is. De effecten van de Zondvloed zorgden in dit gebied voor een milder
klimaat. Ook werd de Jordaanvallei in deze vers aan Eden gekoppeld. Lag Eden ooit in dit gebied (Genesis
13:10 in Michas, Michas en Van der Maten, 2014, hoofdstuk 1, p. 36)?

Oorlog

In Genesis 6:13 werd al gezegd dat de aarde gevuld was met geweld. Deze stellingname zou kort na de vloed
al een vervolg krijgen. In Genesis 14:1-3 kwam de eerste officiële (wereld) oorlog op gang. De God van de
Tenach is niet alleen een God van vrede maar ook een God van van oorlog (Jesaja 45:7). Ziet u hoe Jesaja
45:7 met de Boom van Kennis van Goed en Kwaad in de Tuin van Eden resoneert. Aan deze boom zaten
zowel goede als kwade vruchten. Eerder was de mensheid verdeeld in stammen met stamhoofden. Maar na
Babel waren er natiën. En dus kon er eindelijk oorlog gevoerd worden. Een confederatie van koningen viel
Kanaän binnen. Onder hen was koning Chedorloamer van Perzië (Elam). Het was een regionale oorlog die
met hockeysticks en boksbeugels uitgevochten werd. We lezen zelfs niets over het gebruik van paarden, laat
staan high-tech of karren met wielen. Mogelijk reden deze ruiters op kamelen. Maar we lezen het nergens. In
Kritias 108 lezen we over de oorlog van Atlantis tegen de landen rond de Middellandse Zee (Plato, Jowett,
vert. 1892). Dit was duidelijk een oorlog van een ander kaliber. Het kan niet anders of deze Atlantische
oorlog moest na deze eerste oorlog in  Genesis 14:1-3 hebben plaatsgevonden, ook al omdat hij vanuit het
westen kwam. Want opnieuw kwam deze eerste oorlog in  Genesis vanuit het oosten. Het leek wel of in
Atlantis  alles  andersom  gebeurde  in  vergelijking  met  de  Bijbel.  In  Genesis 14:5  wordt  één  van  de
rebellerende  steden genoemd die  later  tegen  deze  binnenvallende  koningen in  opstand kwam:  Asjterot-
Karnaïm. Asjteroth was een Kanaänitische maangodin. Haar andere namen waren Astarte, Asjerah, Isis of
Ishtar. We kwamen haar al tegen in de gedaante van Sin en Semiramis. Formeel was ze de vrouw van Baäl
(Hislop in Woodrow, 1981, p. 18). Deze Isjtar was bovendien soms ook mannelijk. (Ingewikkeld, is het
niet?) Athena was een kloon van Asjterot. Ze was dus al in een pril stadium na de Zondvloed aanwezig in
Kanaän.  Astoreth  was  dezelfde  godin  als  Astarte  die  later  de  godin  van  de  Sidoniërs  (Zidon  =
Kanaän/Fenicië) was (1 Koningen 11:5). Zij was dezelfde god als Isjtar uit de mythe. Deze Isjtar was een
Assyrische afgod die soms als vrouw en soms als man verpakt  was. Astoret komen we verder tegen in
Deuteronomium 1:4, Jozua 9:10; 12:4; 13:12; 13:31 en 1 Samuël 31:10. Niet alleen vermenigvuldigden mens
en dier zich snel over de aarde maar ook de afgoden vermenigvuldigden zich. En mogelijk zat Astarte ook
achter deze eerste oorlog? Na een wapenbestand van veertien jaar volgde er in  Genesis 14:5-7 het tweede
deel van de oorlog. In Genesis 14:7 dook een volk op dat we in de gaten moeten houden: de Amalekieten.
Vlak na de Exodus zouden ze de eerste antisemitische aanval op het volk Israël uitvoeren. Ze werden in vers
7 in één adem met de Amorieten genoemd die waarschijnlijk de Filistijnen waren (1 Samuël 7:14). Filistijnen
en Amalekieten houden we in de gaten.

Refaïm

En wie waren de rebellen die tegen koning Chederlaomer in Genesis 14 opstonden? In Genesis 14:5 worden
de Refaïm genoemd. Zij  waren reuzen en de opvolgers van de Nephilim uit  Genesis 6:4.  Ze hingen in
Asjteroth-Karnaïm rond, wat hun relatie met de mysterieuze maangodin verried. Mogelijk was deze afgoderij
door hen naar Kanaän gebracht. Ook andere categorieën reuzen als de Zuzim en de Emim werden genoemd.
De Zuzim waren waarschijnlijk dezelfde wezens als de Zamummim in Deuteronomium 2:20. De Enim waren
reuzen (Deuteronomium 2:10). Toch werden ze door de genoemde legers uit het oosten verslagen. Abram en
Lot  leefden middenin het  slagveld tussen twee kwaden in.  God beschermde hen voorlopig en het  lukte
Abram zelfs om in vrede met hen samen te leven. Deze Refaïm en Zumim waren mogelijk stammen van de
Anakim-reuzen. Zij stamden van Anak af die de zoon van Arba was (Deuteronomium 2:10-11, 20;  Jozua
15:13). Arba was weer een zoon van Heth die de stamvader van de Hittieten was. Deze Hittieten gingen later
op in de Mongoolse volkeren. Maar toen ze nog in Kanaän rondhingen, kocht Abraham een stuk land van
hen  in  Hebron  dat  aanvankelijk  Kirjath-Arba  heette  (Genesis 35:27).  Bij  een  tweede  aanval  van
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Chederlaomer werd ook Lot gevangen genomen. Abram moest nu in actie komen en trok met een eigen leger
tegen Chederlaomer op. Menselijkerwijs was hij niet tegen hem opgewassen. Met de hulp van God lukte het
hem om Lot terug te krijgen, waarna hij zelf koning werd of in elk geval het hoofd van een volksstam. Waar
kwamen deze reuzen zo opeens vandaan nadat de Zondvloed hen weggevaagd had? Waarschijnlijk was de
stamvader Kanaän besmet met nefilim bloed. In Genesis 9:25 lezen we dat Kanaän vervloekt was. Dit had
waarschijnlijk  met  zijn  nefilim  dna  te  maken  (Piet,  2019-j).  Hoe  kwam  Kanaän  aan  dit  nefilim  dna?
Misschien via Cham of anders via zijn moeder? Wie weet was zijn moeder, Naäma in Genesis 4. Dit blijft
speculeren.  We zien dat  de mensheid hier  langzaam volwassen werd.  Het  paradijselijke hotel  Eden was
allang verleden tijd  en  vervangen door  een  realistische  werkelijkheid  waarin  oorlogen plaatsvonden.  In
Genesis 14:15 werd voor het eerst de stad Damascus genoemd. Deze stad is dus al oeroud. In dezelfde
periode dook er ook een mysterieuze koning Melchizedek op in Salem, het latere Jeruzalem (Genesis 14:17).
Volgens Hebreeën 7:3 had Melchizedek geen geslachtsregister. Net als Atlantis kwam hij vanuit het niets en
verdween hij  spoorloos. Atlantis leek echter uit  Plato’s Grot te komen terwijl  Melchizedek uit  de hemel
kwam.

Babylon, Sumerië, Chaldea

In Genesis 15:2 werd nogmaals Damascus genoemd en in Genesis 15:7 werd nogmaals de stad Ur genoemd.
God beloofde Abram een nageslacht dat talrijk als de sterren aan de hemel was (Genesis 15:5; 17:2,4; 18:18-
19; Hebr. 11:12). De uitleg over deze vers is controversieel. Soms werd gedacht dat Abram veel kennis over
het heelal had en wist dat er meer dan 5000 sterren aan de hemel zijn. Met het blote oog kunnen we maar
5000 sterren zien. De vraag is dan hoe Abram aan deze kennis kwam? Ik heb mijn twijfels over deze uitleg.
Ook al omdat de Migdol van Babylon ingedeeld was volgens de zeven hemellichamen, waaronder de zon en
de maan. De andere vijf verdiepingen symboliseerden de tot dan toe bekende vijf planeten. De kennis van
astronomie was nog niet zo ver gevorderd als we denken. Abram kon nog voldoende sterren in de lucht zien
om in de belofte van een talrijk nageslacht te geloven. En misschien heeft de naam Orion ook iets met Ur te
maken? Maar voorlopig lukte het hem niet om bij zijn vrouw Sarai een kind te verwekken. In Genesis 15:18
beloofde God of de engel van God het land vanaf de Nijl tot aan de Eufraat aan Abram (zie  Handelingen
7:5). In Genesis 15:7 werd net als in 11:28, 31 Chaldea genoemd, dat een andere naam voor Babylon was.
Volgens Amer Hanna-Fatuhi was de Perzische Golf de Zee van Chaldeeërs (Fatuhi, 2012, p. 31). Chaldea
werd dan ook ‘Zee-land’ genoemd (Fatuhi, 2012, p. 41, 165, 259, 264; Saggs, 1966, p. 74). En dit Zeeland,
Chaldea,  was  tevens  Babylon  (Ctesias  &  Diodorus  Siculus  in  Fatuhi,  2012,  p.  42).  Ur  was  de  eerste
hoofdstad van deze Chaldeeërs (Ibrahim in Fatuhi, 2012, p. 43). We zien hier Atlantis voor ons maar op de
verkeerde locatie. In het zuiden van Babylon zijn inderdaad moerassen (Saggs, 1966, p. 74) waar de moeras
arabieren wonen. Riet is het belangrijkste materiaal van deze arabieren. Snappen we nu waar de verhalen
over de Rietzee vandaan kwamen? Deze Rietzee had niets met de Exodus te maken. Op Atlantis waren ook
moerassen  (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Kritias 115).  De  Chaldeeërs  werden  in  het  Hebreeuws  ‘Kasdim’
genoemd, naar Kus, de vader van Nimrod die in  Genesis 10:8 genoemd wordt (Fatuhi, 2012, p. 37). Het
noordelijke deel van Babylon werd door de Grieken Assyrië genoemd. Deze naam was verwant aan het
woord ‘Atur’ dat zoiets als bergland betekende (Fatuhi, 2012, p. 32). De Athoriërs waren Chaldeeërs uit de
berglanden (Fatuhi, 2012, p. 216). De bergbewoners van Atlantis waren echo’s van deze Athuriërs (Plato,
Jowett, vert. 1892, Kritias 109; 119). En Atur klinkt wel heel erg als een ander Atlantis-achtige personage,
namelijk koning Arthur. De Chaldeeërs in de bergen werden dan ook ‘Athoriërs’ genoemd (Fatuhi, 2012, p.
133).  In Athene was het  het domme volk dat in de bergen woonde en de watervloed overleefde (Plato,
Jowett, vert. 1892, Kritias 109). Ik denk dat Assyrië van de naam Assur komt die de zoon van Nimrod was
(Genesis 10:11). In  Genesis 10:10 lazen we ook over de stamvader Akkad. Akkadië was een andere naam
voor Mesopotamië alias Babylon (Fatuhi, 2012, p. 33). Als Babylon inderdaad iets met Atlantis te maken
heeft,  dan  was  Abraham  de  eerste  Atlantische  stamvader  die  naar  Kanaän  trok.  Hij  was  immers  een
Chaldeeër (Genesis 11:28; 15:7). Nimrod was de eerste Babylonische Atlantiër en Abraham was de eerste
kolonist van Atlantis die naar Kanaän trok. Het latere Israël was dus een kolonie van Atlantis. Strikt genomen
komen we allen uit Babel. Maar Abraham was heel nadrukkelijk een Babyloniër.

Isjmaël

In Genesis 16 lezen we dat het Saraï niet lukte om een kind te baren. Om die reden stelde ze aan Abram voor
om  het  dan  maar  met  de  dienstmeid  te  proberen.  Zij  heette  Hagar,  niet  te  verwarren  met  Hagar  de
Verschrikkelijke.  We zitten  hier  aan het  einde van het  tien  jarig  verblijf  van  Abram in  Kanaän.  Saraï's
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voorstel  werd  ingewilligd.  Abram  maakte  Hagar  zwanger,  wat  tot  scheve  verhoudingen  binnen  het
huishouden leidde. Hagar begon Saraï namelijk te minachten. Saraï werd nog jaloerser dan ze al was. Het
resultaat was dat Hagar weggestuurd werd. Ze kwam in de woestijn terecht, bij een plaats die Shur (van
Assur?) heette. Het was in deze woestijn, waar een engel van God tegen haar sprak. De eerste vrouw tegen
wie God ooit sprak was Hagar, een dienstmeid en de stam-oma van de arabieren. God zei tegen haar dat ze
haar aanstaande kind Ishmaël zou noemen. En ze moest terug gaan naar Abram en Saraï. Deze Isjmaël zou
een wilde ezel van een mens worden. Hij zou met iedereen ruzie maken. Hagar mocht de stam-oma van de
arabieren zijn; ze erkende de God van de Bijbel, en niet Allah of Baäl. De plaats waar ze met de engel van
God gesproken had, noemde ze ‘Beer-lahai-roi’ en ze noemde God zelf ‘El Roi’ (Genesis 16:13-14 in Morris,
2009, p. 331). Zoals gezegd riep Hagar in Genesis 16:13 de God van de Bijbel aan. Hierna keerde ze naar
Abram terug. Hij was 86 toen Ishmaël geboren werd. Er is een redelijke consensus over de identiteit van
Ishmaël. Hij zou de stamvader van de Arabieren zijn en in ruimere zin ook van de moslims. Waarschijnlijk
waren de nazaten van Ezau ook de arabieren. Het bijzondere van Ishmaël is wel dat hij de toledot van Terah,
de vader van Abraham overnam van Genesis 11:27 tot 25:12. Isjmaël werd de stamvader van de arabieren.
De naam Isjmaël is een beetje een anagram van het woord “islam”. Met wat fantasie kunnen we er Adlamtisj
van maken, als we de letters “Isj” door “Uz” of “Ed” vervangen. Uit Izaak zou de Messias voortkomen. De
400 jaar  van verdrukking begon al  met  de geboorte van Izaak op Filistijns  grondgebied (Genesis 21:9;
Galaten 4:29)  (Piet,  2015-h).  Dit  betekent  tevens  dat  de  Filistijnen  tijdens  de  geboorte  van  Izaak  al
kolonisten waren. Over hen gaan we het spoedig hebben.

Abraham

In  Genesis 17 was Abram 99 jaar.  Veel mensen in onze tijd halen deze leeftijd niet eens. Maar Abrams
hoogtijdagen moesten nog beginnen. God of waarschijnlijk een engel van God verscheen aan Abram om aan
hem wat huishoudelijke mededelingen te doen. God beloofde opnieuw dat Abram een talrijk nageslacht zou
krijgen (Genesis 17:2,4; Hebreeën 11:12). Ook werden hun namen veranderd. Abram zou voortaan Abraham
heten en Saraï, Sarah (Genesis 17:5,15). Ze kregen dus de letter ‘h’ in hun namen ingevoegd. Deze ‘h’ is de
vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet en staat voor de vier windstreken in combinatie met God (Kerk in
Bergen, z.j., alinea 1). De letter “h” leek op het begrip tzafon dat we ook aan de vier windstreken kunnen
koppelen.  God beloofde aan Abraham en diens nageslacht het land Kanaän. De enige voorwaarde was dat
Abraham en zijn nageslacht voortaan besneden moesten worden (Genesis 17:10-14). In Genesis 17:16 deed
God nogmaals de belofte dat Saraï een zoon zou baren. Uit zijn nageslacht zou de messias voortkomen.
Sarah was tien jaar jonger dan Abraham. Als deze zoon geboren werd, zou ze 90 zijn en hij 100. Het is
mogelijk dat God hen beiden een verjongingskuur gaf. Een zoon baren was één ding, maar hij moest ook
worden opgevoed. Abraham en Sarah moesten nog een tijdje meegaan. In Genesis 17:19 herhaalde God nog
eens dat Sarah een zoon zou baren. Hij gaf er alvast een naam bij: hij zou Izaak heten. Dan hoefden ze daar
op hun oude  dag ook geen ruzie  over  te  maken.  Voorlopig  moesten ze  het  met  Isjmaël  doen.  Op zijn
dertiende werd Isjmaël besneden. Hij was een wilde ezel die met iedereen ruzie maakte. Hoe hield Sarah het
met hem uit? Abraham wist twee dingen: hij zou een zoon baren en tot die tijd zou hij niet sterven. Hij zou
geen dodelijk ongeluk krijgen en een zelfmoordpoging zou ook niets uithalen. Uit de beloofde zoon zou
immers ooit de messias voortkomen. Ook als farao, Sarah zou inpikken dan zou God hier een stokje voor
steken. Waarmee we het thema van de vrije wil bij het grof vuil kunnen zetten.
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17

Sodom en Gomorra

Jeff Wayne, Eve of the War

Beide steden deden aan de Zuilen van Hercules denken. Hun verwoesting was een schaduw van de komende
apocalyps die in de nabije Eindtijd plaatsvindt (zie: Genesis 19:28 versus Openbaring 9:2; 20:9). Sodom en
Gomorra waren het Hirosjima en Nagasaki van Genesis. Hun verwoesting in Genesis 19:24-25 deed ook aan
het boek War of the Worlds van H.G. Wells denken. De steden werden verwoest omdat de inwoners seks met
engelen wilden (Judas 7). De inwoners wilden de beide engelen verkrachten die bij Lot waren ondergedoken
(Genesis 19:5). Dit is een omgekeerd tafereel van wat we in Genesis 6 zagen. Hoe vaak komen we in het
leven een engel tegen, laat staan twee tegelijk. Als we ze toch tegen het lijf komen dan gaan we ze meteen
maar verkrachten. Alsof het hele gebeuren nog niet absurd genoeg was, bood Lot zijn dochters aan, aan de
boze inwoners (Genesis 19:8). Lot was de neef van Abraham die samen met hem vanuit Ur naar Kanaän was
afgereisd. In Sodom was hij handelaar in de stadspoort geworden. Deze poort was vergelijkbaar met ons
World Trade Center. We zien hier de eerste vorm van handel en wellicht kapitalisme ontstaan. God heeft
blijkbaar geen moeite met WTC's en handelaren, mits die handelaren maar aan de armen denken. En dit was
nu juist wat er niet gebeurde. Blijkbaar werden de armen, weduwen en wezen verdrukt (Jesaja 1:16-18, 23;
3:8-9; Ezechiël 16:48-50). Vandaar dat er een Gods oordeel over de beide steden kwam, zo relatief vlak na de
Zondvloed. De engelen die bij Lot waren, zagen eruit als mannen, wellicht als knappe mannen. Er zit zeker
een homoseksuele lading in het verhaal. (Moralisten, jullie je zin). Maar God had vooral seks tussen mensen
en engelen verboden. Nu was een verkrachting nog geen reden om twee steden met de grond gelijk te maken.
Maar misschien waren er meer Nefilim in de buurt? De aanwezigheid van de Nefilim en het sociale onrecht
waren de belangrijkste redenen voor de verwoesting van Sodom en Gomorra. Nog wat raars. In Genesis 19
lezen we over de twee engelen (boodschappers) van God die bij Lot kwamen. We krijgen een kijkje in de
wereld van de engelen. In de eerste instantie wilden ze op het plein van Sodom overnachten (Genesis 19:2).
We zouden verwachten dat ze wel even terug “zapten” naar Gods’ hemel. Maar niet dus. Ze zouden op het
plein  overnachten.  Hebben  engelen  het  ‘s  nachts  koud?  Hadden  ze  een  slaapzak  bij  zich?  Of  een
tandenborstel?  Uiteindelijk  wist  Lot  hen  te  overreden om bij  hem te  overnachten.  Engelen  zijn  dus  te
overreden. In  Genesis 19:3 lezen we over een feestmaal met ongezuurde broden. Engelen houden dus van
feesten en eten ongezuurde broden. Als engelen kunnen eten dan kunnen ze ook (… neuk’n). Het was Jezus
die de gebeurtenissen in Sodom en Genesis 6 aan onze Eindtijd koppelde. Niet alleen zullen er in de Eindtijd
weer Frankensteins op aarde rondlopen maar ook zal het sociale onrecht extreem toenemen (Lucas 17:28-29,
Petrus 2:5-7 en Judas 6-7). Het kan ook zijn dat deze Nefilim pas “na” de Eindtijd opduiken. Er volgt dan
nog een kort traject dat een generatie duurt voordat de nieuwe aion begint (Mattheüs 24:34). In elk geval zien
we de verdrukking van de armen in onze tijd weer gebeuren. De rijken worden rijker en de armen worden
armer. Misschien zijn de reuzen uit de voortijd in onze tijd wel de grote bedrijven? In dit verband wil ik het
TISA verdrag (ex-TTIP, CETA) noemen dat op stapel staat. Hoort het verdrag bij de reuzen van de Eindtijd?
Of zijn ze op zijn minst een opmaat voor Eindtijd Babylon?

Huichelaar

Eén van de charmante vrouwen in de Tenach was Sarah, de vrouw van Abraham. Genesis 18 waarschuwt ons
voor charmante vrouwen want Sarah was een brutaaltje (Genesis 18:15). Ze was een “kreng”. Ze lachte de
engel uit die Abraham een nieuwe zoon beloofde die de bloedlijn naar de Messias voort zou zetten. Genesis
18 openbaarde het karakter van Sarah. De enige manier om haar op haar nummer te zetten was door haar te
intimideren. Sarah had bovendien niet door dat de vreemde gast een engel was. We zien hier een beetje
hetzelfde gebeuren als met Adam en Eva toen de serpent de Tuin van Eden binnensloop. God riep Adam op
het matje toen Eva gezondigd had (Genesis 3:11). Nu kreeg Abraham ervan langs omdat brutaaltje Sarah de
engel  had uitgelachen.  De engel  wist  dat  Sarah in de tent  stiekem meeluisterde.  Ze werd nu bang.  Een
huichelaar is voor één ding bang, namelijk om ontmaskerd te worden. Hierna deed de engel nog een keer de
belofte dat Abrahams nageslacht talrijk zou zijn (Genesis 18:18-19). Terwijl Abraham de engelen uitgeleide
deed, wierpen ze al een blik in de richting van Sodom. In Genesis 18:20 zei de engel dat het geschreeuw van
Sodom groot was en dat de zonde van Sodom zwaar was.
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Minder dan tien rechtvaardigen

Twee van de drie engelen gingen vast naar Sodom terwijl Abraham nog met de derde engel kletste. Hij was
de  engel  van  God en  de voornaamste  woordvoerder.  Als  deze engel  niet  was  blijven wachten dan had
Abraham niet kunnen afdingen op het oordeel dat over Sodom was gekomen. Hij wist dat Lot zich onder de
bevolking  bevond.  Abrahams handelsgeest  kwam er  aan te  pas.  Als  er  vijftig  rechtvaardigen  in  Sodom
waren, zou God het oordeel dan uitstellen? De engel knikte “ja”. Abraham ging door met afpingelen tot hij
bij tien rechtvaardigen in Sodom uitkwam. Zou de stad dan nog gespaard blijven om deze tien in leven te
houden? De engel was helemaal klaar met het gezeur van Abraham en ging er vandoor. In Sodom waren er
minder dan tien rechtvaardigen (Genesis 18). Met rechtvaardigen werden de mensen bedoeld die aan de
armen, weduwen en wezen dachten. De tien rechtvaardigen resoneerden met de tien koningen van Atlantis
die ook ten onder gingen. Sodom ging om dezelfde reden ten onder als Atlantis: de armen werden verdrukt
en de rijken werden steeds corrupter (Ezechiël 16:49). In  Kritias 121 (Plato, Jowett, vert. 1892) lezen we
over de corruptie op Atlantis. Volgens een joodse overlevering werden in Sodom de armen genegeerd (Etsel,
z.d.). … Want opnieuw lees ik niets over abortus, prostitutie of porno.

Lot was één van de weinige rechtvaardigen. Hij moest maken dat hij wegkwam uit Sodom. De stad werd
volledig verwoest.  Dit  was de overeenkomst met Atlantis  dat ook met man en paard, kopje onder ging.
Atlantis verdween door een aardbeving in de zee terwijl Sodom door vuur verwoest werd. Voor Sodom en
Gomorra is er echter hoop. In Mattheüs 11:23-24 werd het oordeel over Sodom en Gomorra al gerelativeerd.
In  Ezechiël 16:52, 55 lezen we dat Sodom hersteld wordt. Dus blijkbaar Gomorra ook. Atlantis werd niet
hersteld net zoals in de Eindtijd hersteld Babylon voorgoed verwoest wordt (Jeremiah 51:37, 64). Abraham
zag duidelijk de rook van Sodom en Gomorra opstijgen die op de rook uit een ‘smeltoven’ leek. Hier was
opnieuw sprake van een ooggetuigenverslag (Genesis 19:27-28) (Wiseman, 2004, p. 94). De verwoesting
van Sodom en Gomorra verliep volgens de tactiek van de verschroeide aarde. Hun ondergang had iets van
die van Hirosjima en Nagasaki maar ook van de Spielberg film War of the Worlds uit 2005. Het oordeel over
Sodom en Gomorra was een schaduw van wat er in de Eindtijd met de hele wereld gaat gebeuren en in het
bijzonder met Israël (Genesis 19:28; Openbaring 9:2; 20:9). Lot die uit Sodom gevlucht was, was ontheemd.
Met  zijn  twee dochters  schuilde hij  in  een grot.  Dit  moeten veel  mensen in  zijn  dagen hebben gedaan
vanwege het op hol geslagen klimaat. Wij vonden hun rotstekeningen en soms hun beenderen. We noemden
hen onterecht holbewoners en oermensen. Maar dit waren ze in wezen niet. Lot was een handelaar die een
eigen huis had bezeten in Sodom. Zijn status van grotbewoner was er één tegen wil en dank.

Atlantis

De ondergang van Atlantis was een regionale ramp net als die van Sodom en Gomorra. Maar we herkennen
er wel een schaduw van de naderende globale apocalyps in. Lot schuilde in een grot. Deze thematiek past
weer bij  de Grot  van Plato. In Sodom en Gomorra waren minder dan tien rechtvaardigen.  Beide steden
gingen ten onder. Atlantis had tien boosaardige en demonisch bezeten koningen. Ook Atlantis ging te onder.
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Kaftor/Kreta

Genesis 20 is om een paar redenen bizar. Om te beginnen hebben we met een deja vû te maken. Nadat Farao
al eerder Saraï van Abram had afgepikt, gebeurde er nu iets vergelijkbaars. Na het oordeel over Sodom en
Gomorra leek het gewone leven verder te gaan. Abraham trok met zijn gezin de Negev woestijn in. Hij streek
neer in een plaats die Gerar heette.  Hier kwam hij  Abimelech tegen,  het opperhoofd van de Filistijnen.
Abimelech (Lees: Moloch) was een titel zoals Farao een Egyptische titel was. Hij zag net als Farao dat Sarah
een mooie vrouw was, waarop hij haar kaapte. Abraham zag de bui al hangen en had voor de tweede keer de
leugen opgehangen dat ze zijn zus was. Wat niet helemaal onwaar was want ze was inderdaad zijn halfzus
(Genesis 20:12). Opmerkelijk was het dat Abimelech tegen Sarah zei dat Abraham haar ‘sluier’ was zodat ze
haar gezicht niet hoefde te bedekken (Genesis 20:16 in Morris, 2009, p. 363). Hier kunnen de moslima's nog
wat van leren. We lazen eerder dat Sarah al negentig was. Maar God moet haar op de één of andere manier
een verjongingskuur hebben gegeven. Abimelech zal toch niet opgewonden zijn geraakt van een negentig
jarige  vrouw?  Ik  weet  het,  er  lopen  mensen  rond  die  op  zeer  oude  vrouwen  vallen.  Maar  we  mogen
aannemen dat zowel Farao als Abimelech alleen de jonge vrouwen eruit pikten. De geschiedenis herhaalde
zich. God kwam in een visioen tot Abimelech om hem de waarheid te zeggen. Hij zou Sarah aan Abraham
teruggeven anders zwaaide er wat.  Dit deed meneer Abimelech. Maar waar kwam Abimelech zo opeens
vandaan als hij een Filistijn was? Hij kwam natuurlijk van Kaftor dat wij kennen als Kreta (Genesis 10:14;
Deuteronomium 2:23; Jeremia 47:4; Amos 9:7; Ezechiël 25:16) (Piet, 2016-k). Dus hoe kwam deze Filistijn
zomaar in de Negev woestijn terecht? Juist, per boot. Kreta lag nog best een eind weg, zodat we mogen
aannemen dat  de Filistijnen goede zeewaardige boten hadden.  En als ze naar de kusten van Kanaän en
Egypte voeren dan konden ze ook verder varen (zoals naar Amerika). Mijn suggestie is dat de Filistijnen de
beruchte zeevolken waren die in de oude Egyptische inscripties genoemd werden (Kittel in Bosland, z.j.
hoofdstuk 9, De Filistijnen, p. 45). In de tijd van Rechter Jefta tot koning David waren deze Filistijnen
prominent aanwezig in de Bijbel (Bosland, z.j., hoofdstuk 9, De Filistijnen, p. 45). In de tijd van de Rechters
zouden de Filistijnen hun afgod Dagon omarmen. We zullen zien dat Dagon Poseidon was. Als ik het boek
Rechters en de tijd van Simson behandel ga ik uitvoeriger op Dagon in.

Filistijnen

Maar wat deden deze Filistijnen in Gaza? Hingen ze er de toerist uit of wilden ze gewoon hun territorium
uitbreiden? Het antwoord is absurd: ze waren naar Gaza gekomen om er de Israëlieten op de proef te stellen
(Amos 9:7; Rechters 3:3-4 in Piet, 2016-k). Net als hun erfgenamen de Palestijnen leefden ze in Gaza (Piet,
2016-k). God stuurde hen dus op pad opdat ze zich in Gaza zouden vestigen en de Israëlieten op de zenuwen
zouden werken. In onze tijd zien we dit terug in de conflicten tussen Joden en Palestijnen.

Paleizen

Op Kreta zijn in Knossos en Phaistos twee inmiddels bekende paleizen gevonden. Ze waren opgegraven door
de archeoloog Arthur John Evans (1851-1941). In de naam Knossos lezen we misschien het woord gnostiek
(Bedard, 2014, kopje WHERE DID THE SYMBOL OF THE TRIDENT FIRST ORIGINATE?, alinea 7).
Ook schrijft de auteur dat de Griekse mythologie op Kreta ontstond. Atlantis was in dat geval Kreta (Bedard,
2014, kopje WHERE DID THE SYMBOL OF THE TRIDENT FIRST ORIGINATE?, alinea 8). We kunnen
het ons goed voorstellen dat de Filistijnen een “alter-ego” eiland voor de kust van Gibraltar projecteerden.
Kreta stond aan de wieg van de moderne kunsten. In de  Odyssee 19 staat een poëtische omschrijving van
Kreta waarin de zee de wieg van het  eiland genoemd werd (Geciteerd in Bedard,  2013).  In dit  gedicht
worden  de  Sidoniërs  (‘Eteokretenzers’),  Filistijnen  en  Minos  genoemd (Butler,  1900,  Odyssee 19).  De
Sidoniërs zijn interessant voor ons onderzoek. Op Kreta was er een stad die Sidonia heette (thans Chania).
En in Kanaän lag de stad Zidon. De Sidoniërs waren wellicht een mix van Filistijnen en Kanaänieten. In één
van de vele legenden zou Europa op een stier naar Kreta zijn gekomen (Bedard, 2013, kopje THE GODS
AND PEOPLE OF ANCIENT GREECE, eerste alinea). Dit was natuurlijk de Baäl-religie die we de hele tijd
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tegenkomen. Dan was er het paleis van Knossos op Kreta. Dit paleis  bevatte niet alleen prachtige fresco's
maar het had ook reparatieluiken en een goed rioolsysteem (Rehwinkel, 2013, pp. 33-34). De technieken die
vlak na de vloed gebruikt werden, waren vast en zeker geërfd van de generatie van voor de Zondvloed. Het
paleis  in  Knossos  bevatte  meer  dan  ‘1300 kamers’ zodat  er  al  snel  een  verband  gelegd  werd  met  het
mythische labyrint van de Minotaurus (Berg, z.j., par. The Labyrinth at Knossos, alinea 2). Dit beest was half
mens en half stier. Op de fresco's waren ook afbeeldingen van stierenvechten te zien, of tenminste van het
‘springen over stieren’ (Mark, 2009, alinea 2). Man en stier vervlochten tot een wezen dat half stier en half
mens was en minotaurus heette (Mark, 2009, alinea 2). Dat mensen stieren uitdagen, is blijkbaar een oude
traditie. Dan is er onder de plaats Gortyn een gangenstelsel aangetroffen dat ook verband kan houden met het
labyrint van de Minotaurus (Connor, 2009). Bij stieren denken we aan het huismerk van de Babylonische
afgod Bel-Marduk. Marduk werd het ‘stier-kalf (van) de zon’ genoemd (Black & Green, 2014, p. 128, par.
Marduk).  De  Minotaurus  woonde  in  het  holst  van  dit  labyrint.  Mijn  suggestie  is  dat  zo’n  labyrint  de
onderwereld voorstelde, of de Griekse Tartarus waarin de Titanen gegooid waren (Bremmer, 2008, p. 79).
Deze twee zaken zijn nu net de kern van het mysterie dat we uit gaan zoeken. En bevond Atlantis zich ook in
het holst van deze onderwereld? Was Atlantis op een bepaalde manier de Minotaurus? Verder vond Arthur
Evans tussen de ruïnes ook een beeld van de ‘Slangen Godin’ (Witcombe, 2000). Dat een afgodin met een
slang in verband gebracht wordt, hoeft ons niet te verbazen. We zitten nog steeds op het goede spoor. Deze
slangengodin was een kloon van de Egyptische godin Hathor en de Bijbelse Astarte. In de naam Astarte
herkennen we het woord “ster”. Ze had dus iets met astrologie te maken.

Geveerde Prins van de Lelies

Op de fresco's in het paleis in Knossos dook een krijger op die de “Prins van de Lelies” genoemd werd. Als u
in Google  afbeeldingen zoekt  op  “Prince  of  Lillies”  dan krijgt  u  een hele  serie  afbeeldingen van deze
“indiaans” uitziende krijger te zien. Ik zou zeggen, “Geveerde Prins van de Lelies” is een betere titel. Het
eerste dat aan hem opvalt is zijn grote verentooi. Deze verentooi werd ook in tablet 7 van het Gilgamesj Epos
genoemd, samen met een vogel (The Epic of Gilgamish, Thompson, vert. 1928, tablet 7, kolom 4, p. 39). Het
tweede dat aan hem opvalt, is dat hij wel heel erg op een Amerikaanse indiaan lijkt. Aangezien de Filistijnen
goede zeewaardige boten hadden, kunnen we de voorzichtige conclusie trekken dat de Amerikaanse indianen
misschien nazaten van de Filistijnen zijn? En in dat geval was de Straat van Gibraltar dus wel degelijk
bevaarbaar, in tegenstelling tot wat Plato beweerde (Plato, Jowett, vert. 1892, Timaeus 25).

Phaistos schijf

In de stad Phaistos was een “schijf” gevonden die op de Mayakalender leek. De genoemde Prins van de
Lelies  is  ook  op  deze  Phaistos  schijf  te  zien  (Wikipedia,  geciteerd  in  Leafloor,  2014,  beide  eerste
afbeeldingen van boven). Het was Luigi Pernier die deze afbeeldingen op de Phaistos schijf ontdekte (in
Covey, 1987, p. 142). Volgens Herodotus droegen Lykische strijders ook zulke geveerde hoofdtooien (in
Covey,  1987,  p.  142).  Lykië  was  het  gebied rond de huidige Turkse stad Antalya.  Het  is  opnieuw een
aanwijzing voor de theorie dat de Filistijnen niet alleen naar Gaza voeren maar ook naar Mexico. Het woord
“Filistijn” is mogelijk verwant aan de naam Phaistos.

Kydonia

In noordwest Kreta ligt de stad Chania. Vroeger heette de stad Cydonia die genoemd was naar ‘Koning
Kydon’ (Knight, z.j.). Ook anderen bevestigen dat Kydonia naar deze Kydon of Cydon genoemd was. Hij
was bovendien een kleinzoon van Atlas (Grimal in Haas & Saunders, 2005, p. 168). Opnieuw hebben we met
een mythische imitatie te maken want ene Zidon was de Bijbelse stamvader van de Sidoniërs (Genesis 10:15,
19). Naar hem was de eerste Kanaänitische hoofdstad, Sidon genoemd. De latere naam van de stad Kydonia,
Chania, klonk een beetje als Kanaän. Ook dit was een imitatie. In Genesis 10:15 werden Kanaän en Sidon
genoemd. Zij waren de stamvaders van Kanaän en van de eerste Kanaänitische stad Sidon. Ik denk dus dat
Sidonia alias Chania op Kreta imitaties hiervan waren. De stad Tyrus was de eerste kolonie van Sidon. Beide
steden liggen in het huidige Libanon. En… op onze buurplaneet Mars ligt ook een gebied dat Cydonia heet.
Dit komt vast nog wel ter sprake in dit boek. Poseidon resoneert met Po-Zidon en Po-Sidonia.
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Koning Minos

Maar  hoezo  kwamen  de  Filistijnen  van  Kreta?  Wij  weten  niet  anders  dan  dat  Kreta  een  Minoïsche
beschaving had. Maar zowel de Egyptenaren als  Genesis en  Exodus noemden deze Minoïsche beschaving
nergens. Net zoals het woord ziggoerat nergens in Genesis genoemd wordt. Geen wonder want er was nooit
een Minoïsche beschaving. Het was Arthur Evans die de Minoïsche beschaving naar de mythische koning
Minos vernoemde (Cartwright, 2009, alinea 2). Maar wie was hij? Om te beginnen was hij de zoveelste zoon
van Zeus (Karas & Megas, z.j., alinea 1). Bovendien was hij na zijn dood ‘één van de drie rechters’ in de
onderwereld (Karas & Megas, z.j.,  alinea 1).  Opnieuw komen we de drie-eenheid tegen. Maar in welke
onderwereld en hoezo was hij er een rechter? De laatste rechters van de onderwereld die we tegenkwamen
waren de Annunaki (Rehwinkel, 2013, hoofdstuk 9, p. 77, noot 77). Was Minos dezelfde personage als Anu
die in dat geval ook een zoon van Zeus was? Maar de vader van Anu was Ansjaar (Black & Green, 2014, p.
34, par. Ansjar and Kisjar). Beiden, Ansjaar en Anu doken in de Enoema Elisj, in tablet 1 op (Enuma Elish,
King, vert. 1902). Ansjaar is dus Zeus en een zoon van Kronos die een kloon van Bel Marduk was (Pseudo-
Eupolemus  in  Bremmer,  2008,  p.  93).  Anderen  stellen  Zeus  gelijk  aan  Baäl-Zafon  die  we  ook  al
tegenkwamen (Matheny,  2011-a,  p.  138).  Baäl  was  op  zijn  beurt  een  kloon van Bel-Marduk (Bultema,
1981,p. 453). Elders vergeleek Harry Bultema de Romeinse afgod Jupiter, alias Zeus direct met Bel-Marduk,
(Jeremia 50:2 in Bultema, 1981, p. 356). En Ansjaar wordt zoals eerder vermeld ook in Soera 9:117 van de
Koran genoemd. Ansjaar is dus Baäl,  Zeus en Marduk. Minos, Anu en Ansjaar waren dus maskers van
elkaar. Minos was een Titaan en een neef van Poseidon die immers een broer van Zeus was. Hun andere
broer,  Hades was ook al  een rechter  in  de onderwereld (Hades,  z.j.).  Hades en Ansjaar waren dezelfde
personages en Titanen. Tjarko Evenboer had ook al de mysterieuze Manu genoemd (Evenboer, 2014, p. 24).
Maar Manu was net als Minos ook een Titaan. Ons woord ‘mens’ komt van het Sanskriet dat het woord
‘manusha’ kent. Manusha betekent ‘denkend wezen, van den stam mna, denken’ (Van der Valk, 1930, p. 61).
Verder klinkt Menes als de naam van de Egyptische afgod Amon. De Bijbel noemt een stamvader Amon in
Genesis 19:38. En ik noem de naam Nim-rod nog een keer in dit  verband. De mythe barst dus van de
imitaties van Bijbelse symbolen. Er was ook een Egyptyische krijgsgod die ‘Min’ heette (Van der Valk, 1930,
p. 261). Hij ‘droeg het  symbool van de hoge hand’ (Van der Valk,  1930, p.  261). Min was wellicht  de
blauwdruk voor Menes, Minos, Agamemnon en de Atlantische godin Mnemosume (Plato, Jowett, vert. 1892,
Kritias 108). Haar naam klonk een beetje als Moctezuma. In Kritias 114 (Plato, Jowett, vert. 1892) was er
een Atlantische koning die Mneseus heette.  Telkens lezen we de lettersamenstelling “mne” hierin.  Deze
letterconstructie is geen onbekende in de Bijbel. Ik noem ook nog de afgod ‘Bestemming’ die in Jesaja 65:11
‘Meni’ genoemd werd (Finegan, 1965, p. 483). We herkennen opnieuw de letters “M-n” van Maan, Money
en Mammon. De Maan is het symbool van de nacht en de duisternis. En de duisternis is Tzafon. In Daniël
5:25 staat de kreet “Mene Mene Teqel Uparshin.” Deze graffiti werd door een onbekende hand op de muur
van  het  koninklijk  paleis  in  Babel  geschreven.  Daniël  was  één  van  de  aanwezigen  in  het  paleis  en
uitgerekend hij wist wat de tekst betekende. Mene betekent geteld. De hele kreet betekent zoiets als geteld,
gewogen en te licht bevonden. Waarna het koninkrijk verdeeld werd. Het ging in dit geval om het koninkrijk
van Babel. Maar Atlantis was natuurlijk ook onderverdeeld in gebieden die aan de tien koningen toegewezen
waren. Waarom had Poseidon dit gedaan? Was Atlantis ook te licht bevonden? Deze lichtheid stond haaks op
de zware last die Atlas droeg. Het symbool van lichtheid waren de veren van de Prins van de Lelies (Rank,
1989, p. 265) en Quetzalcoatl. De naam Minos resoneerde ook met die van Naäma die voor de Zondvloed
leefde (Genesis 4:22). De Atlantische moeder van Kleito die Leukippe heette, was een dochter van koning
Mynias (Atsma, z.j.-d). En dat niet alleen: ze had ook twee zussen met wie ze een drie-eenheid vormde
(Atsma, z.j.-d). Met deze drie-eenheid leek ze op de drie dochters van Allah (Soera 53:19-20) (Rodinson,
2008, p. 28) en Baäl (Gordon in Finegan, 1965, p. 483). Eén van de dochters van Allah heette ‘Al-Laat’ en
werd door de ‘arabieren’ gelijk gesteld aan ‘Athena’ (Rodinson, 2008, p. 28). Mogen we Leukippe dan ook
aan Athena alias Astarte gelijkstellen? Jawel, want ze waren immers maskers van elkaar. Deze vrouwelijke
drie-eenheid leek op de drie  verschijningen van de Libische godin Anatha.  Haar drie  gedaanten waren:
‘Athena, de maangodin’, die van ‘Methis, de moeder’ en die van ‘Medusa, de opoe’ (Silvermoon,  2012,
alinea 5). Een laatste naam die in het “M-n” bolwerk meedoet is die van Toetanchamon. Was hij ook een
Titaan?

Atlantis en Kreta

Als deze Filistijnen de voorgangers van de huidige Palestijnen waren dan hebben we met een volk te maken
dat een directe bedreiging voor Israël vormde. Eén van de parameters om Atlantis te identificeren was de
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negatieve spanning die Atlantis met Israël zou hebben. Atlantis stelde Israël op de proef en provoceerde de
God van Hemel en Aarde. Atlantis stelde Israël duidelijk op de proef en daagde God uit. Dit is precies wat
we in Amos 9:7 en Rechters 3:3-4 over de Filistijnen lezen. Israël was in dit stadium nog niet gevormd. Maar
het begin van het begin was er in de vorm van Abraham en een aanstaande Izaak. Het genoemde labyrint op
Kreta  was  een  ander  aanknopingspunt  voor  Atlantis.  In  Kritias 116  (Plato,  Jowett,  vert.  1892)  werden
cyclopische muren op Atlantis  genoemd.  Deze cyclopische muren symboliseerden de onderwereld.  Was
Atlantis zelf een labyrint? Mijn suggestie is van wel, net als Babylon dat ook een labyrint is. Het centrale
paleis van Poseidon was in feite het hol van de Minotaurus. Kreta had echter niet Babylon als hoofdstad.
Kreta was dus slechts een schaduw van Atlantis.
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Isjmaël en Izaak

In Genesis 21 zorgde God er eindelijk voor dat Sarah zwanger werd en Abraham een kind schonk. Hij werd
Izaak genoemd. Zijn geboorteplaats was Beersheba. Het was een mooi verjaardagscadeau voor Abrahams
honderdste verjaardag. Sarah was de negentig gepasseerd. Deze tweede zoon zou Izaak heten en de bloedlijn
naar de messias voortzetten. Ik had al geschreven dat God, Abraham en Sarah een verjongingskuur had
gegeven. Dat was dan een dubbel cadeau. Nog in Genesis 20:2 had Abimelech (Filistijn) opgemerkt dat hij
Sarah wel een “lekker ding” vond. Hij pikte haar zelfs in. Later gaf hij haar ook weer terug nadat Elohim
hem in een droom had opgedragen om Sarah weer terug te geven. Farao had dit in Genesis 12:15 al eerder
geflikt. Ik kan me niet voorstellen dat Farao en Abimelech op stokoude vrouwen vielen. In  Genesis 12:15
was Sarah nog niet zo oud, wat haar schoonheid juist bevestigde. Maar in Genesis 20 was ze wel degelijk rijp
voor de rollator. Desalniettemin vond Abimelech haar een lekker ding, zodat we mogen aannemen dat God
haar en Abraham jonger hadden gemaakt. Izaak werd in het jaar 2100 na Adam geboren. Dit was 449 jaar
jaar na de Zondvloed. Met de geboorte van Izaak begon er echter ook een tijd van verdrukking die pas later
duidelijk voelbaar werd toen het decor zich vanuit het gebied van de Filistijnen naar Egypte verplaatste
(Genesis 21:9; Galaten 4:29). Veel gelovigen menen dat de Israëlieten 400 jaar in Egypte verbleven met als
climax de Exodus. Dit is niet waar. De 400 jaar van verdrukking begon al met de geboorte van Izaak op
Filistijns grondgebied (Piet, 2015-h). Dat wil zeggen: grondgebied dat de brutale Filistijnen hadden ingepikt.
Want ook zij waren kolonisten.

Ruzie

Abraham had al een zoon die Isjmaël heette. Hij was geboren uit Hagar, de dienstmeid. Opnieuw ontstond er
ruzie. Isjmaël was de koppige ezel die al in Job 39:5 genoemd werd en weigerde zich te onderschikken aan
wie  dan  ook.  Isjmaël  minachtte  zijn  jonge  broer  en  dit  stak  hij  niet  onder  stoelen  of  banken.  In  de
Schriftwoordversie  wordt  voor  het  woord  “spotten”  ‘mtzchq’ gebruikt  dat  op  een  seksuele  lading  slaat
(Genesis 21:9 in Schriftwoord.nl, commentaar). Mogelijk misbruikte Isjmaël zijn jonge broer seksueel wat
voor Sarah een reden was om Isjmael zo hardhandig te straffen en hem weg te sturen (Genesis 21:9 in
Schriftwoord.nl, commentaar). Het gevolg was dat Sarah opnieuw boos werd op Hagar. Sarah wilde haar
voor  de  tweede  keer  wegsturen.  Abraham  wist  aanvankelijk  niet  wat  hij  ermee  aan  moest  maar  God
verscheen  aan  hem en  gaf  hem het  advies  om hetzelfde  te  doen  als  wat  Sarah  wilde.  Hierop  stuurde
Abraham, Hagar met Isjmaël en een voedselpakketje de woestijn in. Ze kwam in de woestijnstad Beersheba
in de Negev woestijn terecht. Het water in haar fles raakte op en ze duwde Isjmaël onder de struiken. God
verscheen hier aan haar in de woestijnstad Beersheba (= Sheba; Genesis 26:33). Hij had het gejammer van
Isjmaël gehoord. Hij deelde haar mee dat Ismaël aan het hoofd zou komen te staan van een groot volk. We
weten dat dit de arabieren waren. In zekere zin was Ismaël de stamvader van de moslims. Ook Ezau was
waarschijnlijk een stamvader van de arabieren. In Genesis 21:19 zag Hagar de waterbron bij Beersheba. God
had haar ogen hiervoor geopend. Het was Abraham die deze bron had aangebroken. Isjmaël groeide op in de
woestijn.  Elohim was met hem en de jongen leerde boogschieten.  De volgende episode ging weer over
Abimelech en Abraham. Abimelech had Abraham eerder beloofd dat  hij  overal  kon wonen op Filistijns
grondgebied. Dit was niet omdat Abimelech zo'n joviale knakker was. Hij wist dat Elohim op de hand van
Abraham was en dat hij dus op moest passen met hem. Tegelijk was hij wel misleid toen Abraham, Sarah
zijn zus had genoemd. Abimelech had haar afgepikt maar God had hem duidelijk gemaakt dat hij haar rap
weer terug moest geven. Abimelech zat dus in een spagaat met betrekking tot Abraham. Aan de ene kant
werd Abraham beschermd door de God van hemel en aarde.  Tegelijk was hij  al  eens voorgelogen door
diezelfde Abraham. Toch wilde hij een eed sluiten met Abraham. Dit gebeurde eveneens bij de bron die
Beersheva genoemd werd (Genesis 21:32). Abraham gaf wat grootvee en lammeren aan Abimelech. Ook gaf
hij zeven ooilammeren aan Abimelech om de eed te bezegelen. Ze waren Abrahams teken voor het feit dat
hij de bron had geslagen. Nog een opmerking over Isjmaël: ondanks dat hij Izaak minachtte, hield hij wel de
toledot van Genesis 11:27 tot 25:12 bij die hij van Terah had overgenomen. Izaak nam de toledot van Isjmaël
over.
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Fichol

In Genesis 21:32 worden twee personen genoemd: Abimelech en ene Fichol. Deze Fichol was de leider van
de “menigte”.  Beiden keerden weer  terug naar  het  land van de Filistijnen.  In  vers  33 riep Abraham in
Beersheva de naam van Yhwh aan. In vers 34 staat dat hij voor vele dagen bijwoner in het land van de
Filistijnen was.  We kunnen hieruit  de  conclusie  trekken dat  er  in  de dagen van Abraham al  een flinke
Filistijnse kolonie in de buurt van Gaza was. Dan hadden ze ook al een flinke zeevloot. Als Atlantis ooit
bestond dan had het eiland zeker iets met Kreta te maken.

Izaak geofferd

Abraham werd vrij snel op de proef gesteld. Hij moest zijn zoon Izaak op de (Moria) Olijfberg aan God
offeren (Genesis 22). Dit was dezelfde locatie als waar Jezus ooit gekruisigd zou worden, namelijk op de
Olijfberg. Waar precies op de Olijfberg, weten we niet. Maar thans is er een terras dat in de vakantiefolder
“panorama” genoemd wordt. Misschien werd hij hier gekruisigd? En ook was dit de locatie waar de latere
koning David de schedel  van Goliath begroef.  God hield Abraham op het  laatste moment tegen.  Zowel
Abraham als Izaak geloofden wellicht  in de opstanding uit  de dood.  Uit  de geslachtslijn van Izaak zou
immers ooit de Messias voortkomen (Hebreeën 11:18-19). Ook als God hen niet had tegen gehouden, dan
had Abraham zijn zoon zomaar terug gekregen. Wellicht wilde God ons een paar dingen duidelijk maken: het
leven is niet vanzelfsprekend. In de toekomst zal de opstanding voor ons net zo bij ons wereldbeeld horen als
de geboorte van een baby. Beide zaken zijn wonderen. Ook moeten we dit offer in het licht zien van de
moord op Jezus die op dezelfde locatie op de Olijfberg plaatsvond (Knoch, 2010, hoofdstuk 4, p. 18). Hier
gaan we het natuurlijk nog over hebben. En Gods wegen staan vaak haaks op onze wensen. Dat Abraham
zomaar zijn zoon offerde was weliswaar een opdracht van God maar desalniettemin was het een immorele
daad die door de latere wet van Mozes verworpen werd. Deze daad moest zelf gerechtvaardigd worden. En
dit gebeurde opdat het bewijs geleverd werd dat Abrahams geloof zelf echt was (Rogers & Hough, z.j., p.
56). Erich Sauer schreef dat het offer van Izaak de persoonlijke vervulling van het offer in Christus was
(Sauer, 1940, p. 113). Ook al was Izaak niet geofferd en op de valreep gered; de schrik zat er goed in.  

Rebekka

Toen Abraham oud werd, zocht hij een vrouw voor zijn zoon Izaak. Hij stuurde een bediende op pad om haar
te halen. Ze woonde in Haran van waaruit Abraham geroepen was. Toen de bediende met een stel kamelen
ter plekke arriveerde, kwam Rebekka naar buiten om niet alleen de bediende maar ook de kamelen water te
geven (Genesis 24:44-46). In Genesis 26:7 lezen we dat ze mooi was om te zien. Net als Sarah. Rebecca was
van een zeldzame soort. Ze geloofde veel meer dan Sarah in de God van Abraham. En ze was ook nog
sociaal en een dierenliefhebber. Het volgende wat opvalt is dat de bediende allerlei kostbaarheden aan haar
en haar moeder en broer gaf (Genesis 24:53). En de bediende gaf haar een hanger voor haar neus (jawel) en
deed haar een armband om (Genesis 24:47, NHEB, vert.). Sieraden zijn dus niet per sé heidense zaken.
Onderweg van Haran naar Lachaï-Roi (Negev), zong Rebekka op haar kameel La Isla Bonita van Madonna
en daarna Fernando van ABBA. In Genesis 24:64-65 lezen we over de confrontatie tussen een bloedmooi
meisje en haar aanstaande bruid. Terwijl ze nog steeds op haar kameel zat, zag ze Izaak staan. Ze vroeg de
afgezant of die knakker in de verte de beloofde bruidegom was? De afgezant had vast en zeker de pest in dat
hij zo'n mooie buit weer af moest staan. Als hij haar wilde kapen, dan was dit de laatste kans. Izaak zag haar
ook  en  knipperde  eens  flink  met  zijn  ogen.  Zelfs  met  een  zonnebril  op  kon  hij  zien  dat  dit  mokkel
oogverblindend mooi was.  Het  contrast  met  de lelijke kop van de kameel  maakte haar nog mooier.  De
kameel spuwde wat kwijl uit en liet van achteren wat drek uit zijn nooduitgang flodderen voordat hij door de
knieën zakte om op de grond te gaan liggen. In Genesis 24:67 werden knappe Sarah en knappe Rebekka aan
elkaar voorgesteld. De kameel werd ver buiten het gezichtsveld van beide vrouwen gehouden om elkaar
objectief te leren kennen. Een knappe vrouw met een lelijke kameel is toch iets anders dan een knappe vrouw
zonder kameel. Het exotische aura van Rebekka zien we mijns inziens terug bij Tamar (Genesis 38:14-15),
de hoer Rachab in Jozua 2, de koningin van Sheba (1 Koningen 10) en bij koningin Esther.

Einde verhaal?

Erich Sauer stelde terecht de vraag waarom Christus niet in de tijd van Abraham kwam (Sauer, 1940, p.
135)? Niettemin wilde God dat de Wet van Mozes onder de Israëlieten zou komen. Deze periode van de Wet
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duurde 1500 jaar en werd met donder en bliksem op de berg Sinaï geïntroduceerd (Sauer, 1940, p. 135). De
Wet  was  een  schaduw  van  Christus.  Doordat  de  zondigheid  van  de  mens  geopenbaard  werd,  kon  de
verwachting van Christus als verlosser gestalte krijgen (Galaten 3:19;  24;  Romeinen 3:20;  7:7 in Sauer,
1940, p. 135).
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Jacob en Ezau

Isaak was 40 toen hij met Rebekka trouwde. Toen hij 60 was, kreeg Rebekka een tweeling (Genesis 25:26).
Dit weten we vanuit Efeziërs 3:20. Deze tweeling bestond uit Ezau en Jacob. Ze werden dus in het jaar 2160
na Adam geboren, ofwel 509 jaar na de Zondvloed (Piet, 2015-h). Allereerst was Ezau een vreemde vogel.
Hij was van top tot teen rossig behaard (Genesis 25:25) en werd jager. Hij viel in dezelfde categorie als zijn
voorgangers, Kaïn, Nimrod en zijn oom Ismaël. Dat hij nadrukkelijk jager genoemd werd (Genesis 25:27) is
mogelijk een aanwijzing voor het feit dat er in zijn tijd nog dinosauriërs rondliepen. Het zal vooral voor de
knappe Rebekka wel schrikken zijn geweest toen ze zo'n behaard kind kreeg. Waar had ze dit aan te danken?
In de laatste verzen van Genesis 25 verpatste Ezau zijn eerstgeboorterecht voor een stoofschotel die Jacob
had klaar gemaakt.  Ezau kwam uitgehongerd terug van de jacht.  Jacob had hierop ingespeeld door een
stoofschotel te maken die hij als wisselgeld zou gebruiken. Hij was dus even uitgekookt als de stoofschotel.
Volgens Dr. Frank de Graaff is de wereldgeschiedenis terug te voeren op de strijd tussen Israël en Rome.
Deze strijd zou vervolgens een afspiegeling zijn van de strijd tussen Jacob en Ezau (De Graaff, 1993, passim,
p. 19-31 passim). Hij baseerde zich onder andere op Friedrich Nietzsche die dezelfde conclusies trok (in De
Graaff, 1993, p. 18). In dat geval vertegenwoordigde Ezau, Rome (De Graaff, 1993, p. 31). En Atlantis had
het aura van Ezau. Volgens de joodse traditie is de geest van Ezau in Rome geopenbaard. Rome ‘ontkent’ de
God van de Bijbel niet maar gebruikt deze voor haar eigen macht (De Graaff, 1993, p. 30). De strijd tussen
Jacob en Ezau was evengoed de strijd tussen Jeruzalem en Atlantis.

Opnieuw Filistijnen

In  Genesis 26 kwam er opnieuw een hongersnood in het land. Izaak trok naar de stad Gerar die door de
Filistijnen was ingepikt. Maar God verscheen aan hem. Deze zei dat Izaak niet naar Egypte moest gaan maar
in Gerar moest  blijven.  Ook zou zijn nageslacht  talrijk zijn.  Tegen hun leider,  Abimelech zei  Izaak dat
Rebekka zijn zus was. Het was een beproefde smoes die hij van zijn vader had geleerd. In Genesis 26:8 zat
Abimelech, koning van de Filistijnen mee te koekeloeren toen Izaak en Rebekka op elkaars teennagels aan
het kauwen waren. Izaak beet per ongeluk haar grote teen af. Abimelech kreeg door dat hij voor het lapje was
gehouden en dat Rebekka niet de zus maar vrouw van Izaak was. In vers 10 zei Abimelech dat het maar
weinig gescheeld had of één of andere Filistijn had Rebekka ingepikt. Blijkbaar speelde het in die dagen dat
getrouwde vrouwen zomaar door een ander werden ingepikt. Izaak kon zich nu in het gebied vestigen. We
lezen in Genesis 26:12-26 dat de tijden van benauwdheid die bij de geboorte van Izaak begonnen waren, zich
hier voortzetten. Abimelech stuurde Izaak het land uit. Na wat gesteggel over waterbronnen en een bijna-
oorlog  met  de  herders  van  Gerar,  trok  Izaak  weg naar  Beersheva.  Abimelech  en  Fichol  die  we  eerder
tegenkwamen,  kwamen nu naar  Beersheva om opnieuw een verbond te  sluiten.  Dit  keer  met  Izaak.  In
Genesis 26:30 werd er zelfs feest gevierd. In Genesis 26:33 noemde Izaak de bron Sheba.

Knappe Rebekka
 
Izaak hield van Esau omdat deze laatste anarchistisch was. Maar het paste bij de knappe Rebekka om de veel
schuchtere Jacob lief te hebben. God was erg voorzichtig te werk gegaan toen Hij een vrouw voor Izaak
uitzocht. Zij moest niet alleen charmant en sociaal zijn maar zeker ook een Goddelijk inzicht hebben. Toen
Izaak oud en blind was, wilde hij Ezau voor het aangezicht van God zegenen. Rebekka hoorde dit en verzon
een simpele list. Jacob moest een geitenvacht over zijn arm trekken en zich voordoen als Ezau. Dan zou de
blinde  Izaak  hem  per  ongeluk  zegenen.  Opvallend  was  dat  deze  streek  van  Rebekka  niet  door  God
veroordeeld werd. Integendeel; het leek erop dat God het helemaal met haar eens was. Haar “truc” deed haar
misschien wel stilstaan bij de geschiedenis waarin Abimelech haar bijna van haar man, Izaak afgepikt had.
Later kwam Ezau binnen en pas toen had Izaak door dat hij de verkeerde gezegend had. Maar hij begreep nu
ook dat God hem overrompeld had. God hield van Jacob maar Hij haatte Ezau (Maleachi 1:2,3). Mogelijk
haatte Hij Ezau niet letterlijk maar wilde Hij de bloedlijn naar de messias via Jacob voortzetten. Het lot van
Ezau werd ook genoemd. Hij werd nu een zwerver op aarde (Genesis 27:39-40). Hij kwam in een land
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terecht dat hij naar zichzelf noemde: Ezau. Een andere naam voor Ezau was Edom (Genesis 25:30). Hij
veranderde van een trotse jager en ‘sportman’ in een zwervende ‘neuroot’ (Morris, 2009, p. 441). In Genesis
28:9 ontmoette hij zijn oom Isjmaël die ongeveer uit hetzelfde hout gesneden was. In het Arabisch betekent
het woord Oshe ‘harig’ terwijl het Hebreeuwse woord Oshu, ‘doener’ betekent (Knoch, 2005, Vol. 96, p.
108). We zitten dan dichtbij de naam van Osho.

Jacobsladder

Jacob ging op weg naar Haran waar zijn opa,  Abraham ooit  bivakkeerde.  Hier werd de maangodin Sin
aanbeden. Onderweg kreeg hij een visioen van een ladder die op de aarde stond en tot in de hemel reikte. Op
de ladder was het een gaan en komen van boodschappers van God (Genesis 28:12;  Johannes 1:51). Na
Genesis 6  is  dit  het  volgende  decor  dat  een  domein  buiten  de  aarde  toonde  waarin  hemelse  wezens
vertoefden. Er zijn blijkbaar veel van zulke onzichtbare hemelse wezens om ons heen. Zie:  Hebr. 12:22;
Psalm 34:7; 91:11; 103:20; Lucas 15:10; 1 Kor. 4:9; Efeziërs 3:10; 1 Petrus 1:12 (in Morris, 2009, p. 448).
Deze mysterieuze ladder riep ook herinneringen aan de Migdol van Babel op dat in  Genesis 11 het grote
project van Nimrod geweest was.

Alruin

Tussendoor lezen we over de geschiedenis van Rachel die liefdesappels wilde (Genesis 30:14-15). In de
Bijbel zijn deze appels vertaald met alruin of mandrage. We hebben het hier over “drugs”. In onze tijd wordt
xtc een liefdesdrug genoemd. Drugs gebruik was dus al in  Genesis bekend. Nu snappen we ook de mythe
van Eva die van de appel at. Deze mythe had met de Tuin van de Hesperiden te maken waarin gouden appels
groeiden. Ze waren imitaties van deze liefdesappels die in Genesis 30:14-15 genoemd werden. In hoeverre
lagen deze liefdesappels in de Bijbelse geschiedenis aan de wortels van polygamie?

Israël

Na een gevecht met een engel van de Heer, kreeg Jacob zijn nieuwe naam, Israël (Genesis 32:24-28). Zo
vocht Heracles met de twee rivieren Nereus en Achelous (Detienne & Vernant, West in Louden, 2011, p.
114). In de beide rivieren herkennen we de Eufraat en de Tigris. In Genesis 33:3-4 ontmoette Jacob na vele
jaren zijn broer Ezau weer. Er was vroeger veel vijandschap tussen de beide broers maar nu omarmden ze
elkaar en huilden ze beiden. Het was één van de beste beschrijvingen van een emotioneel weerzien van twee
broers die elkaar ooit het leven zuur maakten. Ezau schreef de toledot van Genesis 25:19 tot Genesis 36:1,9
en Jacob voltooide de toledot in Genesis 37:2. Daarna redigeerde Mozes niet alleen Genesis maar ook vier
daaropvolgende boeken. Samen heetten ze de Pentateuch. In de  Odyssee lezen we over een vergelijkbaar
gevecht tussen Menelaus en Proteus (Louden, 2011, p. 314).

Atlantis

Jacob en Ezau resoneerden met de Zuilen van Hercules en de tweelingkoningen van Atlantis. Heracles was
een gedoodverfde tweelingbroer van Atlas. Het was ook Heracles die de last van Atlas op zijn schouders nam
(Atlas (mythologie), z.j., par. Ontmoeting met Herakles). Dit lijkt op de wisseltruc die Jacob op zijn vader
toepaste om de zegening te krijgen. Heracles is weleens met Nimrod vergeleken. Maar de vergelijking met
Ezau is zeker zo treffend. Met dit verschil dat Ezau een mens was en Heracles een Titaan. Het land van
Edom was naar Ezau genoemd. In Jesaja 63:1 lezen we over de messias die met bloedspatten op zijn kleren
vanuit Bozra (Petra?) in Edom komt. Deze vers gaat over de Eindtijd. Deze bloedspatten resoneren met het
orichalcum in de tempel van Poseidon op Atlantis. Ook de naam Edom betekent “rood”. Edom heeft dus een
sterk Atlantis-aura. Blijkbaar kunnen de hemelse kleren van Jezus Christus “vies” worden.
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Jozef

Jozef was een zoon van Jacob. Het verhaal van Jozef in Egypte tart alle smartlappen. Zijn broers hadden hem
aan de Midjanieten verkocht die hem doorverkochten aan Egypte. De reden voor deze rotstreek had met
afgunst te maken. Jozef was het lievelingetje van Jacob. En hij had een droom gehad waarin zijn broers voor
hem zouden buigen (Genesis 37). Jozef was zo onhandig om deze droom rond te bazuinen, wat nog meer
kwaad bloed bij zijn broers zette. In Egypte viel Jozef eerst onder de hoede van een eunuch die Potifar heette
(Genesis 37:36). Deze naam betekende: ‘gegeven door de god Ra’ (Schriftwoord, toelichting op  Genesis
37:36). De naam ‘Ra’ vinden we ook terug in de namen van Osiris, Abraham, Rachab, Sarah, Potifar, Assur/
Asara, Farao en Ramses. Rachab werd niet voor niets met een draak vergeleken (Psalm 89:10). Ra was dus
al in de tijd van Jozef bekend in Egypte.

Bajes

Jozef kwam vanwege een valse beschuldiging van de vrouw van zijn huismeester (Genesis 39-40) in de bajes
terecht. Ze beschuldigde hem ervan dat hij haar wilde verkrachten (Genesis 39:14). Was Jozef nu maar op
Hawaiï  geboren,  dan  had  hij  zijn  leven  tussen  de  heupwiegende  “Hawaiianen”  onder  een  palmboom
gesleten.  Maar helaas, trof  het  lot hem op de verkeerde manier.  Deze gevangenis was waarschijnlijk de
gevangenis die in Egyptische geschriften “Tar” heette en op de grens van Egypte met Kanaän stond (Van der
Valk, 1930, p. 190). Tar is maar één letter verschil met Tal, in de naam Atlas. En Tar is ook maar één letter
verschil  met  “Sar”  dat  in  het  Perzisch  “hoofd”  betekent.  Deze  bajes  was  geen  gewone  bajes  maar  het
Alcatraz  van  zijn  tijd.  Jozef  zat  opgesloten  tussen  grote  misdadigers.  Deze  gevangenis  werd  ook  Saru
genoemd (Yahuda in Yahuda, 1935, p. 5). We lezen er de naam van Sarah in maar ook die van Assur. In
Genesis 40, als Jozef in de bajes zit, doen er ook een bakker en bediende mee. Dit gevangenisverhaal met de
bakker en bediende was opgetekend in de tombe van Ramses III (Yahuda, 1935, p. 6). In de tijd van Jozef
was er al een bloeiende architectuur.

Rare dromen

Farao  kreeg  rare  dromen  over  zeven  mooie  en  zeven lelijke  koeien  (Genesis 41:2).  Koeien  waren  het
symbool van de godin Isis (Morris, 2009, p. 576). Zij was dus ook al ingeburgerd in Egypte, toen Jozef er
was. Osiris was als god van de onderwereld afgebeeld als een stier die door zeven koeien begeleid werd
(Morris,  2009,  p.  576).  De zeven koeien deden aan de zeven hemelen in  de  Nachtreis  van Mohammed
denken. De stier was dus het logo van Marduk en de koe was het logo van Isis. Zij was de vrouw van Osiris.
Of Osiris ook al in de tijd van Jozef bekend was, weten we niet? De tweede droom van Farao ging over een
graanveld (Genesis 41:5). We zijn één stap van graancirkels verwijderd…
 Op de één of andere manier kwamen de dromen bij  Jozef terecht die ze wel uit  kon leggen. Hij werd
voorgedragen  aan  Farao.  Jozef  vertelde  Farao  dat  er  zeven  vette  jaren  zouden  komen  met  veel
graanopbrengst, gevolgd door zeven magere jaren van hongersnood. Farao was diep onder de indruk van
deze uitleg. Hij stelde hem zelfs als onderminister aan over Egypte. Ook van deze droom is er een reliëf
bekend waarop ‘zeven koeien van Hathor’ zijn afgebeeld (Yahuda, 1935, p. 8). De enige die de droom van
Farao kon uitleggen was Jozef die hiervoor uit de gevangenis bevrijd werd. Als dank gaf Farao hem een
gouden halsketting. Ook hiervan is een reliëf bekend in de tempel van Seti I. Farao is duidelijk te zien,
evenals de kaalgeschoren Jozef die een gouden halsketting om kreeg (Yahuda, 1935, p. 11). Was de modern
ogende tempel van Seti I in Abydos in zijn tijd gebouwd? Drs. J. G. van der Land, plaatste Jozef inderdaad in
de tijd van de Hyksos in Egypte, met hun hoofdstad Avaris (Van der Land, 2008, p. 94). De Hyksos zouden
de Edomieten zijn (Gibson, z.j.). Het kan ook zijn dat ze de Filistijnen waren. Maar ik gok inderdaad op de
Edomieten.  In  Genesis 41:43  doken  voor  het  eerst  strijdwagens  in  Egypte  op.  Mogelijk  waren  ze  een
Filistijnse dan wel Hettitische uitvinding? Ook hiervan zijn reliëfs gevonden in Egypte (Yahuda, 1935, p. 14,
16). Of waren ze door de Hyksos-Edomieten uitgevonden en naar Egypte gebracht? De Hyksos waren het die
de paarden in Egypte introduceerden (Van der Land, 2008, p. 94). De strijdwagens van Atlantis die in Kritias
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119 genoemd worden, konden dus niet ouder zijn dan Genesis 41:43. In Genesis 46:5 en 50:9 doken ze ook
weer op. Waarschijnlijk hadden deze eerste strijdwagens houten assen. Zelfs in Jozua 11:6 en 9 werden de
strijdwagens verbrand (Van der Land, 2008, p. 79). Dit kon niet gebeuren als ze geheel van ijzer waren. Dan
is  er  een  afbeelding  van  de  Egyptische  Astarte  (Isis)  die  op  een  strijdwagen staat  waarvoor  een  paard
gespannen is. Haar naam ‘Astarted’ stond zelfs in de hiëroglyfen beschreven (Van der Valk, 1930, p. 205).
Hadden de Israëlieten dit gedaan of toch de Egyptenaren? Haar afbeelding doet ons denken aan het beeld van
Poseidon met een strijdwagen met zes paarden ervoor dat in de centrale tempel op Atlantis stond (Plato,
Jowett, vert. 1892, Kritias 116). In Genesis 41:45 gaf Farao de dochter van Potifar als vrouw aan Jozef. Deze
Potifar was een priester in On waar een zonnecultus ontstaan was. Deze dochter van Potifar heette Asjenath.
Haar naam was ook veelzeggend en betekende: ‘gewijd aan Neith’ (Schriftwoord, toelichting op  Genesis
41:45). Zij was de Egyptische equivalent van Athena en de Kanaänitische Astarte. Athena en Neith werden in
het Atlantisverhaal in Kritias 109 genoemd. Jozef kreeg dus met een Atlantische godin te maken.

On en Anu

On in  Genesis 41:45 was dus Heliopolis en betekende “zon” (Schriftwoord.nl uitleg). Heliopolis maakte
samen met Migdol deel uit van de vijf plaatsen die de Egyptische Pentapolis genoemd werden. Gaza had ook
vijf  van  zulke  steden  die  samen  Pentapolis  genoemd  werden.  Bij  vijf  steden  denken  we  aan  de  vijf
tweelingkoningen van Atlantis. De naam On was mogelijk een verbastering van de Babylonische afgod Anu.
Anu was een zoon van Ansjaar die in Soera 9:117 in de Koran genoemd wordt. Ansjaar was ook identiek aan
Marduk (Wiseman, D.J., 2004, p. 71). In Lucas 2:36-38 werd de profetes Anna genoemd. God condenseerde
gnostische symbolen in aardse mensen of locaties.

Plan B

Jozef en Farao waren slim geweest. Ze hadden flink wat graan opgeslagen voor de slechte jaren die op stapel
stonden. Ze konden dan een handeltje beginnen met de omringende volken. Een dergelijke handel zou in
onze tijd een zwendel genoemd worden. Desalniettemin gebruikte God middels Jozef deze constructie om
het contact met Jacob weer op te pikken. Dit had ook anders gekund. God had een engel naar Jacob kunnen
sturen met de mededeling dat Jozef nog in leven was en dat hij een hoge functie aan het hof van farao had.
Jacob had dan alle tijd gehad om een reis naar Egypte voor te bereiden. In dat geval was Jozef degene
geweest die door het plotselinge bezoek van zijn vader verrast was. Maar god koos weer voor de rigoureuze
aanpak en liet hongersnood in de omringende landen uitbreken. Jozef gokte erop dat zijn broers of zijn vader
naar Egypte zouden komen om graan bij hem te kopen. Dit was inderdaad wat er gebeurde. Toen de magere
jaren aanbraken, kwamen de mensen van heinde en ver om in Egypte graan te kopen. Ook de broers van
Jozef kwamen op bezoek. Het plan van Jozef was tot dusver geslaagd. Ze herkenden Jozef eerst niet maar hij
herkende hen wel (Genesis 42:8 ). Jozef had door dat zijn droom van vroeger uitkwam (vers 9). Na een spel
vol intriges waarbij hij hen intimideerde, waren zijn broers die alleen maar graan wilden kopen, bereid om
als slaven voor hem te werken. Hiermee kwam ook het tweede deel van zijn droom uit ( Genesis 44:18). Het
klinkt ons raar in de oren dat zijn broers hem niet herkenden. Maar mogelijk had God hun harten verhard?
Bovendien hadden ze nooit gedacht dat Jozef bij Farao aan het hof was terechtgekomen. In  Genesis 45:3
hield Jozef het niet meer uit en zei hij hardop, “ik ben het, Jozef. Leeft onze vader nog?” Zijn broers stonden
paf. En de lezer ook. Farao had vanaf de zijlijn mee gekregen wat er gebeurd was. Hij had een “neus” voor
bijzondere zaken en snapte  nu dat  God zelf  ervoor gezorgd had dat  Jozef via  de Midjanieten aan hem
verkocht was. Zelfs de hongersnood in de regio deed mee in het spel. Waarop hij Jozef verzocht om diens
vader en familie over te halen naar Egypte (Genesis 45:17). Farao werd nu pas echt nieuwsgierig naar deze
vreemde kostganger. De broers van Jozef meldden aan hun vader, Jacob dat Jozef nog in leven was (Genesis
45:26).  Ze zaten in een lastige positie.  Want ze hadden ooit  tegen hem gezegd dat  Jozef door een dier
verscheurd was. Toen Jacob het nieuws hoorde, ging zijn hart tekeer (Genesis 45:26). Hij kon niet wachten
om Jozef terug te zien. Zo gezegd, zo gedaan. Laat dit een belangrijke les voor ons allen zijn: we zien elkaar
allemaal terug. Ook de ongelovigen zien elkaar terug als ze aan het begin van de vijfde aion opstaan uit de
dood (Openbaring 20:5). God zoekt weer op wat verloren ging (Prediker 3:15;  Lucas 15:4). Jozef en zijn
vader ontmoetten elkaar in het land van Goossen. In Genesis 46:29 staat dat ze elkaar om de nek vlogen en
huilden. Het was een ontmoeting tussen vader en zoon die zijn gelijke niet kent in de literatuur. Maar het
duizelingwekkende drama was nog niet afgelopen. Er volgde nog een climax. Farao stond te popelen om
Jacob te ontmoeten. Toen deze ontmoeting volgde, was Farao zichtbaar onder de indruk (Genesis 47:7).
Farao was maatschappelijk gezien de meerdere van Jacob. Maar de laatste was een man van God en Farao
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had dit door. Jacob zegende Farao. De ontmoeting tussen beiden werd alleen overtroffen door de ontmoeting
vele eeuwen later tussen Jezus en Pilatus. Farao vroeg hem hoe oud Jacob was? Deze antwoordde dat hij 130
jaar was. Vervolgens zegende Jacob Farao nog een keer waarmee hij zich de meerdere van Farao toonde.
Precies zoals Melchizedek, Abraham ooit gezegend had.

Afscheid

In Genesis 49:1-2 hield Jacob zijn laatste toespraak voor al zijn kinderen. Hij had twaalf zonen die de twaalf
stammen  van  Israël  zouden  vertegenwoordigen  (49:28).  Pas  vanaf  nu  bestond  het  volk  Israël  als  een
samenhangende natie.  Hij liet  hen weten dat  via de bloedlijn van Juda de messias geboren zou worden
(Genesis 49:8-9).  Jacob vergeleek zijn zoon Dan met  de serpent  in  de Tuin van Eden (Genesis 49:17).
Griekenland werd in de mythe weleens Danaan genoemd. Het Atlantis Epos kwam net als de filosofie uit de
koker van de serpent. De naam Poseidon was misschien een verbastering van Poseidan.

De Sheol

Kort na zijn toespraak overleed Jacob (Genesis 49:33). Net als Abel kwam hij in de Sheol terecht. Deze
Sheol werd al eerder het ongeziene genoemd (Genesis 4:31). We komen er geen water in tegen zoals in de
Afgrond (Genesis 7:11; 8:2). De Sheol is iets wat we niet kunnen zien. Eigenlijk is de Sheol de perfecte
definitie van “niets”. Het was Jozef die Jacob in een kist begroef in het veld van Mach-Pelach in Kanaän.
Hier lagen ook Abraham en Izaak begraven (Genesis 50:7, 13). Het was een rare tegenstelling met Genesis
37:35 toen Jacob rouwde om het verlies van deze zelfde zoon Jozef. Hij wilde toen bij hem in de Sheol zijn.
Nu was hij zelf in de Sheol terechtgekomen en was het nota bene zijn zoon Jozef die hem zou begraven.
Volgens mij is Genesis 37:35 de eerste vers waarin de Sheol (Grieks: Hades) met toenaam genoemd wordt.
In  Genesis 4:8 sloeg Kaïn,  Abel  dood. Maar we weten in deze vers nog niet  precies waar Abel  in was
terechtgekomen. Kaïn wist dit ook niet. We weten nog steeds niet wat voor plek dit is, maar we weten wel
dat  dit  dodenrijk  “Sheol”  heet  en dat  er  niet  veel  zinnigs  in  gebeurt,  anders  dan dat  de  doden bij  hun
voorouders liggen.

Jozef sterft

In Genesis 50:26 stierf ook Jozef. Ook hij werd bij zijn voorouders begraven. Dit deed Jozua later (Exodus
13:19; Jozua 24:32). Voor archeologische opgravingen met betrekking tot de periode van Jozef tot Mozes in
Egypte, verwijs ik u naar de DVD van Timothy P. Mahoney, A Filmmakers Journey. Patterns of Evidence:
Exodus (2014). Het is een goede documentaire maar de geschiedenissen van Jozef en Exodus lopen wel door
elkaar in de film. Ook mis ik in de documentaire de slag naar dat geweldige boek van Gary M. Matheny,
Exodus, The Route, Sea Crossing, God's Mountain. (2011, USA: Xulon).

Ouderdom van Genesis

Met de dood van Jozef zijn we aan het einde van Genesis gekomen. Het scheppingsverhaal begon bij Adam
en eindigde bij Jozef. In het midden van Genesis stond de persoon van Abraham die Egypte introk. Ging het
voor de Zondvloed nog over het Land van Eden en het Land van Nod; na de vloed dook opeens Egypte met
zijn farao op. Veel mensen menen dat we de oudste boeken in India of China moeten zoeken en zeker niet in
de Bijbel. Waar ze dit op baseren, is me een raadsel. De manuscripten die Mozes later samenstelde waren
zeer oud. Genesis 1 tot en met 11 bevatten Babylonische woorden. Daarna duiken er Egyptische woorden in
Genesis op (Wiseman, 2004, p. 71). Mozes gaf steden in Genesis nieuwe namen omdat de oude namen niet
meer bekend waren (Genesis 14 in Wiseman, 2004, p. 71, 74). De colofon aan het einde van een Toledot in
plaats van aan het begin ervan, duidde op een zeer oude datering ervan (Wiseman, 2004, p. 78). De eerste
toledot van Genesis is echter  zeer oud. Er bestonden nog geen ‘legenden’,  ‘mythen’,  ‘filosofie’ of zelfs
‘nationalisme’ (Wiseman, 2004, p. 89). Dit geldt wel voor alle mythen en legenden (Wiseman, 2004, p. 89).
Ook de tweede toledot van Genesis die tot 5:2 loopt is zeer oud en gespeend van zaken die we in mythen en
legenden  tegenkomen  (Wiseman,  2004,  p.  90).  Laten  we  dus  afstappen  van  de  gedachte  dat  Genesis
gekopieerd was van de mythe. Het was juist andersom. De eerste christenen geloofden ook dat Genesis door
Mozes was samengesteld (Wiseman, 2004, p. 110). Het was Spinoza die meende dat de hele Pentateuch,
inclusief Genesis door Ezra geschreven was (Wiseman, 2004, p. 110). Boe, Spinoza! Ik heb liever spinazie.
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Abydos

Als de tempel van Seti I in Abydos inderdaad reliëfs van Jozef en Farao toont (Yahuda, 1935, p. 11, 13), dan
komen we in raar vaarwater terecht. Het eerste dat aan de tempel opvalt is dat deze modern oogt. De strakke
bouwstijl kon uit onze tijd komen en een voorloper van de Bauhaus stijl zijn. Op een reliëf in dit complex is
de godin Sekhmet te zien. Plaag zes van de latere Exodus (builen) was tegen haar en Isis gericht (Stauder,
2013, p. 7). We weten inmiddels dat Sekhmet en Isis maskers van elkaar waren.

Trouwens…

In deze tempel zijn wat obscure hiërogliefen te zien die hedendaagse machines tonen. Als u Abydos Glyphs
googelt, ziet u wat ik bedoel. Het meest herkenbaar is een voertuig dat op een helikopter lijkt. Maar er is een
hap uitgenomen en de onderkant ontbreekt. Wat we op deze afbeelding zien, zijn moderne machines die
echter afwijken van onze moderne machines. Ze zijn obscuur. Rechtsonder is een voertuig zichtbaar dat zo
uit een Star Wars film kon komen. Ik denk dat deze hiëroglyfen met visioenen over de Eindtijd te maken
hebben. Ze zijn dus geen relikwieën van een vroegere Egyptische beschaving. Door de eeuwen heen zagen
mensen ze vliegen en werden deze objecten ook in de kunst vastgelegd (Shah, z.d.). In 2015 werd een ufo bij
de zon gespot. Deze leek op één van de voertuigen die in de hiëroglyfen getoond worden (SOHO/LASCO
C3, 2015). Of gaat het hier om een uit de hand gelopen pixel? Het oordeel is aan de lezer. Kreeg Plato een
soortgelijk visioen? Ik denk van wel. Op dit moment wil ik het thema ufo’s nog even in de wachtrij zetten.
Maar het ijs is wel gebroken. De Abydos hiëroglyfen stammen net als de tempel van Seti I waarschijnlijk uit
de tijd van Jozef. Seti I ondernam ook ‘een veldtocht naar Kanaän’. Deze veldtocht is afgebeeld ‘op de
muren van de Karnak-tempel in Luxor’ (Kitchen & Malamat in Van der Land, 2008, p. 138).
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Job

We herinneren ons de serpent in Eden nog wel. Tussen Jozef en de Exodus plaats ik het boek Job, waarin
deze serpent weer opduikt. Om te beginnen, wie was Job precies? We kennen hem als de kerel die dankzij
satan allerlei onheil voor de kiezen kreeg. En toch bleef hij God trouw. Job was een persoon van status (Job:
1:1-3; 29:2, 7-9, 21-24 in Gibson, 2011, p. 62). Laat me nog een gok wagen: In  Genesis 36:33 werd ene
Jobab genoemd die koning van Edom werd (Gibson, 2011, p. 61). Mijn suggestie is dat Job deze koning
Jobab was. Dan Gibson kwam tot dezelfde conclusie (Gibson, 2011, p. 64). Dan was Edom dus Uz, het land
van Job (Klaagliederen 4:21 in Gibson, 2011, p. 63). In Genesis 36:4 werd de eerste zoon van Ezau genoemd
die Elifaz heette terwijl in  Job 4:1 ook een Elifaz genoemd werd. Als beide Elifazzen dezelfde personen
waren dan leefde Job dus in de tijd na Ezau (Gibson, 2011, p. 64). Deze Elifaz in Job was al flink op leeftijd
(Job 15:10). In  Genesis 36:11 werd Teman genoemd die een zoon van Elifaz was. Elifaz werd ook een
Temaniet genoemd (Job 4:1) (Gibson, 2011, p. 64). Koning Jobab was een zoon van Zera (Genesis 36:33).
Deze Zerah was een zoon van Ezau (Genesis 36:13). Als dit verhaal klopt dan was Jobab, alias Job een
kleinzoon van Ezau. Uit Elifaz en Timna werd bovendien Amalek geboren (Genesis 36:12). Zijn volk zou de
nakomelingen van Jacob voortaan stalken. Jobab had dus grillige voorouders en desondanks werd hij toch
rechtvaardig genoemd. Jobab wordt  ook genoemd in  1 Kronieken 1:44. Waarschijnlijk gebruikte Job als
eerste  paarden  voor  oorlogsvoering  (Job 39:18-25).  In  dat  geval  zitten  we  dichtbij  Atlantis.  Dan  moet
Atlantis iets met Edom te maken hebben. Job leefde dus in de schimmige periode tussen Jozef en Mozes. We
weten niet zoveel van deze periode maar het boek Job kan ons hier meer uitsluitsel over geven. In Job 30:1
worden honden voor het eerst herders van de kudde genoemd. Mogelijk waren honden in deze tijd voor het
eerst huisdieren.

Satan

Maar wie was de tegenspeler van God die Job op de proef wilde stellen (Job 1:6-12)? En had hij niet iets
beters te doen? Net als de Filistijnse afgod Dagon was hij hetzelfde wezen als de serpent in Genesis 3. Zijn
naam werd voor het eerst in  1 Kronieken 21:1 genoemd. Veel gelovigen menen dat deze Satan in een ver
verleden Lucifer heette. Volgens deze overlevering viel Lucifer van zijn voetstuk en werd hij Satan. Maar
Jezus openbaarde aan ons dat Satan direct als een moordenaar en leugenaar geschapen was (Johannes 8:44).
In  Lucas 10:18  vergeleek  Jezus  hem met  de  bliksem.  In  deze  bliksem herkennen  we  de  drietand  van
Poseidon. In Job 2 komen we opnieuw de Zonen van God tegen, evenals satan. Deze satan was een echte
stalker. Hij kon er niet genoeg van krijgen om Job te treiteren. Had hij niets beters te doen? Niettemin lezen
we ook dat hij hiervoor toestemming van God nodig had. In Job 26:13 staat dat Gods hand de vluchtende
slang schiep. Satan bleef zelf achter de schermen terwijl hij wel in staat was om Jobs leven te verwoesten.
Als satan dit bij Job kon doen dan kan hij dit ook bij onze politici doen. Hij kon achter de schermen een plan
uitwerken dat  tot  de Holocaust  leidde.  In  Job 38:7 komen we nog een ander collectief  tegen.  Opnieuw
worden hier de Bni'Elohim, Zonen van God genoemd. Daarnaast worden ook de Morgensterren genoemd.
Wat voor wezens zij waren, is niet duidelijk. Ze waren lichtbrengers maar daarmee weten we nog niet veel.
Ze juichten toen God de hemel en aarde grondvestte. Dit doet ons ook weer denken aan Job 26:11 toen de
hemelpilaren schudden bij het scheiden van land en zee. In Psalm 148:1-5 werden de morgensterren indirect
genoemd. Dan is het Jezus Die in Openbaring 2:28 en 22:16 de Morgenster genoemd wordt. Het probleem is
echter dat Satan zich in onze tijd ook voordoet als een engel van Licht (2 Korinthe 11:14) met een antichrist
geest  die  we  in  onze  tijd  misschien  in  de  duurzaamheidshype  en  bij  de  klimaatactivisten  tegenkomen.
Tenslotte wordt de planeet Venus ook een Morgenster genoemd.

Land van Duisternis

In Job 7:21 staat iets over ‘neerliggen op de grond’, gevolgd door ‘ik ben er niet’ (NHEB, vert.). Dit doet
denken aan Genesis 3:19 waarin God zegt dat de mens terugkeert naar het stof van de aarde. In Job 10:21
werd het  Land van Duisternis genoemd.  Dit  land werd ook de schaduw van de dood genoemd en was
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uiteraard de Sheol. Was dit land tevens Atlantis dat het eiland van de Maangodin Athena was? Want waar lag
dit land? In  Job 14:12 lezen we opnieuw over een man die gaat liggen en niet meer opstaat voordat de
hemelen verdwenen zijn. Hij zal dus blijkbaar wel opstaan als de hemel van de vierde aion verdwenen is om
vervolgens geoordeeld te worden.

Refaïm

We noemden Job 26:5-6 al. Deze vers is lastig te vertalen. De Refaïm worden genoemd die onder de zee
‘tabernakelen’ (Schriftwoord, vert.). In de Scripture4all vertaling staat het woord “Sheol”. Dit is dus het
dodenrijk. Maar de naam van Abaddon in vers 6 verwijst weer naar Openbaring 9. Mogelijk wordt er hier
een combinatie van de Afgrond en de Sheol bedoeld. Ook konden de Refaïm volgens mij gewoon sterven.

IJstijd

Wat weinig gelovigen weten, is dat Job één van de eerste profeten was. In Job 38:22-23 wordt er voor de
Eindtijd een dik pak sneeuw voorspeld. De Eindtijd gaat dus gepaard met een korte ijstijd. Hoe ik dit met
Openbaring 16:8-9 moet rijmen, weet ik op dit moment niet. Volgens deze passage wordt het juist heel erg
warm op aarde. Job kon deze dingen alleen opschrijven, als hij wist wat een ijstijd was. Hij was duidelijk
bekend met grote hoeveelheden sneeuw en ijs. Mogelijk was er in zijn tijd ook een kleine ijstijd gaande als
stuiptrekking van de Zondvloed.

Getuigen van een ijstijd

Het boek Job levert ons een aantal ooggetuigenverslagen van de klimatologische rampen op die de wereld in
zijn dagen teisterden. Er kwamen nogal wat ijs, sneeuw en hagel in voor (Job 1:19; 12:24-25; 14:18-19;
15:28; 24:7-8; 30:3-8; 37:9-12; 38:29-30).  Job 30:3-8 suggereert dat de generatie van Job met een enorme
ramp te maken had gehad. Er worden tornado’s in genoemd die de huizen verwoestten. In Job 24:7-8 wordt
de dakloosheid genoemd van de mensen die door de natuurrampen ontheemd waren geraakt. Wij noemen
hen onterecht grotbewoners. Waar moesten ze anders schuilen? Het klimaat was door de Zondvloed duidelijk
ontregeld geraakt. De poolkappen zijn hier een gevolg van. En het water van de Zondvloed dat in de dalen
tussen de bergen terechtkwam, veranderde in gletsjers. Blijkbaar kwam deze ijstijd zo snel dat de mammoets
met vers eten in de maag ter plekke bevroren (Rehwinkel, 2013, p. 125). Dit betekent dat ze na de Zondvloed
nog leefden en zelfs al tot in Siberië waren doorgedrongen, voordat de ijstijd genadeloos toesloeg. In de
gletsjers waren bovendien fossielen aangetroffen die nog intact waren (Rehwinkel, 2013, p. 169). Waren ze
door het water over een grote afstand versleept, dan waren de fossielen vermalen geweest. De mensen die in
deze periode leefden, werden enorm opgejaagd door zowel de klimaatsverandering als door het feit dat hun
huizen verwoest  waren.  Zelfs in deze barre omstandigheden werd het  boek  Job geschreven.  Wij  mogen
medelijden met deze ontwortelde grotbewoners hebben, de Bijbel draait het om. In Hebreeën 11:37-38 staat
dat er een groep was die in grotten leefde en zich met schapenvachten kleedde. Ze werden opgejaagd en door
midden gezaagd. “De wereld was te min voor hen.” De mensen die in huizen woonden, zaagden de mensen
die in grotten woonden dus in stukken. Zo vergaat het pechvogels meestal: ze krijgen vaak een trap achterna,
zeker als ze ook nog tot het volk van God behoren.

Neanderthalers

Er zijn wat misverstanden over de Neanderthaler en Homo Erectus. Mogelijk waren zij geen aapmensen
maar  gewone  mensen  met  afwijkende  schedels  en  postuur.  Ze  leken  misschien  op  de  Australische
Aboriginals en waren in dat geval nazaten van Cham. Ik kon zo gauw geen bevestiging voor mijn bewering
vinden maar in The Guardian staat wel dat de Neanderthalers menselijker waren dan we denken (Sample,
2014).

Behemot

In Genesis 1:21 werden de grootste monsters genoemd. We hadden al geopperd dat dit de dinosauriërs en
mammoeten waren. God liet hun fossielen na om van hun bestaan te getuigen. In Job 40:15 wordt een beest
genoemd dat Behemot heette. Hij verschool zich in het riet en ging ter verkoeling onder de lotus liggen. Hij
boog zijn staart als een ceder en zijn ribben waren als van ijzer. Dit was zeker een krachtig wezen en de
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verleiding is groot om aan een Brontosaurus te denken. Een olifant heeft geen staart die op een ceder lijkt.
Deze Behemot werd pas in Job 40 genoemd. Als Job inderdaad in de tijd tussen Jozef en Mozes leefde dan
leefde de dinosaurus dus ook nog steeds. God was duidelijk trots op deze geweldenaren waarvan de jonge
exemplaren in de Ark mee waren gekomen.  

Leviathan

In Genesis 1:21 werd al een toespeling gemaakt op monsters die in het water leefden. In Job 41:1 wordt een
zeemonster genoemd met de bijnaam “draak”. Draken bestonden dus wel degelijk maar we moesten ze wel
goed definiëren. In  Psalm 74:14,  Job 3:8;  41:1 en  Psalm 104:26  wordt  het  beest ‘Leviathan’ genoemd
(NHEB, vert.,  Mitchell  & Harness, 2008; Scripture4all  vert.).  In  Openbaring 13:11 krijgt hij  de Griekse
naam “Drakon” (NHEB, vert., Mitchell & Harness, 2008; Scripture4all vert.). Zoals God trots was op de
Behemot, zo waarschuwde Hij in Job 41:1 voor Leviathan. Moderne theologen meenden dat deze Leviathan
een krokodil was. Nu zijn krokodillen ook rotbeesten maar niet zodanig dat God ons ervoor waarschuwt.
Inderdaad heeft iedere dierentuin een waarschuwingsbord bij de krokodillenvijver hangen: “spring niet in de
vijver!” (Sommigen deden het toch…). Maar om nu zo'n waarschuwing in de Bijbel op te nemen gaat wel
ver. In dat geval hoeven de meeste mensen zich niet druk te maken omdat er in het IJsselmeer nu eenmaal
geen krokodillen leven en in de Waddenzee evenmin. Het is duidelijk dat Job het in Job 41:1 over de vijand
van God had die we in  Genesis 3 ook al tegenkwamen. In  Psalm 74:14 staat dat Christus deze draak in
stukken zal slaan. In Openbaring 12:3 wordt de draak het monster met veel koppen genoemd.

Draak

Het Hebreeuwse woord “tannim” voor draak werd vaak vertaald met diepte of zee. In Maleachi 1:3 wordt
het woord vertaald met jakhals (Mitchell & Harness, 2008, NHEB, vert.) en in Genesis 1:21 met monsters of
draken (Scripture4all, vert.). In  Jesaja 27:1 komen we het woord ‘Leviathan’ twee keer tegen. Hier slaat
Leviathan misschien op Assyrië en Babel,  gevolgd door het monster dat op Egypte slaat (De  Koning &
Jonathan, 2014-a, p. 295).

Atlantis

We kunnen Atlantis nergens voor de kust van Gibraltar lokaliseren. Hoe dichter we echter bij Babel komen,
hoe meer Atlantis symbolen we tegenkomen. Kan het zijn dat de serpent in Eden, alias de tegenstander, alias
satan ons op een verkeerd been zette? Poseidon had alle trekken van deze tegenstander. En als de mythische
val van Lucifer verkeerd uitgelegd was, dan moeten we misschien door een andere bril naar Atlantis kijken?
Atlantis leek zowel op het Land van Duisternis in Job 10:21 als op de draak in Psalm 74:14; 104:26, Job 3:8;
41:1 en Psalm 104:26. Tenslotte leek Atlantis op de vreemde combinatie van de Sheol en de Afgrond in Job
26:5-6.
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Exodus

In Genesis 15:13-14 openbaarde Yhwh al aan Abraham dat zijn nakomelingen 400 jaar slaven zouden zijn in
een vreemd land waar ze ook weer uit weg zouden trekken. Maar de ware slavernij begon al 30 jaar eerder.
Voor dit zeer ingewikkelde verhaal verwijs ik u naar de studie hierover op de website van Goedbericht (Piet,
2015-h). Abraham hoorde 30 jaar voor de geboorte van Izaak dat hij een zoon zou krijgen uit wie ooit de
Messias voort zou komen (Galaten 3:16) (Piet, 2015-h). De verdrukking begon toen al omdat hij nog een tijd
op Filistijns gebied leefde. Toen Izaak 60 jaar oud was, werd Jakob geboren in 2160 na Adam (Genesis
25:26) (Piet, 2015-h). Toen Jacob 130 jaar was trok hij met zijn familie naar Egypte waar Jozef en Farao hem
opwachtten. (Genesis 47:9). Dit was in het jaar 2290 na Adam. De Israëlieten waren dus 210 en geen 400
jaar in Egypte (Piet, 2015-h). De slavernij was daarvoor al begonnen. Egypte had als stamvader Mizraïm die
in Genesis 10:6, 13; 50:11; 1 Kronieken 1:8, 11 genoemd wordt. Hij was een zoon van Cham van wie ook de
Afrikanen en Chinezen afstamden. Volgens Drs. J.G. Van der Land werd met de 400 jaar in Genesis 15:13
‘vreemdelingschap’ bedoeld (Van der Land, 2008, p. 66). Dit vreemdelingschap had vier generaties geduurd
(Genesis 15:16). Als we de 210 jaar in Egypte aanhouden dan besloeg een generatie vijftig jaar.

Mozes

We zijn in de tijd van Mozes aangekomen. Tussen de geboorte van Izaak, toen Abraham honderd jaar was en
de uittocht zaten vierhonderd jaar. Vanaf de geboorte van Abraham tot aan de Exodus duurde 500 jaar (Piet,
2015-h). Toen Mozes geboren werd, was er een Farao in Egypte die nooit van Jozef gehoord had (Exodus
1:8). Dit was al een slecht voorteken. Hij had zijn “huiswerk” niet gedaan als het om de geschiedenis van
Egypte ging. Mogelijk kwam deze Farao van elders? Hij heette Ramses (Exodus 1:11; Exodus 12:37; Numeri
33:3). Of dit zijn naam of een titel was weten we niet. Wel weten we dat Ramses naar de afgod Ra verwees
(Schriftwoord.nl uitleg bij Exodus 1:11). Farao was de zoon van de zonnegod Ra (studie van Klaas Goverts,
Romeinen brief 70D-36). zoals Jezus de Zoon van de God van Hemel en Aarde was. Marduk was ook een
zonnegod. Ra was een Egyptisch masker van hem. De naam Ra herkennen we ook in de naam van de draak
Rahab die in Psalm 87:4 genoemd werd. Niet voor niets slaat de draak in Jesaja 30:7 op Egypte. Mogelijk
was deze nieuwe Farao, Amenhotep II (Van der Land, 2008, p. 61). Als de Exodus 500 jaar na de geboorte
van Abraham plaatsvond, dan was Mozes zelf 420 jaar na Abraham geboren (Exodus 7:7) en 130 jaar nadat
Jacob zich in Egypte bij Jozef voegde. Tussen de laatste levensjaren van Jozef en de geboorte van Mozes zat
dus 130 jaar. God had opnieuw een wonder aan de Israëlieten gedaan door het volk enorm groot te maken
(Exodus 1:7). Farao beschouwde dit als een bedreiging, temeer omdat er ook andere vijandige volksstammen
in omloop waren. Die andere volken (Hyksos en Filistijnen?) konden samen met de Israëlieten zomaar in
opstand komen. Farao besloot daarop alle Joodse jongens die geboren werden om zeep te helpen (Exodus
1:16). Dan was er Mozes. Hij was één van de hoofdrolspelers in de Bijbel en kwam via een ingewikkelde
constructie aan het Hof van Farao terecht. Na zijn geboorte had zijn zus Miriam hem in een mand in het riet
gelegd om hem te behoeden voor de kindermoorden van Farao. Of dit riet papyrus of echt riet was, laat ik
even in het midden. In elk geval werd Mozes uitgerekend door de dochter van Farao gevonden. Miriam zag
dit en papte het met de dochter van Farao aan. Ze stelde de dochter een goede vroedvrouw voor. Deze
vroedvrouw was uiteraard haar moeder die tevens de moeder van Mozes was. Zo gebeurde het dat Mozes'
geboorte door het zoveelste wonder van God een opwaardering kreeg. Hij werd door zijn eigen moeder
opgevoed en leerde de geschiedenis van zijn volk kennen. Tegelijk kreeg hij  aan het hof van Farao een
elitaire opvoeding en maakte hij kennis met de Egyptische wetenschappen, bouwkunde en krijgskunst. Hij
zal  ook  kennis  hebben  gehad  van  de  Egyptische  ‘literatuur’ en  ‘schrijfkunst’ (Wiseman,  2004,  p.  98).
Stefanus bevestigde in Handelingen 7:21-22 dat Mozes in alle wijsheid van Egypte was ingewijd. Hij was
het die Genesis afrondde en de eerste vijf boeken van de Tenach (Pentateuch) samenstelde (Exodus 24:4). In
Deuteronomium en  Exodus staat  regelmatig  de  passage  ‘Mozes  zegt...’ (Wiseman,  2004,  p.  98).  Maar
eindredactie of niet; de Israëlieten kregen het voor het eerst als volk zwaar te verduren. Vanaf Jacob was het
volk Israël een eenheid. Een dikke eeuw later werd het volk op een verschrikkelijke manier ontgroend. Deze
ontgroening was de slavernij in Egypte. Terwijl Mozes een elitair leventje aan het hof van Farao leidde, werd
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zijn volk onderdrukt. Ook God had dit gezien (Exodus 3:9). God had deze slavernij zelf in scene gezet. Hij
zou Zijn volk ook weer uit de slavernij uitleiden.

Tichelstenen

Laten we bij het begin beginnen. In  Exodus 1:14 en 5:7 doken de tichelstenen weer op. We waren ze al
eerder tegengekomen toen de Migdol in Babel gebouwd werd (Genesis 11). We hadden gezegd dat deze
Migdol  een  ziggoerat  was.  In  Egypte  werden ‘tichelstenen’ gebruikt  voor  ‘het  bouwen  van  huizen’ en
regeringsgebouwen’ (Van der Valk, 1930, p. 161). Voor de piramiden werden ‘graniet’ en ‘basalt’ gebruikt
(Van der Valk, 1930, p. 161). Desalniettemin denk ik dat er toch tichelstenen voor de bouw van de piramiden
gebruikt werden. In Exodus 5:7 lezen we dat de Israëlieten hun eigen stro moesten zoeken. Maar ze moesten
tegelijk ook hun quota halen, ook al moest het stro uit Zimbabwe of Oldenzaal komen (Exodus 5:8). Het was
duidelijk dat Farao het de Israëlieten zo moeilijk mogelijk maakte. Bekend is dat er in deze periode ook een
staking was (Yahuda, 1935, p. 79). Stakingen kwamen dus al in de tijd van Mozes voor. Waarschijnlijk
werden Mozes en Aäron er ook van beschuldigd dat ze een staking wilden leiden (Yahuda, 1935, p. 79). Wat
ik voor nu parkeren wil is de optie dat de Israëlieten de piramiden en de sfinx bouwden. In de tijd van Jozef
werden ze nog niet genoemd en ze moesten toch een keer gebouwd worden. Net als Atlantis kwamen we ze
tot nu toe niet tegen in Genesis. Maar in Exodus dus wel. De latere Koning Salomo verwees in Prediker 4:1
naar deze boze werken die onder de zon verricht werden. Jezus noemde zichzelf in Mattheüs 12:42 groter
dan Salomo. Hij zal zeker van de piramiden gehoord hebben. Zijn kruisiging was een vervolg op de boze
werken die onder de zon gebeurden. Het kruis van Golgotha was de opvolger van de Grote piramide. Er zijn
ook Egyptische afbeeldingen bekend van de klus waarbij tichelstenen gemaakt werden (Van der Valk, 1930,
afbeelding p. 246). Deze tichelstenen waren gemaakt van ‘riviermodder’, ‘stukjes steen en gehakt stro’ (Van
der Valk, 1930, p. 246-247). Aangezien Farao het de Israëlieten zo moeilijk mogelijk maakte, hoeven we niet
te denken dat de “buitenaardsen” hen te hulp schoten. En ook niet dat de Israëlieten gebruik maakten van
moderne technieken. Er waren wel tovenaars als Jannes en Jambres (2 Timotheüs 3:8) en zelfs Nephilim in
de buurt. Maar het leek erop dat deze wezens ondanks hun bovennatuurlijke krachten de handen in de zakken
hielden  en  liever  toekeken  hoe  de  Israëlieten  zich  afbeulden.  De  piramiden  hadden  voorgangers  in  de
Migdols van Babel en Ur. Maar dat waren trappiramiden die bovendien in een heel ander gebied stonden. De
piramiden van Gizeh waren een nieuwe episode in de piramidebouw. In de tussentijd had Egypte al kennis
gemaakt met de wijsheid van Jozef. De architectuur had dus een grote vlucht genomen. Niettemin kan het
niet anders of het design van de drie piramiden van Gizeh had een bovennatuurlijke oorsprong. De Zonen
van God in Genesis 6 komen weer in beeld. Mogelijk was het design van de piramiden op een sjamanistische
manier doorgeseind aan de Egyptische tovenaars Jannes en Jambres (2 Timotheüs 3:8). Net zoals Noach ooit
het design voor de Ark van God doorkreeg (Genesis 6:14-16). Niet dat de tovenaars een poot uitstaken om de
Israëlieten te helpen bij  de bouw van deze piramiden (Elshout,  2018-m; Elshout  [phtaloblauw],  2018-n,
14:32).  Maar  misschien  zorgden  ze  wel  voor  het  ontwerp  ervan.  Waarom zijn  de  piramiden zo  groot?
Hiervoor zijn wellicht meer redenen aan te voeren. Farao wilde het  de Israëlieten allereerst zo moeilijk
mogelijk maken. Alleen al daarom moesten ze groot worden. Niettemin was de bouw van de piramiden
misschien minder spectaculair dan we denken. Op het internet staat een film van ene Wally Wallington. Hij
laat  zien  hoe  hij  met  simpele  methoden,  eigenhandig  Stonehenge  na  bouwde:
www.theforgottentechnology.com.

DDR

Een  Nederlandse  kennis  van  me  werd  ooit  uitgezonden  naar  de  DDR  waar  hij  meewerkte  aan  een
bouwproject. Zijn bedrijf nam modern materiaal mee maar de Oost-Duitse werknemers moesten het met
aftandse boren doen. Misschien verliep de bouw van de piramiden ook op die manier? Er waren technieken
voorhanden om de piramiden op een snelle manier te bouwen en er waren allerlei rare wezens in omloop die
konden toveren of oersterk waren. Niettemin moesten de Israëlieten de piramiden op de meest primitieve
manier bouwen. De Grote Piramide is dus een dubbel wonder. Bij het woord wereldwonder moeten we
overigens wel bedenken dat we met een satanisch geïnspireerd bouwwerk te maken hebben. Hier kom ik op
terug. Volgens de geschiedschrijver Herodotus had men ‘tien jaar nodig’ om de stenen te bewerken waarna
men in de volgende tien jaar de bouw voltooide (Wiseman, 2004, p. 36). De bouwmeesters hadden kennis
van ‘astronomie’ (en bouwkunst) die onze kennis evenaarde (Wiseman, 2004, p. 37). Volgens een andere
voetballer  die  Diodorus  heette,  werkten  er  ‘driehonderdduizend  mensen’ (slaven)  aan  de  bouw van  de
piramiden (Wiseman, 2004, p. 36). Er zijn ook papyrus rollen gevonden waarin de ‘Apiroe’ – Hebreeërs –
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genoemd werden (Alexander & Alexander, 2002, p. 156). Een aantal zaken uit  Exodus 5:7 wordt in deze
rollen genoemd zoals het ‘sjouwen’ van ‘stenen’, een ‘dagelijkse quotum stenen’ die gehaald moest worden
en zelfs werden de bijbehorende ‘ambtenaren’ genoemd (Alexander & Alexander, 2002, p. 156). In Thebe
zijn ‘werkschema’s’ gevonden (Alexander & Alexander, 2002, p. 156).

Controverse

Wie in de “scene” zit, kent Robert Bauval en Adrian Gilbert wel. Zij suggereerden dat de Grote Piramide van
Gizeh in 2450 voor Christus gebouwd was (Bauval & Gilbert, 1994, p. 192). Bijbels gezien komen we dan
precies honderd jaar voor de Zondvloed uit. Maar toen was er een andere aion. Waarschijnlijk was er wel
dezelfde hemel omdat we pas in  Openbaring 21:1 over de nieuwe en tweede hemel lezen. Voor de Vloed
werden er geen Migdols genoemd, zelfs niet voor Genesis 11:4 dat zich honderd jaar na de Vloed afspeelde.
Ter vergelijking: volgens Exodus werden de piramiden rond 1500 voor Christus gebouwd, of tenminste, 2500
jaar  na  de  schepping  van  Adam  (Piet,  2015-h).  Verder  zouden  de  drie  piramiden  van  Gizeh  met  de
compositie  van  de  drie  sterren  van  de  Orion  gordel  in  het  jaar  ‘10400’  tot  ‘10450’ voor  Christus
corresponderen (Bauval & Gilbert, 1994, p. 194, figuur 18). Als we 10400 jaar terug gaan in de tijd, zullen
we het spel  wel  eerlijk spelen. Dan moeten we onderscheid maken tussen de aionen. Als we de aionen
meerekenen loopt de theorie van Bauval en Gilbert spaak. In de tweede aion was er een andere ordening en
geen reden om piramiden te  bouwen.  Pas  in  Genesis 6  kwamen we de  buitenaardse  griezels  tegen.  In
principe was dit ook wat er in Plato’s Atlantis verhaal mis ging. De aionen ontbraken in het Atlantis epos.
Het zijn juist deze aionen die alles bepalend zijn voor ons onderzoek. Bovendien was de hele wereld van de
voortijd weggevaagd (2 Petrus 3:6). Om die reden dateren de piramiden per definitie van na de Zondvloed.
Wat de theorie van Bauval en Gilbert ons leert is dat “als” de tijd vanaf de schepping van de wereld lineair
voortging, de drie piramiden van Gizeh “dan” met de compositie van de Orion Gordel overeenkwamen in het
jaar 10400 voor Christus. Dan nog zitten we met een behoorlijk afgerond getal. Waarom was het niet het jaar
10401 of 10399 voor Christus? We zullen nog zien dat de Bijbelse chronologie veel preciezer is. Zo zat er op
de dag af duizend jaar tussen de Exodus uit Egypte en die uit Babylon.
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De tien plagen

Dat de Israëlieten in Egypte onderdrukt werden, was al erg genoeg. Maar er was nog iets, waar God zich geel
en groen aan ergerde. In Egypte werden volgens de piramideteksten tweeduizend goden aanbeden, hoewel
het Egyptische Dodenboek er ‘meer dan 450’ noemde (Wiseman, 2004, p. 137). In deze godenjungle zou de
God  van  de  Israëlieten  zich  openbaren  (Wiseman,  2004,  p.  137).  De  Israëlieten  wisten  dankzij  de
voorzegging van Jozef in Genesis 50:24 dat hun verblijf in Egypte tijdelijk was. Het moment was gekomen
waarop Yhwh Zijn volk uit Egypte zou leiden. Allereerst maakte God van de wandelstok van Mozes een
toverstok (Exodus 4). Als Mozes de stok op de grond gooide, werd hij een slang en als Mozes hem bij de
staart greep, werd hij weer een stok. Geloof ik dit? Ja. In Exodus 7 dook de hogepriester Aäron op die een
kompaan van Mozes werd. Later zou ook Jozua aan het duo worden toegevoegd. Yhwh verklaarde in Exodus
7 aan Mozes dat Hij wonderen en tekenen zou doen om Farao ervan te overtuigen dat Hij de God van hemel
en aarde was. En dat Farao de Israëlieten beter kon laten gaan. Vervolgens zorgde Yhwh voor een vreemde
dynamiek. Aan de ene kant deed Hij wonderen en tekenen in Egypte. Tegelijk verhardde Hij het hart van
Farao opdat deze de Israëlieten niet zou laten gaan (Exodus 4:21; 7:3). Deze passage wordt vaak ingebracht
tegen de aanhangers van de vrije wil. Farao wilde de Israëlieten niet laten gaan en hen het liefst uitmoorden.
Maar Yhwh gebruikte de Farao en diens koppigheid juist om Zijn plan voor de Exodus uit te voeren. Farao
ging tegen de wil van Yhwh in maar niet tegen Zijn  bedoeling. Een iets betere vertaling voor het woord
bedoeling is het woord “raad” (Piet, 2017-d). De joodse slaven hadden waarschijnlijk op een stille aftocht
gehoopt waarbij de aandacht van Farao verslapte. Ze waren zeker niet op het idee gekomen om door het
water  te  vluchten.  Ook  al  omdat  er  stakingen  waren  hadden  de  Israëlieten  op  een  Humanistische
vakbondstactiek gegokt  om de Farao van gedachten te  doen veranderen.  Maar  God had het  niet  zo op
vakbondstactieken.  Hij  stuurde liever tien plagen op Egypte  af  als  een waarschuwing aan Farao om de
Israëlieten vrij te laten. Wat een vreemde gang van zaken, nietwaar? De God die hemel en aarde geschapen
had, had met een vingerknip Farao weg kunnen vagen. Hij had Farao zelfs helemaal niet hoeven te scheppen.
Hij had in plaats daarvan een aardige, grappige, liefdevolle en thee drinkende Farao kunnen scheppen. Eentje
die met vlinders in zijn buik en met 25 soorten groene thee in zijn assortiment met de Israëlieten om de tafel
ging zitten. God had een farao kunnen scheppen die op een diepzinnige, filosofische, vrijzinnige manier met
de Israëlieten in discussie ging over de zin van het leven. Een vrijzinnige farao die ranja uit een rietje dronk
en dromerig  voor  zich  uit  staarde.  God had ook een Farao  kunnen scheppen die  de  hele  dag met  een
vlindernet rondliep en tussendoor alle poesjes aaide. Maar God besloot om deze episode in Zijn plan “ruig”
aan te pakken. Hij schiep een echte zak stront. Hij had een tiran over Zijn volk aangesteld en behandelde
hem ook zo, door plagen op hem af te sturen. Bovendien waren de tien plagen tegen de Egyptische afgoden
gericht.  En… Farao  was  immers  de  aardse  vertegenwoordiger  van  Horus  die  de  zoon  van  Osiris  was
(Stauder, 2013, p. 9). Ook werd Farao met Osiris zelf vergeleken (Stauder, 2013, p. 12). Mogelijk had zijn
boosaardigheid  daarmee  te  maken?  Ach  kijk,  Osiris  komt  in  beeld.  Hij  en  de  piramiden  waren  de
nieuwelingen in Egypte en waarschijnlijk twee handen op één buik. De tien plagen resoneerden zeker in
combinatie met Osiris met de tien koningen van Atlantis. Iemand anders die ook in beeld kwam was de
Sfinx, alias Baäl-Zafon. Hij verscheen in Caïro zomaar op het toneel zoals ooit de serpent in Genesis 3 de
Tuin van Eden binnen sloop.

De tien plagen

Plaag 1 was het veranderen van de Nijl in bloed (Exodus 7:14-25). Dit bloed deed aan het roodkleurige
orichalcum in de tempel van Poseidon op Atlantis  denken. Deze plaag was tegen allerhande Egyptische
afgoden gericht maar zeker ook tegen Osiris, die de god van de ‘vegetatie’ was (Stauder, 2013, p. 3). De
tiende plaag betrof het doden van de eerstgeboren baby’s. Deze plaag was gericht tegen Farao die zo nodig
een vertegenwoordiger van Osiris was (Stauder, 2013, p. 12). Zodoende was deze plaag ook tegen Osiris en
Isis gericht (Stauder, 2013, p. 12). De plagen begonnen dus met een gericht tegen Osiris en eindigden ook bij
hem. Osiris leek Babel wel.
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Verwoesting graanoogst

Plaag 7 was hagel en verwoestte de graanoogst (Exodus 9:24). Deze plaag was onder andere gericht tegen de
afgoden, Isis, Horus, Seti en Nepri die de graangod was (Stauder, 2013, p. 9). Hagel was niet of nauwelijks
bekend in Egypte. Deze plaag bracht dus ook een psychologisch effect teweeg. In onze tijd is er een instituut
dat naar buitenaards leven zoekt en SETI heet. We zijn benieuwd of deze overeenkomsten toevallig zijn?
Want bij graan denken we aan graancirkels.

Duisternis

Plaag 9 was duisternis en tegen de afgoden Ra en Atum gericht (Exodus 10:21-29) (Stauder, 2013, p. 10).
Deze plaag 9 wordt wel eens met de vulkaanuitbarsting op het eiland Thera in verband gebracht. Thera is een
klein eiland boven Kreta. Het is dan één stap verder tot de ondergang van Atlantis. Maar de duisternis in
plaag negen was duidelijk een totale duisternis die leek op de duisternis in Openbaring 6:12. De Egyptenaren
konden geen hand voor ogen zien. De vulkaan op Thera heet Santorini en ligt iets van 880 kilometer van
Caïro verwijderd. Deze kon nooit een totale duisternis in Egypte veroorzaken. Het is bovendien maar de
vraag of de vulkaan precies tegelijk met plaag 9 explodeerde? De totale duisternis kwam echter over de
Egyptenaren en Farao. Waar de Israëlieten woonden was er licht (Exodus 10:23). Hier was duidelijk sprake
van  een  bovennatuurlijke  ingreep  om een  plaatselijke  totale  duisternis  in  Egypte  te  veroorzaken.  Deze
duisternis was net zo goed gemikt als  de aardbeving die Atlantis velde.  Een natuurverschijnsel kon een
dergelijke duisternis nooit veroorzaakt hebben. Het merkwaardige is dat er na deze plagen wel een andere
berg in de buurt was die begon te rommelen. Dit was de berg Horeb waarop Mozes een ontmoeting had
gehad met Yhwh (Deuteronomium 4:11; Exodus 19:16; 20:18:21). Als Yhwh Egypte had willen verduisteren
door een vulkaanuitbarsting dan had Hij wel de Horeb laten knallen. Bij een duisternis denken we ook aan de
Maangodin Athena. Plaag 9 was waarschijnlijk ook tegen Baäl-Tzafon, alias de sfinx gericht. Hij was de
broer van Athena alias Astarte.

Tovenarij

Mozes nam het tegen de tovenaars Jannes en Jambres op (2 Timotheüs 3:8). Maar vast en zeker broeide het
van de tovenaars in  Egypte.  Dit  lezen we in  Exodus 7:11.  Deze tovenaars  staken geen poot  uit  om de
Israëlieten te helpen. Ze leken de Israëlieten eerder tegen te werken.
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De Egyptische afgoden

Isis

Isis was de meest mysterieuze godin uit  de oudheid. Ze kwam uit Egypte. In de volksmond werd ze de
‘godin van tienduizend namen’ genoemd (Plutarchus in Stark, 2007, p. 101). Ik heb er geen moeite mee om
haar Athena te noemen. En ze was natuurlijk een kloon van Astarte, de godin van de Sidoniërs (1 Koningen
11:5). Haar vele namen resoneerden met de vele tempels die op Atlantis stonden (Plato, Jowett, vert. 1892,
Kritias 117). Tegelijk bleef ze vanaf de Exodus tot ver in de Romeinse tijd bij ons. En nog steeds kennen we
haar van het Vrijheidsbeeld in de haven van New York. Een replica staat aan de Seine in Parijs. Als ik Parisis
zeg, dan snapt u me. Ondanks haar vele namen leek het of ze een godin apart was in het goden pantheon.
Haar aanbidding neigde naar ‘monotheïsme’ (Stark, 2007, p. 101). Astarte was een zus en echtgenote van
Baäl  (Hislop  in  Woodrow,  1981,  p.  18).  Ze werd  ook de vrouw van de  Zee genoemd (Harper’s  Bible
Dictionary in Woodrow, 1981, p. 18). Bij de zee denken we natuurlijk aan Poseidon. In Babylon heette ze
Isjtar alias Semiramis. Haar symbool was de planeet Venus (Foryourfaith, 2011). Terwijl Venus zowel een
Morgen-, als Avondster is (Saggs, 1966, p. 334). In dit principe van een Avond en een morgenster herkennen
we het principe van dood en opstanding en van de Zuilen van Hercules. Zoals Isis in Babylon Sermiramis
heette  en  bij  Bel-Marduk hoorde,  zo  had  ze  zich  in  Egypte  en  Kanaän aangepast  aan  Baäl-Zafon.  Op
sommige afbeeldingen werd Isis staande tussen twee pilaren afgebeeld waarbij ze dan ook nog twee horens
heeft. Deze beide pilaren duidden op de ‘polariteit’ van de natuur (Hall, 1928, p. 114). De beide pilaren zijn
natuurlijk de Zuilen van Hercules en de beide horens zijn wellicht aanduidingen voor Babylon en Ninivé
(Hall, 1928, p. 136). Isis was de godin met de ‘duizend namen’ (Baily in Stark, 2007, p. 101). De Bijbelse
godin Astarte was één van haar namen. Ze was een maangodin maar in de vorm van het Vrijheidsbeeld in de
haven  van  New  York  draagt  ze  een  kroon  waarvan  de  zeven  stekels  zonnestralen  voorstellen.  In  die
hoedanigheid is ze ook een beetje een zonnegodin (Hall, 1928, p. 114). Deze Astarte was de godin van de
Sidoniërs (1 Koningen 11:5). Sidonia zullen we in excentrieke vormen tegenkomen in dit boek. Er was een
stad  Kydonia  op  Kreta  (thans  Chania)  (Knight,  z.j.).  En  er  is  een  Cydoniagebied  op  Mars  waarin  een
reusachtig gezicht  te  zien is.  Hierover  later  meer.  Ook anderen stelden Astarte  gelijk  aan Isis,  Fortuna,
Aphrodite, Cybele of Diana (Woodrow, 1981, p. 14-15). Ze was de vrouw van de Zee ( Harper’s Bible
Dictionary in Woodrow, 1981, p. 18). En ze was de vrouw van Baäl (Hislop in Woodrow, 1981, p. 18). Bij
een Vrouw van de Zee die bij Baäl hoort, denken we aan Poseidon. In deze context leek Poseidon op Baäl en
als we het over maskers hebben, kan het zo zijn dat Poseidon een masker van Baäl was. Deze zaken gaan we
uitzoeken. Ten onrechte werd deze koningin later met de moeder van Jezus in verband gebracht (Woodrow,
1981, p. 16).  Johannes Warneck schreef al  dat de demonen van de volken zich een weg naar de mythe
baanden  (Warneck  in  Sauer,  1940,  p.  93).  Heidense  levensbeschouwingen  en  religies  zijn  meer  dan
menselijke verzinsels. Ze zijn demonisch (Sauer, 1940, p. 93). Athena en Helena van Troje waren beiden
dochters van Zeus. Thematisch gezien waren ze dezelfde personages. Ze waren maskers van elkaar. Wat ze
beslist niet waren: mensen.

Osiris

Osiris was als de god van de onderwereld afgebeeld als een ‘stier’ die door ‘zeven koeien’ begeleid werd
(Morris, 2009, p. 576). Deze stier doet ons aan de Minotaurus van Kreta denken. En aan Marduk, die het
‘stier-kalf (van) de zon’ genoemd werd (Black & Green, 2014, p. 128, par. Marduk). Osiris had dus iets met
Marduk te maken. Niet voor niets heette de oude stad Caïro later Babylon II (Matheny, 2011-a, p. 62, 83).
Verder is de oorsprong van Osiris een ingewikkelde.  Op de zogenaamde  Turijn Papyrus staan lijsten met
Egyptische koningen en afgoden. In deze Papyrus werd Osiris ook Ausar genoemd. Dan is er de zogenaamde
“Palermo Steen” waarin ook ‘Ausar’ genoemd werd. Deze steen was in Egypte gevonden maar ligt thans in
een museum in Palermo. En zo komen we ergens. Dan was er de schrijver Firas Al-Sawah die in zijn boek
First Adventure of the Mind, Ausar een Amoritische afgod noemde (Al-Sawa in Fatuhi, 2012, p. 136). Ausar
zou voor de Amorieten bovendien een kopie van Marduk zijn (Al-Sawa in Fatuhi, 2012, p. 136). In 1 Samuël
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7:14 wordt de indruk gewekt dat deze Amorieten identiek aan de Filistijnen waren. Ausar zou dan identiek
zijn aan de afgod Dagon. Dus wie was Ausar? Hiervoor moeten we naar Assyrië. (Jawel) Babylon lag aan de
Eufraat terwijl Assyrië aan de Tigris lag. De hoofdstad van Assyrië was Ninivé waar de hekserij ontstond
(Nahum 3:4). Maar de afgod Assur was aan een gelijknamige stad, Assur in Assyrië verbonden. Hij werd
zelfs de ’personificatie’ van de stad genoemd (Black & Green, 2014, p. 37, par. Assur). Deze afgod Assur
was in Assyrië de vervanger van de Babylonische afgod Marduk (Black & Green, 2014, p. 177, par. Tiamat’s
creatures). Ook D.J. Wiseman noemde Ausar identiek aan Marduk (D.J. Wiseman, 2004, p. 71). En in tablet
7 van de Enoema Elisj lezen we dat Ansjaar alias Ausar dezelfde afgod als Marduk was (Enuma Elish, King,
vert. 1902). In tablet 5 lezen we dat Marduk de basis voor de andere afgoden schiep (Enuma Elish, King,
vert. 1902). Deze basis was natuurlijk Babylon. Maar Marduk was ook de blauwdruk voor andere afgoden
net zoals Jezus Christus de blauwdruk voor Adam was (en niet andersom). Marduk en Assur waren dus
identieke afgoden, of tenminste maskers van elkaar. Om de slag te maken naar ons onderzoek: was Atlas de
personificatie van Atlantis? Vast wel. Assur ‘Asari’ werd met zowel een berg als met Marduk, als met de
Eufraat  vergeleken  (Ebeling  in  Albright,  1919,  p.  176-177,  verzen  10-18).  Verderop  wordt  ‘Assur-bos’
genoemd (Albright, 1919, p. 178, vers 114). Dit doet ons denken aan de bossen op Atlantis (Plato, Jowett,
vert. 1892,  Kritias 117). Bij de Griekse stad Olympia lag het heilige ‘Altis’ bos (Olympia (stad), z.j.). Dit
was de moestuin van Zeus (Olympia (stad),  z.j.).  Altis  lijkt  op Atlas waarmee we in het  vaarwater van
Atlantis  terechtkomen.  Dan weer  wordt  er  gezegd dat  de  ‘nieuwe maan vanuit  het  Assur-bos opkwam’
(Albright, 1919, p. 178). Nanna (of Inanna) was de Maangod net zoals Athena van Atlantis een Maangodin
was. Nanna werd ook de ‘timmerman van de hemel’ genoemd (Albright, 1919, p. 178). Ook Odysseus was
een timmerman (Ilias 23.710-13 in Louden, 2011, p. 181). Volgens de traditie was Jezus ook een timmerman.
Waarschijnlijk was Hij eerder een aannemer. Verder was de Babylonische afgod ‘Sin’ ook een maangod
(Wiseman, 2004, p. 88). Bij een nieuwe maan denken we ook aan de islam.

Osiris werd ook Ausar of Asari genoemd (Laukens, 2015). De naam ‘Asari’ dook in tablet 7 van de Enoema
Elisj op waar hij ook weer Marduk genoemd werd (Enuma Elish: The Epic of Creation, King, vert. 1902). In
dezelfde tablet werden Asaru en Nibiru (Babylon?) genoemd. De oorsprong van Osiris zullen we dus zeker
in Assyrië en Babylon vinden. En Assur werd ook ‘Ansaar’ genoemd die ‘de vader van Anu’ was (Black &
Green, 2014, p. 38, par. Assur). De naam Ansaar duikt ook op in Soera 9:117. Deze Ansjaar is dus in feite
Osiris alias Marduk. In de naam Ansar lezen we ook de naam van de gevangenis ‘Saru’ waarin Jozef zat
(Yahuda in Yahuda, 1935, p. 5). Osiris had dus iets met een gevangenis te maken. Ik ken net genoeg Perzisch
om te snappen dat Sjar iets met “hoofd” te maken heeft. Osiris stond aan het hoofd van de goden. Net zoals
Jezus Christus  het  hoofd van zijn  lichaam is.  Dit  lichaam is de ecclesia.  Maar  Osiris  had iets  met  een
onderwereldse gevangenis te maken. Hierbij denken we opnieuw aan de Minotaurus die in een labyrint zat
opgesloten. Maar misschien denken we ook aan de Tehom in Genesis 1:2. In Spreuk 18 van het Egyptische
Dodenboek werd Osiris de leider van het westen genoemd (Geru, 2003). Hier lag Atlantis zodat we kunnen
zeggen dat Osiris dezelfde afgod als Poseidon was. Ansar was ook een islamitische stam uit de stad ‘Jathrib’
(Medina)  (Armstrong,  2006,  p.  98).  Ook  Maxime  Rodinson  noemde  Ansaar  de  ‘Helpers’ uit  Medina
(Rodinson, 2008, p. 266). Hun oorsprong had met Assur en dus Assyrië te maken. Deze afgod Ansjar alias
Assur was wat mij betreft een imitatie van de Bijbelse Assurs. Zowel Sem als Nimrod hadden een nazaat die
Assur heette (Genesis 10:11 en 10:22). Assyrië was blijkbaar samengesteld uit een mix van de beide nazaten.
Later werd Assur in de Bijbel ook Assyrië genoemd (Ezechiël 23:2,3,5,6,17;  Jesaja 10:6,7,13; 19:23-25;
Micha 5:6;  Jeremia 50:17-18;  Hosea 11:11). Volgens Amer Hanna-Fatuhi verliep de komst van Ausar in
Babylon in drie fasen. Eerst was er een Aziatische stam die Subartu heette, die de afgod Ausar meebracht
(Fatuhi, 2012, p. 138). Daarna namen de Mitanni en Hittieten Assur over. Assur kreeg het logo van ‘een
krijger in een gevleugelde lichtschijf’ (Fatuhi, 2012, p. 138). Tijdens de Sargon dynastie kreeg Assur een
‘gehoornde cap’ op, met het stiersymbool van ‘Anu en Enlil’ (Fatuhi, 2012, p. 138). De Achaemenieden
(Perzen) transformeerden Assur tot hun afgod, Ahura Mazda (Fatuhi, 2012, p. 139). Met opnieuw het logo
van de ‘gevleugelde schijf’. Inderdaad noemden de Perzen hun afgod Ahura Mazda, die dezelfde was als
Marduk, Jupiter en Zeus (Sauer, 1940, p. 208). Ik voeg Zafon aan dit rijtje toe. De afgod Ausar had tenslotte
een metgezel die Sherua heette (Saggs, 1966, p. 344). Deze naam leek niet alleen op de naam van het eiland
Scheria (Odyssee 6, Butler, vert. 1900). Maar ook leek de naam Sherua op de Bijbelse naam Seïr en het
woord Soera. Zoals gezegd klinken Ausar en Assur als “Arthur”, u weet wel de legendarische koning van het
eiland Avalon dat ook al op Atlantis leek. Avalon klonk bovendien als Babylon. Atura was het Chaldees voor
berg (Fatuhi, 2012, p. 147). Arthur was dan identiek aan Atlas. Ene Chevalier Emerys had ook al bedacht dat
Osiris en Ausar op de naam Arthur leken (Emerys, 2007, p. 23).
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Horus

Horus was volgens de overlevering de zoon van Isis en Osiris (Horus, z.d., kopje Horus het kind). Detail is
dat hij volgens de traditie in de ‘papyrusvelden’ was gebaard (Horus, z.d., kopje Horus het kind). Hiermee
leek hij op Mozes die in een biezen mand in het riet was gelegd. Riet en papyrus groeien niet in zout maar
wel in brak water. Moeten we hierbij aan de overstroomde Nijldelta denken? En hebben we hiermee een
verwijzing naar de echte route van de Exodus? We zullen zien. Voor ons onderzoek is het belangrijk dat het
“Oog van Horus” een belangrijk Egyptisch symbool was. Dit Oog van Horus was een afgeleide van het ‘Oog
van Ra’ (Oog van Horus, z.d.) en leek weer op het arendsoog van de heuvel van Babylon aan de Eufraat. Op
deze heuvel staat het vroegere paleis van Saddam Hoessein (Fotoznieba, 2014). Horus had dus met Babylon
te maken. Warempel lezen we in Zacharia 5:6 dat over Babylon gaat ook over een oog in de wereld.

Het Egyptische Dodenboek

Het Egyptische Dodenboek wordt ook ‘het boek van Toth’ genoemd (Van der Meer in Geru, 2003, p. 11). In
de naam Toth herkennen we het woord “Duat” voor de Egyptische onderwereld. De spreuken waren ervoor
bedoeld  om voor  de  ziel  na  de  dood  een  opstanding  te  ‘garanderen’ (Van  Haarlem,  2010,  p.  13).  De
overleden ziel moest hiertoe iedere dag een reis ‘door de Onderwereld’ maken (Van Haarlem, 2010, p. 13).
Deze reis doet ons denken aan de Nachtreis van Mohammed in Soera 17.1. En over welke onderwereld gaat
het  hier?  En hoezo leest  de  ziel  na  de  dood spreuken?  Ook Percy  J.  Wiseman schreef  dat  volgens dit
Dodenboek de religie in Egypte over het leven in een hiernamaals ging (Wiseman, 2004, p. 151). In Genesis
lezen we hier niets over (Wiseman, 2004, p. 151), afgezien van de metafoor in Genesis 4:10 waarin het bloed
van Abel tot God sprak. Ondanks het verblijf in Egypte was de leer van een hiernamaals nergens de Tenach
binnen gedrongen. Ook niet in het boek Exodus (Wiseman, 2004, p. 151). Dit pleit voor de authenticiteit van
de Tenach. Voor zover ik weet kwam het dodenrijk (Sheol/Hades) pas in het boek Prediker ter sprake. Dit
boek werd vijfhonderd jaar na de Exodus door koning Salomo geschreven. We zien een principe dat we bij
Paulus ook zien. Paulus ging direct na zijn bekering de woestijn in en niet naar Jeruzalem. Hij wilde niet de
indruk wekken dat zijn bekering met de oude kliek rond Jezus in Jeruzalem te maken had. In  Exodus liet
Mozes zich niet uit over het dodenrijk. Hij zou anders de indruk wekken dat hij door de Egyptische afgoderij
beïnvloed was.

In  het  Egyptische  Dodenboek wordt  de  nadruk  gelegd  op  de  ‘toestanden  van  het  bewustzijn  in  het
hiernamaals’ (Rutgers in Geru, 2003, p. 8). Dit roept bij mij veel vragen op: welk hiernamaals? En hoezo
heeft de ziel überhaupt een bewustzijn? Is het bewustzijn niet iets van de geest? Op de één of andere manier
zoeken deze zielen in het hiernamaals middels deze spreuken contact met de ‘hemelse machten’ (Rutgers in
het Egyptische Dodenboek, vert. Geru, 2003, p. 8). Bij hemelse machten denk ik aan de uitspraak van Paulus
hierover  in  Efeziërs 6:12.  Maar  hebben we in het  Egyptische  Dodenboek wel  met  menselijke  zielen  te
maken? Waarom zouden ze hemelse machten aanroepen? In Openbaring 9:1-2 zien we wel een omgekeerd
tafereel waarbij een hemelse boodschapper die Abaddon (Apollyon) heet, de boodschappers uit de Afgrond
roept. Deze Toth doet me aan Abaddon denken. Als dit dezelfde Afgrond is als die in Genesis 7:11 en 8:2 dan
zijn we  op een spoor.  Zijn de zielen in  de Egyptische onderwereld dus wel  zielen van mensen of  van
Titanische wezens? Ook Wallis Budge stelde vast dat de oude Egyptenaren zowel in een hiernamaals als een
opstanding uit de dood geloofden (Budge in Geru, 2003, p. 11). We zien hier hetzelfde verknipte principe als
dat we in de kerken tegenkomen: een geloof in zowel een hiernamaals als in een opstanding. Maar wat is het
nut  van  een  opstanding  als  er  al  een  hiernamaals  is?  Het  leven  in  het  hiernamaals  duurde  volgens  de
Egyptenaren zelfs ‘eeuwig’ of tenminste ‘miljoenen jaren’ (Budge in Geru, 2003, p. 11). Een stap verder en
we  zitten  dichtbij  een  eeuwige  hel,  dan  wel  bij  de  miljoenen jaren  van  de  evolutieleer.  We  zullen  dit
hiernamaals terugzien in de werken van Homeros. Uit de teksten van Wallis Budge, Osiris and the Egyptian
Resurrection en Tijdschrift  Bres, nr. 31, artikel ‘Symboliek van het Egyptische Dodenboek’ blijkt dat de
‘ziel’ de aardse ervaringen in het hiernamaals meeneemt (Van der Meer in Geru, 2003, p. 18). In de Bijbel is
het juist de geest die na de dood met alle aardse ervaringen naar God terugkeert. Over het verschil tussen ziel
en geest gaan we het nog hebben.

De Spreuken

De Bijbel heeft een boek dat Spreuken heet en het Egyptische Dodenboek heeft dit ook. Mijn suggestie is dat
de Spreuken in  het Egyptische Dodenboek alle onzin ter wereld uit de kast halen om een hiernamaals te
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verklaren. We lezen weer dronkenmanstaal die aan de wijnbeker van Babylon (Jeremia 51:7) doet denken. In
Spreuk 11 is de protagonist vanuit de ‘horizon’ opgetrokken tegen ‘de vijand’ (Geru, 2003). De ‘horizon’
werd hier bovendien gelijkgesteld aan het ‘dodenrijk’ (Geru, 2003, Spreuk 11). In een notendop hebben we
hier de legers van Atlantis voor ons die tegen Europa optrokken (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 108). In
Spreuk 17 wordt de Egyptische afgod ‘Iahes’ genoemd die de afgod ‘Min’ was (het Egyptische Dodenboek,
Geru, vert. 2003). We snappen nu waar de Titanische namen van Farao Menes en Koning Minos vandaan
kwamen. Zij waren klonen van Min. In Spreuk 18 noemde Osiris zich de ‘leider van het Westen’ (Geru,
2003). Bij een leider van het Westen denken we aan Poseidon van Atlantis. Het Westen was in de mythe de
verste uithoek van de ‘bekende wereld’ (Smith in Stark, 2007, p. 57-58). De cobra in Spreuk 34 doet aan de
cobra op het voorhoofd van de Sfinx denken (Matheny, 2011-a, p. 142). Deze Cobra was de equivalent van
de Python die in Handelingen 16:16 een meisje bezeten maakte. Volgens Spreuk 34 schitterde deze ‘Cobra’
als een ‘vlam’ ‘aan het voorhoofd van de Eeuwige’ (Geru, 2003). Deze Eeuwige was uiteraard de Sfinx.
Deze Sfinx had dus iets met de pythongeest in  Handelingen 16:16 te maken. Maar wie was deze Sfinx?
Hierover straks meer. In dezelfde Spreuk 42 lezen we meer wartaal. De protagonist, Osiris claimt dat hij
‘miljoenen jaren’ oud is.  Hij  noemt zich ‘gisteren’ (Geru,  2003).  Nu snappen we waar de miljoenen en
miljarden jaren van de evolutietheorie vandaan kwamen: uit de gnostiek. Het woord ‘duurzaamheid’ duikt
ook op in Spreuk 85 (Geru, 2003). Osiris was dus een ‘duurzame’ afgod. In Spreuk 64 zegt de verteller dat
hij  van ‘gisteren’, ‘de dageraad’ en ‘morgen’ is (Geru, 2003). We hebben hier het hele concept voor de
horizon bij elkaar. In Spreuk 79 worden het ‘Westen’, en de ‘troon die in de horizon is’ genoemd (Geru,
2003). Het is opnieuw een verwijzing naar Atlantis en de onderwereld. In Spreuk 87 noemt de protagonist
(Osiris) zich ‘een sata-slang’, wat maar één letter verschilt van Satan. In de Spreuken 117, 127 en 137a werd
Osiris nogmaals de ‘heer’ of ‘heerser’ ‘van het Westen’ of ‘leider der Westelijken’ genoemd, precies waar
Atlantis  aan de horizon lag (Geru,  2003).  De Egyptische onderwereld lag voorbij  de westelijke horizon
(Yahuda,  1935,  p.  166).  De  mythische  horizon  in  het  westen  was  de  overgang  tussen  aarde  en  hemel
(Yahuda,  1935,  p.  168).  En tevens was deze horizon een overgang naar de onderwereld en het  paradijs
(Yahuda, 1935, p. 168). We zien hier in een notendop het Atlantis epos ontstaan. Osiris was dus dezelfde
afgod als Poseidon! Bij een horizon denken we aan het ‘Grensland’ dat Egypte is. Mizraïm was de stamvader
van zowel de Filistijnen van Kreta als van de Egyptenaren (Genesis 10:13-14). In het Akkadisch (Babylon)
betekent ‘misru, grens’ (Van der Valk, 1930, p. 207). Egypte bestond uit  boven en beneden Egypte. Het
bestaat uit twee delen net zoals Mesopotamië tweestromenland genoemd werd. Bij twee delen denken we
ook aan de Zuilen van Hercules. Het is dus geen toeval dat in het Egyptische Dodenboek zo vaak naar de
horizon verwezen wordt en dat de afgod Horus de incarnatie hiervan was. Uit al deze intelligente wartaal
kunnen we het volgende zeven: Osiris was net als Ansjaar, Ausar en Minos de Heer van het Dodenrijk. Dit
dodenrijk had iets met de horizon in het Westen te maken. Dan zitten we weer bij  Psalm 50:1 waarin de
oostelijke en westelijke dimensies van Tzafon genoemd worden. In dit mysterieuze dodenrijk leefden (niet-
menselijke) wezens verder. In  Soera 53:7 wordt deze horizon ook genoemd. De  Koran en  het Egyptische
Dodenboek hebben misschien meer gemeen dan we denken. Bij spreuk 102 is een afbeelding van de ‘bark
van Re’ te  zien (Geru,  2003).  Deze bark voerde de zielen van overleden mensen naar  de onderwereld.
Opnieuw is hier de vraag: welke onderwereld? Wat mij betreft was deze “bark” het schip van Odysseus. En
de marine van Atlantis bestond ook uit deze barken (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 108; 115; 117; Timaeus
24). Ze voeren heen en weer tussen de onderwereld van Atlantis en de bovenwereld. De legers van Atlantis
bestonden dus uit zielen van overleden mensen. De onderwereld was opnieuw een mix van een gnostische
Sheol en de Tartarus. Bij een boot denk ik eerder aan de Tehom (Genesis 1:2), alias de Afgrond in Genesis
7:11 en 8:2 dan aan de Sheol. In Spreuk 141 werd ‘de dag van de Nieuwe Maan’ genoemd die met Osiris
verband houdt. Op deze dag begint ook de islamitische Ramadan.

Dodencultus

Ernst Hans Joseph Gombrich schreef zijn klassieker Eeuwige Schoonheid. De titel hoort eigenlijk Aionische
Schoonheid te zijn. Het boek werd op kunstacademies gebruikt en is volgens velen achterhaald. Toch noem
ik wat uit zijn boek. Meneer Gombrich wees op de Egyptische dodencultus. Als een farao overleed dan kreeg
hij een zelfportret in ‘onvergankelijk graniet’ mee in de tombe (Gombrich, 1967, p. 34). De ziel van de vorst
zou  zo  in  het  hiernamaals  voortleven.  In  het  Egyptisch  betekent  ‘beeldhouwer’:  ‘Hij-die-levend-houdt’
(Gombrich, 1967, p. 34). De Egyptenaren geloofden dus zeker in een hiernamaals waarin de ziel autonoom
voortleefde. Misschien had het verbod op het maken van gesneden beelden in Deuteronomium 5:8 hiermee te
maken?  Dit  Egyptische  hiernamaals  was  Plato’s  Atlantis  aan  de  westelijke  horizon  waar  ook  Plato’s
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beroemde Grot lag. Het was de westelijke dimensie van Tzafon en de plaats van de zonsondergang. Maar
waar was het begin, de zonsopgang? Moeten we hiervoor terug naar de Eufraat?

Zonsopgang en zonsondergang

Dat Osiris de Heer van de onderwereld in het westen was had ook te maken met de dood en opstanding. In
het westen ging immers de zon onder terwijl Babylon het Huis van de Rijzende Zon was waar de opstanding
het  daglicht  zag.  Zonsopgang en zonsondergang symboliseerden tevens leven en dood gevolgd door  de
opstanding. Ook Maarten Raven, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden noemt Osiris de
leider van het ‘dodenrijk’ dat op een ‘sfeervolle donkere ruimte’ leek (Raven in Glas, 2019, p. 16). Zo’n
donkere, sfeervolle ruimte deed uiteraard aan de Grot van Plato denken die volgens mij niet zo sfeervol was.
Maarten Raven beaamt dat de ziel na de dood autonoom verder gaat of soms naar het overleden lichaam
terugkeert (Raven, geciteerd in Glas, 2019, p. 17). Vandaar dat het lichaam van een dode gebalsemd moest
worden. Een andere visie was dat de ziel in de onderwereld door Osiris beoordeeld werd. Als de ziel tijdens
het leven braaf was geweest dan zou de ziel in de onderwereld voortleven, anders niet (Raven, geciteerd in
Glas, 2019, p. 17). Maarten Raven maakt een gloeiende opmerking. Want een braaf leven is net zoiets als een
‘saai’ leven (Raven, geciteerd in Glas, 2019, p. 17). Terecht merkt Maarten Raven op dat in deze visie iets
‘wringt’ (Raven, geciteerd in Glas, 2019, p. 17). Niet alle rechtvaardige mensen leven in deze visie na de
dood verder maar alle braveriken en deugmensen. Dat zonsopgang en zonsopgang van oost naar west met de
cyclus van leven, dood en opstanding te maken hebben, is een nieuw gezichtspunt in dit boek. In Psalm 50:2
en 92:2 werden beide ook genoemd. De mythe verving de opstanding door een hiernamaals of desnoods een
eeuwige dood. We komen dan weer uit bij  Jesaja 21:11-12, Wachter, wat is er van de Nacht? Na de Nacht
komt de Dag.” Als deze onderwereld van Osiris in het Westen lag (Spreuken 11, 18, 117, 127, 137a) dan was
Atlantis  blijkbaar  hetzelfde oord als  de  onderwereld van Osiris.  Poseidon en Osiris  waren in  dat  geval
maskers van elkaar. De tien koningen van Atlantis waren in dat geval zielen van overleden koningen die na
de dood voortleefden. Overdag keerden ze terug naar de aarde waar ze de boel op stelten zetten. (Waren ze
echt wel  zo braaf?).  ‘s Nachts keerden ze terug in hun overleden lichamen die tegen rotting gebalsemd
waren. Mummificatie was een manier om het lichaam voor eeuwig te laten voortbestaan (Glas, 2019, p. 17).
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De uittocht

In  Exodus 12:40 staat dat de Israëlieten 430 jaar in Egypte verbleven. Dit lezen we ook in  Galaten 3:17.
Tussen de negende en de tiende plaag gaf Yhwh twee geboden aan Mozes: die van de besnijdenis en de
Pesach. Pesach zou op 15 Nisan gevierd worden en begon al op de avond ervoor. Er werden lammeren en
geiten geslacht. Beide beesten waren symbolen van Egyptische afgoden. Om Egyptische afgoden te eten,
moest je in Egypte wel lef hebben. Het was op 15 Nisan dat Yhwh Zijn volk opriep om uit Egypte weg te
trekken  (Numeri 33:3).  Eerst  zouden  ze  nog  zoveel  mogelijk  kostbaarheden,  goud,  vee  en  muildieren
meenemen  (Exodus 12:35).  Werkgevers  die  menen  dat  ze  hun  werknemers  ongebreideld  kunnen
onderdrukken zullen nog eens aan de Exodus denken. In Exodus 13:17 begon het volk aan de uittocht. Wat
was hun startpunt? Waarschijnlijk was dit Pi-Hahiroth (Numeri 33:8). Dit was de oude stad Caïro die later
ook Babylon genoemd werd (Matheny 2011-a, p. 62, 83, 126; Van der Valk, 1930, p. 162). Waarschijnlijk
kreeg Caïro deze naam pas in de tijd van Nebuchanedzar. In Exodus 13:19 staat dat Mozes ook de botten van
Jozef meenam om ze in Kanaän te begraven. Yhwh begeleidde Zijn volk, ‘s nachts door middel van een
vuurkolom en overdag door middel van een wolkkolom (Exodus 13:21). Jezus komt straks ook op de wolken
terug (Openbaring 1:7). De beide kolommen in Exodus 13:21 leken op de Zuilen van Hercules. In Exodus
14:2 en Numeri 33:7-8 komen we beschrijvingen van de route van de uittocht tegen. Pi-Hahirot keek uit op
Baäl-Zafon. In  Numeri 33:7 staat dat de Israëlieten zich voor Migdol legerden. In  Exodus 14:2 staat ook
zoiets. Wat kon deze Migdol anders zijn dan de Grote Piramide? Aangezien het woord Migdol al in Genesis
11:4 voor de ziggoerat van Babel gebruikt werd. Of misschien was Migdol een verzamelnaam voor de drie
piramiden? De Migdol was op zijn minst een toren (Strong #4024 in Matheny, 2011-a, p. 137). De Migdol
bij Gizeh wordt verder genoemd in Exodus 14:2, 30:6; Numeri 33:7; Jeremia 44:1; 46:14 en Ezechiël 29:10.
In Genesis 35:21 lezen we ook over een toren die volgens Frederic William Farrar vlakbij de geboortegrond
van Jezus in Bethlehem stond (Farra, 1874, p. 25). Ik ben niet erg thuis in de Egyptische mythe. Maar ik zie
het zo dat de geboorte van Horus de Rode een imitatie van de geboorte van Jezus was terwijl de laatste pas
vijftienhonderd jaar later geboren werd. Ook herken ik in Horus de Rode de terugkeer van Jezus in een met
bloed van zijn vijanden doordrenkt gewaad als Hij uit Edom terugkomt, waarover we in  Jesaja 63 lezen.
Deze  terugkeer  gebeurt  in  de  nabije  toekomst  terwijl  Horus  de  Rode  een  mythische  figuur  was.  Maar
chronologie zegt niet alles want ook Adam werd in Christus geschapen. 

Maar  wie  of  wat  was Baäl-Tzafon? Wat  kon deze Baäl-Zafon anders  zijn  dan de Sfinx? Zeus,  Jupiter,
Marduk,  Osiris  en Zafon waren alle maskers van elkaar.  De Perzen noemden deze afgod Ahura Mazda
(Sauer, 1940, p. 208). Allen aanbaden dezelfde afgod (Sauer, 1940, p. 208). Zo noemden de Joden de Sfinx
Baäl-Zafon (Matheny, 2011-a, p. 138). We lazen al in Spreuk 34 dat de Cobra op het voorhoofd van de
‘Eeuwige’ schitterde (Geru, 2003). Inderdaad heeft de Sfinx een Cobra in het voorhoofd gegrift (Matheny,
2011-a, p. 142). Deze Cobra was de pythongeest in Handelingen 16:16. We zagen al dat de naam Zafon aan
die van Tyfon gelinkt was (Bonnet, Van Henten & Haider in Bremmer, 2008, p. 336). Tzafon alias Tyfon was
volgens sommige mythen de vader van de sfinx, die omgekeerd zijn dochter was (DiPrimio 2011, p. 13). De
sfinx  alias  Baäl  Tzafon was  dus de eeuwige.  Zafon betekent  ‘noord’ zodat  Baäl  Tzafon ‘Heer  van  het
noorden’ betekent (Strong #6828 in Matheny, 2011-a, p. 137, 143). In Genesis 28:14, Exodus 26:20, 35; Job
26:7 en Psalm 48:2 betekent Zafon, ‘noorden’. Was Baäl-Zafon dezelfde personage als de Koning van het
Noorden  die  in  Daniël 11:40  genoemd wordt?  In  Jeremia 1:14-15  werd  hij  de  Heer  van  het  noorden
genoemd. Misschien wel. Op de grens van Syrië en Turkije was er een berg Zafon. Deze berg heet thans
‘Berg Aqraa’ (Anderson, 1987, p. 118; Matheny, 2011-a, p. 137) en ligt aan de rivier de Orontes. In de buurt
lag de stad Ugarit  waar de zogenaamde Ugaritische Baäl  en Anat  Cyclus  gevonden werd.  Dit  was een
Kanaänitische scheppingsverhaal dat de strijd tussen de hemelgod Baäl en de zeegod Yam beschreef. Ugarit
heet  thans  Ras  Shamra  en  ligt  in  het  westen  van  Syrië,  vlak  boven Latakia  waar  thans  een  Russische
marinebasis is. In deze regio ligt ook de stad Antakya (Antiochië) waar Paulus zijn bediening begon. Op deze
berg zou het metaforische paleis van de afgod Baäl staan (TheologyWebsite, z.j.). Ook dit is een symbool dat
uit de Tenach gepikt is. Want het paleis van Yhwh stond op de berg Zion in Jeruzalem (Jesaja 2:2-4; Micha
4:1-4). De noordflank van deze Zion berg in Jeruzalem werd in Psalm 48:2 zelfs met Tzafon aangeduid. De
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Sfinx ligt  evenzo aan de voet  van de Nijldelta (Matheny,  2011-a,  p.  138).  In deze Nijldelta kunnen we
Atlantis herkennen. De Sfinx werd ook ‘Horus van de Horizon’ genoemd (Matheny, 2011-a, p. 141). Dus
deze Sfinx heeft ook met de horizon te maken. Horus werd de ‘bontgevederde’ genoemd ‘die uit de horizon
opstijgt’ (Van der Valk, 1930, p. 166). Bij veren denken we aan de Prins van de Lelies die op het fresco in
Knossos was afgebeeld.  We zullen zien dat  ook de Azteekse afgod Quetzalcoatl  veren had.  Een andere
Egyptische afgod, Seth werd gelijkgesteld aan Baäl (Bietak in Van der Land, 2008, p. 96). Volgens Dr. Frank
de Graaff was de Sfinx een vrouwelijk wezen (De Graaff,  1993, p. 129). De Sfinx stelde dus Isis,  alias
Astarte voor. Zij was de godin van de Sidoniërs (1 Koningen 11:5). De Migdol in Gizeh was mogelijk een
tempel die aan de Sfinx, Baäl-Zafon, gewijd was. Net zoals de centrale tempel op Atlantis aan Poseidon
gewijd was.

Kapitalistische onderdrukking

Maar wacht even: de Israëlieten namen in opdracht van God de belangrijkste ingrediënten van Atlantis mee
zoals goud (Exodus 12:35). Hiermee zouden ze later een gouden kalf maken. In feite was dit geen diefstal.
De Israëlieten hadden in slavernij geleefd en de piramiden gebouwd. Het goud dat ze meenamen was in feite
achterstalling loon. Farao had dus een kapitalistisch onderdrukkingssysteem dat in het leven geroepen was
om de Israëlieten eronder te houden. Onder de andere slaven waren er waarschijnlijk stakingen geweest. De
rijke farao versus de vele slaven pasten in een kapitalistisch onderdrukkingssysteem. Baäl-Tzafon was net als
Mammon een kapitalistische onderdrukkingsgod.

Welke Rietzee?

En wat was nu die Rietzee waar de Israëlieten doorheen trokken? Volgens de traditie was dit de Rode Zee.
Volgens de specialisten was het de Golf van Aqaba die een uitloper van Rode Zee is. Tot nog toe is er niets
gevonden in deze regio wat op de Exodus kon wijzen. Zoals er trouwens ook geen spoor van Atlantis voor de
kust van Gibraltar gevonden werd. Dit is alvast een overeenkomst tussen Exodus en Atlantis. Laat me alvast
een schot voor de boeg geven. Ik ben geen riet-deskundige. Volgens Gary M. Matheny groeit riet niet in zout
water (Matheny, 2011-a, p. 149). Hooguit groeit riet misschien in brak water. Bij riet en een Rietzee zullen
we eerder aan de moerasgebieden in Irak (Babylon) denken (Saggs, 1966, p. 496). In Spreuk 99 van  het
Egyptische  Dodenboek werd  ‘het  Rietveld’  genoemd  (Geru,  2003).  Dit  Rietveld  leek  eerder  op  de
onderwereld dan op een daadwerkelijke zee. In Egypte denken we eerder aan papyrus.  Was het  mandje
waarin Mozes gelegd werd, ook niet van papyrus gemaakt? In Timaeus 21 schreef Plato dat de Egyptische
godin Neith dezelfde als Athena was (Plato, Jowett, vert. 1892) (Elshout [phtaloblauw], 2018-c, reactie 6 mei
2018, 14:42). Hij erkende dus dat de goden en godinnen maskers van elkaar waren. Deze mevrouw Neith
werd in Saïs in de Nijldelta aanbeden. Was dit een stille hint naar de Exodus? Was de Rietzee van de Exodus
de Nijldelta? In  Jesaja 11:15-16 werd de ‘tong’ van de ‘Egyptische Zee’ genoemd. Dit was de Nijldelta
(Matheny,  2011-a, p. 155, 160).  De Israëlieten staken de Nijldelta over (Elshout,  [phtaloblauw],  2018-c,
reactie: 4 mei 2018, 19:44; Elshout, 2018-f/g/h; Matheny, 2011-a, p. 162). Jesaja 11 is ‘profetisch’ waarmee
gezegd is dat de Exodus route zich in de Eindtijd zal herhalen (Matheny, 2011-a, p. 156). Waarschijnlijk slaat
de passage in Jesaja 11:15-16 op de Eindtijd (Matheny, 2011-a, p. 157). De Nijldelta had in principe altijd
zoet water en was een baken van landbouw. Door erosie aan de kust schijnt er thans steeds meer zeewater de
Delta binnen te dringen (Nile Delta, z.d.,  kopje geography, alinea 4). In het verleden groeide er behalve
papyrus ook riet in de Nijl Delta. De Rietzee kon inderdaad de Nijldelta zijn geweest omdat er riet groeide.
Het kon evengoed zijn dat er papyrus mee bedoeld werd. Om iets op de feiten vooruit  te lopen, had de
Nijldelta  een  tegenhanger  in  de  Babylonische  moerasgebieden.  We  zullen  nog  zien  dat  Egypte  in  veel
opzichten  een  spiegel  van  Babylon  was.  Blijkbaar  was  de  Nijldelta  in  de  tijd  van  Mozes  een  soort
Waddengebied. Mogelijk stond de Delta zelfs langdurig onder water (Herodotus in Matheny, 2011-a, p. 151).
Het kan ook zijn dat de watervloed van de Exodus, waarin het leger van Farao wegzonk door de zevende
plaag van hagel veroorzaakt werd (Matheny, 2011-a, p. 152). Behalve dat het onvoorstelbaar hard hagelde,
regende het ook hard (Exodus 9:33-34 in Matheny, 2011-a, p. 162). Dit betekent dat de uittocht redelijk snel
na de zevende plaag plaatsvond (Matheny, 2011-a, p. 152). Volgens Gary M. Matheny was de Nijldelta een
papyrus zee, een ‘Ta-mehu’ (Matheny, 2011-a, p. 164). De Uittocht ging met donder en bliksem gepaard
(Psalm 77:17-20).  Het  moet  een  zeer  indrukwekkend  schouwspel  zijn  geweest  waarbij  de  piramiden
oplichtten (Mattheny, 2011-a, p. 177). Dit spektakel was ook bedoeld om indruk op de omringende volken te
maken, opdat ze de God van de Israëlieten leerden kennen (Psalm 106:7-9 in Matheny, 2011-a, p. 178).
Inderdaad kende de latere hoer Rachab in  Jozua 2 de geschiedenis van de Exodus.  In  Exodus 1:10 staat
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duidelijk dat er nog andere vijanden in Egypte waren. Die worden nogal eens over het hoofd gezien bij
Bijbelstudies. De kans is groot dat ook zij Egypte ontvluchtten en er dus een dubbele Exodus gaande was.
Deze vijanden waren in de eerste plaats de Hyksos. Ze waren of de Edomieten (Gibson, z.j.) of de Filistijnen.

Waar ging het mis?

Uit de vierde eeuw na Christus dateert een logboek van een ondernemende vrouw die Etheria of Egeria
heette. Was zij ook de mysterieuze Pelgrim uit Bordeaux? In haar boek De Pelgrimsreis van Etheria, schreef
ze dat Migdol en Baäl Zafon aan de Rode Zee lagen. Dit is precies wat de meeste christenen anno 2018 ook
geloven (McClure & Feltoe, vert., 1919, p. 14). Dus in haar tijd was er al verwarring over de route van de
Exodus. Wel bijzonder is het dat er toen al vrouwen alleen of met een partner naar Jeruzalem reisden. Op
dezelfde pagina schreef ze over hoe ze van fort naar fort reisde en dat er tussenstations waren waar soldaten
waren die haar escorteerden. Ze maakte zich druk over dezelfde zaken als waar reizigers in onze tijd zich
druk over maken. Ook maakte ze een uitstap naar Babylon waarmee ze de terugreis via Constantinopel naar
Gallië uitstelde (McClure & Feltoe, vert., 1919, pagina of hoofdstuk 31).

Bewijs voor de Exodus

In de Leiden Papyrus 348 uit Thebe worden de ‘Apiru’ genoemd (Abbott, z.j.). Waren zij de Hebreeërs? In
een  soortgelijk  Egyptisch  document  dat  Ipuwer  heet  en  in  het  Rijksmuseum van  Oudheden  in  Leiden
bewaard wordt, worden  ‘gebeurtenissen’ genoemd die overeenkomen met de plagen in Exodus 7-13 (Leiden
Papyrus #344 in Matheny, 2011-a, p. 166). Deze #344 Papyrus werd in 1909 door Alan Gardiner vertaald.
Op de pagina’s 168-171 worden de overeenkomsten uitgewerkt (Matheny, 2011-a). Zo lezen we in hoofdstuk
2 van de #344 Papyrus dat het water van de Nijl in bloed veranderde, net als in Exodus 7:20-21 en Psalm
105:29 (Matheny, 2011-a, p. 168). Een andere schrijver zette de overeenkomsten tussen de #344 Papyrus en
de plagen in Exodus in een kolom. U ziet de overeenkomsten nog duidelijker (Becher, z.j.).

Drie overstromingen

In deze #344 Papyrus staat ook iets in over drie ongewone overstromingen van de Nijl (Matheny, 2011-a, p.
167).

Dat het om ongewone overstromingen ging, blijkt uit het feit dat ze grondig waren. Na afloop kon er niet
geoogst worden. En de wegen stonden onder water. Dit gebeurde bij elke overstroming maar in dit geval was
het duidelijk onverwacht gebeurd (Matheny, 2011-a, p. 172). Hebben we hier de drie vloeden in Kritias 112
en  Timaeus 23  (Plato,  Jowett,  vert.  1892)  gevonden  (Elshout,  2018-f;  Elshout,  2018-k;  Elshout
[phtaloblauw],  2018-l)?  Drie  vloeden  die  met  de  drie  piramiden  en  de  drie-eenheid  correspondeerden.
Volgens Plato was Neith de godin van de Nijldelta en dezelfde als Athena (Plato, Jowett, vert. 1892, Timaeus
21).  De  drie  genoemde  vloeden  moesten  dus  wel  in  Plato’s  Atlantis  Epos  terechtkomen.  De  drie
overstromingen in Kritias 112 werden met de grote vloed van Deucalionin verband gebracht. Te gemakkelijk
was Deucalion telkens met Noach vergeleken. Aangezien we met de drie overstromingen in de Nijldelta
zitten, koppel ik Deucalion eerder aan de Sfinx, aka Baäl-Tzafon (Elshout [phtaloblauw], 2018-l, 20:43).
Deucalion was zeker geen menselijk wezen. Of wellicht was Deucalion de zoveelste mythische blauwdruk
van de komende antichrist.  De verwarring over  de ondergang van Atlantis  door  een aardbeving of  een
watervloed had ermee te maken dat de verhaallijnen van Athene en Atlantis niet uit elkaar werden gehaald.
De drie watervloeden in Kritias 112 waren gewoon een nieuwe fase in het Atlantis model dat met de Sfinx te
maken had. Ze waren een opmaat voor de echte ondergang van Atlantis, namelijk door een joekel van een
aardbeving. Deze zullen we in Openbaring 16:18 nog tegenkomen.

Berlin Pedestal

Dan is er in het Staatsmuseum in Berlijn een stuk steen te bezichtigen dat door het leven gaat als de ‘Berlin
Pedestal’,  nummers  21687 en  21688.  In  deze  steen  worden  de  namen  van Israël,  Asjkelon  en  Kanaän
genoemd (Van der Veen, Theis & Görg, 2010, p. 18, par. Can It Be (Biblical) Israel?). Verder is er nog de
Merneptah Stele waarin naar Israël wordt verwezen (Merneptah Stele, z.j.; Van der Land, 2008, p. 38). De
stèle werd in de Egyptische stad Thebe ontdekt en staat thans in het museum in Caïro. In het Hebreeuws

160



betekent Theba ‘Ark’ en ‘Woord’ (Vanham, 2010). In Genesis 6:14 en Exodus 2:3 komen we deze betekenis
tegen (Scripture4all.org). Jezus was ook het Woord van God (Johannes 1:1, 2, 14 in Vanham, 2010). Behalve
Israël worden in deze stèle ook Asjkelon en Libië genoemd (in Van der Land, 2008, p. 38). In Kritias 108
lezen we dat Atlantis groter was dan Libië en Turkije samen (Plato, Jowett, vert. 1892). In het Atlantis Epos
werd Libië wel genoemd maar Israël niet.  Alleen in de  Merneptah Stele worden Israël en Libië tegelijk
genoemd.  In een stèle uit Beth-Sean is de overwinning van Farao Seti I op de ‘Habiroe’ gekerfd (Van der
Land, 2008, p. 40). Deze Habiroe waren vast en zeker de Hebreeërs. De Habiroe werden ook in de Armana
brieven  genoemd die  in  Kanaän  gevonden waren.  De  Habiroe  waren  duidelijk  een  bedreiging  voor  de
heersers van Kanaän (Van der Land, 2008, p. 64). En laten we eerlijk zijn: zijn de drie grote piramiden van
Gizeh niet de ultieme grafstenen van de Exodus? Waarom zouden we langer naar karren zoeken als we drie
reusachtige bouwwerken hebben. Overigens: de drie piramiden van Gizeh – en de vele piramiden elders
zoals in China – zullen de aardbeving in  Openbaring 16:18 niet overleven. Geen steen zal op de andere
blijven (Mattheüs 24:1-2). De piramiden zal hetzelfde lot beschoren zijn als Jeruzalem dat door Titus werd
verwoest.  
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De Grote Piramide en het getal zes

E.W. Bullinger merkte op dat het getal zes centraal staat in de architectuur van de Grote Piramide (Bullinger,
1921, Part II: Its spiritual significance: six). Deze piramide is dus de Egyptische equivalent van de tempel
van Poseidon op Atlantis. Hierin stond zijn beeld met een strijdwagen met zes gevleugelde paarden ervoor
(Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 116). Dan is 666 volgens  Openbaring 13:18 het getal van de antichrist.
Nummer  6 heeft  ook met  de serpent  in  Genesis 3:1 te  maken die  op de  zesde  dag  de Tuin  van Eden
binnensloop (Bullinger, 1921, Part II: Its spiritual significance: six). Zes dagen werd er ook arbeid verricht
(Bullinger, 1921, Part II: Its spiritual significance: six). En dit niet alleen maar “zes” heeft ook met ‘zware
arbeid’ en ‘zorgen’ te maken.  Deze ‘zware arbeid die  onder  de zon’ verricht  werd (Prediker 1:14)  had
uiteraard met de bouw van de piramiden te maken (Bullinger, 1921, Part II: Its spiritual significance: six). In
Mattheüs 11:28 wordt hier “alles onder de zon aan toegevoegd dat niet van God is”. De piramiden en Sfinx
kwamen hiermee uit de koker van de serpent in Genesis 3. Ze werden onder de hete zon gebouwd en waren
het  ultieme  symbool  van  slavernij.  De  ‘lengte  van  elke  zijde  van  de  basis’ is  steeds  ruim  ‘365,2442
Hebreeuwse  El’ (Hoagland  & Bara,  2009,  p.  84).  Dit  getal  is  gelijk  aan  de  lengte  van  een  zonnejaar
(Hoagland & Bara,  2009, p.  84). Tenslotte heeft  de Joodse Davidsster  zes punten. Is  dit  de ster van de
zoveelste afgod, Raifan (Amos 5:26;  Handelingen 7:43)? De piramiden waren misschien multifunctioneel.
Ze  doen mij  denken aan  weegschalen.  Volgens  John Gardner  Wilkinson waren  ze  de  weegschalen  van
gerechtigheid  (Wilkinson,  in  Hislop,  z.j.,  hoofdstuk  IV,  sectie  2,  alinea  10).  Maar  wat  zouden  die
weegschalen wegen? Ik doe maar een gok. Als ze met een hiernamaals te maken hebben dat zouden ze de
daden van overleden mensen wegen. Alexander Hislop suggereerde ook zoiets (Hislop, z.j., hoofdstuk IV,
sectie 2, alinea 10). Maar ook konden ze het koninkrijk van Egypte wegen. In Daniël 5:25-26 lezen we dat
het rijk van Babylon geteld, gewogen en te licht bevonden was. Het zou uiteenvallen. Mogelijk gold zoiets
ook voor Egypte dat in Noord-, en Zuid-Egypte uiteen viel. En het gold voor Atlantis. In dezelfde passage
van alinea 10 in Alexander Hislop’s boek, De Twee Babylons, wordt ook een vaas genoemd. Welke vaas zou
dit zijn? Dit weet ik niet maar ik wil in dit verband wel de Tragliatella Vaas noemen waarop een labyrint met
de naam Troje afgebeeld was (Deecke, geciteerd in Matthews, 1922, p. 158). Waarschijnlijk was deze vaas
een wijnbeker zoals Babylon de Gouden Beker was (Jeremia 51:7). De piramiden die in de woestijn stonden
waren wellicht een imitatie van de weegschaal die in Job 6:1 genoemd werd. Jobs verdriet, lijden en woede
waren  zwaarder  dan  het  zand van  de  zee.  In  Jesaja 40:15  lezen  we  hoe  God natiën  als  stofjes  op  de
weegschaal weegt. De drie piramiden van Gizeh waren misschien het startsein voor het formeren van de
drie-eenheid? Het kan zijn dat de piramiden een verwijzing waren naar de drie verdiepingen van de Ark van
Noach. De drie piramiden van Gizeh waren de drietand van Osiris en Poseidon. Ook kon de drie-eenheid
naar de derde aion verwijzen dan wel naar de drie dimensies van Tzafon, het noorden/oosten, het zuiden en
westen.  

Een altaar in Egypte, Jesaja 19:19

In Jesaja 19:19 wordt het altaar in Egypte genoemd. Te snel werd dit altaar aan de Grote Piramide van Gizeh
gekoppeld. Maar helaas pindakaas. In Exodus 14:2 lazen we voor “piramide” het woord Migdol, net als in
Genesis 11:4.  In  Jesaja 19:19  wordt  een  heel  ander  woord  hiervoor  gebruikt,  namelijk  ‘mzbch’
(scripture4all.org). Een altaar is niet hetzelfde als een piramide. En aangezien we vastgesteld hadden dat de
piramiden uit de koker van de serpent kwamen, konden ze geen altaars voor God zijn. In elk geval niet voor
“DE” God. E.W. Bullinger had een andere theorie over Jesaja 19:19 waarbij hij zich beriep op de werken
van Flavius Josephus. Het was de hogepriester Onias IV die dit altaar vlak voor de geboorte van Jezus, in
Egypte had laten bouwen om de voorzegging in Jesaja 19:19 te vervullen (Bullinger, z.j.-a, bijlage 81).

Erosie van de Sfinx

Wat ik uit diverse studies begrijp is dat er zowel een horizontale als verticale erosie van de sfinx is. De
horizontale erosie kon door zandstormen veroorzaakt zijn maar ook door de watervloed in Exodus 14:28 die
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het leger van Farao verzwolg. In het Lied van Miriam in Exodus 15 lezen we hierover. De drie genoemde
zware  overstromingen in  de  Leiden  Papyrus  #344 en  Kritias  112 konden een  andere  oorzaak  zijn.  De
verticale erosie van de Sfinx had volgens mij met de zevende plaag van hagel in  Exodus 9:24 te maken
(Matheny, 2011-a, p. 152). Zoals gezegd ging deze hagelbui gepaard met een extreme regenval (Exodus
9:33-34, geciteerd in Matheny, 2011-a, p. 162). Het kan ook zijn dat het water waarin Farao en zijn leger
omkwamen voor deze erosie van de sfinx zorgden (Exodus 14:28; 15). In elk geval bestond de Sfinx pas na
de Zondvloed. De hele wereld van de voortijd was weggevaagd en de Zondvloed had de Sfinx zeker ook
weggevaagd. Alleen plaag zeven uit  Exodus kan de schade aan de Sfinx verklaren. Waarmee we nog een
bewijs van de Exodus in handen hebben. Als het gebied rond de piramiden regelmatig onder water stond dan
moest  het  water  dus  weg  gepompt  worden.  Hiervoor  werden  hydraulische  perzen  gebruikt.  Zo’n
hydraulische pers is mijns inziens in een hiëroglief zichtbaar welke ten onrechte door het leven gaat als de
“Dendera  Lamp”.  In  deze  hiëroglief  meenden  sommige  onderzoekers  een  enorme  gloeilamp  te  zien.
Misschien bevindt zich onder de piramide een groot doolhof dat bij  de Afgrond uit  Genesis 7:11 en 8:2
eindigt. In het verlengde van mijn theorie noem ik een groot ondergronds labyrint dat in de Egyptische plaats
Hawara gevonden was (Boulter in Micky, 2016).

Tzafon

Stel dat gezien vanaf Jeruzalem in Babylon de zon opgaat terwijl deze aan de horizon bij Atlantis ondergaat.
Babylon is dan zonsopgang en Atlantis is zonsondergang net zoals de zonnegod Marduk in Babylon opstond
en op Atlantis ten onder ging. Stel dan dat het middaguur de sfinx in Caïro is,  gezien vanaf Jeruzalem.
Zonsopgang en zonsondergang zijn altijd  vanuit  het  perspectief  van Jeruzalem (Psalm 50:2;  92:2).  Dan
snappen we welke de boze werken waren die onder de hete zon gebeurden zoals koning Salomo ze later in
Prediker 4:1 noemde. Was dit een verwijzing naar de bouw van de piramiden? Vast wel. In  Psalm 104:23
werd  deze zware  arbeid  samen met  de  zonsopgang en  zonsondergang genoemd.  Caïro was theologisch
beschouwd het middaguur.
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Nederlaag Farao

Modder

We pikken de draad weer op. De Israëlieten vluchten richting de “zee”. We weten inmiddels dat deze zee de
Nijldelta was. Farao kwam met 600 strijdwagens en paarden achter hen aan (Exodus 14:9). En dus niet met
tienduizenden strijdwagens zoals bij het leger van Atlantis het geval was. Mozes wees met een toverstaf naar
de zee die door een oostenwind werd drooggelegd, waarna de Israëlieten de oversteek waagden (Exodus
14:22). Farao ging er met zijn leger achteraan maar hij had beter moeten weten. Om te beginnen raakten de
karren vast in de “modder” (Exodus 14:25). En Mozes die inmiddels de overkant had bereikt wees opnieuw
met zijn toverstaf naar de zee. Nu kwam het water razendsnel terug. Dit had Farao kunnen weten. Domme
Farao. Zijn leger verdween met de vele paarden en karren in de golven (Exodus 14:28; 15). In Psalm 18:7-
15,  Nahum 1:3-5 en Habakuk 3:8 werd naar  Exodus 14:28 verwezen. In Habakuk 3:8 werd Yhwh als een
stormgod beschreven die op een paard met een strijdwagen over de golven raasde. Inderdaad ging de Exodus
gepaard met een onzichtbare hemelse strijd. De paarden en strijdwagens van de zeegod Poseidon waren een
imitatie  hiervan.  Waar  kwamen  deze  paarden  en  strijdwagens  zo  opeens  vandaan?  Dit  weten  we  niet.
Misschien hadden de Filistijnen ze geïntroduceerd? Of misschien hadden de Hyksos ze geïntroduceerd (Van
den Berg, z.j.-e, tussen afbeelding 4 en 5)? Maar wie waren zij? Misschien waren zij  de Filistijnen? En
anders de Edomieten (Gibson, z.j.). Egypte had niet alleen de strijdwagens van de Hyksos afgekeken maar
misschien ook het Atlantis Epos van hen over geleverd gekregen. Paarden, strijdwagens en Atlantis kwamen
waarschijnlijk uit Edom. De hoofdstad van Edom was Rekem dat in onze tijd Petra (Jordanië) heet. We
zullen zien dat ook Petra een broeinest van tempels en afgoden was. Ik wil nog opmerken dat het Hebreeuws
een Akkadisch (Babylonisch) woord voor modder kent dat met ‘stof’ vertaald is in ‘2 Samuël 22:43; Jeremia
38:6;  Micha 7:10,  Zacheria 9:3, enz… ’ (Van der Valk, 1930, p. 36). Hiermee werd de schepping van de
mens uit het stof bedoeld. In Genesis 3:19 lezen we dat de mens na dit leven naar het stof terugkeert. Farao
en zijn leger keerden in dit geval zowel letterlijk als Bijbels gezien terug naar het stof. Het woord ‘homo’
voor mens, is verwant aan ‘humus’ voor aarde (Van der Valk, 1930, p. 61). Maar was de modder in de Straat
van Gibraltar misschien ook een verwijzing naar het stof der aarde en een leven na de dood? Misschien wel.
En was uit deze zelfde modderpoel ook niet het materiaal voor de piramiden gemaakt? Dan komen we steeds
de maangod Sin tegen. Sin betekent in het Hebreeuws ‘klei’ (Matheny, 2011-a, p. 240). Klei is ook een
materiaal dat in onze tijd bij Scientology opduikt (Hubbard, z.j.). De afgod van Scientology is ene Xenu
(Heldal-Lund, z.j.). Was hij een variant van de maangod Sin? Dit is moeilijk om hard te maken, maar het lijkt
er wel op. Het Arabische woord ‘Teen’ betekent modder (Matheny-a, 2011, p. 240, 359). Ook het getal ‘tien’
is er misschien vanaf geleid (Matheny, 2011-a, p. 240). Net als het woord “dzjinn”. Modder had dus met
zonde te maken. En in Exodus had modder ook nog met oorlog te maken. De modder van Atlantis was een
zondige modder die niet voor niets de Straat van Gibraltar blokkeerde (Plato, Jowett, vert. 1892,  Timaeus
25). De Maangod Sin ging dus met modder gooien. Het leek wel politiek. Djinn lijkt op het woord Dyin dat
in Genesis 30:6 zoiets als “recht verschaffen” betekent. In dezelfde passage werd ook de stam Dan genoemd.
Volgens  Genesis 49:17 was Dan een serpent. Poseidon was misschien een verbastering van Poseidan. Als
“tien” met modder  te maken heeft  dan noem ik zowel  de tien koningen van Atlantis  als  de Straat  van
Gibraltar die volgens Plato door modder geblokkeerd was. Met de Exodus zitten we in alle opzichten dichtbij
het vuur van Atlantis. In Daniël 2:43 komen we de modder ook weer tegen. Best kans dat deze vers over de
komende antichrist gaat die misschien deels een cyborg en tenminste een fabricage is. Het Joodse Sedermaal
gedenkt de Exodus. Onder andere wordt er een prut van ‘charoset’ “klei”, aardappelen, noten, kaneel en wijn
aan het Sedermaal toegevoegd. Deze klei symboliseert de ‘mortel’ en de ‘stenen’ die de Israëlieten voor de
bouw van de piramiden gebruikten (Exodus 1:14). De klei is dus een symbool van slavernij. Als de Straat
van Gibraltar volgens Plato door modder of klei geblokkeerd was (Timaeus 25) dan had Atlantis iets met
slavernij te maken.

Lied van de Zee

In Exodus 15 zong Mozes het Lied van de Zee over de nederlaag van Farao. In  Exodus 15:1-10 lezen we
Atlantis-achtige verzen. Volgens Plato lag de Straat van Gibraltar vol modder. Dit valt nog te bezien. Maar in
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Exodus 14:28 en 15:1-10 lezen we wel over het leger van Farao dat in de modder terechtkwam en vervolgens
in de golven verdween. Exodus was dus een Atlantis "moment". De relatie tussen Exodus en Atlantis was
ook al gelegd door ene M.F. Butavand in zijn boek La Veritable Histoire de l'Atlantide (Butavand in Spence,
z.j. p. 72). In Exodus 15:8 en Psalm 77:16, 19 lezen we dat God niet alleen Farao overwonnen had maar ook
de chaoswaters (Anderson, 1987, p. 128-129). De Exodus was een schepping die in het heden plaatsvond om
de staat Israël te vormen. God werkt van schepping naar schepping (Anderson, 1987, p. 131). Bernhard W.
Anderson noemde ook al de tweede Exodus die exact duizend jaar later vanuit Babylon zou plaatsvinden, na
de verovering van Babylon door Cyrus. Deze was volgens hem in Jesaja 44:24-28 beschreven (Anderson,
1987, p. 129). Vooral  Jesaja 44:27 gaat over de 'diepte' en de 'rivieren' die drooggelegd werden (NHEB,
vert). Deze rivieren konden zowel de Nijl als de Eufraat en Tigris zijn. In Jesaja 48:6-7 lezen we meer over
deze  nieuwe  Exodus  (Anderson,  1987,  p.  130).  In  vers  7  werd  het  woord  'Nibre'u'  voor  'ze  worden
geschapen'  gebruikt  (Anderson,  1987,  p.  130).  Hetzelfde woord Niburu kennen we ook van Conspiracy
websites en zou de naam van een onbekende planeet zijn. Is deze planeet niets anders dan Babylon? Het
woord komt van het woord 'bara' (Anderson, 1987, p. 130). We noemden al een andere Exodus die in de
Eindtijd in Egypte zal plaatsvinden (Jesaja 11:15-16 in Matheny, 2011-a, p. 157). In Exodus 15:18 staat de
uitdrukking "Olam-va-Ad" hetgeen zoiets als "voor de aion en daarna" betekent (Scripture4all.org). Ad klinkt
als Uz en Edom. Is de naam Atlantis of Adlamtuz een verbastering van Olam-va-ad? Betekent Atlantis zoiets
als voor eeuwig en eeuwig "Forever and Ever" om dat liedje van Demis Roussos erbij te betrekken?

Schepping van Israël

Mevrouw Kloos schrijft: de catastrofe met het water waarin Farao omkwam resulteerde in de schepping van
Israël met Yhwh als koning (Mowinckel in Kloos, 1986, p. 141). Egypte werd Rahab (Jesaja 30:7; 51:9-10;
Psalm 87:4). Farao werd de ‘draak’ en de Rietzee werd de Tehom (Exodus 15:8; Jesaja 51:9-10) (Mowinckel
in  Kloos,  1986,  p.  141).  Deze  strijd  tegen  het  water  kennen  we  in  Nederland  natuurlijk  ook.  Elke
Nederlander kent de dijken en Deltawerken. Deze strijd begon feitelijk al in Genesis 1:2. En we komen een
Babylonisch symbool tegen. Want zoals Yhwh de oostenwind (Matheny, 2011-a, p. 133, 146) gebruikte om
het water van de Nijldelta te verdrijven, zo verdreef Marduk met een ‘wind’, Tiamat (Beeby in Kloos, 1986,
p. 142). De Babylonische Enoema Eliesj heeft net als  Genesis 1:2 als centrale thema de ‘scheiding van de
wateren’ (Beeby in  Kloos,  1986,  p.  142). Tijdens de Exodus speelde Egypte de rol van de ‘zee’.  Zodat
gezegd kon worden dat Israël uit Egypte voortkwam (Beeby in Kloos, 1986, p. 142). ‘Egypte en de Rietzee’
(Nijldelta = Papyrus Zee) vertegenwoordigden beide het ‘kosmische kwaad’ (Beeby in Kloos, 1986, p. 142).
Yhwh bestrafte de Rietzee in Psalm 106:9 zoals Hij de Tehom in Genesis 1:2 en Psalm 114:3 bezwoer (Von
Rad in Kloos, 1986, p. 143). De Exodus vond plaats in het jaar 2500 na de schepping van Adam (Piet, 2015-
h). Dit was tevens het jaar waarin Yhwh het jubeljaar introduceerde. Dit is elk 50ste jaar waarin alle schulden
kwijtgescholden werden en de slaven vrij kwamen (Piet, 2015-h). Dit was dus 1500 jaar voor de doop van
Jezus en pakweg 3000 jaar voordat Columbus Amerika ontdekte. De Exodus vond op de dag af duizend jaar
voor de tweede Exodus uit Babylon plaats (Piet, 2015-h). In Exodus 15:24 en 16:3 lezen we over de honger
en dorst die de Israëlieten in de woestijn te verduren kregen. Hun zonde ging verder dan wat gemopper want
ze werden flink opstandig tegen Mozes en hiermee tegen God. U en ik zouden zeer waarschijnlijk hetzelfde
doen. Ik mopper al als ik vijf minuten zonder koffie zit. Vanuit Filippenzen 2:14 en 1 Korinthe 10:10 weten
we dat ze zondigden. God is geen papieren God maar een levende God voor wie onze levenswandel menens
is. Als u naar harde muziek luistert, krijgt u oorsuizen. Als u zondigt, zal God u oordelen. In Exodus 15:27
lezen we over twaalf waterbronnen en zeventig palmen (Dactylifera’s). Zelfs landschapselementen ontkomen
niet aan Gods beheer. Exodus 15:24 en 16:3 leren ons hoezeer twee verschillende werelden in de Rietzee met
elkaar botsten. Farao hunkerde naar de wereld van comfort en luxe. Trouwens de Israëlieten deden dit ook.
Met hun geklaag kwam “de aap uit de mouw”. Mozes hunkerde naar een geestelijke vrijheid die onder de
regie van de God van Hemel en Aarde werd ingesteld. God gaf de klagende Israëlieten hun zin: ze kregen
water, manna en kwartels. Maar de toon was gezet: God was in staat geweest om Zijn volk extreem te laten
lijden als Hij gewild had.  Ondanks het feit  dat  de Israëlieten hun zin kregen, mochten ze vanwege hun
geklaag Kanaän niet in. Vanuit Exodus 15:24 en 16:3  leren we hoe God de grondhouding van de mensheid
blootlegde. We zijn klagers en gaan liever onze eigen weg dan die van God.

Atlantis, Tzafon en de Sfinx

In de christelijke traditie is het bekend dat de tien plagen van God tegen de Egyptische afgoden gericht
waren. Ik denk dat de meeste christenen een hoofdrolspeler over het hoofd zagen, namelijk de Sfinx. Deze
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Sfinx was Baäl-Zafon en beeldt mijns inziens de antichrist of Baäl uit. Baäl-Zafon was identiek aan Horus en
Osiris en eigenlijk een verzamelgod voor alle Egyptische afgoden. Dat scheelt want dan hoeven we niet alle
Egyptische  afgoden een  verjaardagskaart  te  sturen.  Egypte  was  bovendien  ‘de  zuidelijke  dimensie’ van
‘Tzafon’ (Elshout [phtaloblauw], 2018-c, reply 4 mei 19:44; Elshout, 2018-f/g/h/; Klaas Goverts, studie van
Jeremia 1:13-15, bijlage C). Caïro met de Migdol en de Sfinx was hiermee een type van Atlantis. In dat
geval hebben we nog een aanwijzing voor het feit dat de zee van Atlantis dichterbij het epicentrum van de
uittocht lag. De zee waarin Farao met zijn leger verdween was naar alle waarschijnlijkheid de Nijldelta en
niet  de Golf  van Aqaba.  Caïro was klokslag 12:00 uur,  als  het  middageten klaar is.  Nu snappen we de
opmerking van koning Salomo beter. Hij noemde de boze werken die onder de zon gebeurden (Prediker
2:18). Deze boze werken waren de bouw van de piramiden en de sfinx. De Israëlitische slaven bouwden ze
onder de hete zon. De piramiden waren dus ook niet gebouwd door de “overlevenden van Atlantis” of zoiets.
Ze waren door Israëlische slaven gebouwd. Pas nadat de piramiden af waren, liet God het toe dat de slaven
konden vertrekken.  De last  van de piramiden drukte  net  zo op de schouders  van de Israëlieten als  het
hemelgewelf op de schouders van Atlas rustte. Hetzelfde overkwam Odysseus die door de heks Kalypso op
Ogygia gevangen werd gehouden. Deze zware werken die onder de zon plaatsvonden doen me denken aan
de tien werken die Heracles moest verrichten. De tien werken verwezen naar de tien koningen van Atlantis
en resoneerden met de tien plagen van de Exodus. Is de Sfinx niet gewoon een draak?

Amalekieten, de eerste Western

De Israëlieten waren nauwelijks Egypte ontvlucht of ze kwamen in de wildernis van Sin terecht (Exodus
16:1).  Deze wildernis  van Sin was wat  mij  betreft  naar  de Babylonische maangod Sin genoemd.  Deze
wildernis had een tegenhanger in de vlakte van Sinear (Sumerië, Babylon,  Genesis 11:2) waar de Migdol
gebouwd was. Deze afgod Sin maakte deel uit van een Babylonische drie-eenheid Shamash/Utu (zonnegod),
Sin/Nanna (Maangod), Innin/Isjtar (Venus). Maar volgens H.W.F. Saggs was het geen drie-eenheid maar een
trio (Saggs 1966, p. 331). Sin was de afgod van Ur toen Abram er wegtrok (Wiseman, 2004, p. 88).  Deze
“Suen” was wellicht de zoveelste kopie van een Bijbels symbool, namelijk van Sinim, de stamvader van de
Chinezen (Jesaja 49:12). Nanna-Suen had hetzelfde logo als dat van Marduk, namelijk de stier (Black &
Green, 2014, p. 47, par. bull). Sin is ook het Engelse woord voor zonde. We zullen vaker zien dat Egypte en
Babylon veel met elkaar gemeen hadden terwijl  Kanaän (Israël) als  een scharnier  tussen hen in zat.  De
Nijldelta leek op het Tweestromenland van de Tigris en Eufraat. De oude stad Kaïro heette later ook Babylon
(Matheny, 2011-a, p. 126). Dit was volgens Exodus 14:2 het aanvankelijke kamp van de Israëlieten. In de
buurt was een volk dat Amalekieten heette. “MLK” betekent in het Hebreeuws koning. Deze letters komen
we ook in de naam van de afgod Moloch tegen. Exodus 17 zou de geschiedenis van de Israëlieten voorgoed
veranderen.  Ze werden van achteren aangevallen door de Amalekieten die het  op de ouderen en zieken
hadden gemunt (Deuteronomium 25:18). De Amalekieten hadden het nadrukkelijk op de Israëlieten gemunt
en waren de eerste officiële antisemieten. Mozes, Aäron en een knakker die Hur heette, klommen op een
heuvel  terwijl  Jozua  mannen  uitzocht  om  tegen  de  Amalekieten  te  vechten.  Nu  gebeurde  er  iets
merkwaardigs. Als Mozes zijn hand omhoog hield, was Israël aan de winnende hand. Als hij zijn hand – uit
vermoeidheid – omlaag hield, won de andere partij.  Uiteraard werd zijn arm moe. Mozes ging zitten en
Aäron en Hur ondersteunden beiden een arm van Mozes. Het gevolg was dat Jozua de Amalekieten versloeg.
We zien dus een bovennatuurlijke interventie in aardse zaken, in dit geval oorlog. Niet voor niets bemoeide
Yhwh zich in  Exodus 17:14 met  deze eerste  antisemitische strijd.  Mozes zou opschrijven dat  Yhwh de
herinnering aan Amalek ooit uit zou wissen. En in Exodus 17:16 lezen we dat Yhwh door de generatie heen
met Amalek zou strijden. Deze eerste uitbarsting van antisemitisme vond niet voor niets in een gebied plaats
dat naar de maangodin Sin genoemd was. In verband hiermee merk ik op dat de islam ook de maansikkel als
symbool heeft (Saggs, 1966, p. 332). De maansikkel staat bovenop veel minaretten en moskeeën. De islam is
dus pure afgoderij en een voortzetting van deze Sin. Als de islam inderdaad een erfenis van de maangodin is,
dan kunnen we in de Eindtijd nog meer geheibel verwachten. Amalek was net als Adolf Hitler een type van
de antichrist die in de Eindtijd op zal treden. Haman die in het boek Esther opduikt was de eerste minister
van koning Ahasveros van Perzië (Iran). Hij was een nakomeling van koning Agag (Esther 3:1). Deze koning
Agag werd in de tijd van David door koning Saul verslagen (1 Samuël 15:8, 32-33). Agag was dus ook een
Amalekiet, evenals Haman. Roei de joden uit, was de strijdkreet van Haman in  Esther 3:8-9. Ene Adolf
Hitler zou hem herhalen. Misschien is de terreurgroep Hamas een moderne variant van Haman? De strijd
tegen de Amalekieten was de eerste Western en leek op de strijd die Kit Carson duizenden jaren later bij
Adobe Walls tegen de Comanches voerde.
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De woestijn

Mozes ging nu de berg Sinaï op, net als eeuwen later Elia. Deze Sinaï-berg was ook naar de Maangod Sin
vernoemd (Finegan, 1965, p. 483). In de naam Sinaï herkennen we opnieuw de naam Sin. Zoals gezegd
betekent Sin in het Hebreeuws ‘klei’ (Matheny, 2011-a, p. 240, 359). Als we voor klei “modder” invullen dan
zitten we weer bij  de modder  van Atlantis  in  Timaeus 25 (Plato,  Jowett,  vert.  1892).  Volgens Gary M.
Matheny  was  de  berg  Sinaï  tevens  de  berg  Horeb  (Matheny,  2011-a,  hoofdstuk  17,  passim).  Volgens
Gesenius’ Lexicon was de Sinaï alleen een ‘deel’ van de Horeb (in Matheny, 2011-a, p. 357). Volgens de
auteur was de voornaamste piek van de Horeb, de Sinaï (Matheny, 2011-a, p. 357). Gary M. Matheny gokte
erop dat de Gebel Gharib de Horeb was. Sir John Gardner Wilkinson had deze gedachte ook al geopperd (in
Matheny, 2011-a, p. 360). Volgens Paulus stond deze Sinaï berg in Arabië (Galaten 4:24-25). Wij denken te
snel  aan Saoedi-Arabië.  Maar  Egypte  was  in  de tijd  van  Paulus  ook Arabië.  Er  wonen niet  voor  niets
arabieren. De berg Sinaï was dus de Horeb en de Gebel Gharib die zich iets ten westen van de Golf van Suez
bevindt (Matheny, 2011-a, p. 347). Deze berg Sinaï werd in  Galaten 4:25 met het aardse Jeruzalem van
Hagar vergeleken in contrast met het hemels gerichte Jeruzalem van Sarah. Precies dit  Hagar Jeruzalem
waarin straks de tempel van de antichrist gebouwd wordt, is van belang voor ons onderzoek. Ik heb zelf
moeite met deze uitleg van Gary Matheny omdat deze betreffende berg nogal een eind uit de richting ligt. Op
deze Sinaï berg kreeg Mozes contact met God. Dit contact moment was een deja vû met de Tuin van Eden
toen Adam ook al met god kletste. Maar dat was wel een tijd geleden. De ontmoeting tussen God en Mozes
op de berg Sinaï was een directe provocatie van de maangod Sin. Zoals de tien plagen eerder al de afgoden
van Egypte hadden geteisterd. Mozes kreeg hier van God een hele boodschappenlijst  van geboden door,
waaronder de bekende Tien Geboden. Ze worden weleens met de Codex van Hammurabi vergeleken die in
Babylon gevonden was. Gedacht is dat deze Codex uit de tijd van Abraham stamt en dat Hammurabi koning
Amrafel (Genesis 14:1) was (Wiseman, 2004, p. 85). Deze Codex kende echter niet het gebod om God en je
naaste lief te hebben. Ook werd het “oog om oog” principe anders uitgelegd. In de Hammurabi codex had dit
“oog om oog” principe alleen betrekking op mensen die in ‘dezelfde sociale klasse’ leefden (Van den Berg,
z.j.-g). Een verdere onderverdeling van de  Hammurabi Codex bestond uit wetten voor vrouwen, huwelijk,
kooplieden, rechtspraak, bestuur, huis en landeigendom, diefstal, etc. (Driver & Miles in Saggs, 1966, p.
207-210). En het was Jezus die bevestigde dat de Thora met alle wetten erin van de hand van Mozes kwam
(Marcus 7:10; 10:3-5; 12:26;  Lucas 5:14; 16:29-31; 24:27, 44;  Johannes 5:45-47; 7:19, 23). De vraag is
tenslotte of deze Hammurabi wel een mens was en geen titaan? Zijn naam leek op Homeros (en een beetje op
Mohammed). De Hammurabi Codex deed wel aan de wetten van Atlantis denken die in de pilaren van de
tempel gegrift waren (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 121). Mozes was de berg Sinaï opgegaan maar hij
kwam in de eerste instantie niet meer naar beneden. Het volk werd ongeduldig. En juist in deze verwarring
werd er een verkeerd besluit genomen. Samen met de priester Aäron ging het volk een gouden kalf maken.
Hierbij denken we meteen aan het ‘stier-kalf’ dat de bijnaam van Marduk was (Black & Green, 2014, p.
128). Ze hadden nogal wat gouden sieraden uit Egypte mee gejat. Dus er was voldoende goud voorhanden
om er een kunstwerk van te maken. We lezen dat vooral de vrouwen de gouden oorhangers af moesten doen
om er het kalf van te smeden (Exodus 32). In onze generatie zien we dat veel vluchtelingen tegen beter weten
in  naar  Amerika  vluchten  ondanks  het  feit  dat  daar  ook geen  toekomst  voor  hen  is.  Ze  komen  op de
symbolen af: Hollywood, MacDonalds en de Stars & Stripes. Ook slaven in het Romeinse Rijk wilden er
tegen  beter  weten  in  “bij  horen”.  We  mogen  niet  uitsluiten  dat  dit  ook  meespeelde  bij  de  gevluchte
Israëlieten. God had hen uitgeleide gedaan. Maar wilden de Israëlieten eigenlijk wel weg uit Egypte? Het
leven was er loeizwaar maar ze hoorden wel bij een hoge beschaving. Dat was ook wat waard. De tik in de
plaat om opeens een gouden kalf te smeden leek op een boemerang die naar zijn kapitalistische thuishonk
terugkeerde.  Wel  blijft  het  de  vraag,  hoe  men  zoiets  deed  in  de  woestijn  waar  behalve  cactussen  en
schorpioenen niet veel  zinnigs te beleven viel.  Hoe kwam het  volk zo snel  aan een smeltoven? En wie
besloot om er een kalf van het goud te maken en niet een fiets met 21 versnellingen? Blijkbaar was de
stierencultus  van  Babylon  overgewaaid  naar  Egypte.  We  zagen  de  stier  al  opduiken  in  het  fresco  van
Knossos. In Egypte was de afgod Apis de stierengod. Hij was tevens een kloon van Osiris. Met dit gouden
kalf hoopte men misschien de goden van Egypte tevreden te houden. Deze daad was een directe provocatie
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van Exodus 20:23 waarin God het de Israëlieten verboden had om afgoden van goud of zilver te maken. De
Israëlieten hadden nu een dubbel probleem. Allereerst kwam Mozes niet terug, als hij ooit nog terugkeerde?
In Odyssee 12 lezen we over een feest dat zes dagen duurde. Dit was een verwijzing naar de zes paarden
voor het beeld van Poseidon in de tempel op Atlantis (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116). In Exodus 32
lezen we ook over zo’n feestmaal. In beide gevallen dansten de rituelen rond een ‘koe, stier, of stierkalf’
(Louden, 2011, p. 234). Er was nog iets anders gaande. In Exodus 19:16-19 lezen we over flitsen die over de
berg kwamen terwijl er rook uit de berg zelf kwam. De hele berg brulde en schudde alsof er een olifant met
hooikoorts in zat (Exodus 24:17). De wetten die aan Mozes werden gegeven, gingen gepaard met donder en
bliksem (Sauer, 1940, p. 135). Deze hoestende en niezende berg Sinaï doet ons aan de aardbeving in Kritias
108  denken,  die  Atlantis  velde  (Plato,  Jowett,  vert.  1892).  Om  die  reden  geloof  ik  niet  dat  de
vulkaanuitbarsting  van  het  eiland  Thera  met  de ondergang van Atlantis  te  maken had.  De  niezende  en
boerende berg Horeb lag veel dichterbij het Exodus gebeuren, paste binnen het frame van tzafon en was
gerelateerd aan de stad van Hagar (Galaten 4:25).

Tabernakel

Ook kreeg Mozes de opdracht van God om een draagbare tempel te bouwen: een tabernakel (Exodus 25:8;
26). Net als het in elkaar knutselen van het gouden kalf moest dit ook in de woestijn gebeuren. Het kon niet
anders  of  de  Israëlieten  dreven  handel  met  de  omliggende  volken  zoals  de  Midjanieten  om  aan  hun
materialen te komen. Deze tabernakel bestond uit een omheining van stof waar binnen een tent stond. In het
achterste deel van de tent stonden een menora en een nieuw kunstwerk: de Ark van het Verbond. In deze Ark
lagen de Tien Geboden die Mozes op de berg Sinaï van God gekregen had. In het Heiligste Heiligdom stond
ook de amandeltak van Aaron (Hebreeën 9:4; Numeri 17:8). Deze tak was een type van de levensboom die in
de Tuin van Eden stond. Zo zien we dat de tabernakel die pas ver na de vloed door Mozes was opgericht, al
een schaduw had in de Tuin van Eden. Deze levensboom die een type van Christus was, duikt ook weer op in
Openbaring 2:7. God woonde metaforisch in dit heiligste heiligdom. Er stond geen beeld van Hem, ook al
omdat niemand wist hoe God eruit zag. Dit was een belangrijke tegenstelling met de tempel van Poseidon
waarin diens beeld wel stond (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116). De indeling van deze tabernakel en van
de latere tempel leek op die van de Tuin van Eden waarin ook een ontmoetingsplaats voor God met Adam
was. Terwijl daar buiten de minder heilige contreien zoals het Land van Eden en het land van Nod waren.
God woonde niet echt in een door mensen gemaakte Tabernakel (Handelingen 17:24). Maar het ding was een
“voorstelling” van de waarheid (Hebreeën 9:24).  De tabernakel  was tevens de aardse spiegel  van Gods
woonplaats  in  de  hemel  (Exodus 25:9,  40,  1  Kronieken 28:19,  Hebreeën 8:5;  9:23-24).  Het  heiligste
heiligdom was in de hemel de plaats waar God zetelde. De tabernakel herinnerde de Israëlieten eraan dat ook
de hemel  van Gods scheppingsplan spreekt  (Psalm 19:1).  Rond de hemelse  troon van God stonden 24
hemelse tronen waarop deze ouderlingen zaten. Ze droegen witte bovenkleding en op hun hoofden droegen
ze gouden lauwerkransen (Openbaring 4:4). Als u dit erg Star Trek vindt lijken, dan heeft u helemaal gelijk.
Het is voorbij Star Trek! Op aarde werden de ouderlingen vertegenwoordigd door 24 priestercirkels die elk
onder  toezicht  van  een  hogepriester  stonden  (2  Kronieken 24:1-19).  Deze  tabernakel  was  de  Bijbelse
tegenhanger  van  de  labyrinten  die  we  al  in  Hawara  (Egypte)  en  Gortyn  (Kreta)  (Connor,  2009)
tegenkwamen. Of eigenlijk waren deze labyrinten de Atlantische tegenhangers van de tabernakel. Een laatste
opmerking is dat koning Salomo de tabernakel in een houten tempel in Jeruzalem zou vereeuwigen. Een
tabernakel vol goud en zilver deed niet alleen aan de Tuin van Eden denken (Genesis 2:11-12) maar ook aan
de tempel van Poseidon op Atlantis. Dat de tabernakel in de woestijn gebouwd werd duidde erop dat we
Atlantis  in  de  woestijn  zullen  zoeken.  In  de  tabernakel  stond  ook  een  koperen  wasvat.  Het  koper
correspondeerde met het aurichalcum in Kritias 116. Het wasvat was een bad van wedergeboorte (Titus 3:5)
zoals de rivier  de Jordaan een type van dood en opstanding was.  De mythe maakte hier  een schimmig
reïncarnatieverhaal van terwijl de Straat van Gibraltar in het Atlantis verhaal de functie van de Jordaan kreeg,
namelijk een vaarroute van dood en opstanding. Het koperen wasvat in de tabernakel zou te zijner tijd door
koning Salomo in een koperen zee veranderen en in de tempel in Jeruzalem geplaatst worden (1 Koningen
7:23-39). De tabernakel legde dus een traject af voordat de tempel er kwam. Het is daarom legitiem om te
stellen dat Atlantis ook een traject aflegde waarin het eiland volgroeide tot een eindtijd setting.

Dieroffers en spijswetten

In  Exodus 29:16 lezen we over dieroffers. In  Jesaja 1:11 komen we dit ook weer tegen. In  Genesis 9:2-3
lezen we ook dat de mens de dieren mag eten. Dit was een duidelijke statement van God aan de vegetariërs.
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Vegetarisch eten is wellicht iets van de vijfde aion. In onze derde aion mocht er bloed vergoten worden.
Waarschijnlijk was dit in de tweede aion ook al het geval omdat in Genesis 4:2, 20 , kleinvee en veehouders
genoemd werden. Het gebod om vlees te mogen eten was uiteraard geen pleidooi voor de ziekmakende bio-
industrie die weer het andere uiterste is. In Leviticus 11 lezen we ook dat de mens dieren mocht eten. Vlees
eten werd in  Leviticus 11 wel specifieker gemaakt. Sommige dieren waren rein, andere waren onrein en
mochten niet gegeten worden. Althans niet door de Israëlieten. Laten we vooral niet vergeten dat de geboden
alleen voor hen bedoeld waren. In het boek Handelingen werden deze spijswetten weer ongedaan gemaakt.
Petrus mocht van God ook reptielen eten (Handelingen 10:15).

Menora

In de tent stond ook een Menora (Numeri 4:9). Deze was een mooi lustobject. Hij was van goud en versierd
met afbeeldingen en amandelbloesems. Hij had zes vertakkingen plus een centrale stam voor in totaal zeven
lampen. Los van alle symboliek die met de Menora samenhing, was hij ook mooi om te zien. De aanbidding
van Yhwh had dus zeker ook met ‘schoonheid’ te maken (Garrett, 2014, p. 562). Aanbidding wordt te vaak
met saaie rituelen of met vroom gemurmel geassocieerd terwijl schoonheid ook iets is dat bij God hoort.
Schoonheid hoort blijkbaar ook bij communicatie aangezien de Menora in het heiligste heiligdom van de
tabernakel stond. In dit deel kletste God met de hogepriester zoals God in Eden ooit met Adam had gekletst.
In het woord “Menora” lezen we ook de letters “Men”. De Minotaurus was een imitatie van deze Menora en
uiteraard ook van God.

Spiegels

De tabernakel was een aardse spiegel van de hemelse tempel waarin God verblijft (Fijnvandraat, 2002, par.
God is de Ontwerper van de tabernakel, alinea 1). In de “voorhof” van deze Tabernakel stond een wasvat. De
priesters die in de Tabernakel offers brachten, wasten hier hun handen. Het wasvat was gemaakt van een
voetstuk en een bekken (Fijnvandraat, 2002, par. De spiegels van de vrouwen). Dit koperen wasvat was van
spiegels gemaakt die de Joodse vrouwen aan de tabernakel hadden geschonken (Fijnvandraat, 2002, par. De
spiegels van de vrouwen).  Dit  waren geen gewone spiegels.  Ze waren van koperen platen gemaakt  die
eindeloos gepolijst  waren (Exodus 38:8) (Fijnvandraat,  2002, par.  De spiegels van de vrouwen). Ook de
Egyptenaren hadden deze spiegels. Er is een reliëf gevonden waarop een meisje voor zo’n koperen spiegel
haar lippen stift  (Yahuda, 1935, p. 92, afbeelding). Deze koperen spiegels doen me aan het mysterieuze
orichalcum denken dat op Atlantis voorkwam (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 116). Dit orichalcum had
ook een spiegeleffect. Maar ook hebben ze misschien iets te maken met het “spiegelprincipe” van zowel de
Zuilen van Hercules als de locatie van Atlantis? Stel nu dat de locatie van Atlantis gespiegeld was? En dat
het eiland niet voorbij Gibraltar in zee maar vanaf Jeruzalem gezien precies de andere kant op lag? Deze
gedachte houden we vast.

Tabernakel en Atlantis

Veel Atlantis onderzoekers fixeren zich op een high-tech beschaving die op Atlantis bestond. Ze gaan voorbij
aan het religieuze karakter van het eiland dat een eigen godenberg met een tempel had. Er waren zelfs veel
tempels op Atlantis (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 117). De vraag is of deze tempels ook volgens een
grondplan gebouwd waren? Of waren ze afspiegelingen van het labyrint dat we op Kreta tegenkwamen?

Afgoden

In Leviticus 16:8, 10 en 26 werd een zondebok genoemd. Het Hebreeuwse woord voor deze bok is Ozazl
(Azazel). Het is lastig om deze Ozazl te duiden. Het enige wat mijn tong voortbrengt is “Awzlslzl”. We lezen
over twee geiten waarover Aäron een lot wierp. De geit die aan Yhwh gewijd was, werd als een zondoffer
gebruikt.  Voor  de  duidelijkheid:  niet  het  slachten  van  de geit  was  het  offer,  maar  de  reuk die  van het
brandoffer opsteeg (Piet, 2016-g). Net zoals de opstanding van Jezus het offer voor zijn Vader was en niet
zijn kruisiging. Dan de andere geit. Deze was voor Ozazl en werd de wildernis in gestuurd. Hoe en wat en
wie was Ozazl? Het enige wat ik kan bedenken is dat deze zondebok iets met de tegenstander van God te
maken had die in  Job 1 en 2 genoemd werd.  Jezus noemde hem satan.  Bij  een harige geit  denken we
natuurlijk ook aan Ezau die rossig behaard was. En we denken nog aan een heel ander wezen dat in de
volksmond Sasquatch genoemd wordt. Maar dan loop ik wel op de zaken vooruit.
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Demonen

In Leviticus 17:7 werd een nieuw wezen geïntroduceerd: een demon. Deze demon werd ook met Azazel in
verband gebracht in Leviticus 16:8, 10 en 26. We worden er niet wijzer van, wat voor wezens dit precies zijn.
Zijn ze de Zonen van God in Genesis 6? De waarheid is: we weten het niet exact. Wat we wel vanuit Psalm
96:5 weten, is dat ze de afgoden van de heidenen zijn. Poseidon van Atlantis was dus een demon, net als de
zoon  van  Poseidon  die  Atlas  heette.  In  Leviticus 18:21  werd  een  merkwaardig  verbod  genoemd:  de
Israëlieten mochten geen kinderen aan Moloch offeren. Het ging dan om vuuroffers waarbij  de kinderen
levend werden verbrand.  Hadden de  Israëlieten  hier  dan  belang bij?  En waren  ze  de  geschiedenis  van
Abraham al  vergeten die zijn zoon Kaïn moest  offeren? Deze afgoden stelden nogal  wat  eisen aan hun
vereerders. In de naam van Moloch lezen we ook de naam Amalek. Amalek was echter nog een mens maar
deze koning Moloch was geen mens maar een demon. Moloch was de afgod van de Ammonieten waarin we
de naam “Min” herkennen. In Leviticus 18 werd overigens ook een eind gemaakt aan het trouwen met zussen
of broers. De genetische degradatie vanwege incest begon eindelijk zichtbaar te worden. In Leviticus 20:1-6
krijgen we iets meer informatie over deze Moloch. Hij werd in verband gebracht met spiritisme, ofwel met
het kletsen met demonen. We weten inmiddels dat hekserij haar oorsprong vond in Ninivèh (Nahum 3:4). Als
Moloch een koning genoemd werd, dan snappen we in welke categorie de vreemde koningen van Atlantis
thuis horen. Zij waren op zijn minst demonisch bezeten of stelden zelf demonen voor. En dus waren ze
boosaardig. In de nabije toekomst zouden er inderdaad kindoffers aan Moloch gebracht worden (2 Koningen
23:10). Volgens Harry Bultema was deze koning Moloch de komende antichrist (Jesaja 547:9 in Bultema,
1981, p. 564). Hij was wellicht de koning van het Noorden die ook Tzafon heette. De Sfinx verwees naar
hem in Exodus 14:2.

Sabbatsjaar en Jubeljaar

Op deze berg Sinaï werden twee leuke speeltjes voor de mensheid ingevoerd. Het eerste speeltje was het
sabbatsjaar (Leviticus 25:1-7). De Israëlieten zouden zes jaar werken en één jaar rust hebben. Het sabbatsjaar
wordt wel eens verward met het jubeljaar dat eens in de 50 jaar gevierd wordt. Het jubeljaar spreekt van
herstel en vrijheid. In een jubeljaar worden alle slaven vrijgelaten en krijgen eigenaars hun bezittingen terug.
In Handelingen 3:21 en Romeinen 8:21 wordt ook gezinspeeld op een jubeljaar. Het Jubeljaar volgt altijd op
een sabbatsjaar. Exodus viel ook in een jubeljaar waarin alle slaven uit Egypte werden weggeleid. Wanneer
we het jubeljaar als uitgangspunt nemen, vallen de valkuilen van het kapitalisme en het communisme weg.
De  accumulatie  van  bezittingen  waar  het  kapitalisme  zo  aan  hangt,  kan  dan  niet  meer.  Maar  het
communistische principe waarbij mensen geen persoonlijk bezit hebben en alles van iedereen is, kan dan ook
niet meer (De Koning, 2011-b, p. 235). In het jubeljaarprincipe wordt bij de verkoop van een stuk land niet
de grondprijs maar de prijs van het aantal oogsten gerekend. Deze prijs wordt bovendien gemeten naar de
tijd tot het volgende jubeljaar. In 1 Korinthe 7:29-31 wordt de waarde van alles afgemeten ten opzichte van
de wederkomst van Jezus. Hoe dichter we bij Zijn wederkomst komen, hoe minder de aardse dingen ons
waard zijn (De Koning, 2011-b, p. 235). Zowel sabbatsjaar als jubeljaar ontbreken volledig in het Atlantis
verhaal, zodat we er vanuit mogen gaan dat de dictators van Atlantis weinig op hadden met de rechten van
slaven. En Atlantis wordt naarmate we de Eindtijd naderen, minder waard. Het zal eiland zal dus op de
valreep alles bij elkaar jatten om in economisch opzicht nog iets voor te stellen. Net als Babylon.

De Woestijn

Mozes had vanaf de berg Sinaï in elf dagen kunnen doorstoten naar Kanaän maar zijn karavaan deed er
veertig  jaar  over  om  het  land  binnen  te  trekken  (Deuteronomium 1:2;  33:2).  Misschien  gingen  ze  op
rolschaatsen en anders  was er  iets  anders aan de hand.  In de parallelboeken van  Exodus zoals  Numeri,
Deuteronomium en Leviticus vinden we de details die we in Exodus missen. In Numeri 13 koos Mozes twaalf
verkenners uit iedere stam van Israël uit om Kanaän te verkennen. Onder hen was de toekomstige leider van
het volk, Jozua (vers 16). Na veertig dagen kwamen ze terug. Goed nieuws, slecht nieuws. Het goede nieuws
was dat het land vruchtbaar was. Dit lezen we ook in  Exodus 33:3 waar Kanaän het land van “melk en
honing” genoemd werd. In  Genesis 13:10 zagen we dit  ook al.  Het slechte nieuws was dat er reuzen –
Anakim – woonden (Numeri 13:28). Die hadden niet voor niets de vruchtbare vlakten ingepikt. Niet alleen
opdat ze zelf genoeg te vreten zouden hebben (wat aten de Anakim überhaupt? Zuurkool?). Maar ook om de
Israëlieten voor te zijn. De Israëlieten durfden Kanaän niet binnen te gaan zodat ze noodgedwongen veertig
jaar in de woestijn bleven (Numeri 14:30). Dit betekende dat de Anakim hun positie konden verstevigen. Net
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zoals God, Farao’s hart vlak voor de uittocht versterkte, zo versterkte God de positie van deze Anakim voor
de intocht van de Israëlieten. In Deuteronomium 2:10-11 merkte Mozes op dat de Emim net als de Anakim
en Refaïm een groot volk waren dat uit lange Frankensteins bestond. De Moabieten noemden hen Emim en
de  Ammonieten  noemden  hen  Zumzummim (Deuteronomium 2:20-21).  In  Deuteronomium 9:2-5  wordt
opgemerkt  dat  deze Anakim een goddeloos volk waren.  “Dat  vermoeden hadden we al.” Veel  moderne
theologen geloven überhaupt niet dat dergelijke Frankensteins echt bestonden. Misschien zijn deze theologen
op een bepaalde manier ook bang voor hen? De woestijnreis was een dodenrit. Onderweg werd ene Korach
met zijn gezin door de aarde opgeslokt (Numeri 16:31-34). Waar hij precies terechtkwam is niet duidelijk.
Een mogelijke verwijzing staat in Psalm 55:15 waarin gezegd werd dat enkelen levend zouden afdalen in het
ongeziene.  Het  ongeziene  is  de  Sheol  terwijl  ik  zou  zeggen  dat  Korach  misschien  wel  in  de  Afgrond
terechtkwam die in  Genesis 7:11 en 8:2 genoemd werd.  Numeri 16:31-34 doet me ook denken aan een
verschijnsel dat in onze tijd bekend staat als “zinkholen/sinkholes”. Ze lijken een reflectie van ufo's. Aan het
einde van de woestijnreis stierven Miriam, de zus van Mozes en ook de priester Aäron. Er was een hele
nieuwe generatie Israëlieten geboren die het begin van de Exodus niet bewust had meegemaakt. Deze nieuwe
generatie zou het land binnentrekken. Mozes was oud en Jozua zou de fakkel van hem overnemen.

Amorieten

In Numeri 13:29 worden de Amorieten genoemd die van het eiland Amoras kwamen (Suske en Wiske). Maar
wie waren zij? Hun hoofdstad was Mari in Assyrië (Saggs, 1966, p. 66). In deze stad werd ook Dagan
aanbeden (Saggs, 1966, p. 344). Dagan bemoeide zich zelfs met de ‘politiek’ van Mari (Saggs, 1966, p. 344).
Deze bemoeienis gebeurde middels dromen (Saggs, 1966, p. 344). Laten we deze overleveringen alsjeblieft
niet afdoen als “fantasieën”. Wat we hier lezen is ongelofelijk belangrijk voor ons onderzoek. Net als in
Genesis 6, beïnvloeden demonen dus ons dagelijkse leven. Volgens Amer Hanna-Fatuhi waren de Amorieten
de Chaldeeën uit Babylon (Fatuhi, 2012, p. 31). Ze waren via de Isjtar Poort, Babylon binnen gekomen
(Fatuhi, 2012, p. 31). De naam Amoriet is verwant aan het woord Sumerische woord ‘Martu’ dat ook weer
op Marduk lijkt (Fatuhi, 2012, p. 31). De Perzische Golf werd de Zee van de Chaldeeërs genoemd (Fatuhi,
2012,  p.  31).  De eerste hoofdstad van de Amorieten was Mari.  Ook waren er  westelijke Amorieten die
Kanaänieten genoemd werden (Klengel in Fatuhi, 2012, p. 35). De Amorieten kwamen net als de Akkadiërs
van het ‘Zee-Land’ (Fatuhi, 2012, p. 36). Amorieten, Chaldeeërs en Babyloniërs zouden hetzelfde volk zijn
(Ctesias in Fatuhi, 2012, p. 41). Chaldea werd niet voor niets ‘Zee-land’ genoemd (Fatuhi, 2012, p. 41).
Volgens 1 Samuël 7:14 waren de Amorieten de Filistijnen. Deze Filistijnen met hun afgod Dagon  kwamen
dus uit Assyrië en Babylon.

Hammurabi Codex

De naam van de Amorieten resoneert ook met de naam van een ander mythisch figuur, namelijk Hammurabi.
Het lastige is dat ik niet precies weet wanneer deze koning Hammurabi leefde. Hij had in elk geval iets met
de Amorieten en Mari te maken. Ergens schreef hij dat hij Mari veroverde, evenals enkele andere steden die
door de ‘Subartu’ geregeerd werden (Roux, geciteerd in Fatuhi, 2012, p. 203). Deze Subartu brachten hun
afgod Ausar mee (Fatuhi, 2012, p. 138). In Egypte werd Ausar, Osiris. In Perzië werd Ausar, Ahura Mazda
(Fatuhi, 2012, p. 139). Deze Subartu verbleven nu dus in Mari en omstreken waar Dagan de afgod was.
Mogelijk was Ausar hier al in Dagan geïncarneerd. Het lijkt erop dat Mari de schakel tussen Ausar en Dagan
was. Ausar werd ook gelijk gesteld aan Ansjaar die in Soera 9:117 van de Koran opduikt. Ansjaar was dus
Dagan alias Poseidon. Sommige Christenen menen dat deze Hammurabi dezelfde was als koning Amrafel in
Genesis 14:1. Maar ik heb een vermoeden dat Hammurabi helemaal geen mens was, maar een Titanisch
wezen. In de zogenaamde Codex van Hammurabi worden Titanische wezens genoemd zoals de Anunnaki,
Enlil, Enki en uiteraard Marduk. De stad Babylon wordt erin genoemd (The Code of Hammurabi in Fatuhi,
2012, p. 63; King, z.j., The Code of Hammurabi). Ook worden de zonnegod Shamas en E-barbar in de Code
van Hammurabi genoemd (The Code of Hammurabi  in Fatuhi, 2012, p. 63). Barbar was een andere naam
voor Babylon.  De god Nabu wordt  genoemd die we ook weer in  Jesaja 46:1 samen met Bel  (Marduk)
tegenkomen. Verderop worden Isjtar en Adad genoemd (The Code of Hammurabi in Fatuhi, 2012, p. 64).
Adad was uiteraard Baäl Haddad. Geen normaal mens schrijft zulke grillige teksten.  
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Berg Seïr

In Deuteronomium 1:2 en 33:2 lezen we een krankzinnige verklaring: een reis van de berg Sinaï via de berg
Seïr naar Kadesj duurde elf dagen. En dus zeker geen veertig jaar. Deze elf dagen waren omgerekend naar de
afstand die een volwassene in een dag af zou leggen, te weten 20 mijl (Matheny, 2011-a, p. 343). Ook waren
er mogelijk twee bergen in het spel die Seïr heetten, van de Horieten en Edomieten (Matheny-a, 2011, p.
329). In Genesis 14:6 werd de berg Seïr van de Horieten genoemd (Matheny-a, 2011, p. 329). Het was deze
Horitische berg die in Deuteronomium 2:1 genoemd werd (Matheny-a, 2011, p. 335). In Deuteronomium 2:5
werd mijns inziens de Edomitische berg Seir genoemd. In elk geval was deze berg Seïr een andere dan die in
vers 1 (Matheny, 2011-a, p. 336). Dan nog iets: op een oude kaart uit 1875 van de David Rumsey Map
Collection werd de berg Seïr (welke?) “Schera” genoemd (Matheny, 2011-a, p. 342). En de naam Schera lijkt
natuurlijk op de naam “Scheria” van het  eiland in de Odyssee dat  identiek aan Atlantis  was (Homeros,
Butler, vert. 1900,  Od. V). Scheria was tevens het eiland van de Faiaken. De naam Scheria was dus een
imitatie van de berg Seïr. Dan waren de Faiaken wellicht ook een imitatie van een Bijbels volk. Welk volk?
Dit gaan we uitzoeken. De Horitische berg Seïr  tussen de Horeb en Kadesh Barnea werd ook ‘Aschar’
genoemd (Matheny, 2011-a, p. 340). Dit was de berg van de elfdaagse reis. Met de naam ‘Aschar’ zitten we
weer  in  de  buurt  van  Assur  en  Aussar.  Volgens  Strong’s  Concordance  #8165  betekent  Seïr  ‘harig’ (in
Matheny, 2011-a, p. 338). En bij harig denken we aan Ezau maar ook aan… Sasquatch…. In Deuteronomium
1:4 komen we de godin Astoret weer tegen. De klinkers in haar naam zijn omgedraaid omdat ze eerder
Asterot  heette.  Zoals  gezegd  was  Asterot  dezelfde  godin  als  Astarte  die  de  godin  van  de  Sidoniërs
(Kanaänieten) was (1 Koningen 11:5). Ze was tevens Isjtar uit de mythe die dan weer een mannelijke en dan
weer een vrouwelijke god was.

Aardbeving

In  Rechters  5:4 krijgen we meer inzicht in de daverende geschiedenis van na de  Exodus.  Deze had een
enorme  impact  gehad  op  de  Israëlieten,  maar  ook  op  de  omringende  volken.  Ik  wil  dit  nogmaals
benadrukken:  de  Exodus  was  door  God  zelf  in  gang  gezet.  Dit  in  tegenstelling  tot  de  moderne
vluchtelingenstromen. De Exodus was een kosmisch schouwspel. Na het verlaten van de berg Seïr kwam er
een enorme aardbeving. In Rechters 5:4 lezen we hier meer over. De aarde beefde en de hemelen wankelden.
We lezen dit ook in Psalm 68:8 en Habakuk 3:8-15. De Exodus en de nasleep ervan waren zowel een aards
als een hemels drama. John Gill vergeleek  Rechters 5:4 met Neptunus die volgens de  Ilias de aarde door
elkaar schudde (Gill, z.j.-a, commentaar bij Rechters 5:4). Neptunus was Poseidon.

Toespraken

De rode draad in het boek Deuteronomium waren drie toespraken die Mozes voor het volk hield, alvorens de
nieuwe generatie van Israëlieten de Jordaan overstak om Kanaän binnen te gaan. Van de oude generatie
zouden alleen Jozua en Caleb deze oversteek levend meemaken. Mozes zou sterven. Vandaar die toespraken.

Koning Og van Bashan

Het gebied ten Oosten van het  Meer van Tiberias en de Golan hoogvlakte heette in de tijd van Mozes
“Bashan.” Dit gebied werd in de nadagen van Mozes door een Frankenstein bestuurd die “Og” heette. Of het
zijn  voor-,  of  achternaam  was  weten  we  niet  maar  wel  dat  zijn  naam  makkelijk  te  onthouden  is.  In
Deuteronomium 3:11 lezen we iets meer over de reuzen in de tijd van Mozes. Og had een bed van 4 meter 50
lang en 2 meter breed. Dit wil niet zeggen dat hij zelf ook zo groot was. Misschien sliep hij met zijn hond,
vrouw en paard in bed om geld te besparen voor een paardenstal. Maar de kans is groot dat hij inderdaad erg
groot was. Desalniettemin versloeg Mozes hem (Deuteronomium 1:4; 3:1-7; 29:7; 31:4). Og werd ook weer
genoemd in Psalm 135:11, 136:20 en in Amos 2:9. Blijkbaar werd hij niet gedood want we komen hem nog
een keer tegen in Jozua 9:10.

Afgoderij van Babel

In Deuteronomium 4:19 bracht Mozes de afgoderij van Babel in verband met het verdelen van het land in de
dagen van Peleg (Morris, 2000, p. 56).  Mozes stelde hier dat de Kanaänitische afgoden zoals Baäl, Moloch
en Astarte  hun oorsprong in Babel  hadden!  Dit  is  voorlopig één van  de belangrijkste  conclusies  in  dit
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onderzoek.  Als  we Poseidon aan de afgoden van Kanaän kunnen koppelen,  dan weten we dat  ook zijn
oorsprong in Babel lag. Het ligt dan voor de hand om Atlantis heel ergens anders te zoeken. Het gebod van
God in Genesis 9:19 aan de mensheid om zich over de aarde te verspreiden werd door de dieren en afgoden
gevolgd. In Psalm 82 lijkt dit laatste bevestigd te worden. Ook Herodotus zei dat Babylon aan de wieg lag
van ‘alle systemen van afgoderij’ (Woodrow, 1981, p. 10). Austen Henry Layard schreef dat Babylon de
oorsprong van alle ‘afgoderij’ was (Layard in Woodrow, 1981,  p.  10).  In  Deuteronomium 4:44 tot  26:9
volgde er een tweede toespraak. Van  Deuteronomium 4:44 tot 5:33 werden de gebeurtenissen bij de berg
Horeb  (Sinaï)  in  herinnering  gebracht  en  van  Deuteronomium 6:1-11:32  werden de  geboden en  wetten
besproken. Deze dingen zei hij ten overstaan van de nieuwe generatie die Kanaän binnen wilde trekken. In
Deuteronomium 5:23-27 noemde Mozes de berg Horeb (Sinaï) die hij de berg vol vuur noemde ten midden
van de duisternis. We lezen hier over een associatie met Atlantis dat na een aardbeving in zee denderde.
Mozes was een echte bergbeklimmer. Hij was zeven keer op een berg geklommen: in Exodus 17:8-16, 24,
32, 34; Numeri 20; Deuteronomium 34:1 en Mattheüs 17. In Deuteronomium 34:1 klom Mozes op de berg
Nebo. In de naam van Nebo herkennen we later de naam van Nebuchanedzar. In Deuteronomium 7:9 lezen
we dat  God's plan met de mensheid duizend generaties bestrijkt.  Als een generatie pakweg twintig jaar
beslaat dan beslaat God's totale plan 24.000 jaar (Knoch, Janse, vert. 2010, Deel 7 – De kennis van het
goede, p. 37 ). Hiervan zijn er nagenoeg zesduizend om, zodat er minimaal 18000 jaar voor ons liggen.
Trekken we de duizend jaar van de komende vierde aion ervan af dan telt de vijfde aion dus 17.000 jaar.
Duurt een generatie langer, dan duurt de vijfde aion ook langer.

In  Deuteronomium 12:2-3 werden gewijde palen genoemd die op heilige heuvels stonden.  Waren dit  de
bekende  obelisken,  waarvan er  zelfs  één  in  Washington  voor  het  Witte  Huis  staat?  Waarschijnlijk  wel.
Volgens Cyrus Scofield stelde de obelisk een “piemel”  voor  (Scofield in Woodrow,  1981,  p.  40).  Deze
obelisken worden onder andere genoemd in 1 Koningen 14:23; 2 Koningen 18:4; 23:14; Jesaja 17:8; 27:9;
Jeremia 43:13;  Micha 5:13 en  Ezechiël 8:5 (Woodrow, 1981, p. 40). Volgens ene Diodorus was de eerste
obelisk door koningin Semiramis van Babylon gebouwd (Encyclopedia of Religions, Vol. 3 in Woodrow,
1981, p. 39). Maar Semiramis was een demon. Hooguit inspireerde zij de bouwers tot het oprichten van
zulke  piemelpalen.  Naast  telefoonpalen  vindt  u  voortaan  ook piemelpalen  langs  de  weg.  Niks  van  aan
trekken, gewoon doorrijden. In de Assyrische stad ‘Kalah’ was een ‘zwarte obelisk’ gevonden. Er waren
‘inscripties’ in gekerfd die over de tijd van koning Shalmanezer III gingen (Van der Land, 2008, p. 23).
Mogelijk was Stonehenge ook zoiets, een bundel stenen die aan de godin Astarte gewijd was. In onze tijd
denken we bij varianten van obelisken aan kerktorens en minaretten.

In Deuteronomium 17:16 en 20:104 staat dat een Israëlische koning niet teveel paarden mocht hebben en hij
ze al helemaal niet vanuit Egypte in mocht voeren. Voor Egypte kunnen we hier zomaar Atlantis lezen, waar
ook een paardencultus heerste. Een koning moest op Yhwh vertrouwen, niet op paarden. Aan de ene kant
bracht dit gebod het leger van Farao in herinnering dat duidelijk op de fysieke kracht van paarden en wagens
vertrouwde. En in de toekomst zou koning Salomo een handel in paarden, wagens en zelfs goud beginnen.
Maar een Israëlische koning mocht ook niet op goud vertrouwen maar op Yhwh (Deuteronomium 17:17).
Deze waarschuwingen waren indirect tegen Atlantis gericht. Atlantis wilde uitgerekend met deze paarden,
wagens, goud en zilver de indruk wekken dat het welvarend was. Maar volgens  Deuteronomium hoorden
deze zaken typisch bij het zwakke Egypte. En dus bij het zwakke Atlantis. In Deuteronomium 18:14, 20 werd
over tovenarij in Kanaän (Israël) gesproken. In Deuteronomium 18:15, 18 werd naar de komst van Johannes
de  Doper  of  volgens  anderen  die  van  Jezus  verwezen.  In  elk  geval  werd  hier  niet  naar  de  komst  van
Mohammed verwezen, wat sommige moslims denken. Valt u iets op? Zoals Israël de grote afwezige in het
Atlantis epos is, zo is Atlantis de grote afwezige in de Tenach. Niettemin werd het om de haverklap indirect
genoemd.  Het  lijkt  wel  of  Atlantis  de  grote  tegenstander  in  de  Tenach  is  waar  indirect  steeds  tegen
gewaarschuwd werd.

Vond u koning Og al een rare snuiter? Dan schakelen over naar Numeri. In Numeri 22 staat een maf verhaal.
Ene Bileam stapte op een ezel. De ezel zag onderweg een engel van de Heer op de weg staan en weigerde
verder te lopen. Dieren weten heel goed wat engelen zijn. Bileam zag de engel niet en snapte er niets van. Hij
gaf het dier een mep, waarop de ezel hem vroeg: “waarom slaat u mij?” (Numeri 22:28). Het was Yhwh die
door de ezel sprak, voordat u zich afvraagt waarom de ezel bij uw kinderboerderij om de hoek nooit wat
tegen u zegt. Bileam leek niet onder de indruk van deze sprekende ezel. Mogelijk had hij al zo vaak met
afgoden gecommuniceerd dat  deze gebeurtenis ook in dat  hokje paste? Nu pas zag Bileam de engel  en
begreep hij waarom de ezel niet verder wilde wandelen. De les van dit verhaal is dat zelfs de dieren hun Heer
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kennen en Israël maar al te vaak niet (Jesaja 1:3). In Numeri 22:41 werd voor de eerste keer Behemot-Baäl
genoemd (Mohammed?). In Numeri 24:17 werd de komst van de Messias voorzegd. In de “ster” die in deze
vers genoemd werd herkennen we de Morgenster. En in Numeri 25:3 komen we Baäl-Peor tegen. Naarmate
de Israëlieten Kanaän naderden, kwamen ze steeds meer afgodenbeelden van Baäl tegen. Zijn vrouwelijke
masker was Astarte. Beide afgoden kregen voet aan de grond in de tijd van de Rechters. Later zou Samuël
hen uit het land verwijderen maar ze kwamen terug in de tijd van Izebel en koning Achab.

Het is niet duidelijk waar  Numeri 24:24 over gaat. De boten uit Kittim worden hier genoemd. Kittim was
Cyprus. Mogelijk ging het om de Filistijnen die echter van Kreta kwamen. In dat geval gebruikten ze Cyprus
als een tussenstop. Het kan ook zijn dat de vers een voorzegging was over de komst van de Romeinen die
inderdaad een stuk van Assyrië bezet hadden (zie ook: Jeremia 2:10; Daniël 11:30 in De Koning, 2011-c, p.
246; Jesaja 23:1, 12, Genesis 10:4, Ezechiël 27:6, Daniël 11:30 in Sauer, 1940, p. 195).

In  Deuteronomium 28:49  deed  Mozes  een  profetie  over  een  volk  dat  in  de  toekomst  tegen  Israël  zou
optrekken. Er is veel over gespeculeerd welke natie dit kon zijn. In Jeremia 5:15 en Jesaja 5:26-30 staan ook
dergelijke profetieën. In  Jeremia 5:15 werd duidelijk een rijk genoemd dat vanaf het begin van de aion
bestond. Dit was Babylon. Waarschijnlijk doelde Mozes op het leger van Nebuchanedzar van Babylon dat in
de verre toekomst tegen Juda op zou trekken. Een andere mogelijkheid is dat er op meerdere legers gedoeld
werd. Hierbij kunnen we denken aan de Romeinen (De Koning, 2011-a, p. 302-303) en zelfs aan de nazi's.
Of  aan  het  Babylon van  de  Eindtijd.  Zowel  in  Numeri 24:24  als  in  Deuteronomium 28:49  kunnen we
filosofisch gezien, het leger van Atlantis  herkennen. Als we de geschiedenis met wonderolie transparant
maken dan kunnen we het leger van Atlantis er doorheen zien.

In  Deuteronomium 31 stelde Mozes, Jozua aan om Kanaän binnen te gaan. Mozes zou dit zelf niet meer
meemaken.  In  Deuteronomium 32:1-47  schreef  Mozes  in  opdracht  van  Yhwh  nog  een  lied.  In
Deuteronomium 32:17 lezen we over offers die aan demonen gebracht werden. Het Hebreeuwse woord voor
boze  geesten  is  “Shedim”.  We komen dit  woord  ook weer  tegen  in  Psalm 106:37.  Dus  wie  waren  de
koningen van Atlantis? Ook gevallen engelen of demonisch bezeten mensen?

Eindredactie door Mozes

De  Joodse  Bijbel  heet  de  Tenach.  De  eerste  vijf  boeken  worden  Thora  of  Pentateuch  genoemd.  Jezus
beaamde dat de Thora van Mozes was. Dit lezen we in Marcus 7:10; 10:3-5; 12:26; Lucas 5:14; 16:29-31;
24:27, 44;  Johannes 5:45-47; 7:19, 23. Met name in Johannes 5:45-47 lezen we duidelijk dat Jezus leerde
dat de Thora door Mozes geschreven was. De Tenach is echter categorisch ingedeeld en het Oude Testament
zo goed als chronologisch. De vijf boeken zijn:  Genesis,  Exodus,  Leviticus,  Numeri en  Deuteronomium.
Mozes voerde de eindredactie over deze boeken. Daarnaast coördineerde hij de bouw van de Tabernakel. En
hij hield zich met de vele wetten bezig. We lezen echter nergens dat hij een burn-out kreeg. M.A.H. Van der
Valk schreef dat de Thora door Mozes geschreven was. Hij schrijft: ‘Thora en God, Thora en Mozes waren
bovendien bij de Israëlieten één’ (Van der Valk, 1930, p. 15). Alle boeken van de Thora tonen kenmerken van
Mozes terwijl een deel van Genesis 11 zich in Babylon afspeelde. We lezen ook in Exodus 24:4 dat Mozes de
Thora samenstelde. ‘In de eerste elf hoofdstukken van Genesis komen Babylonische woorden voor’ terwijl
we ‘in de laatste veertien hoofdstukken’ ‘Egyptische woorden’ tegenkomen (P.J.  Wiseman, 2004, p. 71).
Maar voor veel christenen is dit niet genoeg, laat staan dat sceptici deze Bijbelvers serieus zouden nemen.
Het was de Jood Spinoza die claimde dat de Pentateuch ‘door Ezra geschreven’ was en niet door Mozes (P.J.
Wiseman, 2004, p. 110). Sinds Spinoza was er veel kritiek op de echtheid van de Tenach. Maar de kritiek
was vooral gevormd ‘in een tijd waarin men weinig’ van de oude beschavingen wist en men ervan uitging dat
de ‘schrijfkunst’ toen nog niet bestond (P.J. Wiseman, 2004, p. 117). In Deuteronomium 34:5 stierf Mozes.
Niemand  weet  waar  hij  begraven  ligt,  behalve  de  “duivel”.  Pas  in  Judas 1:9  horen  we  meer  over  de
begrafenis van Mozes. We lezen dat de aartsengel Michaël die de beschermengel van Israël is, met de duivel
om het lichaam van Mozes vocht. Het is de zoveelste aanwijzing voor het feit dat er hemelse machten zijn
die zich direct en indirect met onze aardse aangelegenheden bezighouden. Zeker als het om geestelijke zaken
gaat.
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Jozua, de tweede Western

Nadat de Israëlieten in Exodus 17 al tegen de Amalekieten hadden gevochten was het nu de beurt aan Jozua
om de  eerste  “echte”  Western  uit  te  vechten.  In  Kanaän  wonden  immers  geveerde,  indiaans  uitziende
Filistijnse krijgers. Opnieuw noem ik de strijd die Kit Carson duizenden jaren later bij Adobe Walls tegen de
Comanches voerde. Het was Jozua die Kanaän binnentrok. Twee spionnen werden vooruit  gestuurd naar
Jericho. Ze moesten de Jordaan over maar volgens Jozua 2:7 waren er doorwaadbare plaatsen in de Jordaan.
De modder van deze doorwaadbare plaatsen stond in schril contrast met de modder die volgens Plato de
Straat van Gibraltar blokkeerde (Plato, Jowett, vert. 1892, Timaeus 25). De modder die in Plato’s verhaal een
obstakel was, was hier juist de uitkomst. Deze verkenners kwamen dit keer niet terug met verhalen over
reuzen. Sterker nog: ze logeerden bij een hoer die Rachab heette. Dit was tevens de naam van zowel de draak
als Egypte (Psalm 89:10, Jesaja 30:7). Rachab streed niet tegen abortus of prostitutie. Ze was zelf een hoer.
Het enige wat ze deed was de spionnen verbergen.  De koning van Jericho had er lucht van gekregen. Hij
stuurde wat troepen naar het huis van Rahab. Die kerels vroegen haar waar de spionnen waren. Rachab loog
dat ze alweer weg waren. Deze ene daad maakte haar rechtvaardig en zorgde ervoor dat zij met haar gezin na
de verwoesting van Jericho gered werd.  Rahab had blijkbaar  de verhalen gehoord over de God van de
Israëlieten. Hier wil ik even bij stil staan. Want de Israëlieten waren veertig jaar eerder uit Egypte ontsnapt.
En Mozes hield een laatste toespraak voor zijn volk omdat de nieuwe generatie de Uittocht alleen van de
verhalen kende. Net als wij. Wij hebben met de generatie van de intocht in Kanaän gemeen dat Exodus een
verhaal uit een geschiedenisboek is. Ik kwam laatst een Egyptenaar tegen die nog nooit de piramiden gezien
had. Onder de nieuwe generatie bevonden zich wellicht ook mensen die de Exodus met een korrel zout
namen. Maar de hoer Rachab niet. Ze kende de details van een wonderbaarlijke uittocht die veertig jaar
geleden  had  plaatsgevonden (Jozua 2:9-10  in  Slagter  & Slagter,  2017,  p.  21).  Deze  hoer  was  niet  het
zoveelste mokkel waar de mannen wel een nacht mee door wilden brengen. Ze kende haar klassiekers en
wist op wie ze haar kaarten moest zetten. Wellicht had ze ook van knappe Rebekka in Genesis 24 en Tamar
in Genesis 38 gehoord? De eerste die loog en tegen de prille Wet van Mozes in ging, was deze hoer, Rachab.
Ze was de verpersoonlijking van Atlantis dat God uitdaagde. Rachab wist dat ze de Israëlieten beter te vriend
kon houden door de spionnen een handje te helpen. Rahabs leugen was net als haar beroep immoreel. Het
was het type leugen die bij een oorlog hoorde. Maar haar leugen werd, zo vlak nadat de Israëlieten de wet
van Mozes ontvangen hadden, gerechtvaardigd omdat de echtheid van haar geloof ermee bewezen werd
(Rogers & Hough, z.j.,  p.  56).  Waarom schuilden deze spionnen uitgerekend bij  een hoer? Was er  echt
niemand anders in Jericho bij wie ze ook konden schuilen? Misschien niet. En was Rachab niet bang voor de
reuzen die de Israëlieten ervan weer houden hadden om Kanaän binnen te trekken? Rachab woonde in het
epicentrum van reuzenland.  Desalniettemin presteerde ze  het  om ook nog hoer  te  zijn.  Wie waren haar
mannelijke klanten? Toch niet de reuzen. Terwijl de Israëlieten veertig jaar op afstand bleven, gingen de
Kanaänitische mannen naar de hoeren.

Rachab en Astarte

Kanaän was het land van de Sidoniërs. Hun stamvader was Zidon in Genesis 10:15. Hij was een zoon van
Kanaän. De havenstad Sidon ligt thans in Libanon. De eerste kolonie van Sidon was Tyrus. De Kanaänieten
waren dezelfden als de Feniciërs. In een eerder stadium werden ze Sidoniërs genoemd. De Sidoniërs waren
op zijn minst een subgroep van de Kanaänieten. De godin van Sidon was Astarte (1 Koningen 11:5). Ze was
de blauwdruk voor  Athena.  De havenstad Zidon en in ruimere zin Kanaän waren dus equivalenten van
Atlantis. De latere verwoesting van Tyrus in  Ezechiël 28 leek precies op de ondergang van Atlantis. Maar
zover zijn we nog niet. Het punt was juist dat de Israëlieten dit Atlantis gebied dat Kanaän heette, zouden
veroveren. Israël moest dus Atlantis  veroveren. Hierbij  kregen ze bovendien concurrentie van een ander
Atlantisachtig volkje dat Filistijnen heette en van Kreta kwam. In Kanaän kwam alles samen: de Filistijnen
van Kreta met hun afgod Dagon, alias Poseidon, de godin van Atlantis, Astarte en “last but not least” de
Israëlieten die Baäl-Zafon achter zich hadden gelaten. Zoals de eerste zin van Maria van Nazareth over seks
ging (Lucas 1:34), zo vielen de Israëlieten met de deur in huis van een hoer die Rachab heette. Zij was niet
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bij de Exodus geweest. Ze had geen joekels van een stenen op elkaar gestapeld om een piramide te bouwen.
Ze was een prostituee en haar enige verdienste was dat ze Israëlische spionnen had verstopt. Ze had het
hoerige  aura  van  Astarte  alias  Athena  over  zich,  ware  het  niet  dat  ze  de  God  van  de  Israëlieten
gehoorzaamde. De intocht in Kanaän was dus een dubbele overwinning op Atlantis. Rachab die het aura van
Athena had, kreeg opeens de geest van de God van de Hemel en Aarde over zich. Het kon niet anders of ze
had van de godin Astarte gehoord. En toch wilde ze de God van de Israëlieten gehoorzamen. We weten niet
of ze na de verwoesting van Jericho haar oude beroep opgaf en klompenmaker werd. We lezen er niets over,
maar God vond het wel relevant om haar oorspronkelijke beroep te noemen. Van veel hoofdrolspelers in de
Bijbel  weten we nauwelijks wat  ze  precies uitspookten maar  van Rachab weten we het  wel.  Achter de
coulissen speelde zich bij  deze intocht  een complex hemels schouwspel  af.  De prostitutie dimensie van
Atlantis had zich in de vorm van Rachab naar de God van de Israëlieten geschikt, daar waar Athena vijandig
aan deze God was. Mogelijk was dit  de eerste hindernis in het hemelse schouwspel die genomen moest
worden voordat de Israëlieten verder konden trekken.

Oversteek van de Jordaan

In Jozua 4 staken de Israëlieten de Jordaan over. In vers 4:13 lezen we over 40.000 mensen die de Jordaan
overstaken. Wat er gebeurde was een herhaling van de Exodus, maar nu met een nieuwe generatie. Dankzij
de Ark van het Verbond week het water zodat de Israëlieten met droge voeten de overkant haalden. Zelfs als
de Israëlieten onderweg snel hun haren wilden wassen, kwamen ze van een droge kermis thuis. Uiteraard
kregen hun vijanden ook te horen over dit zoveelste wonder. Ze werden doodsbang (Jozua 5:1).  Aan de
overkant stond Jozua opeens oog in oog met een krijger van Yhwh (Jozua 5:13-15). Hij had een zwaard in de
hand. Het is een fascinerende gebeurtenis die we hier voor ons zien. Want waar kwam deze kerel zomaar
vandaan? Van God? Hij kwam “ergens” vandaan. Blijkbaar vocht hij in de hemelse strijd om Jericho mee. In
Jozua 6 werd Jericho omsingeld. Yhwh openbaarde zich aan Jozua als de Vorst van het Hemelse leger van de
Heer. Hij hielp in de hemel mee om de oorlog te winnen. In 2 Koningen 6:17 zien we ook hoe engelen als
vurige wagens en paarden optraden. Jericho was een zware vesting die voor de Israëlieten de toegang tot
Kanaän blokkeerde. Dankzij Yhwh konden de Israëlieten de stad innemen. In opdracht van God liepen de
Israëlieten zes dagen lang, elke dag om de stad. Op de zevende dag liepen ze zeven maal om de stad. De
combinatie van de stadsmuren met het planmatige omsingelen van de stad deden aan het ontwerp van een
labyrint  denken.  Ook werd  er  op trompetten getoeterd waarna de  muren omvielen.  De bevolking  werd
afgeslacht maar Jozua stuurde zijn eerdere spionnen naar de hoer Rahab om haar en haar familie te halen.
Alleen zij  zouden ontkomen.  De manier  waarop de stadsmuren het  begaven deed aan Troje  denken en
misschien ook aan de aardschok die Atlantis deed zinken.  Veel crisis momenten in de Tenach,  zoals de
Zondvloed,  de  komst  van  de  Filistijnen,  de  verwoesting  van  Sodom  en  de  val  van  Jericho,  hadden
tegenhangers in het Atlantis epos. In Jozua 8:20 staat dat de rook van de verwoesting naar de hemel opsteeg.
Blijkbaar werd er flink veel vuur gebruikt om de stad te verwoesten. Met Atlantis gingen Poseidon en Atlas
ten onder terwijl in het geval van Jericho uitgerekend de hoer Rahab de ramp overleefde. Haar naam was een
verwijzing naar de draak van Poseidon (Jesaja 51:9).

Sceptici

Sceptici beweren vol overtuiging dat Jericho en Ai in de tijd van Jozua niet bestonden. Onterecht is altijd
gedacht dat Ai, de heuvel Et-Tell bij de plaats Beitin was (Van der Land, z.j. p. 10). Maar Ai zou Khirbet
Nysia zijn dat bij Beth-Aven ligt dat in Jozua 7:2 genoemd wordt (Kallai-Kleinmann in Van der Land, z.j., p.
16). Beth-Aven komen we ook weer tegen in 1 Samuël 14:23. Ook anderen kwamen tot de conclusie dat er in
de tijd van Jozua ten oosten van de rivier de Jordaan een beschaving had bestaan (Dornemann in Van der
Land,  z.j.-b,  p.  41).  In  Jericho  werden  ook  ‘scarabeeën  met  de  namen  van  Farao’s  Toetmoses  III  en
Hatsjepoet  erop’ gevonden (Bienkowski in Van der Land,  2008,  p.  56).  In een andere tombe in Jericho
werden ‘scarabeeën’ met ‘de cartouches’ van Farao Amenhotep III’ (…) ‘erop’ gevonden (Bienkowski in Van
der Land, 2008, p. 56; Wood in Kiel, 2010, kopje: De ruïnes van Jericho en hun datering, vijfde paragraaf).
Na de verwoesting lag Jericho lange tijd in puin (Jozua 6:26). Later, tijdens koning Achab werd Jericho
herbouwd. We zitten dan in 1 Koningen 16:34 (Van der Land, 2008, p. 57). Het was Bryant Wood die in het
BAR tijdschrift van maart/april 1990 concludeerde dat Jericho wel degelijk in de tijd van Jozua bestond
(Wood in Van der Land, z.j.-c, p. 51). In Jericho was ‘een scarabee met de naam van farao Amenhoteb III’
gevonden (Wood in Van der Land, z.j.-c,  p. 52). Het opgegraven Jericho had duidelijk twee stadsmuren
(Jozua 2:15) (Wood in Van der Land, 2008, p. 57). Ook bleek dat Jericho door brand verwoest was (Jozua
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6:24 in Wood in Van der Land, 2008, p. 57). Dan waren er de Armana brieven die ten zuiden van Caïro
gevonden waren.  In deze kleitabletten werden de Habiroe genoemd. Volgens J.  de Koning waren zij  de
Israëlieten die onder de leiding van Jozua Kanaän binnentrokken (De Koning in Van der Land, 2008, p. 125).
Volgens Th. J. Meek liepen het verslag uit de Kanaänitische Armana brieven en de intocht van de Israëlieten
in het boek Jozua behoorlijk ‘parallel’ (Meek in Van der Land, 2008, p. 134-135). Ook professor Garstang
meende dat uit opgravingen bleek dat Jericho, Ai en Hathor al in de tijd van Jozua bestonden en tegelijk
sporen van verwoestingen vertoonden (Garstang in Van der Valk, 1930, p. 16).  Leviticus was bijvoorbeeld
door Mozes in de woestijn opgeschreven en niet eeuwen later. Volgens de tijdslijn van Goedbericht vond de
uittocht in het jaar 2500 na Adam plaats en niet eeuwen later zoals vaak gedacht wordt (Piet, 2015-h).

Opnieuw reuzen

In Jozua 9:10 werd opnieuw de reus Og van Bashan genoemd. Hij woonde nu in Asjtaroth. Deze plaats was
aan de godin Asjteroth gewijd die  dezelfde afgod als  Asjerah,  Isis  en Athena was.  Het  is  mogelijk  dat
Anakim reuzen in meerdere of mindere mate paranormaal begaafd waren en regelmatig in contact stonden
met de geestenwereld. In Jozua 5:13 dook er een mysterieuze krijger van Yhwh op die voor Israël vocht. In
Jozua 9:10 werd Asterot weer genoemd. Ze was dezelfde godin als Astarte, de godin van de Sidoniërs (1
Koningen 11:5) en als Isjtar de Babylonische godin die soms ook een mannelijke god voorstelde. Asterot
kwamen we eerder in Genesis 14:5 en Deuteronomium 1:4 tegen. We komen haar weer tegen in Jozua 12:4;
13:12; 13:31 en  1 Samuël 31:10. In  Jozua 10:1 wordt voor het eerst Jeruzalem genoemd, dat in  Genesis
14:18 nog Salem heette. In 1 Samuël 7:14 namen de Amorieten alias de Filistijnen het tegen de Israëlieten op
en in Jozua 10:12-13 liet Yhwh zelfs de zon en maan stilstaan. De zon stond stil boven Gibeon en de maan
stond stil boven de vallei van Aijalon. Het was één van de vele wonderen die onze pet te boven gaan. De
Azteken zouden ook zo’n verhaal  kennen (Bernardino de Sahagún in Kiel,  2010).  In  dat  geval  was de
kolonisatie van Amerika door de Filistijnen al in de tijd van Jozua begonnen. In Jozua 11:9 deed Jozua wat
God van hem vroeg. Hij roeide de paarden uit en gooide de wagens in het vuur. Dierenliefhebbers zullen
hiervan gruwen maar de Tenach denkt  nu eenmaal  anders over deze zaken.  Paarden zijn Bijbels gezien
oorlogstuig, ook al kun je ze lief aaien en ook al rijdt Sinterklaas erop. Inderdaad is God een God van oorlog
en ziekte (Jesaja 45:7) net zoals de Boom van Kennis in de Tuin van Eden zowel goede als slechte vruchten
voortbracht.  Het  uitroeien  van  de  nefilim  was  een  aparte  opdracht  van  God.  Deze  wezens  waren  zo
monsterlijk als het maar zijn kon (Piet, 2019-i). Bijbels gezien waren ze volstrekt illegale kruisingen tussen
mens en engel. Net als in Ai, werd ook nu vuur ingezet tegen de vijand. Dat de paarden en wagens al in zo'n
vroeg stadium verwoest  werden is  een hint  naar een overwinning op Atlantis.  Het  is  duidelijk dat  deze
oorlogen op die van Atlantis en Troje leken. Ze hadden maar één doel: voorkomen dat de Israëlieten één
natie  werden  die  Kanaän  zou  bezetten.  De  zogenaamde  oorlogen  van  Atlantis  en  Troje  waren
afleidingsmanoeuvres om de aandacht van de vorming van de staat Israël af te leiden! In Jozua 11:21 nam
Jozua het tegen de Anakim op die in de bergen rondhingen. Ze hadden alle vijandige volken geïnfiltreerd,
hoewel geïnfecteerd een beter woord was. In  Jozua 12:4 werd opnieuw de reus, koning Og van Bashan
genoemd. Hij was het overblijfsel van de Refaïm uit Genesis 14. Jozua probeerde ze alle uit te roeien, wat
niet lukte. In Gaza, Gath en Azdod bleven de reuzen in leven. Het waren niet toevallig de plaatsen die in de
laatste  dagen van onze  aion onder  Palestijns  zelfbestuur  komen.  In  Jozua 13:12 staat  dat  Og zowel  in
Asjtaroth als in Edrei woonde. Er staat ook dat Mozes hem eerder al eens verslagen had en de andere Refaïm
verdreven had (Numeri 32:33). Og was dus omgeven door afgoderij en dit was precies de reden waarom
Mozes hem uit Kanaän verjagen zou. Og was bovendien een schaduw van een andere Frankenstein die in de
tijd van de Rechters opdook, namelijk Goliath. Trouwens, de naam van Og resoneert ook met de namen van
Gog en Magog die in Ezechiël 38 genoemd worden.

Anakim

In Jozua 14:12 werden de Anakim genoemd die in hun grote en versterkte steden in Kanaän woonden. In
Jozua 14:15 staat dat de eerdere naam van Hebron Kirjat Arba (Hebron) was. Ene Arba werd in verband
gebracht met de huidige stad Hebron (Jozua 14:12-15; 15:13-14; 21:11). Hij was de vader van Anak die de
stamvader  van  de  Anakim  was,  die  reuzen  waren  (Numeri 13:28-33;  Jozua 15:13-14;  Rechters 1:20).
Opnieuw reuzen dus, net als in Genesis 6. Ooit durfde het volk Kanaän niet binnen te gaan omdat er reuzen
woonden en nu kon het niet langer om hen heen. De Israëlieten werden eindelijk geconfronteerd met de
wezens waardoor  ze  veertig jaar in  de woestijn hadden rond gehangen.  De naam Anakim klinkt  als  de
Anunnaki die in tablet 1 van de Enoema Eliesj genoemd worden (King, vert. 1902). Maar de Anakim hadden
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ooit voor de Zondvloed aardse moeders en de Anunnaki niet. Waar ze na de Zondvloed vandaan kwamen,
weten we niet. Wellicht werden er opnieuw vrouwen door de gevallen engelen verkracht. Opnieuw denk ik
hierbij aan het ufo-mysterie. De Anunnaki waren dezelfde wezens als de Griekse Titanen. De zonen van de
Bijbelse Anak heetten Talmai, Ahiman en Sheshai (Rechters 1:10). De naam Ahiman lijkt op die van de
Perzische afgod Ahriman. Waar deze reuzen zo opeens vandaan kwamen, weten we niet. Ook lijkt het of er
alleen mannelijke Nefilim waren. Of misschien kloonden de Nephilim zichzelf? In  Jozua 15-18 lezen we
over een verdeling van het land. Op Atlantis gebeurde hetzelfde (Kritias 113-114).

Tla

In de naam Talmai zijn de letters “tal” van Atlas en altaar herkenbaar. Het woord “Natal” betekent volgens
Strong’s Hebreeuwse Concordantie #5190, ‘opbeuren’ of ‘optillen’.  We komen deze letterconstructie “tl”
onder andere tegen in Klaagliederen 3:28, 2 Samuël 24:12, Jesaja 40:15; 63:9 (in Strong’s #5190). Dit was
precies wat Atlas deed: hij tilde de hemelbol op zijn schouders. En oei, wat zwaar. Maar ja, het is ook niet
niets om de hemelbol op je schouders te torsen. Talmai was mijns inziens een schaduw van degene die na
hem komen zou. Namelijk de reus Goliath die op zijn beurt een schaduw van de komende antichrist was. De
letterconstructie “Tl” komen we in allerlei varianten tegen zoals in de woorden altaar en Talmoed maar ook
in de namen Tel-Aviv, Atlas (en Hitler). Mogelijk is de naam van Willem Tell ook taalkundig verwant aan
natal? En ik wil het Griekse woord “airo” noemen dat een vergelijkbare betekenis heeft in de zin van optillen
of opbeuren (Piet, 2017-a). Het wordt onder andere gebruikt in  Marcus 11:23; 16:24 en  Openbaring 10:5
(Piet, 2017-a).  In  Marcus 11:23 wordt het woord gebruikt in verband met het optillen van een berg. De
Griekse Godenberg Olympus was hier een imitatie van. “Tl”, “Mn” en “Pr” (Farao) zijn de letterconstructies
die door dit boek heen sluimeren. Dan is er het woord ‘Tal’ in Strong’s Concordance #2919 waarin het zoiets
als ‘Nachtmist’ betekent (2 Samuël 1:21, Spreuken 3:20; 19:12 in Van der Valk, 1930, p. 70-71). Het idee van
Natal, “opbeuren” lijkt ook op de opstanding van Jezus.

Huis van Dagon

In  Jozua 15:41 en 19:27 wordt het Beth-Dagon genoemd, de tempel van Dagon. Of het hier echt om een
tempel ging of alleen om een plaats, is niet duidelijk maar de naam Beth duidt wel op een tempel of huis. In
15:41 zijn we in het gebied van de stam Juda en in 19:27 zijn we in het gebied van de stam Assjer. Maar wie
was Dagon?  Volgens de Babylonische priester Berosus was Dagon een verbastering van ‘Odakon’. Deze
Okadon zou ook Oannes zijn (Berosus in König, z.j., alinea 1). Christenen vermoeden al heel lang dat Dagon
dezelfde afgod was als Poseidon (Piet, 2006-b). Edwin L. Brown kwam tot dezelfde conclusie en noemde de
verbastering ‘Posei-daon’ (Brown in Louden, 2011, p. 315; Elshout, 2018-k; Elshout [phtaloblauw], 2018-l,
20:43). Wat mij betreft lezen we hier ook het woord “aion” in. We krijgen dan “Poseidaion”. Dagon was zijn
carrière in Babylon begonnen en promoveerde later bij de Filistijnen (Encyclopedia of Religions,  Vol. 1 in
Woodrow, 1981, p. 84). Nu snappen we eindelijk waarom het Atlantis aura over Kreta hangt. Dagon stamt
van ‘Daq’ dat vis betekent (Strong #1709 en 1712 in Woodrow, 1981, p. 84). Hij was dus een visgod. Ook
dat correspondeerde met Poseidon. De zee is in Openbaring 13:1 en 17:8 een symbool van de onderwereld
zodat we Dagon en Poseidon definitief aan satan en de onderwereld kunnen koppelen. Opnieuw de vraag:
welke onderwereld?  Dagon was onder de naam Dagan ook een afgod van de Amorieten. De Amoritische
hoofdstad was Mari. En in Mari werd Dagan aanbeden (Saggs, 1966, p. 344).  Dagan betekent ook ‘graan’
(Black & Green, 2014, p. 56, par. Dagan). Graan is een teken van dood en opstanding, waarmee Dagon,
Christus imiteerde. Dagons vrouw heette ‘Isshara’ (Black & Green, 2014, p. 56, par. Dagan) dat weer als
Ausar en Assur klonk.

Jebusieten

In Jozua 14:6 werd Jozua's opvolger, Juda genoemd. En in Jozua 15:63 staat dat Juda en zijn volk samen met
een restant “Jebusieten” in Jeruzalem woonde. Van hen komt de naam Jeruzalem. Ook zij waren reuzen,
mocht  u  denken dat  ze  iets  met  Jezuïeten  te  maken hadden.  De  Israëlieten  hadden  geprobeerd  om de
Jebusieten  te  verdrijven  maar  dit  lukte  maar  ten  dele  zodat  de  beide  partijen  in  Jeruzalem  op  elkaar
aangewezen waren. We vragen ons af in wat voor huizen die reuzen in Jeruzalem woonden? In Rechters 1:8
staat hetzelfde en in  Rechters 1:21 staat dat ook de zonen van Benjamin bij  de Jebusieten in Jeruzalem
leefden. In Jozua 17:15 waren er nog wat Ferizim en Refaïm in het noorden van Kanaän. Zij waren ook al
reuzen. Ze waren dus niet allemaal verslagen. In de laatste verzen van  Jozua 17 was er een confrontatie
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tussen Jozua en de nakomelingen van Jozef die Efraïm en Manasse heetten. Zij waren in elk geval gewone
mensen en niet van die griezels.

Buitenwijken

In Jozua 17:16 worden de buitenwijken van Beth Shean en ijzeren strijdwagens genoemd. Deze herkenbare
details maakten de Bijbel op een surrealistische manier tot een herkenbaar boek. Ik zie die reuzen al door de
buitenwijk marcheren waar de buurtbewoners net een braderie hielden. Dan waren er de strijdwagens die bij
gebrek aan veel ijzer, waarschijnlijk alleen ijzeren assen hadden (Van der Land, 2008, p. 79). Zulke ijzeren
assen zijn ook in Kanaän gevonden (Muhly in Van der Land, 2008, p. 79). In  Jozua 24:32 staat dat de
Israëlieten de botten van Jozef uit Egypte hadden meegenomen. Ze werden in Sichem begraven in een stuk
land dat Jacob ooit gekocht had.

Atlantis

Welk vreemd principe liet  de reuzen keer  op keer  tegen de Israëlieten optrekken alsof ze  onuitroeibaar
waren? Terwijl Atlantis tot nu toe spoorloos is. In Jozua 24:2 lezen we over de vroegste vorm van afgoderij
die naar de dagen van Terah in Genesis 11:27 verwees. Hij was de vader van Abram. Atlantis kon dus niet
voor de Zondvloed bestaan hebben. De Stad Henoch was wel een eerste model voor Atlantis. Het boek Jozua
was de eerste Western. Voerde Athene een Western “cowboy” oorlog tegen Atlantis?
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Van Rechters tot David

180



31

Baäl en Astarte

Mozes had al gezegd dat de afgoden van Kanaän uit Babel kwamen (Deuteronomium 4:19). En David had
deze afgoden aan de serpent in Eden gekoppeld. In  1 Kronieken 21:1 werd de naam satan voor het eerst
genoemd, waarbij David een slag naar de Tuin van Eden maakte (Morris, 2000, p. 81). De Kanaänitische
afgod Baäl was dus een masker van Satan die vanaf het begin een moordenaar was (Johannes 8:44). In
Rechters 1:20 lezen we weer over de kinderen van Anak die reuzen waren. Hun stamvader was Arba die de
stad Hebron stichtte. Arba en Hebron hebben dezelfde woordstam. In  Rechters 2:8 stierf Jozua. Na hem
stond een generatie op die de Kanaänitische afgoden, Baäl Hadad en Astarte ging vereren (2:13). In modern
taalgebruik zouden we zeggen dat de Israëlieten snel “integreerden” in de gemeenschappen die er al waren in
Kanaän.  Maar  de  integratie  schoot  door.  De  Israëlieten  trouwden  met  de  andere  volken  en  liepen  hun
afgoden achterna (Rechters 2:11-12 in Van der Land, 2008, p. 80).  Deze afgoden waren Baäl Hadad en
Astarte (Rechters 2:13, 10:6). We hadden hen al voorzichtig geïntroduceerd. Merk op dat er twee afgoden in
het spel waren: Baäl en Astarte. Ze waren de Zuilen van Hercules. In feite waren ze maskers van elkaar. Al in
de introductie van de  Hammurabi Codex werden Adad en Isjtar genoemd, net als Dagon en Marduk (The
Code of Hammurabi in Fatuhi, 2012, p. 64). Deze Adad was dezelfde als Haddad Rimmon in Zecharia 12:11
(Saggs, 1966, p. 335).  Harry Bultema associeerde Baäl met zijn voorganger, de Babylonische Bel-Marduk
(Bultema, 1981, p. 453). In de Bijbel wordt hij Merodach genoemd (Jeremia 50:2). De Kanaänitische Baäl
incarneerde  verder  in  de  Griekse afgod Zeus  (Matheny 2011-a,  p.  138)  die  op zijn  beurt  de  broer  van
Poseidon was. De Romeinen noemden hem Jupiter en Saturnus. En Baäl Hadad kreeg een nieuwe rol als de
zoon van Dagon die dus zijn vader was (Black & Green, 2014, p. 56, par. Dagan). De Griekse afgod Zeus
was ook de evenknie van de Egyptische afgod Ammon, in wiens naam we weer de letters “M-n” herkennen
(De Graaff, 1993, p. 224). Zo zien we opnieuw dat al deze afgoden maskers van elkaar waren.

Ugaritische Baäl en Anat Cyclus

Baäl duikt op in de zogenaamde Ugaritische Baäl-Anat Cyclus. Dit was het zoveelste mythische verhaal dat
in de jaren 20 van de vorige eeuw in Ugarit gevonden was. Ugarit lag in het huidige Syrië, niet ver van de
havenstad Latakia waar thans een Russische vloot ligt. Thans heet de stad Ras Shamra (Van den Berg, z.j.-j).
De mythische god was in drie afgoden verdeeld. Er was een hemelgod “Baäl” die tegen een zeegod “Yam”
streed (Canaanite Myth: Baal Epic, Theology Website, vert., z.j.). En er was nog een andere god in het spel
die “El” heette. Bovendien was Baäl een zoon van Dagon (Canaanite Myth: Baal Epic, Theology Website,
vert., z.j.). De zeegod Yam leek op Poseidon maar strikt genomen leken ze allemaal op elkaar. Want ook Baäl
leek  op  Poseidon en  Zeus.  Het  paleis  van  Baäl  stond op  de  berg  Zafon (Canaanite  Myth:  Baal  Epic,
Theology Website, vert., z.j.), een naam die we in Exodus 14:2 ook tegenkwamen. Deze berg heet thans Jebel
Aqra en bevindt zich op de grens van Turkije en Syrië aan de rivier de Orontes (Anderson, 1987, p. 118;
Matheny, 2011-a, p. 137). Deze berg was de equivalent van de Griekse Olympus waar de goden van het
Atlantis Epos zetelden. Baäl Zafon was aanvankelijk dakloos en kreeg een huis op de berg Zafon. We zien
dit programma ook in de Bijbel terug als Jezus na zijn terugkeer opdracht geeft om de tempel in Jeruzalem te
herbouwen. Echter, sinds de opstanding van Jezus woonde God niet langer in een tempel die door mensen
gemaakt was maar in de ecclesia (Handelingen 7:48-50). Het Hebreeuws kent ook het woord Yam voor zee
en Moth voor de dood. Maar hier betreffen het slechts woorden en geen afgoden. De zee en het dodenrijk
werden in de Tenach ‘ontgoddelijkt’ (Van den Berg, z.j.-j). In de Ugaritische Baäl en Anat Cyclus worden de
maagd ‘Anath’ en daarnaast Asjera en Astarte genoemd (Canaanite Myth: Baal Epic,  Theology Website,
vert.). Ze leken op een drie-eenheid en waren de blauwdrukken voor Athena. De indruk wordt hier gewekt
dat het om een familie van goden ging. De Bijbelse toledot werden nagespeeld maar in feite ging het hier om
maskers  van demonen.  Het  is  precies  wat  we in  Mattheüs 12:26 lezen:  dat  het  rijk  van satan innerlijk
verdeeld is. Kern van de cyclus is de strijd tussen Baäl en Yam, waarin we de oorlog van Atlantis herkennen.
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Astarte

Astarte was de godin van de Sidoniërs (1 Koningen 11:5). Ten eerste was zij een godin van oorlog en seks
(Astarte, 2000; Saggs, 1966, p. 333-334). Ook was zij een kloon van de Babylonische afgodin Inanna die een
maangodin en de dochter van de maangod Sin was (Black & Green, 2014, p. 108, Inana (Istar). In Kanaän
heette ze Asterot en in Egypte heette ze Isis. In Babylon heette ze Isjtar en nam ze soms ook een mannelijke
gedaante aan. In Jeremia 7:18; 44:17-19, 25 werd ze de “Koningin van de Hemelen” genoemd, een titel die
later ten onrechte naar de moeder van Jezus werd overgeheveld. In 1 Samuël 31:10 heette ze Asjteroth, een
woord dat op asteroïde lijkt. Haar naam had blijkbaar met astrologie te maken. In die hoedanigheid was ze
zowel een maangodin als  een Venus godin terwijl  Baäl  bij  Jupiter  hoorde.  Deze godin ging dus al  een
behoorlijke tijd mee. We laten ons echter niet van de wijs brengen want al deze afgoden waren maskers van
elkaar. Inanna werd met seks buiten het huwelijk in verband gebracht (Black & Green, 2014, p. 109, par.
(Inana (Istar)), of kort door de bocht met seksverslaving en prostitutie. Ze wordt in de zesde tablet van het
Gilgamesj Epos genoemd (Black & Green, 2014, p. 109, par. (Inana (Istar)). En ze werd met de planeet
Venus en de onderwereld in verband gebracht  (Black & Green, 2014, p. 109,  par.  (Inana (Istar)).  In de
gedaante van Inana was ze de ochtend-, en avondster,  Venus (Black & Green, 2014, p. 109, par.  (Inana
(Istar); Saggs, 1966, p. 333-334). Seksverslaving, vreemdgaan en oorlog zijn dus kenmerken van religie. In
de naam Astarte herkennen we de woorden “ster” en “Easter” – Pasen, de imitatie van het Joodse Pesach.
Net als kerstmis is Pasen een heidens feest. De Bijbel waarschuwt keer op keer tegen religie.  In  Rechters
6:25-26 worden de Asjerahpalen genoemd. Dit waren obelisken (Woodrow, 1981, p. 40). En het was nu
Gideon die  Israël  leidde.  In  Rechters 12:5  worden de  doorwaadbare  plaatsen  van  de  rivier  de  Jordaan
genoemd. Spionnen van over en weer gebruikten de route die een omgekeerd Atlantis was. De modder van
Atlantis blokkeerde immers de zeestraat  van Gibraltar  terwijl  de modder van de Jordaan de toegang tot
Kanaän verschafte. De rivier de Jordaan was zoals gezegd een symbool van de dood en opstanding. Door de
Jordaan over te steken naar Kanaän (Israël) werd de opstanding alvast nagebootst.
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Simson

De volgende hoofdrolspeler in de Bijbel heette Simson, hoewel hij soms Samson genoemd werd omdat hij
dagelijks nogal wat zware shag verstouwde. Hij was een overgangspersonage tussen Jozua, Juda en David.
Zijn verhaal speelde in Rechters 13-16. En hij wordt in Hebreeën 11:32 genoemd. Simson was een komische
figuur. Hij ging naar de hoeren maar niet naar de kapper en hij viel op foute vrouwen. Was het andersom
geweest,  dan was hij  nooit  beroemd geworden en in de Bijbel  terecht  gekomen. Zijn haar maakte hem
oersterk. Veel headbangers zijn jaloers op zijn kapsel. Van geboorte was hij een “Nazi”-reeër. “Nazi”-reeërs
waren toegewijd aan God. Ze mochten hun haar niet afscheren en geen wijn drinken (Numeri 6:1-21). We
noemden al eerder de Babylonische koningen Nazi-bugash (Saggs, 1966, p. 83) en Nazi-maruttasj (Saggs, p.
84). Het woord Nazi kennen we natuurlijk ook ergens anders van. Hier gaan we het later over hebben. De
latere  Rechter  Samuël  was  ook  een  Nazireeër.  Paulus  liet  in  Handelingen 18:18  ook  zijn  hoofdhaar
afknippen maar niet afscheren. Blijkbaar was dit een verschil. Simson werd verliefd op een Filistijns meisje
uit Timna. Toen hij naar haar op weg was werd hij aangevallen door een leeuw. De leeuw had beter op de
postbode  kunnen  wachten  om  hem  te  verscheuren.  Want  de  leeuw  had  vrij  snel  door  dat  hij  een
inschattingsfout had gemaakt toen hij de eerste mep van Simson kreeg. Tenslotte doodde Simson de leeuw,
voordat deze zijn collega leeuwen kon waarschuwen. En ja, blijkbaar leefden er leeuwen in Gaza. Simson
was nog niet uit gemept. In Asjkelon sloeg hij in zijn eentje dertig Filistijnen dood. Misschien waren het hele
slappe Filistijnen die vitaminen tekort kwamen. In Rechters 15:15 sloeg Simson met een ezelskaak duizend
Filistijnen neer. U moet zich voorstellen wat voor kracht deze man had. Simson was ongelofelijk sterk. En de
Filistijnen wisten eindelijk wat een ezelskaak was. Hun hele leven hadden ze zich al afgevraagd wat een
ezelskaak was. Nu wisten ze het.

Dagon

De Filistijnse afgod heette Dagon. Christenen weten al heel lang dat hij dezelfde afgod als Poseidon was. Het
valt alleen zo moeilijk hard te maken. Om te beginnen vervulde hij na de Zondvloed de functie die de serpent
in Genesis 3 voor de Zondvloed vervulde. Hij was de ultieme tegenstander van het volk van God. Volgens
Strong’s Bible Concordance #1709 en #1712 heeft Dagah iets met “vis” te maken (in Woodrow, 1981, p. 84).
Hij kwam vanuit Babylon bij de Filistijnen terecht (Encyclopedia of Religion, Vol 1, in Woodrow, 1981, p.
84). Pas in Rechters 16 en 1 Samuël 5 komen we Dagon in Kanaän tegen als de Filistijnen er al een redelijke
kolonie hebben. In het Hebreeuws en Ugarit betekende Dagon “graan” (Black & Green, 2014, p. 56, par.
Dagan). Dagon was dus een graangod en in dat geval Poseidon ook. Het Dal van Megiddo waar de legers
van Armageddon zich straks verzamelen, is tevens de graanschuur van Israël.  Graan is nadrukkelijk een
Bijbels symbool. Bij een graangod denk ik aan “graancirkels”. Maar laat ik niet op de zaken vooruit lopen. In
Ugarit (Syrië) werd hij de vader van Baäl (Black & Green, 2014, p. 56, par. Dagan). Slechts de hemelgod
‘El’ stond nog boven hem (Black & Green, 2014, p. 56, par. Dagan). Van El kunnen we makkelijk Allah
maken. Dan was het E. L. Brown die Poseidon tot ‘Posei-daon’ en vervolgens Dagon herleidde (Brown in
Louden, 2011, p. 237). In dat geval doe ik er nog een schepje bovenop. In Posei-daon herken ik het woord
“aion” dat de rode draad van ons onderzoek vormt. Als aion de betekenis van horizon heeft (Keizer, 1999, p.
252), dan was Poseidon dus de afgod van de horizon. En bij een horizon denken we aan Atlantis. Op oude
munten uit Malta is Dagon met zijn mijter afgebeeld maar zonder zijn vissenstaart (Hislop in Woodrow,
1981, p. 84-85). Hij lijkt ook op de Egyptische afgod Osiris (Hislop in Woodrow, 1981, p. 84-85). En het
spijt me maar hij lijkt ook op Mohammed (Inman, geciteerd in Woodrow, 1981, p. 84-85, afbeeldingen).
Dagon raakt ook aan de ongrijpbare mythe van Oannes, die een Babylonische visgod was die uit de oerzee
tevoorschijn kwam en de mensheid allerlei ‘uitvindingen’ gaf (Black & Green, 2014, p. 41, par. Berossos;
P.J. Wiseman, 2004, p. 38). Dit is apart omdat volgens de filosoof Martin Heidegger alle ‘techne’ techniek
door de titaan ‘Prometheüs’ aan de mensheid was gegeven (Pasulka, 2017, p. 9). Het bleek een slechte daad
want  hij  werd  ervoor  gestraft  en  aan  een  ‘rots’ ‘geketend’ (Pasulka,  2017,  p.  9).  In  dat  geval  waren
Prometheüs  en  Oannes  dezefde  afgoden.  De  Oannes  mythe  was  door  een  priester  die  Berossos  heette
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opgeschreven. Berossos was een priester van Bel-Marduk (Black & Green, 2014, p. 41, par. Berossos). Maar
ook zijn herkomst is onduidelijk zodat we ons kunnen afvragen of Berossos niet opnieuw een Titaan was? En
was Mohammed dan ook een Titaan? ‘Oannes’ en ‘Okadon’ waren de eerste en laatste uit een schepping van
acht viswezens (Black & Green, 2014, p. 164, par. Seven Sages). In de naam Okadon lezen we de naam
Dagon. Hij was de afgod van de Filistijnen. Oannes en Okadon verhielden zich tot elkaar als Babylon en
Atlantis. Dat Atlas volgens Plato een zoon van Poseidon was, was een relatieve waarheid. Ik schreef al dat
deze wezens maskers van elkaar zijn. Volgens andere bronnen waren Dagon en Atlas broers en beide zonen
van de zoveelste afgod Uranus (Rawlinson, 1896, p. 342).

Dagon tempel

Uiteindelijk slaagden de Filistijnen erin om Simson’s haar af te scheren, waardoor hij zijn kracht verloor. Een
Filistijnse vrouw die Delilah heette, was dit te weten gekomen en had hem verraden. Simson werd naar de
Tempel van Dagon in Gaza gebracht (Rechters 16:27). Op het dak stonden drieduizend mensen om naar het
spektakel te kijken. Na de kracht van Simson maken we kennis met de architectuur van deze generatie. Kunt
u zich een gebouw voorstellen met een dak waarop 3000 mensen kunnen staan? Dit was een ongelofelijke
tempel.  Simson leunde tegen een pilaar en vroeg God of hij  nog één keer zijn kracht  mocht tonen. Dit
gebeurde, waarna hij de pilaren omver trok en de tempel instortte. Het dak met 3000 mensen erop kwam
uiteraard naar beneden. Het zal u verbazen maar de beide pilaren van de Dagon tempel hadden iets van de
Twin Towers. En dit niet alleen; maar toen de Twin Towers omver gekegeld werden, lieten ook bijna 3000
mensen het  leven  (CNN,  2016).  De naam Samson is  een anagram van Osama Bin Laden.  Hij  was  de
islamitische tegenhanger van Simson die de Twin Towers van New York omver trok. De pilaren van de
Dagon tempel leken natuurlijk ook op de Zuilen van Hercules. De instorting van de tempel was een Atlantis
moment. Simson die de pilaren omver trok, deed denken aan Atlas die de hemelbol op zijn schouders droeg.
Deze Dagon tempel was een kloon van de tempel van Poseidon op Atlantis (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias
116). Alleen plaats en tijd verschilden van elkaar. Het beeld van Dagon was de blauwdruk voor het beeld van
Poseidon dat in de tempel op Atlantis stond. Dagon was de vader van de Kanaänitische afgod Baäl. Simson
had hier Dagon, alias Poseidon verslagen. Dagon was net als Oannes een ‘vis-god’ (Spence, 1916, p. 151). Er
waren Dagontempels in Asjdod en Gaza. Dagon was dezelfde afgod als Oannes, Anu en Ea (Spence, 1916, p.
216). Dat er grote Dagon tempels in Kanaän waren, wees op een invasie van de Filistijnen. Deze Filistijnen
en hun afgoden duiken ook weer op in  Rechters 3:31; 10:6-7; 15:15 en 16:27. In  Rechters 10:7 worden
bovendien de zonen van Ammon genoemd. We herkennen hier de naam van koning Minos in. De Filistijnen
hadden vijf steden bezet in Gaza. Deze steden waren: Gaza, Asdod, Asjkelon, Ekron en Gat (Rechters 3:3; 1
Samuël 6:4) (Piet,  2016-k). Deze vijf steden resoneerden met de vijf tweelingkoningen van Atlantis.  De
afgod van Ekron was Bel-Zebub. Bel of Baäl betekende “Heer”. Ekron was inderdaad door de Filistijnen
gebouwd (Wright in Gordon, 2007, p. 7). Volgens Merill Unger was Baäl-Zebub in staat om vliegen tot leven
te brengen, om zo de ‘pest’ te verspreiden (Unger in Gordon, 2007, p. 7). Nu weten we ook waar de pest
vandaan kwam. De naam Belzebub is afgeleid van Belzebul waarin we de naam van Bel-Marduk herkennen.
Belze-bull klinkt alweer als de stier van Marduk, de Minotaurus en Poseidon. Het was koning Achazia die uit
het  raam gevallen  was  en  Bel-Zebub om raad  vroeg (2 Koningen 1:2).  In  Mattheüs 12:27  lijkt  het  of
Belzebub, satan zelf is. De Farizeeërs waren hier aan het woord. Het is terecht dat de Filistijnse zeevolken
met Atlantis in verband gebracht werden. Ze hadden bizarre afgoden, kwamen van Kreta en streken neer in
Gaza. Er is zelfs een theorie die stelt dat de oorspronkelijke Filistijnen reuzen – Nefilim – waren (Louden,
2011, p. 183). Feitelijk was hier sprake van een Filistijnse  Exodus vanuit Kreta naar Gaza en Kanaän, net
zoals de Israëlieten vanuit Egypte naar Kanaän waren gekomen (Amos 9:7; Rechters 3:3,4 in Piet, 2016-k).
Als  zowel  Kreta  als  Gaza  typen van Atlantis  waren dan  was  het  leger  van Atlantis  dat  in  Kritias 108
uitzwermde een Exodus leger. In Plato’s verhaal trok dit leger tegen Athene op. Als we het verhaal op een
Bijbelse manier spiegelen dan trok het leger tegen de Israëlieten op om hen op de proef te stellen (Amos 9:7,
Rechters 3:3-4).  
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Samuël

We zijn in het boek 1 Samuël aangekomen. Samuël was profeet, priester en rechter van Israël. In 1 Samuël
3:20 had hij in heel Israël een goede reputatie opgebouwd. Hij deed in de stad Silo dienst. De tabernakel
stond hier en het was in deze tabernakel waarin Samuël dienst deed. Ook de Ark van het Verbond was na
veel omzwervingen in Silo aangekomen (1 Samuël 4:3). De Israëlieten zetten hun kamp op in de plaats Eben
Haezer  waar  ze  nu  de  Ark  naartoe  brachten.  De  Filistijnen  die  van  een  afstand  alles  gadesloegen  en
ongetwijfeld ook hun spionnen hadden, raakten in extase toen ze de Ark zagen. Nog beter dan de Israëlieten
te verslaan was het om de Ark te roven. Dit was het ultieme symbool voor de Israëlieten en zonder dit
symbool zouden de Israëlieten een volk zonder god zijn. In  1 Samuël 4:2 vielen de Filistijnen Israël weer
aan. Yhwh had hun duidelijk naar Kanaän gehaald om Israël voortdurend op de proef te stellen, zowel in
geestelijk als in militair opzicht (Amos 9:7; Rechters 3:3, 4). Maar erger: ze roofden de Ark van het Verbond
uit het kamp van Israël. De Filistijnen vonden dit wel een feestje waard en deden iets wat erger was dan
vloeken in de kerk. In 1 Samuël 5 staat dat ze de Ark naar Asjdod brachten waar ook een tempel van Dagon
stond. Ze plaatsten hem in de tempel, naast hun Dagonbeeld. Het was een vunzige daad maar de Filistijnen
voelden geen greintje schaamte. Eerder leek het erop dat ze om de beurt voor het Dagonbeeld een selfie
maakten. Toen de priester Eli hoorde dat de Ark gejat was, viel hij achterover van een bank en brak hij zijn
nek (1 Samuël 4:18). Maar de volgende morgen kwamen de Filistijnen van een koude kermis thuis. Het grote
logge beeld van Dagon was omgevallen. Dit kon natuurlijk toeval zijn maar de schrik zat er bij de Filistijnen
alvast in. Ze zetten hun afgod weer rechtop en hoopten erop dat verdere fratsen uitbleven. Maar de volgende
ochtend lag het beeld weer op de grond en nu was ook de kop eraf gebroken. Net als de priester Eli die
eerder zijn nek gebroken had, was dit beeld nu ook onthoofd. Deze val van het Dagonbeeld was een schaduw
van de val van Poseidon van Atlantis. In  1 Samuël 5:7 erkenden de Filistijnen de superioriteit van Yhwh
boven Dagon. Of Dagon nu wel of niet de vader van Baäl was, was niet langer ter zake doend. Yhwh was
zijn meerdere. De Filistijnen raakten in paniek en brachten de Ark naar een andere Filistijnse stad, Gat ( 1
Samuël 5:8). Gat was de plaats waar later de reus Goliath vandaan kwam. De Ark was nog niet in Gat of de
inwoners van de stad kregen opeens builen. En er brak verwarring uit. Hierna werd de Ark in paniek naar
Ekron gebracht. Maar de inwoners hier hadden al gehoord wat er in de andere plaatsen gebeurd was en
wilden de Ark niet. Uiteindelijk stuurden de Filistijnen de Ark terug naar de Israëlieten. Ze stuurden vijf
gouden beelden van muizen en vijf gouden bulten mee (1 Samuël 6:17). Deze vijf gouden beelden deden
denken aan de vijf stenen die David bij zich had en waarmee hij Goliath een gat in de kop gooide. De vijf
gouden bulten waren geschenken aan God. Ze symboliseerden de vijf Filistijnse steden aan de kust: Gaza,
Gath, Ekron, Asjdod en Asjkelon. Deze steden werden Pentapolis genoemd en zullen in de laatste dagen ook
weer in Palestijnse handen vallen. De Palestijnen zijn erfgenamen van de Filistijnen (Piet, 2016-k). Deze vijf
steden leken op de vijf tweelingkoningen van Atlantis. Gaza is de zoveelste etappe in het model dat Atlantis
heet.

Dagon versus Goliath

1 Samuël 6:17 legde duidelijk een verband tussen Dagon en de latere reus Goliath die uit Gat kwam. Dagon
en Goliath hadden iets van elkaar, waarbij Dagon natuurlijk van steen was terwijl Goliath een Anakim was.
In 1 Samuël 7:3 was de Ark weer terug bij de Israëlieten. Samuël riep het volk op om terug te keren naar
Yhwh en om de afgodsbeelden weg te doen. In 1 Samuël 7:4 deden de Israëlieten de Baäl-, en Asjerahpalen
weg. In deze passage werden Asjterot en Baäl samen genoemd alsof ze een echtpaar waren. Dit is vreemd,
vind u ook niet? De godin van het “vreemd gaan” deed net of ze getrouwd was. Ook in vers 7 lezen we dat
de Filistijnen weer agressief werden. We zien hier een kat en muisspel tussen de Israëlieten en de Filistijnen
waarbij afgoderij een centrale rol speelde. Niettemin waren de Filistijnen geboren stalkers. Ze wilden maar
niet inzien dat ze valse goden dienden en bleven de Israëlieten maar teisteren. Asjerah was dezelfde afgodin
als Asterot, Isjtar of Athena. In de naam Isjtar is het woord “ster” zichtbaar. Ze had dus met astrologie te
maken. In Amos 5:26 wordt de ster genoemd die de Israëlieten voor zichzelf maakten. Hij was opgedragen
aan de zoveelste afgod die Kewan heette. En in Handelingen 7:43 was de ster aan de afgod Raifan gewijd.
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De naam leek een beetje op die van de Refaïm, de reuzen. In  1 Samuël 12:10 lezen we opnieuw over de
Israëlieten die de Baäls en Astartes aanbaden. Deze Baäl verering was in de nadagen van Mozes begonnen en
kreeg in Rechters 2:13 en 10:6 een vaste voet aan de grond in Kanaän. Dit had destijds met de Anakim en
Refaïm te maken die deze afgoden mee brachten. De Baälcultus was inmiddels diep in Kanaän verankerd.
Dit afgodenpantheon doet ons aan de vele tempels op Atlantis denken (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 117).
De laatste verzen in Psalm 78 koppelden 1 Samuël 2:12-7:2 aan 2 Samuël 5:6-6:19 (Scranton in Hough &
Coram, 2002, p. 234).  

Agag

In 1 Samuël 13 wordt voor het eerst koning Saul genoemd. En in 1 Samuël 15 voerde Saul oorlog tegen een
andere aartsvijand van de Israëlieten: de Amalekieten. Maar Saul liet hun vee en hun koning Agag in leven.
Waarmee hij tegen Gods gebod inging om ook het vee en de koning van de Amalekieten te vernietigen.
Menselijkerwijs  zouden  we  zeggen  dat  het  vee  een  handige  oorlogsbuit  was.  Maar  God  denkt  anders.
Amalek was de blauwdruk voor Adolf Hitler. Maar Sauls strijd tegen Agag was dubieus omdat beiden de
geest van koning Atlas hadden. De strijd van Saul tegen Agag deed denken aan de titanen van Atlantis die
tegen de Olympische afgoden vochten. Titanen en de Olympische afgoden waren dezelfde wezens. Want
Saul had dezelfde persoonlijkheid als Agag. Hij stond gevoelsmatig dichterbij  de Filistijnen dan bij  zijn
eigen volk.
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David

We komen bij één van de belangrijkste hoofdrolspelers van de Tenach uit... In  1 Samuël 13:14 had God,
David al in het vizier, wat uit Handelingen 13:22 blijkt. In 1 Samuël 16:11-13 zalfde Samuël de knul voor het
eerst. David was toen 16 jaar en van beroep schaapherder. Het was een vreemde zalving omdat David opeens
talent kreeg om harp te spelen. Hiervan ging een rustige werking uit op boosaardige mensen. Harp spelen
stond in schril contrast met schapen hoeden. Het leek alsof de talenten van Jabal en Jubal in  Genesis 4 in
David verenigd waren. Een andere bijwerking van Davids zalving die in de bijsluiter stond, was dat koning
Saul een boze geest in zich kreeg (1 Samuël 16:14). Hij was al niet veel soeps en nu kreeg hij er nog een
boze geest bij. Saul hoorde van de nieuweling David en stuurde een bericht aan Davids vader, Jesse met de
vraag of hij  David mocht zien? In  1 Samuël 16:21 kwam de jonge David bij  Saul.  Hierna vond er een
wonderlijke geschiedenis plaats waarbij David op de harp ging spelen en de geest van God weer in Saul trok.
David was muzikaal aangelegd. Dit lezen we ook terug in de Psalmen die grotendeels van zijn hand waren.
In Plato's Atlantis verhaal kunnen we Atlas moeiteloos inwisselen voor Saul of Agag. Maar we missen een
tegenspeler als David, net zoals we Israël in het verhaal missen.

Goliath

In  1 Samuël 17 daagden de Filistijnen de joden voor de zoveelste keer uit. Na Agag kwam er een meer
lugubere tegenstander naar voren. Hij heette Goliath en had veel meer kapsones dan zijn voorganger. In 1
Samuël 17:4 staat hoe hij vanuit “Niemandsland” van zijn legerkamp naar voren stapte. Bij Niemandsland
denken we natuurlijk aan… Atlantis. Blijkbaar was dit Niemandsland wel een aardse locatie en iets anders
dan het Land van Duisternis dat in Job 10:21-22 genoemd werd. Deze Goliath had alle kenmerken van de
komende superman en antichrist die in de laatste dagen van onze aion op zal duiken. Hij leek ook op Atlas
van Atlantis. Ik wil niet teveel op de zaken vooruit lopen maar het is duidelijk dat Goliath een type van de
komende antichrist was. Dat hij zo kort na Agag op het toneel verscheen, wijst op de mysterieuze link tussen
de Filistijnen, Nephilim en de Amalekieten, die het allen op de Israëlieten voorzien hadden. Er was nogal wat
mankracht voor nodig om aan die Israëlieten weerstand te bieden, nietwaar? Goliath kwam uit de stad Gat in
Gaza. Hier zijn inderdaad kolossale funderingen opgegraven (Ghose, 2015).

666

We lazen eerder al dat 666 het getal van de antichrist is (Openbaring 13:18). Over hem gaan we het zeker
nog hebben. Dan Goliath; hij was zes el lang (3 meter 50; 1 Samuël 17:4). Er werden zes onderdelen van zijn
wapenuitrusting genoemd (1 Samuël 17:5-7). De punt van zijn speer was 600 sikkels ijzer en de speer had de
dikte van een boomstam (1 Samuël 17:7) (Piet, 2009-b). Samen vormen ze het getal 666. Vooral die zware
speer viel op. Goliath moest behoorlijk sterk zijn om die speer te dragen. We zagen eerder dat het getal 6 ook
opdook in het  ontwerp van de Grote Piramide van Gizeh,  waarin we de handtekening van de afzender
herkenden (Bullinger, 1921, Part 2: Its spiritual significance: six). Dan waren er de zes gevleugelde paarden
voor de strijdwagen van Poseidon in Kritias 116 (Plato, Jowett, vert. 1892). In Openbaring 13:5 lastert de
antichrist 42 maanden de God van Israël. Goliath lasterde God 42 dagen (1 Samuël 17:16-20) (Piet, 2009-b).
De speerpunt van Goliath doet me aan vergelijkbare attributen denken als de ‘hamers’ en ‘bliksems’ van de
dondergoden ‘Thor , ‘Ptah’ (en Zeus) en aan de drietand van Neptunus, alias Poseidon (Spence, z.j., p. 236-
237). Deze drietand ging over naar de duivel. Of eigenlijk kwam hij van de duivel. Deze drietand resoneerde
ook met de drie-eenheid. En de speerpunt van Goliath leek ook op de zwarte steen in de tempel van Zeus in
Pergamum (Bergamo) en op de islamitische Benbensteen in Mekka (Spence, z.j., p. 237). Een dergelijke
kegel lijkt ook op een vulkaan of een piramide. De speer van Goliath deed ook aan de aardbeving denken die
Atlantis velde (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 108). Tenslotte deed de speer van Goliath net als de drietand
van Poseidon aan de expressieve kracht van het hakenkruis van de nazi’s denken. Filosofisch beschouwd
zien we dat Atlantis in dit stadium pas echt agressief werd. Niet tegen Athene maar tegen Israël. Plato's
verhaal was een camouflage voor de strijd tussen David en Goliath. Het kleine Athene won de oorlog, weet u
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nog? Dat de kracht van Atlantis op zijn sterkst was, vlak voordat David koning werd, geeft te denken. In de
naam Goliath vinden we ook de letters “tla” en “atl” terug. Hij had de geest van Atlas. Met wat fantasie
kunnen we van Goliath ook GoliArthur maken. De “r” en “l” zijn in sommige talen inwisselbaar. De zwarte
steen van Zeus en de Benbensteen in Mekka zijn ook imitaties van de witte steen die in  Openbaring 2:17
genoemd wordt  voor de gemeente van Bergamo. Goliath was een reus.  Deze wezens kwamen we al  in
Genesis 6:4 tegen waar ze de “nefilim” genoemd werden. In 1 Samuël 7:14 lijkt het of de Amorieten en de
Filistijnen dezelfde groepen waren. De vraag rijst: waren alle Filistijnen reuzen? Misschien wel.

Een kei

We blijven nog even met keien gooien. David kwam aanvankelijk niet in het strijdtoneel van Goliath tegen
Saul voor. Net zoals Israël in het Atlantis epos ontbrak. David was een jonge knul die schapen hoedde. En
schapen worden alleen maar agressief als je ze flink hard in de kont knijpt. Hoe anders was het met Goliath?
Davids vader, Jesse, stuurde hem naar het strijdtoneel. David wist Saul te overtuigen. Terwijl Goliath als een
briesende leeuw allerlei wartaal uitsloeg, pikte David vijf gladde stenen uit het water. Het ontbrak eraan dat
hij op zijn harp ging spelen. Dan was Goliath in slaap gevallen. Maar Goliath kon zijn lachen niet houden
toen hij zijn tegenstander zag. Hij stak hem de gek aan en stak zijn middelvinger op. David bleef bij zijn
positieven en antwoordde hem dat hij in naam van de hoogste God zou vechten. Hij stopte de vijfde kei in
zijn slinger en wierp deze naar de kop van Goliath. De kei raakte de reus precies tegen zijn voorhoofd
waarna de praatjesmaker neerviel. Vervolgens gebruikte David het zwaard van Goliath om diens kop eraf te
hakken. Als de speer groot en zwaar was dan was het zwaard dit ook. Mogelijk had David tijdelijk veel
kracht van God gekregen om de daad te voltrekken. Goliaths kop werd van zijn lichaam geslagen zoals ooit
de kop van het Dagonbeeld brak. In  1 Samuël 17:54 staat dat David het hoofd van Goliath meenam naar
Jeruzalem. Hoe hij dit deed staat er niet bij want het was een zwaar hoofd. Interessanter is het nu om vast te
stellen dat dit een profetische daad was. Jeruzalem was in handen van de Jebusieten. De Israëlieten hadden er
niets te zoeken. Maar David was een profeet en had gezien dat Jeruzalem binnenkort zijn “hoofd”stad zou
worden. En hij had ook gezien dat in de verre toekomst de Messias hier gekruisigd zou worden. In Psalm 22
die van zijn hand was, staat duidelijk hoe Jezus doorboord werd. De kop van Goliath werd in Jeruzalem
begraven  (1  Samuël 17:54).  De  plaats  werd  schedelplaats  ofwel  Golgotha  genoemd  waar  ook  Jezus
gekruisigd werd. Dit was op de Olijfberg, hoewel de exacte locatie onbekend is. De kei die Goliath velde
was filosofisch gezien de aardbeving die Atlantis velde. Simson had ooit de Dagon tempel verwoest. Nu was
het David die het volgende Atlantis symbool verwoestte. Als Jeruzalem naast Babylon een tak van Atlantis is
dan was Goliath de blauwdruk voor koning Arthur. Het hele schouwspel had het aura van een aardbeving.

Zwaard

Het zwaard van Goliath doet me denken aan het zwaard van Achilles en aan het zwaard Excalibur uit de
Arthur legende. In Mattheüs 10:34 zei Jezus dat Hij gekomen was om het zwaard te brengen. Mogelijk sloeg
deze opmerking op de daad van Petrus die in Gethsemané met zijn zwaard een oor van een Romeinse soldaat
afsloeg  (Mattheüs 26:51).  Ook deze profetie  moest  vervuld worden.  Het  zwaard was  dus het  zoveelste
Bijbelse symbool dat  de serpent in de mythologie gebruikte.  En de schijnbaar onschuldige kei  die even
tevoren nog onopvallend tussen andere keien had gelegen, was door God uitverkoren om er Goliath mee te
vellen. Deze daad was de blauwdruk voor de aardbeving die in  Kritias 108, Atlantis velde (Plato, Jowett,
vert.  1892). De Griekse heldenverhalen over Odysseus en Achilles zijn mogelijk in of vlak na deze tijd
ontstaan. De overeenkomsten met Goliath, de rechter Jefta en Simson zijn treffend (Stager in Bosland, z.j., p.
48). In  1 Samuël 31:10 komen we Asterot weer tegen. Haar naam klinkt als het woord asteroïde. Ze was
tevens Astarte de godin van de Sidoniërs (1 Koningen 11:5) en de blauwdruk voor zowel Athena als de drie
dochters van Allah: Al-Uzza, Allaat en Manaat.
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35

Meer Filistijnen

In 2 Samuël 23 sprak Samuël profetisch over Christus die een toekomstige heerser zou worden. Vers 3 sloeg
niet op koning Salomo omdat hij alleen een tijdelijke en gedeeltelijke vervulling van de profetie was. In 1
Samuël 25 stierf Samuël en in 1 Samuël 28:3 staat het nog een keer. Heel Israël was in rouw. Na de dood van
Samuël belegerden de Filistijnen Saul opnieuw (1 Samuël 28). Het was een ingewikkelde situatie waarin
Saul, David stalkte terwijl hijzelf door de Filistijnen gestalkt werd. Saul die sowieso een lafaard was, werd
bang en raadpleegde een heks (1 Samuël 28:13-14). De Bijbel zegt dat we dit nooit moeten doen omdat
heksen met demonen in contact staan. En we weten dat hekserij in Ninivèh ontstaan was (Nahum 3:4). Zo
was Kalypso, de dochter van Atlas die Ogygia terroriseerde ook een heks. Filosofisch gezien raadpleegde
Saul haar. Via deze heks verscheen een demon aan hem die zich voordeed als de geest van Samuël. We zitten
hier in het hart van Atlantis. We gaan de Bijbelse Sheol spoedig tegenkomen in het hoofdstuk over koning
Salomo en zijn boek Prediker. Maar we zien hier een voorschot op de Atlantische Sheol. Blijkbaar zijn er
geen zielen van overleden mensen in de Sheol die ons te woord kunnen staan. Anders was Samuël wel echt
aan Saul verschenen. In plaats hiervan verscheen er dus een demon aan Saul. Dit was nooit gebeurd als
Samuël na zijn dood in de Sheol verder geleefd had. In deze demon die vanuit een onzichtbare werkelijkheid
tot Saul sprak, herkennen we een koning van Atlantis. Sommige mensen schijnen net als de heks van Endor
aanleg te hebben om demonen te raadplegen. De magiërs van Egypte waren blijkbaar ook zulke figuren die
met demonen in contact stonden. In  1 Timotheüs 4:1 en  1 Korinthe 10:20 wordt eveneens gewaarschuwd
voor  spiritisme.  Degene  die  zich  voordoet  als  uw  overleden  zoon  of  vader,  is  in  werkelijkheid  een
onvervalste demon die er alles aan zal doen om u in de greep te houden. Deze demon weet alles van u en uw
kennissenkring. De informatie die u van hem krijgt, zal overeenkomen met uw eigen ervaring. De demon ziet
bovendien dingen die u niet ziet; bijvoorbeeld dat u vergeten was om de fiets op slot te zetten. In het Atlantis
epos,  de  Ilias en  Odyssee worden we ook steeds op een verkeerd been gezet.  Demonen deden zich als
Titanen met menselijke gezichten voor. Bij Zeus, Poseidon en Isis kunnen we ons nog bovennatuurlijke
wezens voorstellen. Maar Helena, Ajax en Achilles hadden menselijke trekken. Terwijl ook zij Titanen en
dus demonen waren. Mogelijk waren zij de afvallige engelen in  Genesis 6. De heks had slecht nieuws: de
Filistijnen zouden Israël verslaan en Saul zou de volgende dag al sterven. Dit gebeurde ook. In 1 Samuël 31
hakten de Filistijnen,  Israël in de pan.  De zonen van Saul werden afgeslacht  en Saul pleegde in vers 4
zelfmoord. Dit was een straf voor het feit dat hij een heks geraadpleegd had. De tijd waarin David koning
werd, was een rare tijd. In  1 Kronieken 20:5-8 dook een reus uit Gat op die 12 vingers en 12 tenen (en 6
piemels?) had (2 Samuël 21:20). Dit is vier keer het getal zes waarin we de handtekening van de antichrist
herkennen. Het epicentrum van de stad van David was op en rond de berg Moria gebouwd (Piet, 2015-o). In
2 Kronieken 3:1 werd deze berg “Zion” genoemd. We hebben het hier uiteraard over Jeruzalem. Maar de
exacte locatie van Davids stad is niet bekend. In elk geval heeft deze niets met de huidige Tempelberg in de
Oude Stad te maken. Deze is Romeins grondgebied. Hier gaan we het nog over hebben.

Bovennatuurlijk ingrijpen

In  1 Kronieken 14:15 zien we een prachtig voorbeeld van Gods ingrijpen in de wereld. David trok hier
opnieuw tegen de Filistijnen op. Maar God wilde dat David op een signaal wachtte. Hij moest wachten tot hij
een leger voetstappen in de toppen van de moerbeibomen hoorde. Kunt u het zich voorstellen wat voor
vreemde opdracht dit was? Maar David hoorde op een bepaald moment het onzichtbare leger van God tegen
de Filistijnen optrekken. We zien hier de hemelse machten aan het werk waar Paulus het in  Efeziërs 6:12
over had. En ook de tegenstander werkt met deze onzichtbare hemelse machten. Het eerste deel van de naam
Jeruzalem kwam van de naam Jebus. De stad was in de tijd van David in handen van de Jebusieten. Jebus
betekent ‘vertrappen’. De stad van David zwabbert tussen vrede en vertrapping en dit is ook precies wat de
geschiedenis van Jeruzalem liet zien. De stam Juda had al eerder een poging gedaan om de stad in te nemen
maar het lukte hem niet om alle Jebusieten te verdrijven. In deze stad van David, op de berg Moria zou zijn
zoon, koning Salomo de tempel bouwen. Dat Jeruzalem aan de namen David en Melchizedek verbonden
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bleef, is opmerkelijk. Athene was door een titaan, Cecrops gebouwd, (Atsma, z.j.-c, alinea 1) en Rome door
de tweeling Romulus en Remus. Ook zij waren Titanen. Maar Jeruzalem heeft een menselijke achtergrond.

Verslaan van de Filistijnen als opdracht van God

Na Davids verovering van Jeruzalem en na zijn derde zalving doken de Filistijnen weer op die inmiddels
samen gesmolten waren met de Anakim. Het verslaan van de Filistijnen was één van de opdrachten van God
aan David (2 Samuël 3:18). In  2 Samuël 5:25 versloeg hij opnieuw de Filistijnen. In  2 Samuël 8:1 kwam
David ze weer tegen en nu maakte hij zijn werk af. Hij versloeg ze allemaal of in elk geval de meeste van
hen. Want het schijnt dat er in de tijd van Nebuchanedzar nog een restant Filistijnen in Tyrus leefde (Jeremia
47:4). Het was een rare tijd. Een collega van David heette Jasobam. Deze Jasobam doodde met een speer bij
één gelegenheid 300 man (1 Kronieken 11:11). Drie andere collega's van David liepen dwars door het kamp
van de Filistijnen om er water te halen. David was zo onder de indruk van deze daad dat hij het water aan
God offerde (1 Kronieken 11:18). In 1 Kronieken 11:23 kwamen ze een Egyptische Anakim reus tegen die
een speer had die zo dik als een weversboom was. Blijkbaar waren de reuzen ook in Egypte geïnfiltreerd.
Een collega van David die Benaja heette, versloeg de reus en ook nog een leeuw. “Dat waren nog eens
tijden!”

Talmai nr. 2

In 2 Samuël 13:37 werd een koning van Gesur genoemd die Talmai heette. Hij was bovendien de opa van
David's zoon Absalom. Deze Talmai was net zo'n boosaardige kerel als zijn naamgenoot in Rechters die
bovendien een Anakim was. Mogelijk was de lettersamenstelling “tal” die we ook in de namen Atlas, Thule,
Hitler en “Tolteken” tegenkomen inherent aan een kwaadaardige inslag?

Absalom en Achitofel

In 2 Samuël 15:18 werden de Filistijnen, ‘Kreti en Phleti’ genoemd. Deze namen verrieden hun oorsprong
die op Kreta (Kaftor) lag (Piet, 2016-k). Ze werden trouw aan David's zoon, Absalom die met Adolf Hitler
gemeen had dat hij over lijken ging om zijn zin te krijgen. Deze Absalom had een adviseur die Achitofel
heette.  Hij  was even boosaardig als  Absalom en hielp hem om David op te sporen.  Achitofel  was zeer
intelligent en psychologisch onderlegd. Hij voelde het precies aan wanneer David in het nauw zat. Achitofel
was een type van de latere priester Kajafas die Jezus aan de Romeinen overleverde. Deze karakters zeggen
ons iets over de aanstaande antichrist en vast en zeker ook over koning Atlas van Atlantis. Het mag onze
verbazing  wekken  dat  Achitofel  zelf  geen  staatsgreep  pleegde  en  zich  gedeisd  hield  onder  Absalom.
Achitofel leek ook op de latere hogepriester Kajafas die Jezus uitschakelde. Op de vlucht voor Absalom en
Achitofel ging David huilend de Olijfberg op (2 Samuël 15:30). Vele eeuwen later volgde Jezus dezelfde weg
naar Golgotha dat ergens op de Olijfberg was. David kende de locatie maar al te goed omdat hij het hoofd
van Goliath er ooit begraven had. Absalom die David uit de weg wilde ruimen, deed denken aan Zeus die
tegen zijn vader Kronos in opstand kwam (Bremmer, 2008, p. 79). In de mythe was het Zeus die won maar in
de Bijbel won David.

Serpent nog steeds actief

Het vele geweld in 2 Samuël 23:15-22 was tegen de Filistijnse reuzen gericht. Ze waren Frankensteins. We
mogen de Israëlieten dankbaar  zijn  dat  ze  de hete  kolen uit  het  vuur  haalden.  Ruim duizend jaar  voor
Christus waren ze er nog. In 2 Samuël 22 sprak David zijn lof uit over Yhwh. Zonder hulp van God had hij
nooit de Filistijnen verslagen. Maar het lijkt of Christus hier zelf aan het woord was. In 2 Samuël 24 wilde
David een volkstelling in Israël en Juda houden. Deze was ingegeven door satan die al in dit stadium op een
tweedeling van Israël en Juda uit was (1 Kronieken 21:1). David erkende dat de serpent uit Eden nog steeds
actief  was (Morris,  2000,  p.  81).  In deze vers werd satan voor het  eerst  genoemd. De serpent  was een
manifestatie  van  satan  (Morris,  2000,  p.  81).  Volgens  Jezus  was  hij  een  moordenaar  vanaf  het  begin
(Johannes 8:44). Hij was dus geen “Lucifer” die in een grijs verleden ten onder gegaan was. Mozes had de
afgoden van Kanaän aan Babel gekoppeld (Deuteronomium 4:19). David koppelde de afgoden van Babel aan
de gevallen engelen in Genesis 6 en aan de serpent in Genesis 3. Atlantis was dus een model dat meereisde
met de schepping. Net als de dood was Atlantis een parasiet.  De dood parasiteerde op het leven terwijl
Atlantis op de schepping zelf parasiteerde. Het gevolg van deze volkstelling was dat Yhwh, David voor een
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dilemma stelde. David kon kiezen tussen hongersnood en de pest. In het laatste geval zou Yhwh verder over
hem oordelen. David koos voor het laatste. Yhwh stuurde een engel op hem af die de pest over het land
bracht (1 Kronieken 21:14). Wij kunnen ons hier moeilijk iets bij voorstellen maar in Jesaja 45:7 staat ook
dat Yhwh oorlog en ziekte over het land brengt. Satan kan ook ziekten verspreiden maar uiteindelijk komt
alles van God. Het  kan zijn dat ebola en Aids ook door bovennatuurlijke inmenging tot stand kwamen,
bijvoorbeeld door ufo-ontvoeringen.

Engel boven de stad

In  1 Kronieken 21:16 zag David een engel tussen hemel en aarde staan die zijn zwaard boven Jeruzalem
hield. Het was mogelijk dezelfde engel die in Numeri 22:31 en Jozua 5:13 genoemd werd. We zien absurde
dingen gebeuren in de tijd van David. Hij was zeven jaar koning van Juda in Hebron en later was hij nog 33
jaar koning in Jeruzalem (1 Kronieken 29:26). Maar hij mocht van Yhwh de aanstaande tempel niet bouwen
omdat hij teveel bloed vergoten had. Psalm 110 gaat over Jezus. David voorzag Zijn komst.

Koning David

David was de vader van Salomo die zijn opvolger werd. Ook hij regeerde net als David vanuit Jeruzalem
(Piet,  2015-o).  De  Stad  van  David lag  buiten  de  huidige  oude  stad  van  Jeruzalem,  ook al  beweren de
toeristenfolders het tegendeel. De huidige Oude Stad is vooral Romeins grondgebied. Het epicentrum van de
stad  was  op  en  rond  de  berg  Moria  (Olijfberg)  gebouwd.  In  2  Kronieken 3:1  werd  deze  berg  “Zion”
genoemd. Het was aanvankelijk David geweest die een nieuwe tabernakel voor de Ark van het Verbond
wilde bouwen. In  2 Samuël 7:4-7 greep Yhwh in. Hij vertelde aan David's zoon, Nathan dat David geen
tabernakel maar een tempel voor Hem zou bouwen. In 1 Kronieken 22:1 staat dat God aan David de plaats
van de aanstaande tempel had aangewezen. Dit was de berg Zion, ofwel de Olijfberg. In de Ugaritische Baäl
en Anat Cyclus komen we dit thema ook tegen als een dakloze Baäl een huis wil bouwen. Dit doet hij op de
berg  Zafon.  Terug  naar  de  Bijbel;  want  in  het  vervolg  van  1  Kronieken 22  lezen  we  hoe  David  alle
voorbereidingen trof voor zijn zoon Salomo opdat hij de tempel kon bouwen. De Sidoniërs en inwoners van
Tyrus voerden Cederhout aan. Blijkbaar was de tempelbouw een internationaal project geworden. David
legde een voorraad ijzer en koper aan waarmee Salomo later aan de slag kon. Want God had David tot de
orde geroepen. David mocht geen tempel bouwen omdat hij teveel bloed vergoten had (1 Kronieken 22:7-
10).  Hij  had  Uria,  de  man van Batseba  vermoord  en  Batsheba  zelf  ingepikt  (2 Samuël 11).  Er  is  een
overeenkomst tussen Mozes en David. Mozes leidde het joodse volk uit Egypte maar hij mocht Kanaän niet
binnentrekken omdat hij bang was voor de reuzen. David bevrijdde zijn volk van de Filistijnen en de reuzen
maar  hij  mocht  de tempel niet  bouwen omdat hij  teveel  bloed vergoten had.  David betaalde de tempel
grotendeels van zijn oorlogsbuit. Zo had hij bij zijn overwinning op Hadadezer gouden pilaren buitgemaakt
evenals veel koper (1 Kronieken 18:7-8) die later voor de tempel geplaatst werden. Deze pilaren waren de
beroemde  Boaz  en  Jachin  pilaren  (1  Koningen 7:15-22;  2  Kronieken 3:15-17).  De  linker  pilaar  stelde
Christus voor die tot in de dood vernederd werd en de rechter pilaar stelde de verhoogde Christus voor die
zijn koninkrijk op aarde vestigde.  Bovenop deze pilaren lagen ornamenten in de vorm van een lelie ( 1
Koningen 7:22). Die lelie doet ons denken aan de Geveerde Prins van de Lelies op het fresco in Knossos.
Beide pilaren stelden ‘gestileerde granaatappelbomen’ voor (Piet, 2019-g). De pilaren werden ‘gegoten bij de
Jordaan’ (Piet, 2019-g) waar het volk van Israël ooit doorheen was getrokken. De Jordaan was een symbool
van de opstanding.  Zoals de Boaz & Jachin pilaren bij  de Jordaan hoorden,  zo hoorden de Zuilen van
Hercules bij de Straat van Gibraltar. De pilaren voor de Dagon tempel (Rechters 16:26) waren vast en zeker
imitaties hiervan, ook al was de Dagon tempel eerder gebouwd. Een oorlogsbuit paste dus goed in Gods plan
met de tempel. Salomo maakte later van dit koper de koperen zee (1 Kronieken 18:8). De combinatie van
gouden pilaren en de koperen zee deed zowel aan het orichalcum op Atlantis als aan de Zuilen van Hercules
denken (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116). In 1 Koningen 7:23-39 lezen we over een gegoten koperen
zee met een concentrische constructie erom heen. Deze gegoten zee stond niet op zes gevleugelde paarden
(Kritias 116) maar op twaalf ossen die volgens de vier windstreken waren opgesteld. Zoals de paarden in de
tempel van Atlantis in totaal twaalf vleugels hadden. De koperen zee leunde op tweemaal vijf onderstellen
die  met  de vijf  tweelingkoningen van Atlantis  resoneerden.  Verder  lezen we over  vier  wielen,  cherubs,
leeuwen en ossen die met de genoemde onderstellen samenhingen. We hebben een beeld van de tempel van
Poseidon  compleet  behalve  dat  de  paarden  in  de  Bijbel  ossen  waren.  De  ossen  waren  op  Atlantis
gecamoufleerd. De Babylonische afgod Marduk was de blauwdruk voor Poseidon. Deze Marduk werd het
‘stier-kalf (van) de zon’ genoemd (Black & Green, 2014, p. 128, par. Marduk). Poseidon was een zonnegod
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en had een stier of os als logo. Het beeld van Poseidon ontbrak in de tempel van Salomo. In de herbouwde
tempel van de Eindtijd zal de antichrist er echter zijn beeld in plaatsen (Mattheüs 24:15). Eindtijd Jeruzalem
krijgt daarmee alle trekken van Atlantis. De tempel werd op de plaats van de vroegere dorsvloer van de
Jebusiet Ornan gebouwd. Dorsen is de procedure waarbij de graankorrel uit de aar wordt verwijderd. De
volgende stap heet wannen waarbij het kaf van het koren wordt gescheiden. In Micha 4:12 lezen we hoe in
de Eindtijd de legers van de natiën die tegen Jeruzalem optrekken worden “gewand”. Het graan werd voor
het spijsoffer, de “Omer” gebruikt dat later op Pesach van de dorsvloer naar de tempel gebracht werd. Met
Omer zitten we in de buurt van Homeros. Geroosterd graan heette bovendien Kali wat de naam van een
Hindoestaanse afgod is. Maar even: het wannen van de vijandige legers bij Jeruzalem doet ons denken aan
de aardbeving die Atlantis velde.

Psalmen

De  meeste  Psalmen waren  door  David  geschreven.  Ik  vermoed  dat  Jesaja  er  ook  wat  schreef.  Enkele
Psalmen die met de ondergang van Atlantis resoneerden zijn: 18:7-17; 29:3; 74:13-15; 89:9-10. In  Psalm
48:2; 74:12 staat dat de berg Zion “Jeruzalem” het centrum van de aarde is (Zie ook Ezechiël 47:1-2). In deze
vers lezen we net als in Psalm 48:13 dat Jeruzalem een ommuurde stad van de grote koning was. Hiermee
was de oude stad van David een blauwdruk voor Troje en Atlantis. We zullen zien dat Babylon hier een
eerste metaforische imitatie van was. In  Jeremia 51:25 wordt Babylon eveneens een berg genoemd. In de
Psalmen 50:2 en 92:2 lezen we over zonsopgang en zonsondergang vanuit het perspectief van Jeruzalem. In
Psalm 77:16, 19 trokken de chaoswateren zich terug voor de God van de Exodus. In Psalm 98:7-9 brachten
de chaoswateren juist eer aan God (Anderson, 1987, p. 100). In Psalm 48:2 wordt de berg Zion genoemd die
het midden van de aarde is.  De Griekse Olympus was in het Atlantis verhaal de mythische tegenhanger
hiervan. In de Ugaritische Baäl en Anat Cyclus was het de berg Zafon in Syrië die deze centrale functie had
(Anderson, 1987, p. 118). Thans heet deze berg de Jebel el-Akra (Anderson, 1987, p. 118). Een andere naam
is de berg Cassius. Zoals de God van de Bijbel in Zijn hemelse paleis woont, zo woonde de Kanaänitische
afgod Baäl in zijn paleis op de berg Zafon (Theology Website, z.j.). In de Psalmen 48:7 en 72:10 werd het
mysterieuze Tarsis genoemd. David voerde dus al handel op Tarsis tenzij deze Psalmen door Salomo of zelfs
Jesaja geschreven waren. Maar wat was Tarsis? Hier gaan we het verderop over hebben. Rahab in  Psalm
89:10 was de blauwdruk voor Poseidon. De God van de Bijbel verwoestte hier Atlantis. In Psalm 2 lezen we
dat Jeruzalem in de Eindtijd metaforisch door een vijandige volken zee omringd is. De kans is groot dat satan
deze metaforische volken zee in een echte zee spiegelde waarin voor de kust van Gibraltar een mysterieus
eiland Atlantis lag. Op dit eiland stond de tempel van Poseidon net zoals de antichrist straks zijn beeld in de
tempel in Jeruzalem zal plaatsen (Mattheüs 24:15).

Nachtmist

In  2 Samuël 1:21 komen we voor het eerst het woord ‘nachtmist’ tegen. Wat is nachtmist? Gewone damp
wordt in de lucht vast gehouden als het warm is. Pas als het afkoelt, komt de damp vrij. Nachtmist is de
zeelucht die in de koele nachtlucht wordt aangedikt en als regen op het land neerslaat (Van der Valk, 1930, p.
70-71).  David noemde deze nachtmist  in  zijn  klaaglied over  Jonathan (Van der  Valk,  1930,  p.  71).  De
nachtmist werd ook in Spreuken 3:20; 19:12 en Jesaja 26:19 genoemd (Van der Valk, 1930, p. 71). Dauw
wordt met het Hebreeuwse woord ‘Ed’ (Edom) aangeduid en nachtmist met ‘tal’ (Van der Valk, 1930, p. 70).
De letters “tal” zijn ook de letters van Atlas en Atlantis. De nachtmist was kenmerkend voor Syrië en Kanaän
(Van der Valk, 1930 p. 71). Maar Atlantis lag voorbij de horizon en was ook in een nachtmist gesluierd. In
Spreuk 3:20 wordt behalve de nachtmist ook de waterdiepte genoemd (Scripture4all.org: tehom). Atlantis lag
in deze waterdiepte. Bij nachtmist denk ik ook aan de mysterieuze Nachtreis van de profeet Mohammed die
in Soera 17:1 genoemd wordt.  

Wildwest

De strijd die Mozes, Jozua en David tegen de Filistijnen voerden leek op een wild west scenario. Ze streden
tegen getatoeëerde krijgers met hanenkammen, beschilderde gezichten en hoofdtooien met verenpluimen.
Het ronde legerkamp van koning Saul (Scranton in Hough & Coram, 2001, p. 274) deed aan de hoofdstad
van Atlantis denken die in klassieke voorstellingen ook met ronde grachten en muren afgebeeld werd.
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Van Salomo tot Homeros
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De Tempel van Koning Salomo

In 1 Kronieken 23:1 maakte David zijn zoon Salomo koning, waarmee we dichterbij het jaar 1000 voor de
zalving van Jezus komen (Piet, 2015-i). In  1 Koningen 1:30 lezen we dat Salomo de opvolger van koning
David werd. In 1 Koningen 2:12 zat hij al op de troon en in 1 Koningen 3:1 trouwde hij met de dochter van
een Farao. Op dit moment was er nog geen tempel in Jeruzalem. Een groot verschil met de regeerperiode van
koning David was dat David voortdurend belaagd werd en oorlog voerde terwijl koning Salomo nagenoeg in
vrede regeerde en zijn handen vrij had (1 Koningen 4:24). Salomo kon zich aan zaken wijden die ertoe
deden. In  1 Koningen 4:1 staat dat Salomo koning van heel Israël was, hoewel de scheuring met Juda al
latent aanwezig was.

Paarden, strijdwagens en goud

We lezen in 1 Koningen 4:26 dat Salomo 12000 ruiters en 40.000 paardenstallen voor zijn strijdwagens had.
Ter vergelijking, Atlantis had volgens Plato tienduizenden ruiters (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 119).
Atlantis moest dus wel van hele goede huize komen om zulke aantallen geloofwaardig te maken. En nog
steeds ontbreekt elk spoor van het eiland. We vragen ons af wat een koning van een vredesrijk met zoveel
paarden en strijdwagens moest? Uiteraard wilde Salomo de vrede op deze manier handhaven. Maar vooral
gebruikte hij deze zaken als handelswaar. Hij had dus alle tijd om Prediker, enkele Psalmen, de Spreuken en
het  Hooglied te  schrijven.  Met  die  vele  paarden  en  strijdwagens  was  Yhwh  niet  zo  gelukkig.  Salomo
vertrouwde op de kracht van paarden in plaats van op God. In Psalm 33:17 en 147:10 staat ook dat paarden
een valse hoop op overwinning gaven. God had al in de tijd van Jozua gezegd dat zijn volk de paarden moest
verlammen en de strijdwagens zou verbranden (Jozua 11:6). Zijn volk moest op Hem vertrouwen en niet op
dieren en ijzeren voertuigen. In Deuteronomium 17:16 en 20:1 lazen we dat paarden en strijdwagens feitelijk
bij de vijandelijke legers van Egypte en Kanaän (en Atlantis) hoorden (Jozua 17:16; Rechters 4:3; 1 Samuël
13:5; 2 Samuël 8:4; 1 Kronieken 18:4; 19:18). In Deuteronomium 17:16 staat dat een Israëlische koning niet
teveel paarden mocht hebben en al helemaal niet als ze uit Egypte geïmporteerd waren. Paarden spraken van
een natuurlijke kracht terwijl  het volk van Israël op God moest leren te vertrouwen (Psalm 20:7; 33:17;
Hosea 14:3). Ook de omringende volken keken mee en kregen misschien de indruk dat ze beter op paarden,
wagens en goud konden vertrouwen dan op de God van Hemel en Aarde. Koning Salomo was voor zover ik
weet de enige die koning Atlas evenaarde als het om paarden en strijdwagens ging. We weten niet welke
krijgsmacht Egypte inmiddels opgebouwd had. Maar in de Bijbel lezen we niets over de veronderstelling dat
Egypte een nog groter leger had. In 1 Koningen 10:28 lezen we opnieuw dat koning Salomo zijn paarden uit
Egypte haalde. Dit was tegen de Koningswet waarmee we de eerste tekenen van verval in zijn rijk zien.  In
Deuteronomium 17:17 staat dat een dergelijke koning ook niet teveel zilver en goud mocht verzamelen. Ook
hier weer om dezelfde reden, namelijk opdat de koning afhankelijk van Yhwh zou blijven en niet van goud
en zilver.  De handel in paarden, wagens en goud, bezorgde Salomo veel rijkdom. Een paard kostte 150
zilverstukken en een wagen kostte 600 zilverstukken (1 Koningen 10:29). Dit was een slecht voorbeeld voor
de omringende volken. Die zouden misschien gaan denken dat ze beter op paarden dan op God konden
vertrouwen. En dat was nu juist de reden waarom er een Koningswet was. In  1 Koningen 10:14 staat dat
Salomo jaarlijks 666 talenten goud ontving. Dit is het getal van de antichrist (Openbaring 13:18). Dus ook in
dit opzicht evenaarde Atlantis het rijk van Salomo. Atlantis was duidelijk een vijandig rijk dat alle attributen
bezat waarop Salomo afgerekend werd, zoals veel goud en een groot leger. Ook op Atlantis was veel goud en
zilver (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116). In 1 Koningen 6:1 lezen we dat koning Salomo 480 jaar na de
Exodus aan de bouw van zowel de tempel als zijn paleis begon. 480 is een veelvoud van 48 dat een nieuw
begin aanduidt. Bij de uittocht zong het volk Israël over de woning van de Heer (Exodus 15:17). Deze werd
nu op de berg Moria (Zion) gebouwd (2 Kronieken 3:1;  Psalm 48; 74:2; 99:9).  Een kilometer verderop
bevond zich de Olijfberg waar Jezus later gekruisigd werd. Salomo deed zeven jaar over de bouw van de
tempel (1 Koningen 6:38) en nog eens dertien jaar over de bouw van zijn paleis (1 Koningen 7:1). In  2
Kronieken 8:1 en 1 Koningen 9:10 staat dat de totale duur van het complex twintig jaar was. Dit betekent dat
de tempel precies in het jaar 3000 na Adam of 1000 voor Christus af was. In elk geval was hij 500 jaar na de

194



Exodus af (Piet, 2015-i). Deze tempel stond op de zuidflank van de Olijfberg (2 Koningen 23:13) en dus niet
op de plaats waar de huidige tempelberg is! In 1 Koningen 6:2 lezen we over de afmetingen van deze tempel.
Rondom de  tempel  werden  woningen  voor  de  priesters  gebouwd  (1  Koningen 6:5-6).  Het  waren  deze
vertrekken waar Jezus op doelde toen Hij in  Johannes 14:2 opmerkte dat Zijn Vaders huis veel woningen
had. Deze tempel van Salomo werd een berg genoemd waarop Yhwh zetelde (Jesaja 2:2-4;  Micha 4:1-4).
Hizkia zou later een waterleiding naar de tempel aanleggen zodat deze ook een eigen waterbron had. Yhwh
woonde dus op een berg met een waterbron eronder (Psalm 104:3-13). Zoals er op Atlantis een centrale
heuvel was (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 113). De tempel maakte het beeld van de ommuurde stad in
Psalm 48:2 compleet. Waarmee Jeruzalem een blauwdruk voor Troje en Atlantis was. Uiteraard was dit niet
het hele verhaal omdat ook Babylon een blauwdruk voor Atlantis was.

Kanaänieten

David en Salomo werkten samen met koning Hiram van Tyrus. Tyrus werd voor het eerst in 2 Samuël 5:11
genoemd en was een kolonie van Sidon. Zoals we inmiddels weten was Astarte, alias Athena de godin van de
Sidoniërs  (1  Koningen 11:5).  Het  volk  van  koning  Hiram  werd  “Sidoniërs”  genoemd.  Zij  waren  de
voorlopers van de Kanaänieten. Koning Hiram van Tyrus was een Baäl-aanbidder. Het ultieme gevaar van
Genesis 3 lag hier op de loer. De kans was groot dat Salomo ook door het Baäl-virus besmet zou worden.
Inderdaad ging dit gebeuren. Niettemin had Tyrus in deze tijd nog niet de slechte kapitalistische reputatie die
de stad later zou hebben. In dit stadium was Tyrus de rijke stad die bij kon dragen aan de totstandkoming van
het  koninkrijk  van  Salomo  (De  Koning,  2012,  p.  60).  Pas  in  Ezechiël 27  zou  Tyrus  boosaardige
kapitalistische trekken krijgen (De Koning, 2012, p. 60). In 1 Koningen 7:13-15 staat dat koning Hiram van
Tyrus een vader had die koperbewerker was. Hiram zelf was hier ook vaardig in. Hij hielp Salomo bij het
vervaardigen van twee koperen pilaren die voor de tempel gezet werden. Dit waren de beroemde Boaz en
Jachin pilaren die aan de Zuilen van Hercules deden denken. In 1 Koningen 7 werden ze genoemd. Om deze
reden vermoed ik dat Atlantis zeker ook iets met Eindtijd Jeruzalem te maken heeft. Mogelijk staan zulke
pilaren straks ook voor de derde tempel waarin de antichrist zijn beeld op gaat richten (Mattheüs 24:15, 2
Thessalonicenzen 2:3-4,  Openbaring 11:1-2;  13:15).  In  dat  geval  bestaat  Atlantis  dus  uit  twee  delen:
Jeruzalem en Babylon.  Blijkbaar  had David de pilaren al  gejat,  wat  we in  1 Kronieken 18:8 lezen.  Ze
moesten alleen nog bewerkt worden. Er ontstond een samenwerkingsverbond tussen de koningen Hiram en
Salomo. Dit verbond was al onder koning David begonnen. Hiram ging voor koper terwijl Salomo voor goud
ging. Er was een rare connectie tussen Hiram en zijn verre voorganger Tubal-Kaïn die ook een kopersmid
was. Er is een voortdurende controverse over de vraag of de naam van Kanaän iets met Kaïn te maken had.
Ik laat deze controverse voor wat zij is. Niettemin hadden de steden Henoch en Tyrus inderdaad iets van
elkaar.  En  beide  steden  waren  blauwdrukken  voor  Atlantis.  Salomo zou  cederhout  voor  de  tempel  uit
Libanon halen waarbij  hij  ook weer hulp van Hiram kreeg. De Sidoniërs konden goed hout kappen. De
bossen van Libanon waren vergelijkbaar met ons Amazone woud. Over de ecologische gevolgen van de
houtkap werd in de Bijbel niet gerept. Koning Hiram van Tyrus was een Feniciër maar wat wilde dit zeggen?
Onder zijn bewind veranderde de stad Tyrus van een kolonie van Sidon in een machtige Fenicische vesting
die Sidon ging domineren. De Grieken noemden dit gebied dat het huidige Israël, Libanon en een deel van
Syrië en Jordanië besloeg, Fenicië. Het woord Feniks is ook etymologisch verwant aan Fenicië en betekent
purperverfstof  (Van den  Berg,  z.j.-f,  Fenicië).  De  Grieken kochten in  Kanaän purper  zodat  ze  het  land
Fenicië noemden. Maar de inwoners zelf noemden zich Kanaänieten (Van den Berg, z.j.-f). In Genesis 10:15
en  1 Kronieken 1:13 staat dat Sidon net als Heth een nazaat van Kanaän was. De Sidoniërs en Hittieten
waren  dus  Kanaänieten.  In  Jesaja 23:11  werd  het  gebied  rond  Tyrus  en  Sidon  Kanaän  genoemd.  In
Handelingen 11:19 heette het Fenicië. Het meest opvallende aan Tyrus was dat het een dubbelstad was. Een
deel was havenstad terwijl een ander deel van de stad op een rots in zee gebouwd was. Beide delen waren de
Kanaänitische Zuilen van Hercules. De afstand tussen de beide stadsdelen was vergelijkbaar met de afstand
tussen Golgotha op de Olijfberg en de Tempel van Salomo. Deze afstand was pakweg een kilometer. Op deze
rotsstad van Tyrus  was ook de tempel voor  de afgod Melkart  gebouwd, die  de zoveelste  kloon van de
Babylonische afgod Marduk was. Melkart was de Kanaänitische equivalent van de Griekse afgod Heracles
(Cartwright, 2016, par. The Greek Hercules-Melqart). Of deze tempel er in deze tijd al stond weet ik niet. De
Griekse geschiedschrijver Herodotus schreef in zijn tweede boek van zijn  Historiën over de tempel van
Heracles in Tyrus (Herodotus, Historiën, Godley vert. 1920, boek 2:44). Dit was wel een stuk later in de
geschiedenis. Zoals gezegd was Koning Hiram ook een Baäl aanbidder. Door de samenwerking met koning
Salomo sloop de Baäl-aanbidding de tempel van Salomo en het vredesrijk binnen. De scheuring tussen Juda
en Israël  die in de nadagen van koning David al  latent aanwezig was, kreeg nu een extra impuls.  Toen

195



Salomo een oude sok begon te worden, liepen veel van zijn vrouwen over naar Baäl. Tenslotte bouwde hij
zelf ook offerplaatsen voor de afgoden Chemosh en Moloch (1 Koningen 11:4, 7). De lezer begrijpt wel dat
dit niet ongestraft kon blijven. Salomo's bedje was gespreid geweest en het vredesrijk was hem in zijn schoot
geworpen. Alles was hem gemakkelijk komen aanwaaien, te gemakkelijk. De straf voor deze misstappen zou
de scheuring van Israël zijn, gevolgd door ballingschappen.

Ofir

In 1 Koningen 9:26 werd de vloot van koning Salomo beschreven die bij Ezion Geber lag. Dit is het huidige
Elat dat aan de Golf van Aqaba ligt. Herinneren we ons de Exodus nog? Generaties vroegen zich af waar
Ofir/Ufaz lag? Ik zal het u verklappen. Ofir was Opis dat in de buurt van Babylon lag. Ophis betekende
‘slang’ en ‘zien’ (Van der Valk, 1930, p. 98). Volgens ene Xenophon van Athene lag Ofir aan de Tigris (in
Tilstone-Beke, 1834, p. 116, noot 1). Dan was het William Vincent die in zijn boek  The Commerce and
Navigation of the Ancients in the Indian Ocean, Ofir aan Opis (Upia) koppelde (Vincent in Tilstone Beke,
1834, p. 116, noot 1). Opis werd verwoest en herbouwd onder de naam Ctesiphon. Aan de overkant van de
Tigris werd een andere stad gebouwd onder de naam Seleucia. In de naam Ctesiphon herkennen we ook de
naam Zafon. In Odyssee 20 (Butler, 1900) komt een personage voor die Ctesippus heette. Blijkbaar was dit
de zoveelste imitatie die in de mythe geplakt was. In Odyssee 20 werd ‘wijn in een gouden beker’ genoemd
(Butler,  1900).  In  Jeremia 51:7  werd  Babylon ook zo genoemd.  Mijn suggestie  is  dat  het  goud elders
gedolven werd en het in Ofir gezuiverd werd. Met goud moesten de schepen niet te lang onderweg zijn. Het
was gevaarlijk maar ook ging het ten koste van de winst. De vers in Genesis 2:12 ‘het goud van dit land is
goed’ is een Egyptische uitdrukking (Van der Valk, 1930, p. 85). Over deze beste kwaliteit goud lezen we
ook in 2 Kronieken 3:5, 8 en verder alleen in de Thora (Van der Valk, 1930, p. 85). Dit beste goud kwam dus
uit Eden. Maar waarom haalde koning Salomo het goud dan van elders? Ik heb hier op dit moment geen
antwoord op. Eden was door de Zondvloed weggevaagd. Maar als Eden met het huidige Israël overeenkwam
dan kwam het beste goud uit Israël zelf. Voor zover ik weet, wordt goud alleen in Eilat gedolven. Het kan
zijn dat dit goud in de tijd van koning Salomo eerst naar Opis verscheept werd. Waar het gezuiverd werd.
Waarna het retour ging. Uit Ofir werden ook edelstenen gehaald (1 Koningen 10:11-12). Het hele gebied
ademde de atmosfeer van de Tuin van Eden. Dit wil niet zeggen dat de Tuin van Eden ook op deze locatie
gestaan  had.  Goud  en  edelstenen  werden  misschien  van  elders  aangevoerd  en  in  Opis  en  Babylon
verhandeld. Volgens sommige bronnen was Opis de voorganger van Bagdad (Mock, 2003). En dit niet alleen
maar er zouden nog veel schatten uit de tempel van Salomo verborgen liggen die later door Nebuchanedzar
geroofd waren.  Zoals een menora met 49 lampen (Mock,  2003).  In  Zacharia 4:1-10 staat  mogelijk een
verwijzing naar deze menora. Er is nog een aanwijzing die Ofir aan het gebied rond Babylon koppelt. In 1
Koningen 10:14 staat dat Salomo jaarlijks 666 talenten goud ontving. Dit getal moet wel naar de omgeving
van Babylon verwijzen. In Job 37:22 lezen we dat het goud uit het noorden kwam. Inderdaad wordt hier de
indruk gewekt dat Babylon de bakermat is van alles dat met goud te maken heeft. Of dit betekende dat het
goud daadwerkelijk uit Babylon kwam of dat het er alleen gezuiverd werd, is me niet duidelijk. Het woord
“serpent” werd in de Bijbel ‘zevenentwintig keer’ met ‘ophis’ en ‘drie’ keer met ‘draak’ vertaald (Knoch in
Hough & Coram, 2001, p. 206).

Almughout

U begrijpt wel dat God niet met zomaar wat hout voor de bouw van de tempel genoegen nam. Salomo moest
er “moeite” voor doen. David had alle instructies voor de bouw van de tempel van God ontvangen en ook
had hij de eerste voorbereidingen getroffen. Salomo volgde deze instructies op (1 Kronieken 28:11-12, 19).
In 1 Kronieken 22:4 staat dat de Sidoniërs veel cederhout voor de bouw van de tempel naar David brachten.
Hiram had blijkbaar ook een eigen Almugplantage in Libanon opgezet (1 Koningen 10:11-12). Blijkbaar
duurde het te lang voordat de plantage operationeel was, waardoor men besloot het Almughout van elders te
halen. We kwamen al de mysterieuze Cederboom uit het Assurbos tegen  (Albright, 1919, p. 178). In het
Gilgamesj Epos werd ook het Cederbos genoemd (The Epic of Gilgamish, Thompson, vert. 1928, tablet 3;
10, kolom 1). Het Almughout was mijns inziens dit Cederhout. Dit hout in de tempel van Salomo groeide uit
tot een mythe rond het heilige Assurbos. Net zoals er een heilig Altis bos van Zeus bij de stad Olympia was
(Olympia (stad), z.j.).  Blijkbaar liep de handel in dit  Almughout uit  de hand. De Assyrische autoriteiten
gingen flink belasting heffen op de export van dit hout naar Kanaän (Saggs. 1966, p. 108). Op een bepaald
moment ging Assyrië zelfs de export van Cederhout naar Egypte en Kanaän verbieden (Saggs. 1966, p. 108).
Op Atlantis werden ook bossen gekapt voor hout (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 114, 118).
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Tarsis

Dit goud en almuggimhout werd met Tarsis schepen naar de haven van Ezion-Geber (Eilat) vervoerd. Waar
lag Tarsis? De vers in 2 Kronieken 9:21 heeft voor veel verwarring gezorgd. Er staat dat de Tarsis vloot drie
jaar onderweg was. In 1 Koningen 10:22 staat nog zoiets. In deze verzen lezen we niets over Almughout. Nu
zijn het opeens apen, pauwen en ivoor die verscheept werden. Met apen en pauwen aan boord moet men niet
te  lang  onderweg  zijn.  Deze  beide  verzen  wekken  op  twee  manieren  verwarring.  Allereerst  die  Tarsis
schepen…  Men heeft eruit opgemaakt dat Tarsis dus in het oosten lag (Sri Lanka) omdat de schepen vanuit
Ezion Geber vertrokken. Om te beginnen konden de schepen een type Tarsis boten zijn die in licentie in
Ezion-Geber gebouwd waren. In  1 Koningen 10:22 staat nergens letterlijk dat de schepen bij Ezion-Geber
voor de kust lagen. Misschien lagen ze bij Tyrus voor de kust? De tweede verwarring had met de drie jaar te
maken. Er staat ook niet dat ze drie jaar onderweg waren, alleen dat ze eens in de drie jaar aanmonsterden.
Maar laten we er eens vanuit gaan dat de schepen vanuit Ezion-Geber vertrokken en inderdaad drie jaar
onderweg waren. Dan duurde een heenreis nog maar anderhalf jaar. Ook weten we niet hoelang de schepen
onderweg her  en der  aanmonsterden? Tarsis  zullen we  niet  verwarren met  Tarsus  waar  Paulus  vandaan
kwam. Het antwoord is vrij simpel: Jona vluchtte vanuit Yafo naar Tarsis (Jona 1:3). Hij vluchtte duidelijk
naar het westen en nam de kortste weg die bij Yaffo (Tel-Aviv) begon. Tarsis lag dus ergens in het westen.
Was Tarsis Atlantis? Nou, dat ook weer niet. Maar toegegeven, Tarsis was wel even mysterieus als Atlantis.
De voorzegging in  Ezechiël 38:13 zette mij aan het denken. Deze ging over Tarsis in de Eindtijd. Tarsis
bestaat in onze tijd dus ook. Tarsis had volgens deze passage jonge leeuwen. Dit waren blijkbaar kolonies
waarbij  Tarsis  een zeevarende macht  was.  Ik  kan maar  één zeemacht  bedenken die  aan  Ezechiël 38:13
voldoet.  En dit  is  Engeland met  zijn  kolonies:  Amerika,  Canada,  Australië  en  Nieuw-Zeeland (Elshout
[wipwap],  2018-d;  Elshout  [phtaloblauw],  2018-e,  16:08;  Elshout,  2018-p/q).  Tarsis  werd  weleens  met
Tartessos in verband gebracht. En Tartessos zou vervolgens Andalusië zijn. Waarmee Tarsis op zijn minst in
het westen geplaatst werd. Maar niemand weet zeker of Tartessos een ‘rivier’, ‘stad’, of een gebied of zelfs
een ‘natie’ was (Ecob, 2017, alinea 14). Laten we dus oppassen om Tarsis zomaar aan Tartessos en Andalusië
te koppelen. Waarschijnlijk was Tartessos de arabische naam voor Tarsis (Ecob, 2017, onder Summary, punt
3). Hiermee wordt de Bijbel een werelds en herkenbaar boek als we beseffen dat God in de Eindtijd de
koopvaardijschepen van het Britse Imperium verwoest. Namelijk omdat de Britse handelsgeest in de Eindtijd
corrupt is en de armen onderdrukt worden. Er is ook een inscriptie gevonden van de Assyrische koning
EsarHaddon  (Elshout  [wipwap],  2018-d;  Elshout  [phtaloblauw],  2018-e,  16:08;  Elshout,  2018-g).  Hij
noemde  Tarsis  duidelijk  een  eiland  (Elat  in  Thompson  &  Skaggs,  2013,  chapter:  3.2  Philological
considerations). Israël kwam met deze Tarsis schepen met apen en pauwen aan boord en met uitstapjes naar
India in totaal ander vaarwater terecht. Al deze zaken waren helemaal nieuw voor de Israëlieten. Tarsis werd
in de Bijbel genoemd in: Genesis 10:4, Exodus 28:20, Exodus 39:13, Psalm 48:7; 72:10, 1 Koningen 10:22;
22:48,  Hooglied 5:14,  1 Kronieken 1:7,  2 Kronieken 9:21,  2 Kronieken 20:37,  Jona 1:3; 4:2,  Jesaja 2:16;
23:1;  23:6;  23:10;  23:14;  60:9;  66:19,  Jeremia 10:9,  Ezechiël 1:16;  10:9;  28:13;  27:12;  27:25;  38:13.
Opvallend is het dat Tarsis dus al in Exodus 28:20 en 39:13 genoemd werd. Misschien was Engeland al in de
tijd van Mozes bekend? En wellicht waren er Israëlieten die na de Exodus naar Schotland vluchtten? Eén en
ander betekent dat de Straat  van Gibraltar  wel degelijk bevaarbaar was in tegenstelling tot wat Plato in
Timaeus 25 beweerde. 

De Koningin van Sheba

Het volgende mysterie dat opgelost moet worden is de locatie van Sheba. In 1 Koningen 10 en 2 Kronieken 9
lezen we over de mysterieuze Koningin van Sheba die naar Salomo kwam om diens wijsheid te testen.
Aanvankelijk was ze sceptisch maar toen ze hem ontmoette was ze helemaal om. Laat dit een waarschuwing
voor de sceptici zijn, die menen dat de Bijbel een boek vol fabels is. Maar waar lag Sheba? Niet vreselijk ver
van Jeruzalem volgens mij. Om te beginnen kwam deze koningin met goud naar Salomo. Zo’n reis mocht
niet te lang duren vanwege de vele gevaren. Ten tweede was ze erg nieuwsgierig naar hem. Ook al om die
reden zou ze liever per schip over de Rode Zee reizen als ze van ver kwam. Maar ze kwam per kameel. Ten
derde moest er een goed begaanbare route voor de kamelen zijn. Yemen kunnen we als locatie voor Sheba
uitsluiten. Dus kwam de koningin van dichterbij. Wat denkt u van Beersheva? In Genesis 26:33 werden Seba
en Beer-Sheva aan elkaar gelijk  gesteld.  In  2 Samuël 24:7 werd Beer-Sheva de zuidgrens van het  land
genoemd (zie:  Mattheüs 12:42;  Lucas 11:31 versus  2 Samuël 24:7) (zie: Matheny, 2011-a, p. 325). Deze
zuidgrens correspondeerde met het zuiden dat in Mattheüs 12:42 en Lucas 11:31 genoemd werd. Izaak, de
man van Rebekka was ook al in Sheba geboren (Genesis 21-22). Hij riep er later God aan (Genesis 26:25).
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Wie was deze koningin van Sheba? Ik denk dat ze Tamar, de zus van Absalom was. Ze was dus een dochter
van David. Het is gevoelsmatig waarom ik dit denk. In Israël groeit de Phoenix Dactylifera Palm. Deze is
nauw verwant aan de Phoenix Canariensis die op de Canarische Eilanden groeit. Maar de Canarische Palm
heeft een lompe stam en is veel zwaarder. De Dactylifera heeft een mooie slanke stam en is veel lichter. Deze
Dactylifera heeft als bijnaam Tamar (Genesis 38:6; Slagter & Slagter, 2017, p. 11). Sheba was dus Beersheva
in Israël. Ook de zuilen van de tempel van Artemis in Efeze waren slank om de taille van de godin ermee uit
te beelden (Handelingen 19).

Parvaïm

Een laatste raadsel. In 2 Kronieken 3:6 werd het goud van Parvaïm genoemd. Dit goud leek rood als de kleur
van het bloed van een os (L’Empereur in Patrik, Polus en Wels, 1742, p. 180-181). Het woord ‘Parim’ zou
stier  betekenen  dat  we  in  Genesis 32:15  tegenkomen.  Ook  in  Odyssee 20  worden  ‘pilaren’ genoemd
waarover ‘bloed’ droop (Butler,  1900,  Od.  20).  In dezelfde passage staat  dat  de zon uit  de hemel werd
‘gewist’.  In dit  hoofdstuk werd nogal  wat  wijn gedronken waarbij  we aan Babylon denken dat  volgens
Jeremia 51:7 de gouden wijnbeker is die de volken dronken maakt. Dit ‘bloed’ dat in Odyssee 20 langs de
pilaren  droop,  doet  ons  denken aan  de  kleur  van  het  orichalcum dat  tempel  van  Poseidon op  Atlantis
bekleedde (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116). Orichalcum deed aan een koper en goudlegering denken
en was een mogelijke imitatie van het Bijbelse Parvaim. Ook doet de rode kleur ons aan de bloedrode maan
in Handelingen 2:20 denken. Dan wel aan de wijn in de gouden beker van Babylon (Jeremia 51:7). Tenslotte
was de  Menora in de Tabernakel met edelstenen versierd. Hij schitterde alle kleuren als er licht op viel
(Mock, 2003, par. The 49 Lamped Menorah in Baghdad). Ene rabbi M. Schwab noemde in De Talmoed van
Jeruzalem, boek  5,  207  ook  het  ‘rode  goud  van  Parvaïm’ (Schwab,  in  Weir,  z.j.).  En  de  Baker  Bible
Encyclopedia,  Volume  2,  uit  1617  stelde  dat  het  goud  van  Parvaim  een  rode  kleur  had  (Baker  Bible
Encyclopedia, Volume 2  in Joseph, 2015). Ik noemde eerder de Joodse Gemara die uit commentaren op de
Talmoed bestaat.  In  deze Gemara staat  dat  er  in  Eden geel  en rood goud waren (Genesis 2:12)  (Rabbi
Menahem geciteerd in Joseph,  2015).  Volgens Tjarko Evenboer was Parvaïm eventueel  Peru (Evenboer,
2014, p. 247). Maar deze gedachte is gebaseerd op een eeuwenoude misvatting die door Abraham Mylius
was bedacht (Mylius in Patrik, Polus en Wels, 1742, p. 180). Mogelijk was Parvaim wel degelijk een stad. In
dat geval denk ik aan de stad Sippar die ook Sipparvaim heette (2 Koningen 17:24; 18:34; 19:13;  Jesaja
37:13). Deze stad ligt eveneens in de buurt van Opis en Babylon. Een andere optie is dat Parvaim een andere
naam voor Ofir/Opis/Ctesiphon was. 

Baalath en Tadmor

In 1 Koningen 9:18 en 2 Kronieken 8:6 lezen we dat koning Salomo de steden Baalath en Tadmor versterkte.
Baalath werd al in Jozua 19:44 genoemd. Blijkbaar was de stad vervallen en bouwde koning Salomo de stad
weer op. De kans is groot dat Tadmor de huidige stad Palmyra in Assyrië was. In beide namen herkennen we
misschien de naam “Mari”. Baalath was waarschijnlijk Baälbek. Duizend jaar later stond hier de Romeinse
tempel van Jupiter. Onder deze tempel was een kolossale fundering van enorme blokken steen gevonden.
Eén blok  steen  ging  door  het  leven  als  de  Steen  van  de  Zwangere  Vrouw”.  Had koning Salomo deze
fundering gelegd? Waarschijnlijk niet want de tempel die hij in Jeruzalem bouwde was grotendeels van hout.
Wat moest koning Salomo bovendien met zo’n enorm project zover van huis? We lezen er verder niets over
in de Bijbel. Wie deze kolossale fundering dan wel gebouwd heeft zal ik later verklappen.

Aanvullende literatuur: James D. Purvis:  Jerusalem, the Holy City, a Bibliography; Een mooie film over
Jeruzalem  is  Jerusalem  The  Movie (2014)  door  Taran  Davies,  George  Duffield,  &  Daniel  Ferguson:
http://www.jerusalemthemovie.com/
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Hooglied en Spreuken

George Baker, Sing a Song of Love

Het Hooglied is waarschijnlijk ook van koning Salomo. Dit lezen we in Hooglied 1:1. In alle openheid wordt
er over seks gepraat en meisjes worden vergeleken met gazellen. Het hele boek is even sensueel als het lied
No Scrubs van TLC. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt over heupen en borsten gekletst. Moralisten zullen
rode  oortjes  van  dit  boek  krijgen.  We  weten  ook  dat  David  en  Salomo  rokkenjagers  waren.  Al  werd
polygamie  niet  door  God  gewaardeerd,  toch  werden  beiden  door  dezelfde  God  uitverkoren  om  naast
Abraham, Mozes en Jezus de belangrijkste personen in de Tenach te worden. Jezus is niet voor niets Davids
Zoon. Dan Atlantis; Plato's epos is een volkomen seksloos verhaal. Ja, er komt oorlog in voor, misschien om
de seksloosheid te compenseren. De goden en godinnen straffen elkaar alsof ze niets anders te doen hebben.
Maar seks is één van de zaken die in het Atlantis verhaal ontbreekt, net als humor. Athena heeft evenveel
humor als een krolse kat in een moskee. Van de Bijbel wordt ook weleens gezegd dat het een humorloos
boek is. Maar ik heb me slap gelachen om Simson. En de confrontatie tussen David en Goliath was ook
hilarisch. Waarschijnlijk had de moeder van Jezus ook meer humor dan we denken. Toen ze hoorde dat zij de
Messias ter wereld zou brengen, zal ze misschien dubbel hebben gelegen van het lachen. De seksloosheid en
feitelijk  ook  de  humorloosheid  van  religieuzen  heeft  opnieuw  met  gnostiek  te  maken.  In  gnostische
geschriften zoals ‘De Sophia van Jezus Christus’ (Nag Hammadi) ‘Het Evangelie van Filippus’ of ‘Het Boek
van Thomas’, wordt het celibaat gepreekt (Stark, 2007, p. 150). De overdreven weerzin van veel christen-
moralisten tegen porno komt uit de gnostiek voort.

Spreuken en Nachtmist

Spreuken werd ook door koning Salomo geschreven. In  Spreuken 3:20 en 19:12 wordt de Nachtmist weer
genoemd. In 3:20 wordt deze nachtmist aan de waterdiepte gekoppeld. In de Scripture4all vertaling staan de
woorden  ‘tal’ voor  nachtmist  en  ‘afgrond’ voor  waterdiepte.  Tal  betekent  zoiets  als  ‘dauw’ (Strong’s
Concordantie, #2919). Atlantis lag in deze waterdiepte en was in aardse zin gesluierd in de nachtmist. Het
was geen wonder dat koning Salomo deze spreuk opschreef. Jeruzalem is het centrum van de aarde ( Psalm
74:12). De stad wordt ook gekoeld door deze nachtmist (Van der Valk, 1930, p. 70-71). In Psalm 133:3 lezen
we over de dauw van de Hermon die op Jeruzalem neerdaalt.
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De dood

De periode van koning Salomo is van groot belang voor ons onderzoek. Het basis principe van Atlantis was
de centrale tempel die een berg genoemd werd. Koning Salomo bouwde zijn tempel in Jeruzalem. Deze
tempel stond op de berg Zion (2 Kronieken 3:1;  Psalm 48:2; 74:2; 99:9). Daarnaast waren het goud, de
strijdwagens en paarden van Salomo welke de symbolen waren die we in het  Atlantis  epos terug zien.
Koning Salomo schreef ook over de dood. Dus hoe zat het met de mythische onderwereld van de Grieken,
Egyptenaren en Atlantis die we de hele tijd tegenkomen? Ontelbare filosofen vroegen zich af wat er na dit
leven  is?  Salomo  gaf  in  een  paar  verzen  het  antwoord  hierop  en  ging  verder  met  zijn  goud-,  en
paardenhandeltje. Hij schreef het boek Prediker en zijn auteurschap staat vermeld in 1:12. Daarnaast schreef
hij het Hooglied en de Spreuken. In Prediker 9:5 staat dat de doden geen bewustzijn hebben. Ze weten niets.
Ze weten niet eens hoeveel 1+1 is. En ze weten ook niet op welke dag de krant van donderdag komt. Ze
weten niet wat de avondspits is en evenmin hoelang je een rookworst in heet water moet leggen. In Spreuken
5:5 en Psalm 115:17 staat ook weer dat de doden God niet zullen loven. Ze weten dus niets (Zender, 2016-a).
In  Jesaja 38:18  lezen  we  nog  een  keer  over  de  doden  die  niets  zinnigs  voor  de  kost  doen.  Volgens
Openbaring 20:5 is de dood het tegenovergestelde van het leven. In  Prediker 12:7 lezen we een echo van
Genesis 3:19: het lichaam keert terug naar het stof der aarde en de geest van de mens keert terug naar God.
De dood is technisch gezien een retourkaartje. We lezen hier niets over de ziel…  De dood is een vorm van
slaap (Efeziërs 5:14) (Piet, 2004). Het graf wordt de Sheol genoemd. Deze Sheol is de beste definitie van
“niets”  (Job 7:21,  10:18,19,  Psalm 39:14).  Percy  J.  Wiseman  maakte  nog  een  rake  opmerking:  in  het
Egyptische Dodenboek ging het steeds over het hiernamaals. In de Pentateuch werd er nauwelijks over de
dood gesproken. Dit betekent dat de Israëlieten niet besmet waren geraakt met de Egyptische “hiernamaals”
religie. Het betekent ook dat God het thema van de dood zolang mogelijk parkeerde tot Israël een stabiel
koninkrijk was (Wiseman, 2004, p. 151). De indruk mocht vooral niet gewekt worden dat de Joodse ideeën
over de dood aan het Egyptische Dodenboek ontleend waren.

De ziel

Maar… hoe zit dat dan...? Ik ontkom er niet aan om een beetje technisch te worden. De menselijke ziel is
eigenlijk de optelsom van de geest en het lichaam. Na het overlijden gaat de geest als een externe harde
schijf terug naar God. Alle gegevens van dit leven worden hierop bewaard. De geest blijft in afwachting van
de reactivering bij God. Het lichaam keert terug naar het stof van de aarde. En de ziel verdwijnt in het niet
(Knoch, z.j.-b, p. 53; Zender, 2016-a, p. 2). Dit “niets” is in feite de Sheol. Vergelijk de ziel met de kleur
groen. Dit is een samengestelde kleur uit blauw en geel. Halen we het geel weg uit het groen dan houden we
blauw over. Halen we het blauw weg uit het groen, dan houden we geel over. Het groen verdwijnt in het niet.
Zo vergaat het ook met de ziel na de dood. Bij de opstanding krijgen we een nieuwe ziel, als de geest weer
met het lichaam wordt samengevoegd (Efeziërs 5:14). De Bijbel preekt nergens dat de ziel onsterfelijk is
(Piet, 2015-c). Vooral de opstanding van het lichaam is voor veel mensen een struikelblok om in God te
geloven. Voor mij is het ook een raadsel, hoe God dit doet. Maar ik geloof er heilig in dat Hij de lichamen
van overleden mensen weer tot leven kan en zal wekken (Romeinen 4:17). Zelfs als de mensen gecremeerd
waren en er een hoop as overbleef zal God hen t.z.t uit de dood opwekken. In Mattheüs 27:52-53 zien we hoe
de  doden  uit  hun  graven  kwamen  en  zelfs  naar  Jeruzalem  wandelden.  Dit  doet  me  denken  aan  de
verjongingskuur die Abram en Saraï kregen toen Saraï Isjmaël baarde. Onze lichamen vernieuwen zich elke
zeven jaar. Maar God wist de veroudering van Abram en Saraï in een handomdraai terug te draaien. Het gaat
onze pet  te  boven.  Onze  lichamen zijn  niet  afhankelijk  van  steeds  dezelfde atomen.  Elke dag  eten we
opnieuw  waarmee  nieuwe  atomen  zich  aan  onze  lichamen  toevoegen  terwijl  oude  atomen  en  cellen
afsterven. Er is niets op tegen als God ons straks met nieuwe atomen uit de dood opwekt terwijl we wel
dezelfde mensen blijven. Onze geest krijgen we bij  de opstanding terug waarna we vervolgens dezelfde
mensen zijn als vroeger. Iets zegt me dat de ergste lichamelijke gebreken straks verdwenen zullen zijn. Het is
ook niet gezegd dat oude mensen na de opstanding als oude mensen hersteld worden. Misschien krijgen we
bij de opstanding allen dezelfde leeftijd. We zullen een oordeel ondergaan wat alleen kan als we dit fysiek
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aankunnen. Het zijn zomaar wat gedachten. Degene die uit de dood opstaat is gevoelsmatig een fractie van
een seconde dood geweest. Hij was zich van geen tijd bewust, zelfs niet als hij duizenden jaren dood was.
Vergelijk het met een narcose. U slaapt in en komt weer bij. De tussentijd ging verloren. In 1 Korinthe 15:17,
18 staat dat er zonder lichamelijke opstanding uit de dood geen hoop is voor de doden. Jezus zelf was ons
belangrijkste voorbeeld. Hij is al 2000 jaar “ergens”. Maar ook Hij was drie dagen in het dodenrijk. Dit
wordt weleens vergeten: Jezus was drie dagen zo morsdood als een pier.  Jesaja 8:19 waarschuwt nog een
keer voor het raadplegen van de doden. Als we al contact met de “andere kant” krijgen, dan hebben we een
demon aan de lijn. Of eigenlijk heeft deze demon u aan de lijn. In 1 Timotheüs 4:1 en 1 Korinthe 10:20 wordt
eveneens gewaarschuwd voor spiritisme.

Het verlorene terug gevonden

Ieder  van  ons  is  mensen  “kwijtgeraakt”,  hetzij  door  de  dood,  hetzij  door  ruzies,  verhuizingen,
echtscheidingen, etc. De opstanding van de doden zorgt gelukkig voor een fase 2 in ons bestaan. Ook ik zie
mijn ongelovige ouders weer. Maar ook mensen die we op een andere manier zijn kwijtgeraakt, krijgen we
van God terug. In Prediker 3:15 staat dat God het verlorene weer opzoekt. Zelfs mensen die we liever kwijt
dan rijk zijn, gaat God weer voor ons opzoeken. Bij crematies die meestal gepaard gaan met ziekmakende
rituelen zullen we niet  snotteren maar  juist  vieren dat  de  dode straks  de opstanding tegemoet  gaat.  De
lijdensweg van dit leven zit er voor de overleden persoon op. Als de dood inderdaad het laatste woord heeft
dan is een kind op de wereld zetten de ergste misdaad die we kunnen begaan. In dat geval zal iemand met
een laag IQ nooit het plezier kunnen beleven om een academische opleiding of een kunstacademie te volgen.
Lopende band werk of de bijstand is in dat geval voor een grote categorie het eindstadium. In 1 Samuël 2:8
lezen we hoe God de arme uit de losse aarde opricht om hem vervolgens te verhogen. Aangezien de armen in
dit leven arm waren moet er volgens deze vers een herkansing zijn. Deze herkansing is er in de vijfde aion op
een nieuwe aarde met een nieuwe hemel. De dood overwint alleen dit leven maar zeker niet het leven. John
Gavazzoni  schreef  geweldige  studies  over  het  leven  dat  de  dood  overwint
(http://greater-emmanuel.org/jg/jgindex.html).

>>>Zien we elkaar allemaal terug? Ja, waarschijnlijk zien we zelfs ook onze huisdieren terug. We zullen na
de  opstanding  alles  nog  weten.  Niet  alleen  zien  we  elkaar  terug  maar  ook  worden  al  onze  geheimen
geopenbaard. Over duizend jaar worden we nog een keer met alles geconfronteerd. Martin Zender heeft er
ook een studie aan gewijd (Zender, 2018-a). <<< Ik voeg er nadrukkelijk aan toe dat ons weerzien gebaseerd
is op de dood en opstanding van Christus (Zender, 2018-b). In een andere studie lezen we dat de mens geen
ziel heeft maar een ziel “is” (Manussen, z.d., p. 3). De opstanding is een technische synthese waarbij God
lichaam  en  geest  opnieuw  bijeen  brengt.  Voor  het  opstandingslichaam  wordt  nieuwe  materie  gebruikt
(Romeinen 4:17 in Manussen, z.d., p. 4). In het Nieuwe Testament lezen we van enkelingen die uit de dood
opgewekt werden.  Maar zij  kregen geen opstandingslichaam en gingen later  alsnog dood.  Slechts Jezus
kreeg een opstandingslichaam (Romeinen 6:9). Jezus was de eerste mens met een opstandingslichaam. Na
Hem zullen er verschillende opstandingen op verschillende tijden en in fasen uit de dood zijn (Manussen,
z.d., p. 5). De gelovigen zijn de tweede groep die straks een opstandingslichaam krijgen (1 Thessalonicenzen
4:13-18 in Manussen, z.d., p. 6). Deze groep van gelovigen kent in twee categorieën, degenen die reeds dood
zijn en de levenden. De doden zullen eerst uit de dood opstaan en een opstandingslichaam krijgen. Degenen
die dan nog leven krijgen in een ondeelbaar moment een opstandingslichaam. De gelovigen krijgen net als
Jezus een geestelijk lichaam waarmee ze door het heelal kunnen vliegen. De rest van de mensheid zal na de
opstanding  op  aarde  verblijven.  In  1 Korinthe 15:18  lezen  we  dat  we  zonder  de  opstanding  reddeloos
verloren zouden zijn. 

Crematies

Ik  heb  diverse  crematies  meegemaakt  inclusief  die  van  mijn  moeder  die  ik  zelf  begeleidde.  De
melancholische muziek zorgt steeds weer voor extra gesnotter waarna iemand in de rij papieren zakdoekjes
doorgeeft. Ik snap de emoties na afloop van zo’n crematie wel. Toch zullen we niet vergeten dat de aardse
lijdensweg  voor  de  overledene  geëindigd  is  terwijl  de  opstanding  en  fase  2  de  volgende  halte  is.  De
gelovigen die gestorven waren zullen nog veel eerder uit de dood opstaan en spoedig weer bij ons zijn ( 1
Thessalonicenzen 4:13-14). Juist deze zaken mis ik bij crematies. Toen mijn moeder op sterven lag heb ik
wel gesnotterd maar toen ze uiteindelijk in de kist lag bleef ik er relatief opgewekt onder, wetende dat haar
volgende halte fase 2 was. 
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De Bijbelse Hel

De Bijbelse hel is een foute mix van het Gehenna, de Tartarus en de Sheol/Hades. Het Gehenna was het
Hinnomdal waar de Joodse koningen hun kinderen aan Baäl-Moloch offerden (2 Kronieken 28:3; 33:6;  2
Koningen 23:10). In de tijd van Jezus was het een ‘vuilstortplaats’ waar afval verbrand werd (Evely, 2003, p.
51). Erg milieuvriendelijk klinkt het allemaal niet. In de vierde aion zal deze locatie een crematorium zijn
waar  de  lijken  van  misdadigers  verbrand  worden.  Thans  is  het  Hinnomdal  een  picknickplaats.  De
Sheol/Hades is letterlijk het ongeziene, waarin de ziel na de dood verdwijnt. Deze Sheol is geen fysieke
locatie, hoewel de zee weleens met het dodenrijk vergeleken wordt (Openbaring 20:13). De Tartarus heeft
misschien wel alle trekken van de traditionele hel.  In deze Tartaros zijn geen mensen,  ook geen doden.
Volgens Openbaring 9 huizen er wezens in die zich ‘s nachts onder ons bed verstoppen en middenin de nacht
tegen de onderkant van ons bed tikken. Als u wakker schrikt en onder uw bed kijkt, ziet u alleen twee doffe
rode ogen. Zulke wezens dus. Huist Sasquatch in de Tartaros? Misschien wel.

Reïncarnatie

Het is populair om in reïncarnatie te geloven. De meeste mensen die hierin geloven of die menen dat ze een
vorig leven hadden weten nauwelijks wat de essentie van reïncarnatie is. De essentie is namelijk om aan het
rad van de wedergeboorte te ontsnappen in plaats van om steeds weer opnieuw te reïncarneren. Dit is meteen
de overeenkomst met de hel. Veel gelovigen proberen middels het doen van goede werken aan een (eeuwige)
hel te ontsnappen. Nu geef ik toe dat er voor iedereen een oordeel voor de Grote Witte Troon komt. Hieraan
kan niemand ontsnappen behalve de gelovigen. De traditionele christelijke gedachte achter het ontsnappen
aan  een  hel  door  het  doen  van  goede  werken  lijkt  veel  op  de  reïncarnatiegedachte.  Reïncarnatie  zou
overigens rond ‘middernacht’ plaatsvinden (Hall, 1928, p. 60). Middernacht was tevens het Tzafon moment
waarop Atlantis kopje onder ging.
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Israël en Juda

In 1 Koningen 11:5 lezen we dat Astarte de godin van de Sidoniërs (Sidon, Libanon) was. Zij was ook Isis
alias Athena van Atlantis. 1 Koningen 11:5 speelde zich af in de nadagen van Koning Salomo. We zijn niet
verbaasd dat de weelde van Atlantis op de weelde van het rijk van Koning Salomo leek. Atlantis had dus iets
met de Sidoniërs en de Kanaänieten (Feniciërs) te maken. In 1 Koningen 11:9–13 lezen we dat het koninkrijk
van Salomo na zijn  dood zou splijten.  Dit  gebeurde toen Salomo's  zoon Rechabeam koning werd.  Het
noordelijke deel met de tien stammen kreeg de naam Israël. Het zuidelijke deel met de stammen Juda en
Benjamin heette Juda. De hoofdstad van Israël was Samaria en die van Juda was Jeruzalem. Deze splitsing
was een straf van God vanwege alle afgoderij in het rijk. Salomo deed aan polygamie (1 Koningen 11:1-8) en
haalde de Baäl-religie in zijn koninkrijk binnen. Ook vertrouwde hij op zijn strijdwagens, paarden en goud in
plaats van op God. Tenslotte had hij zijn volk te hoge belastingen opgelegd. Zijn zoon Rechabeam deed hier
nog  een  schep  bovenop.  Deze  hoge  belastingen  deden  aan  het  juk  van  Atlas  denken.  Atlas  droeg  de
wereldbol op zijn schouders.

Profeten

De koningen van Juda en Israël werden steeds begeleid door profeten. Ze waren door Yhwh zelf uitgekozen
om de betreffende koningen te waarschuwen voor een komend oordeel. Profeteren is eigenlijk geen goed
woord. Voorzeggen is een beter woord (Piet, 2015-e). Vaak gaven engelen hun boodschappen aan de profeten
door. De moeder van Jezus kreeg ook zo'n engel op haar dak. Deze wist haar te melden dat ze de Messias ter
wereld zou brengen. Het zal je maar overkomen, nietwaar? In Exodus 33:11 zien we ook hoe een engel van
God tegen Mozes sprak. Het was een man-tot-man gesprek, staat erbij. Soms kregen profeten ook visioenen
over toekomstige gebeurtenissen. Bekend is het visioen in Ezechiël 1-3. Ezechiël zag “iets” wat de anderen
niet zagen. Hij zag hetzelfde als wat de apostel Johannes in Openbaring 1 zag, namelijk de Dag van de Heer.
En dus geen “ufo”. In  Lucas 9:28-33 maakt de lezer kennis met een visioen. Petrus, Johannes en Jacobus
waren op de berg Hermon waar ze een visioen van de toekomst kregen. Ze zagen Mozes en Elia die samen
met Jezus aan het kletsen waren. Het was een trailer van de toekomst. Mozes en Elia hadden elkaar in het
echt nooit ontmoet. Maar in de toekomst zullen ze elkaar wel in levende lijve ontmoeten. Het visioen was zo
echt  dat  Petrus  voorstelde  om drie  tenten  voor  hen  in  elkaar  te  knutselen  (Lucas 9:33)  (Piet,  2015-b).
Visioenen lijken dus levensecht maar zijn dit niet. Om die reden hebben wij er moeite mee. Het betekent
namelijk dat het mogelijk is om in de toekomst te kijken. En tijd is iets wat we niet begrijpen. Maar Bijbels
gezien zijn geschiedschrijving en voorzeggingen twee handen op één buik. Andere voorzeggingen werden in
dromen overgeleverd. Zo kreeg Farao een droom die Jozef uit kon leggen (Sauer, 1940, p. 159). Daarnaast
zijn er ook valse profeten die intelligente wartaal uitslaan. Plato was zo iemand en zijn Atlantis verhaal was
een voorbeeld van intelligente nonsens. In zijn Atlantis verhaal was het niet de God van Hemel en Aarde die
het kwaad geïntroduceerd had maar Poseidon. Niet de God van Hemel en Aarde strafte Atlantis maar Zeus.
Atlantis draaide niet om een fysieke opstanding uit de dood maar om een hiernamaals. Ook het boek Henoch
staat vol met valse voorzeggingen. De profeet Mohammed was ook een valse profeet. De  Koran staat vol
met verwijzingen naar een hiernamaals. Mogelijk speelde de pythongeest in Handelingen 16:16 hierbij grote
een rol.

Astarte aanbidding

Het was de zoon van Salomo die Rechabeam heette die de Kanaänitische afgoderij in Juda binnen haalde (1
Koningen 14:21-24). Zijn moeder heette Naäma, niet te verwarren met de andere Naäma in Genesis 4. Ze
was een Ammonitische vrouw. In haar naam herkennen we de letters “M-n”. Rechabeam ging Astarte weer
aanbidden, juist op het punt toen Israël op splijten stond. Of wellicht was het andersom en zorgde zij zelf
voor de splitsing van Israël? In 1 Koningen 14:23 werden in Juda op hoge plaatsen Asjerah palen geplaatst
om de godin Astoreth te aanbidden. We kwamen deze Asjera al een paar keer tegen. Zij was Astarte, de godin
van de Sidoniërs (1 Koningen 11:5), alias Isis en Athena. Ze was de vrouw van Baäl (Bach in Woodrow,
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1981,  p.  14).  Deze  palen  waren  obelisken.  Er  staat  er  één  voor  het  Witte  Huis  in  Washington.  In  het
Hebreeuws werden ze ‘matzebah’ of ‘Hammanim’ genoemd (Woodrow, 1981, p. 40). Ze werden verder in 2
Koningen 18:4; 23:14, Jesaja 17:8; 27:9, Jeremia 43:13, Micha 5:13 en Ezechiël 8:5 genoemd (in Woodrow,
1981, p. 40). Het was de latere koning Asa die ze weer verwijderde. Zo’n obelisk stelde volgens Cyrus
Scofield een penis voor (Scofield Reference Bible in Woodrow, 1981, p. 40). In een tempel in het Egyptische
Hiërapolis lezen we ook dat een obelisk een fallus (piemel) was die door Dionysus ter ere van Hera (Astarte)
was opgericht (Hasting’s Encyclopedia of Religion and Ethics in Woodrow, 1981, p. 42). Dr. Frank de Graaff
schreef ook dat een ‘Dionysusdienst’ een ‘phallusverering’ was De Graaff, 1993, p. 110). ‘De phallus is het
symbool van onsterfelijk leven’ (De Graaff, 1993, p. 110). Deze matzebahs waren mogelijk een parodie op
de hemelpalen die in  1 Samuël 2:8 genoemd werden. Als straf tegen deze afgoderij liet God, Farao Sisjak
tegen Juda oprukken. Later was het koning Manasse van Juda die opnieuw astrologie bedreef, matzebahs
oprichtte  en Astarte  vereerde (2 Kronieken 33:3).  Hij  zou ook zijn  eigen zoon verbranden en hem aan
Moloch offeren (2 Koningen 21:6). Koning Achaz van Juda had dit voor hem al eerder gedaan (2 Koningen
16:3). De Zuilen van Hercules waren thematisch gezien obelisken die aan Athena gewijd waren. De Atlantis
religie kwam uit een duistere koker.
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Elia

In het 38ste jaar van Asa's koningschap van Juda werd Achab koning van het noordelijke tien stammenrijk
Israël. Hij was een zoon van Omri (1 Koningen 16:29) en trouwde met een secreet dat Izebel heette. Zij was
de dochter van koning Ethbaal van de Sidoniërs. Deze koning Ethbaal woonde in Tyrus. Vervolgens ging
Achab de afgod Baäl dienen. Hij bouwde in Samaria een tempel voor Baäl met een altaar erbij.  En hij
maakte een gewijde paal. Baäl werd dankzij Izebel de officiële afgod van Israël. Met haar komst op het
toneel, waren de rapen gaar. Gelukkig zorgde Yhwh voor een krachtige tegenspeler die Izebel mores zou
leren. Zijn naam dook in 1 Koningen 17:1 op en hij heette Elia.

De hemelse strijd

We weten inmiddels dat deze afgod Baäl in de Ugaritische Baäl en Anat Cyclus opdook. Baäl was een
zonnegod. Hij was dakloos en wilde een huis bouwen (Theologywebsite, z.j.). Net zoals de God van Hemel
en Aarde een huis wilde bouwen (Psalm 102:16; 1 Kronieken 17:10-14). Baäl bouwde zijn paleis op de berg
Zafon, de huidige Jebel Aqra ofwel Berg Cassius in Noord-Syrië. Dit paleis van Baäl was een mythische
imitatie van de tempel die Jezus na zijn terugkeer in Jeruzalem laat bouwen. Deze tempel zullen we niet
verwarren met de eerder gebouwde tempel van de antichrist in Jeruzalem. Deze wordt verwoest, waarna
Jezus vlak na de Verdrukking de opdracht geeft om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Hierover lezen we
in Ezechiël 40-42. In Jesaja 2:2 werd de toekomende tempel van Jezus een berg genoemd. Ook was de berg
Zafon de blauwdruk voor de Griekse Olympus waar Zeus woonde (Anderson, 1987, p. 118). Ugarit (Rash
Shamra) lag niet ver van de berg Zafon en de rivier de Orontes. Deze berg Tzafon was tevens een blauwdruk
voor de centrale heuvel op Atlantis (Kritias 113) en voor de bergen Olympus, Asgard, Meru en Mashi. De
strijd van Baäl tegen de zeegod Yam leek ook op die van Marduk tegen Tiamat. En Harry Bultema vergeleek
Baäl met Bel-Marduk (Bultema, 1981, p. 453). Astarte was alleen metaforisch haar zus of echtgenote. Ze
was  de  godin van de  Sidoniërs  (1 Koningen 11:5).  Haar  symbool  is  Venus die  zowel  de  Morgen-,  als
Avondster is (Saggs, 1966, p. 334). In deze Morgen en Avondster herkennen we ook weer de Zuilen van
Hercules en het principe van de dood en opstanding. Baäl was de zoon van de Amoritische afgod Dagan
(Saggs, 1966, p. 344). Als Dagan, Poseidon was, dan vocht Yhwh hier tegen de afgod van Atlantis. En
nu vocht Elia namens Yhwh in  1 Koningen 18:19 tegen Baäl, Yam en Anath. Deze strijd leek op die van
David tegen Goliath.  Dit  gebeurde op de berg Karmel.  Hier  waren 450 profeten van Baäl  en nog 400
profeten van Jezebel bij elkaar (1 Koningen 18:19). Er werden twee jonge stieren geofferd. Maar wie zou het
vuur aansteken? Het  offer  was overigens niet  het  verbranden van de stieren maar  de reuk die hierdoor
opsteeg. Net zoals de opstanding van Jezus het offer was en niet diens marteldood aan het hout (Piet, 2016-
g).  God zou het  vuur aansteken,  maar welke god? Hier ging het  om. De profeten van Achab en Izebel
mochten eerst hun god aanroepen. Dit deden ze maar er gebeurde niets (1 Koningen 18:26). In een periode
van hongersnood en droogte zouden ze eerder om regen bidden maar er werd om vuur uit de hemel gebeden.
De profeten van Baäl baden zich de longen uit hun lijf maar er gebeurde niets. Elia die een brutale aap was,
begon hen de gek aan te steken. Over humor gesproken. Hij herstelde het altaar van Yhwh dat vernield was
en groef er een greppel omheen. Er volgden wat herhalingsrituelen waarbij de greppel telkens met water
gevuld werd en het volk hem hielp. Nu kwam het erop aan. Elia bad tot Yhwh en het gevolg was dat er vuur
uit de hemel kwam dat het spijsoffer verbrandde evenals het hout en zelfs de stenen en de grond rond het
altaar (1 Koningen 18:38). Het volk was verbluft. Het was nu duidelijk wie de echte God was. In opdracht
van Elia werden de profeten van Baäl nu vermoord. Elia klom op de Karmel en bad tot God waarna het
begon te regenen.

Collectieve gebedsdiensten

In alle religies zien we het principe terug van collectieve gebedsdiensten. Hoe meer zielen er bidden, hoe
sneller God zal luisteren, is de achterliggende gedachte. De Baäl-profeten van Izebel dachten ook op deze
manier. De vele tempels op Atlantis kunnen we ook op deze manier uitleggen (Plato, Jowett, vert. 1892,
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Kritias 117). Hoe meer tempels voor zoveel mogelijk afgoden er waren, hoe groter de kans was dat er vast
wel één zou luisteren. Over paarden gesproken; de Atlantiërs wilden niet op één paard wedden en maakten
van het hele eiland een paardenrenbaan. Hetzelfde principe pasten ze toe op hun afgoden. Als er zoveel
mogelijk tempels waren dan was er altijd wel een god die luisterde. Deze massa gebiedsdiensten zijn een
manier om God te manipuleren. Judas deed in feite hetzelfde toen hij Jezus verried. Hij wilde dat Jezus
eindelijk eens zijn kunstjes liet zien ten overstaan van de Romeinen en de Hogepriester.

Religie aan het werk

De strijd tussen Elia en de profeten van Achab en Izebel werd schijnbaar onschuldig met gebeden gestreden.
De 850 profeten stonden wellicht als zoutzakken met hun handen in de zakken naar het altaar te kijken, in
afwachting van het vuur uit de hemel dat uitbleef (1 Koningen 18). Elia stond misschien in zijn neus te
peuteren. Dit klonk niet echt als een oorlogszuchtige manier van vechten. Het ontbrak eraan dat Elia niet op
een krukje tussen de 850 profeten ging zitten om samen met hen de finale af te wachten. Het tafereel dat we
hier  zien deed aan een Eurovisie  Song Festival  denken waarbij  de  verschillende delegaties gezamenlijk
afwachtten wie de winnaar werd. Inderdaad speelde het echte gevecht zich in de hemel af, waar de helpers
van God tegen die van Baäl, alias satan vochten. Waar het hier om gaat is dat we onvervalste religie aan het
werk zien. Religie moet het hebben van de som van de meerderheid, daar waar de profeten van God in hun
eentje  vechten.  Collectieve  gebeden  en  samenkomsten  zijn  dus  een  kenmerk  van  religie.  De  Bijbel
waarschuwt keer op keer tegen religie. Elia was niet religieus. Hij kwam gewoon zijn afspraken met God na.

Izebel

De rol van Izebel was ook dubieus. Zij vond het überhaupt onzin om bij zo’n gekken-spektakel aanwezig te
zijn. Wellicht schaamde ze zich ervoor dat haar profeten aan zo’n rare vertoning meededen. Haar manier van
vechten bestond er ouderwets uit om de vijand de kop af te hakken. En zo’n miezertje als Elia was eigenlijk
de moeite niet waard om er tegen te vechten. Ware het niet dat hij wel een heel erg irritant miezertje was. Tot
ze hoorde dat haar profeten verloren hadden. Toen pas, kwam ze in actie. In 1 Koningen 19 kreeg Izebel te
horen wat er gebeurd was. In vers 1 lezen we dat Achab aan Izebel vertelde wat er gebeurd was. Het klinkt
alsof Izebel thuis de broek aan had en Achab haar loopjongen was. Nu opende ze een heksenjacht op Elia die
aanvankelijk op de vlucht sloeg. Toen hij uitgeput was wilde hij zelfmoord plegen (1 Koningen 19:4). Dit
was een vreemde gang van zaken omdat hij juist voor de dood op de vlucht was. Ergens onder een struik
begon Elia tot God te bidden tot er opeens eten voor hem klaar lag. Op deze ene maaltijd reisde hij nog eens
veertig dagen door, naar de berg Horeb. Deze berg kwamen we al bij de Exodus tegen. Mozes was er al
opgeklommen. En het spreekt boekdelen dat we in het visioen op de berg Hermon, Mozes, Jezus en Elia in
de komende aion te zien krijgen (Mattheüs 17). Het was nu Elia die een verschijning van Yhwh te zien
kreeg, gevolgd door een Atlantis moment. In  1 Koningen 19:11-13 lezen we over vuur, een storm en een
zware  aardbeving.  Deze  berg  had  een  reputatie  als  het  om aardbevingen en  vuur  ging.  Elia  zocht  zijn
schuilplaats  wel  uit,  nietwaar?  Yhwh  moest  niet  in  de  natuurelementen  gezocht  worden  zoals  de
Baälaanbidders dit  deden. In  1 Koningen 19:9,  11, 15 antwoordde Yhwh Elia. Dit  ‘antwoord’ werd een
‘orakel’ genoemd en in het Grieks met het woord ‘chrematismos’ aangeduid(Harrison, 1995, p. 117). Het
woord orakel kennen we ook van het Orakel van Delphi waar de Python geest in Handelingen 16:16 huisde.
Het woord orakel klonk ook als Heracles.  In  2 Koningen 2:1 werd Elia in een wervelwind weggevoerd.
Blijkbaar werd hij door deze wervelwind ook weer netjes op station Arnhem afgezet. Want in 2 Kronieken 21
dook hij weer op en ging hij verder met iedereen de waarheid te zeggen. In  1 Koningen 21:1-2 gedroeg
koning Achab zich als een groot grond bezitter, net als koning Atlas van Atlantis.

Izebel en Athalia

Izebel en haar dochter Athalia (2 Koningen 8:18) zijn beelden van Babylon in de Eindtijd. Beide vrouwen
hadden kapsones en duldden geen tegenspraak. We komen spoedig nog een paar van dit soort vrouwen tegen,
waaronder Cleopatra VII en Salomé II die Johannes de Doper wilde laten onthoofden. In Openbaring 17-18
zien we dat het Babylon van de toekomst ook geen tegenspraak duldt. In Openbaring 2:18 schreef Johannes
een  brief  aan  de  Joodse  gemeente  van  Thyatira  (Akishar,  Turkije).  Deze  gemeente  was  een  stedelijke
incarnatie  van  Izebel  (Openbaring 2:20).  Net  zoals  Atlantis  de  verstedelijkte  vorm van Athena  was.  In
Handelingen 16:14 werd Thyatira (Akishar, Turkije) ook genoemd. Het was de stad waar Paulus en Silas de
purperverkoopster Lydia ontmoetten. Purper kwam uit Fenicië (Kanaän) maar misschien was het inmiddels
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op grote schaal geïmporteerd? In  Handelingen 16:16-17 kwamen Paulus en Silas in Thyatira een bezeten
vrouw tegen die de pythongeest had. Deze vrouw leek op Izebel. Deze pythongeest verbindt onze zoektocht
weer met de slang in Genesis 3 die zoveel op Poseidon leek. De geest van Izebel verbindt Thyatira met de
serpent in Eden, Babylon en met het Atlantis van Athena…

Gods ingrijpen

In 1 Koningen 22:19-22 en 2 Kronieken 18:18-22 krijgen we een kijkje in de keuken van Gods huishouding.
We lezen over een menigte die in de hemelen voor God's troon staat. Jawel, boven onze hoofden speelt zich
van alles af. De vraag naar het wel of niet bestaan van buitenaardsen is bij deze beantwoord. In deze passage
vraagt Yhwh wie Achab zal misleiden? Dan staat er een geest op die dit wel wil regelen. Wij kunnen ons hier
nauwelijks een voorstelling van maken. Hemelse wezens bepalen blijkbaar of we een patat met een kroket
kopen of een loempia. Goodbye vrije wil. Zo'n geest kan in onze tijd even goed politieke leiders misleiden en
natuurlijk  ook onszelf  als  kiezers.  In  1 Koningen 22:34  werd  koning Achab door  een  willekeurige  pijl
getroffen. De schutter was uit het leger van koning Aram van Syrië en wist helemaal niet dat het slachtoffer
Achab was. Hier zien we Gods ingrijpen in de details van het dagelijkse leven. Zelfs een pijl kon door Hem
gericht worden gebruikt om de vijand uit te schakelen. Ook was het een wonder dat het leger van Aram op
tijd ontdekte dat Jehosafat die zich ook in de strijd gemengd had, niet de koning van Israël was. Voordat hij
per ongeluk omgelegd werd. De pijl was net zo goed gemikt als de aardbeving die uitgerekend Atlantis velde
en de omliggende gebieden met rust liet. God weet het als uw bovenste knoopje niet in het knoopsgat zit. Hij
kan er zelfs voor zorgen dat uw tegenspeler dit niet ziet en u tijdens een sollicitatiegesprek toch aangenomen
wordt.

Belzebub

De geschiedenis van Elia en de profeten van Baäl kreeg na de dood van koning Achab van Israël nog een
staart. Achabs zoon Ahazia volgde hem op. Maar op een bepaald moment viel hij uit het raam van zijn kamer
in Samaria dat de hoofdstad van Israël was (2 Koningen 1:2). Jeruzalem was de hoofdstad van Juda. Er
waren dus geen ruiten in deze periode van de geschiedenis. Achazia raakte flink gewond en zijn reactie was
dat hij demonen wilde raadplegen over de afloop van zijn ongeluk. We zien hier een parallel met een incident
dat zich in de tijd van Paulus zou voordoen. Toen Paulus in Troas een langdradige voordracht hield, viel er
een knul die Eutychus heette uit het raam (Handelingen 20:9). Paulus ging naar buiten en genas hem. Ahazia
was echter niet dood maar wel zwaargewond en zijn reactie was totaal anders dan die van Paulus. Hij stuurde
boodschappers erop uit die ene BelZebub zouden raadplegen. Deze Belzebub was de afgod van Ekron. Zijn
bijnaam was de Heer van de Vliegen (of mest) (Schriftwoord.nl commentaar bij  2 Koningen 1:2). Hij was
een echo van de vliegenplaag in Exodus 8:21. Belzebub was een spotnaam voor ‘Baäl-Zebul’ waarin we het
woord “bull” weer herkennen (Schriftwoord.nl commentaar bij 2 Koningen 1:2). Ekron was de noordelijkste
punt van Gaza en maakte deel uit van de vijf steden die in Filistijns grondgebied lagen. Bij de Filistijnen
denken we sowieso al aan afgoden en Bel-Zebub was hierop geen uitzondering. Belzebub wordt vaak op één
lijn gesteld met satan maar hij  is waarschijnlijk toch een handlanger van hem. Het was de drietand van
Poseidon die in de hooivork van Belzebub overging (Donnely, 1882, deel 5, hoofdstuk 8, p. 428). Yhwh
verscheen opnieuw aan Elia. Die zou de boodschappers van Ahazia tegemoet gaan en hen vragen waarom ze
in hemelsnaam Bel-Zebub raadpleegden? Of was Elohim al zover uit Israël verdreven dat ze Hem niet meer
nodig hadden? Elia kwam de boodschappers tegen en zei tegen hen wat Elohim tegen hem gezegd had. En
bovendien zou Ahazia snel sterven. De boodschappers keerden met deze boodschap terug. Ahazia wilde nu
weten wie deze man was? De boodschappers probeerden hem te omschrijven en algauw had Ahazia door dat
hij Elia was. We zien een herhaling van een eerder spektakel. Ahazia stuurde een afgezant met vijftig man
naar Elia. Indien hij inderdaad een boodschapper van God was, dan moest hij dit maar bewijzen. Dit bewijs
kwam al snel in de vorm van vuur dat uit de hemel kwam en de vijftig boodschappers verteerde. Ahazia zette
zijn hakken in het zand en stuurde nog een legioen van vijftig kerels plus een aanvoerder om Elia te halen (2
Koningen 1:17). Achazia was net zo koppig als de farao van de Exodus. Opnieuw kwam er vuur uit de hemel
om dit nieuwe legioen te verteren. Een normaal mens zou zich achter de oren krabben maar Ahazia stuurde
opnieuw een afgezant met vijftig man. Deze afgezant had inmiddels door hoe laat het was. Hij klom alleen
de berg op en smeekte Elia om hem en zijn mannen te sparen. Yhwh (of Elohim) luisterde mee en zei tegen
Elia dat hij niet bang moest zijn voor Ahazia. Waarop Elia naar Ahazia toe ging en hem uitlegde dat hij flink
had gezondigd door advies in te winnen bij de demon Bel-Zebub. Elia was nog niet uitgepraat of Ahazia
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stierf ter plekke (2 Koningen 1:17). Met deze geschiedenis is het bewijs geleverd voor het feit dat er geen
hiernamaals is. De Bijbel preekt duidelijk een opstanding uit de dood.

Elisa

Hij was een leerling en de opvolger van Elia, zoals Plato de leerling van Socrates was. In de avonturen van
Elisa komen we ook rare zaken tegen. In 2 Koningen 2:11 en 6:17 komen we een berg met hemelse paarden
met strijdwagens van vuur tegen. Opnieuw zien we hier dus een Atlantis tafereel voor ons dat door de mythe
gezakkenrold was.

Atlantis en Gaza

Bel-Zebub was blijkbaar een geval apart in de demonische afgodenwereld. Hij was bovendien een Filistijnse
afgod en zodoende een Atlantische demon. Pentapolis in Gaza resoneerde met de vijf tweelingkoningen van
Atlantis. In Gaza stonden Atlantische Dagon tempels en de Filistijnen in Gaza waren de aartsvijanden van de
Israëlieten. Net zoals de Palestijnen in onze tijd in Gaza wonen en de Israëlieten op de proef stellen.
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Episode 6

Van de profeten tot en met Cyrus
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Profeten voor de Babylonische ballingschap
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Jona

Een profeet die we na Salomo tegenkomen, is Jona. Hij leefde tijdens de koningen Amazia en Uzzia van
Juda. Uzzia regeerde van 3197 tot 3250 na Adam (Piet, 2015-k). Hij leefde dus 750 jaar voor de steniging
van Stefanus en 743 jaar voor de doop van Jezus. Ik plaats Jona voor de Odyssee van Homerus. We zullen
zien dat de Odyssee mogelijk later geschreven was dan we denken en misschien zelfs wel na het boek Jesaja.
God wilde dat Jona naar Ninivé (Mosoel) ging om er de stad te bekeren. Ninivé was de bakermat van de
hekserij (Nahum 3:4). Maar Jona had hier geen zin in en vertrok vanuit Joppe (Yafo-Tel-Aviv) per schip naar
Tarsis-Engeland (of Schotland). We zien hier hetzelfde principe in werking treden als bij de farao van de
Exodus. Jona ging wel tegen de wil van God in maar niet tegen diens raad (Piet, 2017-d). Waarmee Jona dus
zondigde  tegen  God.  Engeland  en  vooral  Schotland  waren  in  die  dagen  blijkbaar  een  vrijhaven  voor
desperado's. Ik noem ook het Schotse eiland “Jura” waar George Orwell vele eeuwen later zijn roman 1984
schreef. Terug naar het begin van het boek Jona. Want Jona sliep onderin het schip waarin we al een beeld
van de Sheol zien (Jona 1:5). Na een fikse storm en een onvermijdelijke ruzie met de bemanning werd Jona
overboord gekieperd. Jona werd vervolgens opgeslokt door een grote vis. In de Scripture4all.org vertaling
lezen we dat het om een vis ging. De letters ‘dq’ herinneren ons aan Dagon (Jona 1:17). Was dit een hint naar
het feit  dat hij in de buurt van Kreta was? Typologisch werd Jona door Poseidon van Atlantis ingeslikt.
Jona’s veilige dutje onderin het schip werd ruw verstoord door de woeste golven van de zee en de grote vis
die hem opslokte. Wellicht dacht Jona een moment met weemoed terug aan de fijne droom die een kwartier
eerder hardhandig onderbroken werd toen de zeelieden hem wekten. De Sheol symboliek was dubbelop want
in Jona 2:2-6 dook het monster naar de diepte van de zee die ook een beeld van de Sheol is (Job 41:1; Psalm
18:4, 5; 104:26; Jesaja 27:1; Openbaring 13:1 in Garrett, 2014, p. 387). Garrett schrijft over de zee als een
‘waterige hel’ en een ‘Abyss’ vol kwaad waarin de ‘boosdoeners’ na hun dood terechtkomen (Garrett, 2014,
p. 387). Misschien werd in Psalm 107:23-32 ook naar het avontuur van Jona verwezen? Dan schreef Jesaja
deze Psalm. Het kan best zijn dat Jona inderdaad dood was en dat hij later weer levend werd nadat hij op het
strand uitgespuugd was (Jona 2:10). Poseidon lustte een profeet van God niet, zoveel was duidelijk. De
inwoners  van  Ninivé  bekeerden  zich  nogal  snel  toen  ze  hem  zagen.  Blijkbaar  maakte  zijn  gehavende
verschijning indruk op hen. God gebruikte de rebellie van Jona voor de bekering van de Ninevieten. In
Odyssee 5 lezen we over een vergelijking met Jona 2:10 als Odysseus op het strand van Ogygia aanspoelt
(Butler, 1900, Odyssee 5). We denken hierbij ook aan Robinson Crusoë die op het strand van een onbewoond
eiland voor de kust van Chili aanspoelde. Waar Jona terechtkwam, weten we niet. Maar een oostenwind
komt uit  oostelijke  richting.  Het  was ook een oostenwind die  in  Exodus het  water weg blies,  zodat  de
Israëlieten de oversteek konden wagen (Matheny, 2011-a, p. 133, 146). Jona’s schip veranderde dus in een
speedboot die naar het westen voer. Ook weten we niet hoelang het schip al onderweg was of hoever de vis
zwom en in welke richting? Eén ding weten we wel zeker: het schip werd verder van Israël afgedreven door
de storm. Jona wilde naar Engeland en God dreef hem die richting op. Het kan zijn dat de vis dezelfde
afstand weer terug zwom. Jona bleef drie dagen en nachten in de vis. Waarschijnlijk kon deze vis nooit in
drie dagen terug zwemmen naar Israël. Niemand weet waar Jona terechtkwam toen hij door de vis werd
uitgespuugd. Maar het was in elk geval ergens ten westen van Israël. Het feit dat Jezus Jona in  Mattheüs
12:40 noemde, betekent dat Jona echt geleefd heeft. Jona's verhaal is fantastisch. En toch is het echt gebeurd.
De overgang tussen Jona 2 en 3 is vaak verkeerd uitgelegd als zou de voetreis vanaf het strand tot aan Ninivé
drie dagen duren. Dit kon sowieso niet omdat Ninivé ver van de Middellandse Zee lag. Het is duidelijk dat er
een episode tussen  Jona 2 en 3 zat waarin hij in de lappenmand had gelegen. De drie dagen wandelen in
Jona 3:3-4 had misschien meer met de omtrek en doorsnee van de stad te maken. Er woonden meer dan
120.000 mensen (Jona 4:11) in Ninivé, dus net zoveel als in Zwolle, terwijl Ninivé veel uitgestrekter was.
Ninivé lag aan de Tigris en zodoende indirect aan zee. Ninivé was met haar hekserij (Nahum 3:4) een type
van Atlantis. De afgebroken reis van Jona naar Tarsis resoneerde met de huidige Brexit. Het bijzondere van
Jona was dat het Bijbelse decor westwaarts dreigde te gaan. God hield dit tegen maar de toon was gezet. Pas
met Alexander de Grote en later met Paulus van Tarsus komen we in de Bijbel op Europese bodem terecht. 
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Jesaja

Een andere bekende profeet was Jesaja. Veel theologen deelden het boek Jesaja in tweeën en meenden dat
Jesaja 40-66 door een andere schrijver geschreven was (Bultema, 1981, p. 362). Maar in Jesaja 44:28; 45:1
werd de bevrijding van de joden in Babylon door de Perzische Cyrus (Koresh) voorzegd. Volgens de Joodse
geschiedschrijver  Flavius  Josephus  (Oude  Geschiedenis  der  Joden,  boek 11)  las  Cyrus  later  zijn  eigen
profetie en wist hij dat deze van  Jesaja kwam (Josephus in Bultema, 1981, p. 363). We lezen hierover in
Ezra 1:2,3 en 6:2,3. Ook de uitdrukking ‘Maher-shalal-hash-baz’ – ‘Yhwh is mijn kracht’ – komt in het hele
boek Jesaja voor (Bultema, 1981, p. 368). De naam Rahab voor Egypte duikt zowel in Jesaja 30:7 als in 51:9
op (Bultema, 1981, p. 369). Rachab wordt verder in Psalm 87:4 en 89:10 genoemd waar de naam op Egypte
slaat (Bultema, 1981, p. 369). In  Jozua 2 was Rachab de naam van een prostituee. De drang om het boek
Jesaja in tweeën te hakken komt voort uit rebellie tegen Christus zelf (Bultema, 1981, p. 372). Jezus en
Paulus citeerden uit het hele boek  Jesaja, zoals uit: ‘40:3; 42:1; 61:1, 2; 40:3; 53:1; 53:7, 8; 65:1, 2’ (in
Bultema, 1981, p. 373). Vergelijk deze verzen met ‘Mattheüs 3:3; 12:17;  Lucas 4:17-19;  Johannes 1:23;
12:38;  Handelingen 8:28-33 en  Romeinen 10:20’ (in Bultema, 1981, p. 373). De verzen 45:19 en 48:16
waren uitgesproken door Jezus zelf. Dit lezen we in Johannes 18:20. Hij zou dit niet doen als ze niet van
Jesaja waren. Andersom verwees Jesaja naar Jezus die hij de ‘HEILIGE ENE VAN ISRAËL’ noemde in
onder andere Jesaja ‘1:4; 5:19, 24; 10:17, 20; 12:6 (…)’ etc (Bultema, 1981, p. 20).

Jesaja 63

We  zijn  gewend  om  aan  Jezus  aan  het  kruis  te  denken.  Maar  als  Hij  terugkomt  zal  Hij  er  nog
afschrikwekkender uitzien. In Jesaja 63 lezen we dat Hij vanuit Edom naar Jeruzalem optrekt. Zijn tuniek is
doordrenkt met het bloed van Zijn vijanden. Zoiets lezen we over Odysseus in de Odyssee 20. Jesaja schreef
deze passage tijdens de regering van koning Hizkia die van 3284 tot 3314 na Adam regeerde (Piet, 2015-k).
We  zitten  dan  rond  680  voor  de  doop  van  Jezus  in  de  Jordaan.  Dit  was  dus  voor  de  Babylonische
ballingschap en mogelijk ook voordat Odyssee 20 geschreven was.

Poëtisch

Jesaja schreef ook de eerste variant van een prikbord of zelfs van twitter (Jesaja 8:1 en 30:8). Isaak Da Costa
droeg een gedicht op aan Jesaja (Bultema, 1981, p. 6). De Psalmist gebruikte ‘2170’ ‘woorden’ terwijl Jesaja
er ‘2186’ gebruikte (Bultema, 1981, p. 6). Van Jesaja zijn de woorden: ‘Babylon is gevallen, is gevallen!’
(Jesaja 21:9 in Bultema, 1981, p. 7). Dan was er zijn voorzegging over Edom (Dumah):

‘Watchman, what of the night? Watchman, what of the night?’ The watchman said, ‘The morning comes, and
also the night. If you will inquire, inquire. Come back again.’ – Jesaja 21:11-12 (Mitchell & Harness, 2008,
NHEB vert., 2017). Zie ook  Psalm 137:7, Obadja 10-20 en Romeinen 13:12.

Djuna Barnes (1892-1982) noemde hoofdstuk 5 van haar boek  Nightwood, naar de eerste regel van deze
vers, ‘Watchman, What of the Night?’ (Barnes, 2015, p. 70). Probeerde ze met haar schrijfstijl  Jesaja te
imiteren? In de Bijbel heet een wachter een Tsofiem (Strongs # 6822). Het woord staat onder andere in  1
Samuël 14:16,  Hooglied 7:4 en  Micha 7:7 waar het soms ook “wachttoren” betekent. Het Griekse woord
voor Tsofiem is Sophia dat wijsheid betekent.

Zijn persoonlijke leven

In Jesaja 6:4 lezen we dat Jesaja een eigen huis met drempels en posten had. Geweldig dat deze details in de
Tenach terechtkwamen. En hij had een vrouw die hem steunde (Jesaja 8:3 in Bultema, 1981, p. 2). Hij leefde
en werkte in Jeruzalem (Jesaja 7:3; 22:1, 15; 37:2, 21; 38:5; 39:3 in Bultema, 1981, p. 1). In Jesaja 2:2-3
noemde hij de tempel van Yhwh in Jeruzalem een berg van de Heer. In  Jesaja 2:12 noemde hij Yhwh de
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Heer van de ‘legermachten’ (schriftwoord, vert). God stond aan het hoofd van een hemels leger dat oorlog
voerde ten gunste van Israël. In Jesaja 2:16 noemde hij de schepen van Tarsis in het kader van een Eindtijd
profetie. Het kon niet anders of hij wist waar Engeland lag. In  Jesaja 7:3 gebood God Jesaja om koning
Achaz te ontmoeten. In deze vers noemde God het waterreservoir van de ‘bovenste poel’ aan de ‘hoofdweg’
van het veld van de ‘klerenwasser’ (Mitchell & Harness, 2008). Snapt u het? De God die in een handomdraai
aan ons meedeelde dat Hij de ‘Orion’ en de ‘Pleïaden’ geschapen had (Amos 5:8), maakte zich druk om
aardse details die wij in ons dagelijkse leven over het hoofd zien.  

Religie en geweld

En waarom moest Jesaja naar Achaz gaan? Namelijk omdat deze koning zijn zoon levend verbrandde om
hem aan Moloch te offeren (2 Koningen 16:3). Allereerst herkennen we in de naam van Moloch de letters
“m-l-k”  (Amalek)  voor  koning.  Deze  afgod  werd  dus  als  een  koning  vereerd.  Net  als  Atlas.  Waarom
verbrandde Achaz zijn zoon? Mogelijk had dit met een reinigingsritueel te maken. Achaz wilde zijn zoon op
deze manier reinigen. Hij nam geen halve maatregelen. Toen Abraham zijn zoon Izaak op de Olijfberg wilde
offeren,  liep  het  met  een  sisser  af.  Maar  de  zoon van  Achaz  werd  levend verbrand.  We zien  hier  een
omgekeerd scenario van wat er tussen Elia en de 850 profeten van Baäl gebeurde. Deze 850 profeten kregen
het met hun collectieve gebeden niet voor elkaar dat er vuur uit de hemel kwam. Elia lukte dit in zijn eentje
wel. De God van hemel en aarde liet vuur uit de hemel komen om het offer, inclusief de stenen te verbranden
(1 Koningen 18). Maar de God van Hemel en Aarde verbrandt geen levende mensen, tenzij Hij hier een hele
goede reden voor heeft. Dus wie was er hier gewelddadig? Nou, niet de God van de Bijbel. Waar het mij om
gaat is dat we in het geval van Achaz met onvervalste religie te maken hebben. De Bijbel waarschuwt ons
keer op keer voor religie. De Israëlieten waren niet religieus. Ze hadden een verbond met God dat juist anti-
religieus was. Religie is per definitie afgoderij. Dit is wat Psalm 96:5 ons voorhoudt. Bij Achaz zien we dat
religie met zwaar geweld gepaard ging. Geweld is dus een kenmerk van religie. Dit is precies wat we in het
Atlantis verhaal ook lezen. De Atlantiërs deden weinig anders dan oorlog voeren.

Feminisme en kapitalisme

Jesaja gunde ons een blik in zijn tijd. In zijn tijd waren ‘mode’ (Jesaja 3:16-26) en ‘feminisme’ in zwang
(Jesaja 3:12), net als nu (Bultema, 1981, p. 17). De vrouwen droegen zelfs kettingen om de enkels (Jesaja
3:18). Ook de armen werden onderdrukt (Jesaja 3:15 in Bultema, 1981, p. 68). In Jesaja 5, 10 en 28 lezen
ook over sociale misstanden (In in Bultema, 1981, p. 18). In  Jesaja 5:8 lezen we over de afgoderij  van
Mammon (Bultema,  1981,  p.  18).  In  onze  tijd  gebeurt  hetzelfde.  Jesaja  waarschuwde  namens  God  de
woekeraars en grootgrondbezitters om niet alle huizen en al het land in te pikken (Bultema, 1981, p. 82). Dit
zou tegen de regel van het Jubeljaar ingaan (Leviticus 25) (Bultema, 1981, p. 82). Het land moest volgens
Leviticus ‘eerlijk  verdeeld’ worden  (Bultema,  1981,  p.  82).  Zelfs  als  de  huizen  eerlijk  gekocht  waren,
mochten de rijken ze slechts tot aan het Jubeljaar houden (Bultema, 1981, p. 82). Op Atlantis werd het land
echter wel oneerlijk verdeeld (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 114). Koning Atlas kreeg immers het grootste
stuk. Atlantis was dus een kapitalistische heilstaat. In  Jesaja 5:12 waarschuwde hij tegen feestvierders die
van muziek en wijn hielden en de hele dag niets anders deden dan feest vieren. De verleiding is groot om
hierbij aan kunstenaars te denken. Maar in de vers staat ook dat de feestvierders vroeg opstonden. Volgens de
uitleg van Harry Bultema gingen de mensen niet vroeg in de ochtend naar hun werk maar sliepen ze uit en
dronken ze wijn (Bultema, 1981, p. 83). Mijn eigen invulling hiervan is dat er priesters mee bedoeld werden
die zich aan wijn en muziek te buiten gingen. Bij wijn denken we ook aan de betoverende werking van
Babylon (Jeremia 51:7).

Leger van ver

In  Jesaja 5:26-30 lezen we over een Atlantis moment. De passage gaat over een leger dat van ver komt.
Waarschijnlijk  waren dit  de  ‘legers  van Assyrië  en Babylon’,  dan wel van de ‘Romeinen’ die  in  70 na
Christus Jeruzalem verwoestten. We denken zelfs aan de Eindtijd legers van ‘Gog en Magog’ (Bultema,
1981, p. 89). Of denken we aan de Griekse legers van de Eindtijd? Zeer waarschijnlijk is Griekenland het
imperium van de Eindtijd. In Deuteronomium 28:49-52 en Jeremia 5:15-17 lezen we ook over deze legers.
Zoals gezegd werd in  Jeremia 5:15 een rijk genoemd dat vanaf het begin van de aion bestond. Dit was
Babylon. Erich Sauer noemde de Romeinse legers in Numeri 24:24 (Sauer, 1940, p. 195). Als er een eiland
Atlantis had bestaan dan had Jesaja dit zeker genoemd. Het merkwaardige is dat hij een ver land noemde dat
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op Atlantis leek. In  Jesaja 39:3 werd alweer... Babylon genoemd dat op Juda afstormde. Mozes had deze
gebeurtenis bijna duizend jaar eerder in Deuteronomium voorzegd. We zien dus dat God wel degelijk oorlog
op ons afstuurt  zoals  Hij  in  Jesaja 45:7 zei.  God is  een almachtige God die niet  alleen maar  papieren
zakdoekjes op ons pad stuurt waarmee we onze tranen kunnen wissen. Ook het kwaad komt direct of indirect
van Zijn hand.

Zwangere maagd

In Jesaja 7:14-16 voorzegde hij dat er een maagd zwanger zou worden. Het was alvast een verwijzing naar
de geboorte van Jezus die in Jesaja 9:6 nog eens genoemd werd.

Koning van het Noorden

De koning van het Noorden kennen we nog. Hij was Tyfon, alias Baäl Zafon in  Exodus 14:2. Deze Baäl-
Zafon was  de sfinx in  Gizeh.  En Migdol  was de piramide.  In  Jesaja 7:18  werden ‘vliegen’ en ‘bijen’
genoemd. De vliegen hadden met de koningen van het zuiden te maken. Dit zuiden was Egypte (Baron,
1918, p. 362;  Daniël 11:40 in De  Koning & Jonathan, 2014-a, p. 119). Egypte was tevens de zuidelijke
dimensie van Tzafon. De bijen hadden met de koning van het noorden te maken. Dit was de koning van
Assyrië (Baron, 1918, p. 362; Daniël 11:40 in De Koning & Jonathan, 2014-a, p. 119). Maar we kunnen er
ook de koning van Babel in zien. Waarom Assyrië en Babel het noorden in plaats van het oosten genoemd
werden, leg ik later uit. In Psalm 118:12 lezen we ook weer over de bijen die de vijand omsingelen. Hij was
Tiglat  Pilezer,  de  koning  van  Assyrië  die  ook  Pul  genoemd  werd.  De  opvolger  van  Pul  was  koning
Shalmanezer die later het noordelijke Israël weg zou voeren. Koning Sargon zou hem weer opvolgen. Het
was de laffe koning Achaz van Juda die een verbond met de Assyrische koning Tiglat Pilezer sloot. Juda
werd namelijk aangevallen door Syrië en zelfs door Israël. Om die reden sloot Achaz een pact met de duivel.
Pul veroverde Syrië en voerde de bevolking weg naar Assyrië (2 Koningen 16:9). Ook wilde Pul een fikse
vergoeding van Achaz hebben voor zijn hulp. Het verraad van Achaz zal zich in de toekomst herhalen als
Israël een verbond sluit met de komende antichrist. Dit zal haar duur komen te staan (Jesaja 24:16).

De last van Babylon

In Jesaja 13:1-2 komen we een passage tegen die belangrijk is voor ons Atlantis onderzoek. In deze passage
werd gesproken over de last die Babylon zou dragen. Nebuchanedzar zou immers de joden wegvoeren uit
Juda als straf voor de afgoderij. En Babylon zou op haar beurt onder de voet worden gelopen door Cyrus van
Perzië (Iran). Ook in de Eindtijd zal Babylon snel opkomen en even snel vallen. Babylon moest de last van
deze profetie dragen maar Jesaja zelf ook. Hij was de boodschapper van slecht nieuws. Het goede nieuws
was dan wel weer dat de joden uit Babylon bevrijd werden. Het Hebreeuwse woord dat in  Jesaja 13:1 en
Zacharia 9:1  voor  ‘last’ gebruikt  werd  was  ‘massa’.  In  Spreuken 31:1  staat  dit  woord  ‘massa”  ook
(scripture4all.org). Het woord is afgeleid van het woord ‘nasa’ dat ‘omhoog tillen’ betekent (Bultema, 1981,
p. 152). Eerder waren we een vergelijkbaar woord “Natal” tegengekomen dat pakweg de zelfde betekenis
had (Strong’s Concordance, #5190). De constructie “tla” lezen we ook in de woorden altaar en Talmoed en in
de naam Tel Aviv. Atlas droeg het juk van de hemelbol op zijn schouder. Jesaja droeg het juk van de profetie
over  Babylon.  Heracles  nam de  hemelbol  van  Atlas  over  zoals  Simon de  Cyrener  het  kruis  van  Jezus
overnam (Marcus 15:21; Lucas 23:26). Ook denken we aan Jezus die de last van de zonde aan het kruis tilde.
In Mattheüs 23:4 noemde Jezus de Farizeeërs die de lasten bijeen verzamelen en deze op de schouders van
de mensen leggen. In de grondtekst staat dat de last samen “gebonden” werd (Scripture4all.org). Dit lijkt op
de rietbundels die in de moerassen van Babylon gebundeld werden. De Zuilen van Hercules waren imitaties
hiervan. De farizeeërs leken erg op Atlas. Atlantis kwam dus uit een koker van de farizeeërs.

Libanon woud

In  Jesaja 14:8  lezen  we  dat  de  Babyloniërs  het  woud  in  Libanon  hadden  omgehakt.  Dit  hout  werd
ongetwijfeld als brandstof gebruikt. Maar het omhakken van een heel woud was ook een oorlogsmisdaad.
Het lijkt  of  deze vers over de tijd van Nebuchanedzar ging.  In  Deuteronomium 20:2 lezen we over het
omhakken van bomen die geen voedsel verschaffen. In een oorlog konden ze als brandstof dienen of als een
vesting. De Bijbel redeneert anders dan natuurbeschermers. Humanisten claimen dat de bomen beschermd
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moeten worden omdat er een zeldzame Zwitserse zanglijster in zo’n boom woont. God zegt: “omhakken, die
boom. En maak er een vesting van.”

Wildernis van de Zee

In  Jesaja 21:1 staat een merkwaardige zin, ‘de last van de woestijn van de zee’ (Bultema, 1981, p. 208).
Harry Bultema vatte deze vers figuurlijk op. De vers ging over Babylon dat in de volkenzee lag. Maar we
zullen zien dat Babylon Bijbels gezien via de Eufraat midden in zee ligt (Openbaring 17:1-5). In dat geval
komen we  wel  heel  dichtbij  Atlantis.  Alleen  tijd  en  plaats  verschillen  nog.  In  de  vers  worden ook  de
wervelwinden genoemd die in de toekomst tegen Juda optrokken. Jesaja doelde hiermee op het leger van
Nebuchanedzar en vast ook op het leger van Babylon in de Eindtijd. Maar we kunnen hier ook het leger van
Atlantis in lezen. In  Jesaja 21:5-9 lezen we hoe Babylon zelf onder de voet zou worden gelopen door de
Perzen. Cyrus wordt hier nog niet bij de naam genoemd. Dit gebeurt pas in Jesaja 44:28 en 45:1. Maar dat
het machtige Babylon zou vallen, werd hier al voorzegd. God sprak in de profetie alsof Hij in de wachttoren
zat. De wachter was Jesaja (Jesaja 21:6, 11 in De Koning & Jonathan, 2014-a, p. 245). In Habakuk 2:1 werd
de wachter ook weer genoemd. We noemden al Jesaja 21:11. “Wachter, wat is er van de Nacht,” is één van
de meest poëtische zinnen in de Bijbel en resoneert met  Romeinen 13:12.  Daniël 5 was de vervulling van
Jesaja 21:5 waarin de plotselinge val van Babylon werd voorzegd. In Jesaja 22 lezen we over de vestiging
van de troon van David in Jeruzalem. Het ‘Dal van het Visioen’ in 22:5 is Jeruzalem dat omringd is ‘door
bergen’. In concrete zin resoneert dit dal ook met het Kidrondal. (Psalm 125:2a in De Koning & Jonathan,
2014-a, p. 252). In Jesaja 25:11 lezen we voor het eerst het woord “zwemmen” in de Bijbel.

Grot van Plato

In Jesaja 24:21-22 lezen we dat de vijandelijke koningen van de Eindtijd in een ondergrondse parkeergarage
worden opgesloten. Deze ondergrondse bunker lijkt op de Grot van Plato.

Twee steden

Jesaja 26:1-5 is het lied van de twee steden, Jeruzalem (vers 1) versus Babylon (vers 5) (De Koning &
Jonathan, 2014-a, p. 296-298). Beide steden werden met vrouwen vergeleken. Babylon was een hoer en
Jeruzalem was de bruid die uit de hemel neerdaalde (Openbaring 21:2). Atlantis dat innerlijk tegenstrijdig
was en vijf tweelingkoningen had bestaat in de Eindtijd wellicht ook uit Jeruzalem en Babylon. Babylon ligt
verbonden  met  de  Eufraat  midden  in  Zee  (Openbaring 17:1-5).  Jeruzalem  ligt  middenin  de  vijandige
volkeren zee.

Snelle en kronkelende slang

In Jesaja 27:1 werden de snelle en kronkelende slang genoemd. De snelle slang zou Assyrië met de Tigris
zijn, de kronkelende slang zou de Eufraat zijn (De Koning & Jonathan, 2014-a, p. 295). Een derde monster is
de draak die mijns inziens met de Tehom in Genesis 1:2 te maken had. Deze draak zou op Egypte slaan (De
Koning & Jonathan, 2014-a, p. 295). In Jesaja 19:2 lezen we over een burgeroorlog in Egypte.

Lilith en Rachab

In  Jesaja 34:14  noemde hij  de  harige geit,  die  in  het  Hebreeuws Lilith  genoemd werd.  Ook werd het
Hebreeuwse woord ‘Seir’ gebruikt, dat ‘harig’ betekende (Bultema, 1981, p. 313). Dan komen we weer in de
buurt van het eiland Scheria dat zoveel op Atlantis leek. Op Scheria leefden de Faiaken die de gnostische
tegenhangers van de Filistijnen waren. Jesaja bracht Seïr dus in verband met de Seïrim waar Lilith er één van
was. Zij was een demon. De passage staat niet voor niets in het oordeel over Edom. In Jesaja 51:9-10 staat
weer een blauwdruk voor Atlantis. In deze passage was Rachab een draak maar we kwamen haar ook tegen
in de gedaante van een hoer (Jozua 2). Zo was Athena een hoer en Poseidon een zeemonster.

Waterleiding

Ergens in  deze tijd  leefde koning Hizkia  van Juda.  Hij  was het  die  een watertunnel  naar  de tempel  in
Jeruzalem aanlegde (2 Koningen 20:20). Hij stopte de bovenste uitgang van de Gihonbron dicht en leidde het
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water westwaarts naar de stad van David (2 Kronieken 32:2-7, 30). De tunnel liep vanaf de Gihonbron naar
de poel van Siloam die vlakbij de tempel lag. Deze bron van Siloam was heilig water geworden. Het was
Jezus die  de blinde man in  Johannes 9:7 gebaarde om zich in  deze poel  te  wassen.  Met  deze poel  en
waterleiding was het beeld van Jeruzalem als een godenberg met een bron eronder compleet. In Psalm 74:2
werd de tempel een berg genoemd. Atlantis was hier met zijn bronnen en tempels een imitatie van. De
centrale berg op Atlantis was ook maar een heuvel (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 113).

Wegvoering van Israël

Ook rond deze tijd viel koning Shalmanezer van Assyrië het noordelijke Israël binnen. Aanvankelijk werd
alleen  de  hoofdstad  Samaria  ingenomen  maar  daarna  ook  de  rest  van  Israël.  De  Israëlieten  werden
weggevoerd en zouden op een restant na nooit meer terugkeren. Mogelijk zijn de Koerden hun nazaten?
Deze tien stammen die weggevoerd werden, leken op een bepaalde manier op de tien koningen van Atlantis
die met het eiland ten onder gingen. Tegelijk leken de legers van Atlantis op de vreemde volken die vanuit
het oosten, Israël bezetten. Inderdaad keerde een klein restant van de weggevoerde Israëlieten terug.  Dit
lezen we in 1 Kronieken 9:2. Cyrus alias Kores had zijn oproep om naar Jeruzalem terug te keren aan het
hele volk van God gedaan, niet alleen aan het volk van Juda (Ezra 1:2-3). Maar zover zijn we nog niet. Deze
wegvoering van Israël was Gods oordeel over Israël vanwege de Baäl aanbidding die het koninkrijk binnen
was geslopen. In  2 Koningen 17:10 en 16 lezen we duidelijk over de Baäl-, en Astartepalen (matzebahs,
obelisken)  die  op  iedere  heuvel  werden opgericht.  In  vers  17 lezen we ook over  hekserij  die  in  Israël
bedreven werd. Vers 18 gaat over de wegvoering van Israël. Juda bleef alleen achter. 2 Koningen 17:25-27
gaat over de vreemde volken die vanuit Assyrië in Kanaän en Samaria als kolonisten neerstreken. Ze kenden
Yhwh nog minder dan de Israëlieten die waren weggevoerd. En dus stuurde Yhwh wat leeuwen op hen af om
hen de stuipen op het lijf te jagen (2 Koningen 17:25-27; Exodus 23:29). De nieuwkomers snapten dat ze met
de God van de Israëlieten te maken hadden en hielden zich voorlopig gedeisd.

Aanval op Juda

Toen koning Hizkia veertien jaar regeerde,  deed de nieuwe koning van Assyrië die Sanherib heette een
aanval op Juda (2 Koningen 18:13-14). De eerste verzetsdaad van Hizkia was dat hij zijn geloof in Yhwh liet
vallen. Zijn geloof had blijkbaar niet veel voorgesteld. Deze Sanherib was de vader van Esarhaddon die ooit
Tarsis een eiland had genoemd (Elat in Thompson & Skaggs, 2013, chapter: 3.2 Philological considerations).
Hizkia probeerde Sanherib met zilver en andere schatten te vriend te houden.

Snelwegen

Jesaja maakte ook koning Hizkia nog mee, als de vierde koning in een rij, gerekend vanaf Uzzia. Hizkia zei
tegen Jesaja dat het een dag van benauwdheid was nu Sanherib oorlogstaal uitsloeg (Jesaja 37:3; 2 Koningen
19:3).  In  Jesaja 33:8 werden snelwegen genoemd. Maar ze waren verlaten.  Niemand durfde zich op de
snelwegen te vertonen omdat het leger van Assyrië elk moment kon aanvallen. In de tijd van Jesaja waren er
dus al snelwegen. Maar Jesaja antwoordde Hizkia dat Yhwh een “geest” in Sanherib zou sturen zodat hij zich
zou terugtrekken (Jesaja 37:7). Dit gebeurde, maar in  2 Koningen 19:8-13 dreigde Sanherib opnieuw om
Juda aan te vallen. In vers 9 werd ook een ‘Tirhaka’ genoemd die een koning van ‘Kus’ was. Mogelijk was
dit Soedan of Ethiopië. De naam Tirhaka komen we later tegen in verband met de god Tarku, naar wie
Turkije waarschijnlijk genoemd was. Tarku was de afgod van Tarsus, de stad waar Paulus vandaan kwam
(Marrow, 1986, p. 9). Hizkia ging nu naar de tempel die door Salomo gebouwd was (weet u nog?) en liet er
de dreigbrieven van Sanherib zien aan een onzichtbare Yhwh (2 Koningen 19:14).

Antwoord van Yhwh

In 2 Koningen 19:35 kwam er een boodschap van Jesaja aan Hizkia. Yhwh had de brief dus zeker wel gezien
– en gelezen. Dit is iets om bij stil te staan. Als u in uw neus peutert, is er iemand die meekijkt: God. Maar
laat dit  geen reden zijn om niet in uw neus te peuteren. In  Psalm 139:2 staat ook zoiets:  God weet het
wanneer u opstaat, de afwas doet of de hond uitlaat. In het geval van Hizkia verloste God nog diezelfde nacht
Jeruzalem en Hij stuurde een engel die 185.000 soldaten van Sanherib in de pan hakte (Jesaja 37:36;  2
Koningen 19:35). Zo zal Jezus in de toekomst ook afrekenen met het beleg van Jeruzalem. In 2 Koningen
20:16-17 zei Jesaja tegen Hizkia dat Juda spoedig naar Babylon weggevoerd zou worden. Dit was vanwege
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de Baälverering die ook Juda was binnengedrongen. In 2 Koningen 23:12-13 staat dat Jeruzalem vergeven
was van de afgoden. Multiculturalisme dat buiten God om gebeurde had zijn prijs. Dit kon natuurlijk niet
ongestraft blijven. God zou ook Juda wegvoeren.

Het principe van tweemaal

In Jesaja 10:33 lezen we dat Yhwh opnieuw met Assyrië gaat afrekenen. Assyrië werd hier voorgesteld als
een ‘bergwoud met hoge bomen’ (De  Koning & Jonathan, 2014-a, p. 161). Ook Harry Bultema vergeleek
Assyrië met hoge bomen (Bultema, 1981, p. 139-140). Deze voorzegging werd in Hizkia’s tijd vervuld en zal
in de Eindtijd opnieuw vervuld worden (Daniël 11:45 in De Koning & Jonathan, 2014-a, p. 161). Blijkbaar is
het een goddelijk principe om oorlogen in twee fasen te winnen.

Hizkia ziek

Hizkia kon niet erg van zijn overwinning genieten want hij werd ziek (Jesaja 38:1-2). En opnieuw dreigde
het leger van Assyrië Juda binnen te vallen. Hizkia bad tot God en Deze gaf hem vijftien jaar extra om te
leven. En Yhwh zou hem nogmaals uit de klauwen van Assyrië redden (38:5-6). Als teken hiervan zou God
de zon tien treden terug laten gaan (Jesaja 38:8). ‘De genezing van Hizkia wordt verbonden met God's macht
over de zon’ (De Koning & Jonathan, 2014-b, p. 38). Zijn voorganger Achaz had de zonnewijzer tot een
instrument van afgoderij gemaakt. Yhwh zou hier Zijn versie van tonen (De Koning & Jonathan, 2014-b, p.
38). Hij zou uitgerekend dit instrument gebruiken om Zijn macht te tonen in de hele wereld. Hizkia schreef
hierop een danklied in Jesaja 38:9-20. Het was een ‘begrafenislied dat ineens een geboorte- en levenslied is
geworden’ (De Koning & Jonathan, 2014-b, p. 40). In vers 10 noemde Jesaja het ongeziene, dat we kennen
als  de  Sheol.  Er  stonden  bovendien  poorten  voor  het  dodenrijk.  Dit  was  figuurlijk  bedoeld.  Maar  we
herkennen er de Zuilen van Hercules of de Isjtar Poort in. Hizkia’s zoon Manasse werd pas drie jaar later
geboren (2 Koningen 21:1).

Dom

Toen Hizkia in Juda regeerde, regeerde er in Babylon een koning die de surrealistische naam Merodach
Baladan had. De naam had vast en zeker ook met Bel-Marduk te maken. In elk geval stuurde hij gezanten
naar Hizkia in Jeruzalem om er poolshoogte te nemen. Hij had gehoord over de wonderen die de God van
Juda gedaan had. De wonderen met betrekking tot de zonnestand en de genezing van Hizkia waren hem ter
ore gekomen. Hier wilde hij meer van weten. Hizkia die net als ik geen overdreven hoog IQ had, was zo dom
om al zijn goudschatten aan deze gezanten te tonen (Jesaja 39; 2 Koningen 12:13). Trots schepte hij erover
op hoe rijk hij  was. De gezanten wisten genoeg en keerden halsoverkop terug naar Babylon. Ze zouden
Merodach-Baladan ervan overtuigen dat hij Juda in moest nemen. Er viel wat te halen, namelijk.

Manasse

De zoon van Hizkia heette Manasse en werd ook de volgende koning. Hij was zo'n prutser dat hij niet alleen
altaren voor Baäl bouwde. Maar hij was ook idioot genoeg om zijn eigen kinderen in het Ben-Hinnomdal in
het vuur te offeren aan een afgod die Moloch heette (2 Kronieken 33:6)! Afgezien van het feit dat dit ethisch
gezien een gestoorde daad was, ging hij hiermee ook in tegen het gebod in Leviticus 18:21 om geen kinderen
aan Moloch te offeren. Abraham had ooit met veel pijn en moeite Izaak behouden nadat God hem op de
proef had gesteld. We snappen nu iets beter waarom God hem die daad had opgedragen. Manasse deed
vrijwillig wat Abraham bespaard was gebleven. Hoe ziek kunnen mensen zijn. Blijkbaar offerde Manasse
niet alleen aan Moloch maar was hij ook demonisch bezeten van Moloch. Dit offer bracht hij in het Ben
Hinnomdal dat later door een foute vertaling van het woord Gehenna het keurmerk van de hel kreeg (2
Kronieken 33:6;  Mattheüs 10:28). Deze kindoffers brengen, deden zelfs de Babyloniërs niet.  Het was de
belangrijkste reden voor waarom God ook Juda in ballingschap zou sturen. Zowel Hizkia als de kleinzoon
van Manasse die Josia heette had al eens alle aan afgoden gewijde palen in Juda weggenomen. Manasse zat
tussen hen in. Het gaf aan hoe hardnekkig die afgoderij steeds als een boemerang terugkwam. Desalniettemin
had Manasse het zo bont gemaakt dat Yhwh niet van zijn oordeel over Juda af zag. Manasse vervolgde ook
de  gelovige  Joden  die  Yhwh  trouw  bleven.  Jesaja 57:1-2  verwees  naar  deze  periode  van  vervolging
(Bultema, 1981, p. 560). Deze vervolgingen waren een schaduw van de Verdrukking die straks over Israël
komt (Bultema, 1981, p. 560). Waarschijnlijk maakte Jesaja, Manasse nog net mee.
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Koning Moloch

In  Jesaja 57:9 wordt een koning genoemd. Deze is Moloch en misschien tevens, de anti christ (Bultema,
1981,  p.  564).  Eerder  hadden we Moloch een demon genoemd en een kloon van Baäl  en Marduk.  De
afgoden vereerders onder wie de Kanaänieten maar ook veel inwoners uit Juda deinsden er niet voor terug
om hem koning te noemen. Hij was dus een collega van koning Atlas die ook een demon was en als een
koning vereerd werd. Waarschijnlijk gold hetzelfde voor koning Arthur. De koningen van Atlantis hadden
verschillende rollen. Aan de ene kant waren ze zielen die in een gnostische Sheol voort leefden. Tegelijk
waren ze demonisch bezeten koningen. In Leviticus 18:21 werd nadrukkelijk voor Moloch gewaarschuwd.
Ondanks deze waarschuwing, bouwde koning Salomo hoge plaatsen voor deze nepkoning Moloch alsmede
voor diens collega's, Chemosj en Milkom, de afgoden van de Ammonieten (1 Koningen 11:5, 7; 2 Koningen
23:13). Bij Ammonieten denken we aan de naam Min en Minos van Kreta, alias Menes van Egypte. Maar
ook in de naam Manasse lezen we de lettergreep “Man”.

Val van Babylon

In Jesaja 47 werd de val van Nebuchanedzars’ Babylon voorzegd. Babylon werd hier duidelijk als een vrouw
afgebeeld en zelfs als een weduwe. We zouden bijna aan Athena van Atlantis denken.
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43

Intermezzo: Homeros en de Griekse Onderwereld

Het valt niet mee om Homeros (Ilias,  Odyssee) in een tijdvlak te plaatsen. De consensus is dat hij vlak na
koning  Salomo  leefde.  In  dat  geval  komen  we  in  de  knoop  met  Bijbelse  voorzeggingen.  De  vele
overeenkomsten  met  het  boek Jona  duiden  erop  dat  de  Odyssee tenminste  na  Jona  geschreven was.  In
Odyssee 22 lezen we hoe Odysseus met bloed besmeurd in het slachtveld stond  (Homeros, Butler, vert.
1900). In Jesaja 63 lezen we zoiets over Jezus. Maar deze voorzegging gaat wel over de Eindtijd. In Exodus
32 lezen we dat drieduizend Israëlieten door hun eigen volk in de pan werden gehakt omdat ze een gouden
kalf hadden aanbeden. Misschien was deze slachtpartij via een omweg in Odyssee 22 terechtgekomen. Maar
het kan ook zijn dat Odyssee 22 na Jesaja 63:1-2 geschreven was. Deze verzen gaan over de Eindtijd waarin
Jezus in een met bloed besmeurde tuniek uit  Edom komt en Zijn opmars naar Jeruzalem maakt.  Jesaja
maakte het begin van de regeerperiode van koning Hizkia nog mee. Een lastige rekensom levert op dat dit
rond het jaar 3296 na de schepping van Adam ofwel pakweg in het jaar 700 voor de doop van Christus was
(Piet, 2015-k). Jona leefde tijdens koning Jerobeam II van Israël die tegelijk met de koningen Amazia en
Uzzia van Juda leefde (2 Koningen 14). Deze koningen leefden nog voor koning Hizkia (Piet, 2015-k). En
dus kon Homerus de voorzegging van Jona aangaande de verwoesting van Ninivé (Jesaja 63:1-2) in Odyssee
13 hebben verwerkt. Zoals de ondergang van Ninivé werd afgewend zo werd in Odyssee 13 de verwoesting
van Scheria afgewend (Od.13.78-164 in Louden, 2011, p. 315). Volgens Barbara Graziozi is de  Odyssee
misschien jonger dan we denken. De “mid” zevende eeuw voor Christus is volgens haar een betere datering
dan de veel te vroege datering die de traditionele geschiedkunde in gedachte had (Graziozi in  Gainsford,
2018, kopje, Miscellaneous misinformation; Whiteman, z.d., alinea 3). Andere apocalyptische taferelen in
het Troje Epos konden ontleend zijn aan plaag 9 in Exodus 10:21-29 toen heel Egypte donker werd, behalve
daar waar de Israëlieten woonden. In Odyssee 20 lezen we ook dat de zon donker werd (Odyssey 20.356-7
geciteerd in Louden, 2011, p. 291). In het Noorse gedicht Voluspa 52, 57 lezen we ook over een verduisterde
zon (Asgard, z.d., par. Ragnarok). De  Odyssee en  Ilias gaan over dezelfde onderwereld die we ook in het
Atlantis epos tegenkomen. Nadat we in Prediker 9:5 zagen hoe de Bijbel over de dood denkt, is het nu de
beurt aan Homeros. Met zijn visie op de dood krijgen we ons beeld van Atlantis wellicht completer. Ik noem
nogmaals de pythongeest in  Handelingen 16:16 die de toekomst kon voorspellen. Had deze geest ook al
Homerus beïnvloed?

Godenpantheon

Homeros schreef twee bekende werken: de  Ilias ging over de Trojaanse oorlog die tien jaar duurde. De
Odyssee ging over de terugreis van Odysseus, naar huis. De tien jaar resoneerde met de tien koningen van
Atlantis, met de tien plagen in Exodus en met de minder dan tien rechtvaardigen in Sodom (Genesis 18-19).
In  Psalm 83  werden alvast  de  tien  koningen van  de  Eindtijd  genoemd die  tegen  Jeruzalem optrekken.
Homeros maakte er  goden van.  De tien goden van de Olympus werden later  met twee nieuwe afgoden
aangevuld. Athena, Zeus, Apollo en Poseidon waren de leidende afgoden in dit  pantheon. De Romeinen
noemden Poseidon Neptunus terwijl ze Athena Minerva noemden. Zeus werd Jupiter maar ook Saturnus. De
afbeeldingen van deze goden leken op elkaar. Alle afgoden hadden een fikse baard en iets teveel haar op hun
kop. Ze leken op Mohammed, Atlas, Arthur en de kerkJezus. Het woord Seir dat aan de basis van de naam
Scheria lag betekende “harig”. In de tijd van Homeros was dit pantheon al ingevuld met twaalf afgoden
(Ferguson, 2003, p. 154). Volgens Psalm 96:5 waren deze afgoden demonen en maskers van elkaar. In onze
tijd incarneerden ze in de Amerikaanse striphelden (ERSUAREZ, 2015; Molofsky 2013) en wellicht ook in
de filmsterren van Hollywood. Dat deze goden demonisch waren bleek ook uit het feit dat ze de ene keer
goden van de Olympus waren. Vanuit een ander perspectief waren ze de zielen van overleden koningen die in
een  Atlantische  onderwereld  verder  leefden.  De  Olympus  werd  voor  het  gemak in  de  gnostische  sheol
gespiegeld waarin het leven na de dood verder ging. De berg Seïr die ‘Schera’ of ‘Scherah’ genoemd werd
(David Rumsey Map Collection, 1853 & 1875 in Matheny, 2011, p. 342) was mijns inziens de blauwdruk
voor het onderwereldse eiland Scheria. Zo werd Babylon in  Jeremia 51:25 een berg genoemd die in de
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onderwereld van Atlantis geprojecteerd werd. In Amos 9:3 werd de Karmel berg tegenover de diepte van de
zee geplaatst. Zee en berg werden in de mythe door elkaar gemixt. Odysseus nam een tussenpositie in en
zwierf tussen de onderwereld en onze aardse wereld heen en weer. De terugreis van Odysseus van Troje naar
huis resoneerde met zowel de legers van Atlantis die de kusten van Europa bestookten als met de Grot van
Plato. Odysseus reisde immers heen en weer tussen de onderwereld en de aarde. Ook de strijd van Zeus
tegen zijn eigen vader, ‘Kronos en de Titanen’ duurde tien jaar (Bremmer, 2008, p. 79). Deze strijd tussen
Zeus en Kronos leek op de oorlog van Atlantis tegen Athene. En we lezen er een echo in van Jezus’ uitspraak
in Lucas 11:17-18 over het innerlijk verdeelde rijk van satan. In Ilias 20 werd Neptunus de ‘aardschudder’ en
‘heer  van  de  aardbeving’ genoemd  (Butler,  1898,  Ilias 20).  Hier  was  Poseidon  de  incarnatie  van  de
aardbeving die Atlantis velde. Wat nogal vreemd is omdat in Plato’s Atlantis Epos, het juist Zeus was die
Atlantis deed beven. Babylon werd in Jeremia 50:15 een hamer genoemd.  Tegelijk werd er een nieuw volkje
geïntroduceerd dat “titanen” heette. In feite waren ze de Baäl afgoden die in een nieuwe jas waren gestoken.
Neptunus  leek  op  Dagon  en  was  half  mens  en  half  vis  (Inman,  geciteerd  in  Woodrow,  1981,  p.  84,
afbeelding). Op wie leek hij? Nou, op de profeet Mohammed. Zonder vissenstaart leek hij ook op Osiris,
zoals hij op ‘Maltese munten’ was afgebeeld (Hislop, geciteerd in Woodrow, 1981, p. 85, afbeelding). Ene
(Lucius  Septimius?)  Severus  verklaarde  dat  het  onderstel  van  de  mens  ‘door  de  duivel’ in  elkaar  was
geknutseld. De bovenste helft was tenminste nog ‘door God’ gefabriceerd (Severus in Williams, 1996, p.
122-123). In Daniël 2:43 lezen we over knutselwerk aan een persoon die misschien de antichrist is. In dat
geval is deze antichrist een gefabriceerde persoon, net als Neptunus. Een voorstelling van een half mens en
half dier duidt misschien op de minachting van het lichaam zoals we deze in de gnostiek tegenkomen.

Titanisch

Het is onduidelijk of Homeros echt bestaan heeft. Mogelijk is zijn naam een imitatie van het Bijbelse woord
Omer/Chomer dat in  Exodus 8:14; 16:36 en  Ezechiël 45:11 staat (Scripture4all.org, vert.). Omer was het
spijsoffer dat naar de tempel werd gebracht. Het werd over de Kidronvallei vervoerd waarover de zon op-, en
onder ging. Hier hebben we een beeld van Tzafon in een notendop. De Omer of Gomer was volgens Exodus
16:16 een tiende van de Efa. Deze Efa was een soort maatbeker en had met handel te maken. In Zacharia
5:7-11 werd de Efa in verband met corruptie en Eindtijd Babylon genoemd. Als de Trojaanse Oorlog in de
werken van Homeros tien jaar duurde dan zijn we niet verbaasd dat,  Troje en Atlantis iets met Eindtijd
Babylon te maken hebben. Maar ook met Jeruzalem omdat de vrouw die in  Zacharia 5:8 genoemd werd
waarschijnlijk de afvallige Joden in Jeruzalem zijn (Zie ook Piet, 2013-a, #reden 9). In Genesis 11:3 wordt
Chomer gebruikt voor asfalt dan wel metselspecie (Van der Valk, 1930, p. 161). Was Homeros bij elkaar
gemetseld zoals we dit over de antichrist in Daniël 2:43 lezen? Misschien wel. Ik noem in dit verband ook de
naam van het Canarische eiland, Gomera. En wat te denken van Germanië? De Griekse mythe zit immers vol
met imitaties. In de literatuur duikt ook een arabische stam op die Homerieten of Hymyarieten heette (HHA
in  Finegan,  1965,  p.  466).  Een  stad  die  ‘Zafar’ (Genesis 10:30)  heette  was  het  epicentrum  van  deze
Homerieten. De stad werd in de zogenaamde Periplus van de Erythreïsche Zee genoemd (Finegan, 1965, p.
476). Deze Erythreïsche Zee werd ook wel eens met Atlantis in verband gebracht. Als we de “r” en de “l”
verwisselen, klinkt Erythreïsch al iets meer als Atlantisch. Niettemin vermoed ik dat deze Erythreïsche Zee
een imitatie van de Tehom in  Genesis 1:2 was. Volgens Everett Ferguson begon de ‘Griekse religie in het
Hellenistische tijdperk’ niet bij de Minoïsche beschaving maar bij Homeros (Ferguson, 2003, p. 150). Hier
zijn we het niet helemaal mee eens want de Filistijnen hadden hun afgod Dagon al. Hij werd later de Griekse
afgod Poseidon die al in Ilias 20 de aardschudder genoemd werd (Butler, 1898, Ilias 20). Was Homeros echt
wel  een mens? Of was hij  een kloon van Hammurabi  en dus een Titaan? In de Trojaanse Oorlog was
Agamemnon ‘legeraanvoerder’ (Agamemnon (mythologie), z.j.). Een gouden masker werd opgegraven en
terecht of onterecht aan hem gekoppeld. Dit masker lijkt op de sculptuur van Ahriman die Rudolf Steiner in
1917  maakte  (onbekende  bron  geciteerd  in  Agamemnon,  n.d.,  afbeelding  van  gouden  masker;
Anthroposophical Society geciteerd in Gabriel & Gabriel, 2016, foto van Ahriman sculptuur). En: Eretria is
een Griekse kustplaats, niet al te ver van Athene. 

Odysseus

De naam van Odysseus lijkt op die van Zeus. Theologisch gezien was Odysseus de harige geitenbok in
Daniël 8:21. In  Daniël 10:20 werd hij de leider van Griekenland genoemd. In  Odyssee 9 wordt niet voor
niets een “Geiten Eiland” van de Cyclopen genoemd (Butler, 1900,  Odyssee 9; Od. 9.116-41 in Louden,
2011, p. 181). In Jesaja 31:12 worden woestijngeiten genoemd. Daarom had Atlantis meer met de woestijn
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dan met de zee te maken. Odysseus was een zoon van Antikleia (Odyssee 11.141 in Louden, 2011, p. 204) en
dus een Titaan. Een andere held in de Trojaanse Oorlog was de legeraanvoerder Agamemnon. Als u hem
googelt, ziet u dat Agamemnon op onze Vladimir Poetin leek, ook al is het controversieel of dit masker wel
Agamemnon voorstelde. Ook Agamemnon was een Titaan. In zijn naam herkennen we de letters “m-n” van
koning Minos, money en maan. De hoofdrolspelers van de Trojaanse Oorlog waren dus geen mensen. Hoe
geleerden erbij kwamen dat er in een grijs verleden een Trojaanse Oorlog was, mag Joost weten? Hoe ze dan
ook nog de Turkse stad Hisarlik aan Troje konden koppelen, is helemaal verbazingwekkend. Overigens wil
het toeval dat vlakbij Hisarlik wel de stad Troas lag waar Paulus in Handelingen 20 was. Volgens de Ilias
was Odysseus een timmerman (Il. 23.710-13 in Louden, 2011, p.  181), net  als  Noach die dus een boot
bouwde. Ten onrechte werd Jezus ook een timmerman genoemd, terwijl hij  waarschijnlijk een aannemer
was. De mythe probeerde Odysseus in de gedaante van een timmerman op Jezus te projecteren. Een laatste
opmerking over Odysseus: als Titaan leek hij op de gevallen engelen in Genesis 6. Hun nakomelingen waren
de Nefilim – reuzen. De Nefilim die de nakomelingen waren hadden tenminste aardse moeders. De Titanen
hadden geen aardse moeders. Thematisch gezien kunnen we de Nefilim misschien ook aan deze Titanen
gelijkstellen.  Maar  technisch  gezien  waren  ze  verschillende  categorieën  wezens.  Odysseus  was  in  feite
dezelfde personage als Neptunus, alias Dagon, alias Poseidon. Na de Trojaanse Oorlog deed Odysseus er tien
jaar over om naar huis – Ithaka – terug te keren. Deze terugkeer naar huis deed misschien aan Jezus denken
die op een ezel Jeruzalem binnen hobbelde.

Trojaanse helden waren geen mensen

De Trojaanse oorlog danste om helden als Agamemnon, Achilles, Zeus, Hera, Athena, Paris en Helena. Als u
deze namen in Wikipedia googelt dan ziet u dat ze zonen of dochters van goden of riviergoden waren. Soms
moet u wat verder googelen om de geslachtslijn van deze helden te identificeren. Maar aan het eind ervan
stond altijd een afgod. Paris was bijvoorbeeld een zoon van koning Priamos (Paris (mythologie), z.d.). Deze
koning Priamos werd ‘de gekochte’ genoemd (Priamus, z.d., eerste alinea). Deze titel klinkt religieus want
bij  een gekochte denken we aan Jezus die ons door Zijn kruisdood vrijkocht.  Priamos was de zoon van
Laomedon die met Strymo, de ‘dochter’ van een ‘riviergod’ getrouwd was (Laomedon, z.d., kopje Legende).
De gedachte dat de Trojaanse helden mensen voorstelden is waarschijnlijk in het begin van de Verlichting
gemeengoed geworden. Helena van Troje was zodoende een masker van Astarte en Athena. Volgens Erich
Auerbach maakten de helden van Troje ‘geen karakterontwikkeling’ door zoals in  Genesis 22 waarin de
‘binding  van  Isaak’ centraal  staat  wel  gebeurde  (Auerbach  in  een  studie  van  Klaas  Goverts  over  de
Romeinenbrief, 70B-149). De hoofdrolspelers van Homeros waren dus statische helden die alleen aan de
oppervlakte menselijke trekken hadden.

De onderwereld van Homeros

Dr. Frank de Graaff schreef dat Odysseus ‘levend’ in de ‘onderwereld’ afdaalde waar hij nota bene Achilles
zag (De Graaff, 1993, p. 88). Van alle mensen die gestorven waren zag hij uitgerekend Achilles. Feitelijk
ontmoette hij er de ‘psyche’ schim van Achilles (De Graaff, 1993, p. 88-89). Maar wat is een schim precies?
Deze zou een ‘koude adem’ zijn (De Graaff, 1993, p. 89). Met deze betekenis komen we weer in de buurt
van  de  Nachtmist  die  in  Spreuken 3:20;  19:12  en  2  Samuël 1:21  genoemd  wordt.  We  lezen  iets
merkwaardigs. Achilles die we als een held kennen, maakte een rare opmerking. Tegen Odysseus zei hij dat
we op aarde beter als een ‘dagloner’ kunnen werken dan dat we over de ‘doden’ ‘heersen’ (De Graaff, 1993,
p. 89). Achilles maakte hier duidelijk onderscheid tussen de aardse wereld en de onderwereld. Dat hij zich
met  Marxistische  zaken  als  dagloners  bezig  hield,  geeft  te  denken.  En  hoezo  zijn  er  heersers  in  de
onderwereld? Deze heersers waren imitaties van de heerschappijen in Gods hemel die in Kolossenzen 1:16,
Johannes 37:7 en Jesaja 24:21 genoemd worden. Odysseus daalde in Odyssee 11 per boot naar de Hades af
om er de overleden profeet Teiresias te raadplegen (Crane in Louden, 2011, p. 199). Dit schip leek op de
Egyptische Ark van Re waarmee doden naar de onderwereld gestuurd werden (Geru, 2003,  Spreuk 102,
afbeelding). Deze dodenschepen waren imitaties van de Ark van Noach die toevallig wel de zee trotseerde.
En dit schip van Odysseus leek op de schepen van Atlantis. Ook deed de afdaling van Odysseus aan die van
Jona in de vis denken (Jona 1:17). De profeet Teiresias komen we in de Bijbel nergens tegen. Hij was dus
ook al een Titaan, alias een demon. Zijn naam klonk als Tarsus, de plaats waar Paulus vandaan kwam en ook
als  Tarsis  en  Tartarus.  Ging  Odysseus  naar  de  Tartarus?  De  afgoden  van  Homeros  hadden  net  als  de
Scandinavische afgoden en de koningen van Atlantis menselijke trekken. Odysseus zag in de onderwereld
zijn moeder, Antikleia (Odyssee 11.141 in Louden, 2011, p. 204). Zijn eerste vraag was natuurlijk of ze wel
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echt was? Waarop ze hem antwoordde dat de ‘ziel’ na de dood als een ‘droom’ verder gaat (Odyssee 11.213
in Louden, 2011, p. 204). Dit was een raar antwoord. Ze was blijkbaar in staat om hem in het dodenrijk een
antwoord te geven terwijl ze droomde. Dus wat was nu precies haar situatie? Antikleia’s droom leek veel
meer op een “horizon”. Ook leek haar droom op de  Nachtreis van Mohammed in  Soera 17:1. In  Jeremia
29:8 en Zecharia 10:2 werd haar droom vals genoemd. Haar droom had meer weg van waarzeggerij. Haar
droom was ook een echo van  Psalm 90:5 waarin het  leven juist  als  een droom wordt afgeschilderd ten
opzichte van het aionische leven dat de heiligen straks krijgen. Antikleia was een Titanisch wezen. Tot nu toe
kwamen we geen mensen tegen in de Homerische onderwereld. Omdat ook Jezus na zijn opstanding in de
Tartarus afdaalde (Efeziërs 4:10; 1 Petrus 3:19-20) was Odysseus dus een imitatie van Jezus. Want Jezus die
net uit zijn graf was opgestaan zou niet op het idee komen om opnieuw de sheol te bezoeken. In Zijn nieuwe
lichaam kon Hij ook niet meer sterven. Wie zou Hem dit keer bovendien de dood injagen? Elke imitatie van
Jezus is de antichrist zodat we Odysseus aan de antichrist kunnen koppelen. De afdaling in de onderwereld
van de zee kwamen we in  Jona 1 en 2 tegen maar ook in  Amos 9:3 waar de onderwereld aan een berg
gekoppeld werd. De Bijbel noemt de dood een slaaptoestand. Jezus zou Lazarus uit zijn slaap opwekken
terwijl iedereen wist dat hij al dood was (Johannes 11:11-13). Van het meisje in Mattheüs 9:24 zei Hij ook
dat ze sliep, terwijl opnieuw iedereen wist dat ze dood was. Dit betekende niet dat beiden droomden. De
Bijbelse dood was een echte slaap waarin de aanwezigen zich nergens van bewust waren. Wie ontmoette
Odysseus in de onderwereld nog meer behalve uitgerekend Achilles? Mag ik raden: wellicht zag hij er de
wezens die in de Grot van Plato zaten (De Staat 7:514-520, Jowett, vert. 1892)…? Waren zij de koningen
van Atlantis?  Deze onderwereld leek wat  mij  betreft  eerder  op de Afgrond die  in  Genesis 7:11 en 8:2
genoemd werd dan op de Bijbelse Sheol. Of misschien was de mythische onderwereld een mix van de Sheol
en de Afgrond. Merill Unger schreef dat de ‘goden’ in de werken van Homeros, zowel ‘demonen’ als de
‘geesten’ van overleden mensen waren (Unger, 1998, p. 33-34).

De gnostische Sheol: het hiernamaals

Ik noem een paar kenmerken van de gnostiek. Ten eerste is dit het dualisme (Ferguson, 2003, p. 310). We
zien dit dualisme terug in de Zuilen van Hercules. Maar ook het officiële christendom is dualistisch. Men
kent het kwaad toe aan satan die weliswaar een mindere god is dan Yhwh, maar die wel over het kwaad
beschikt. Plato noemde deze lagere god de demiurg. In Jesaja 45:7 lezen we echter dat God zelf het kwaad
op ons afstuurt. In Job 1 en 2 zagen we dat satan God voor alles toestemming moest vragen. Dan is er het
dualisme van Plato waarbij ‘lichaam en ziel’ van elkaar onderscheiden werden (Ferguson, 2003, p. 310).
Waarbij Plato de ziel en geest ook nog door elkaar haalde. De ziel zit in deze gnostische visie opgesloten in
de kerker van het lichaam. Na de dood wordt de ziel eindelijk uit het lichaam bevrijd. En laten we wel
wezen: veel mensen zijn ontevreden met hun lichaam. Deze leer heeft iets van exorcisme omdat het lijkt of
de ziel uit het lichaam gedreven wordt. De geest laat men voor het gemak buiten beschouwing of men doet
net of geest en ziel ongeveer hetzelfde zijn. De Bijbel preekt in Romeinen 8:23 geen verlossing van de ziel
maar van het lichaam zelf dat van de vergankelijkheid verlost zal worden. In deze vers gaat het erom dat de
gelovigen bij de terugkeer van Jezus een geestelijk lichaam krijgen (Filippenzen 3:20-21). Dit betekent niet
dat gelovigen straks spoken worden. Geestelijke lichamen zijn wel degelijk fysiek maar hebben geest in
plaats van bloed.  Een gevolg van deze zienswijze  is  dat  lichamelijke pleziertjes  ook in de verdomhoek
terechtkomen. Te beginnen natuurlijk met… “seks”. In de gnostische Nag Hammadi geschiften vinden we
deze verknipte houding ten aanzien van ‘seks’ terug in de vorm van ascese (Ferguson, 2003, p. 311, punt 8).
Het woord gnosis heeft met kennis en inzicht te maken. Door deze kennis probeert de gnosticus een hoger
bewustzijn te verkrijgen (Ferguson, 2003, p. 310, punt 3). Deze kennis staat haaks op het geloof in Jezus. De
Bijbel heeft de Stad van God in Openbaring 21:1 als eindstadium daar waar de gnostiek iets vaags preekt
over een kosmisch bewustzijn. Ik zeg erbij dat de roeping van de Paulinische christen deze Stad van God
overstijgt. Bovendien bestaat deze Stad van God waarschijnlijk pas in de vijfde aion. De gnostiek maakt bij
mijn  weten  ook  geen  onderscheid  tussen  de  aionen,  laat  staan  de  bedelingen.  Een  andere  gnostische
misleiding leert ons dat het koninkrijk van God in ons zelf zit. De Bijbel zegt dit niet. Wat ik tenslotte in de
meeste lezingen over de gnostiek mis, is de kijk op het leven na de dood. Hiervoor moet ik de informatie
hapsnap op het internet bij elkaar plukken. Dan blijkt dat de gnostiek een hiernamaals preekt die met een
terugkeer  naar  ‘het  lichtrijk’  te  maken  heeft  (Rudolph  &  Jonas  in  Timmerbeil-Snel,  z.j.,  Par.  2.6.
ESCHATOLOGIE:  De  Hemelreis).  Dit  lichtrijk  is  een  eeuwige  kostenbesparende  led  lamp.  Deze
hemelreis naar het licht doet ons denken aan de Hemelreis van Mohammed – de Miraj-Nameh – die in Soera
17:1 genoemd wordt. Ook het Boek van Henoch gaat over zo’n reis. De gnostiek die toch al een hekel aan
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het  lichamelijk  heeft,  preekt  geen  fysieke  opstanding  uit  de  dood maar  een  vaag  concept  dat  met  een
hiernamaals of “het licht” te maken heeft. Op zijn best wordt er in de gnostiek op een vage manier over een
opstanding gekletst, maar dan altijd naast een hiernamaals. Maar wat is het nut van een opstanding uit de
dood als er een hiernamaals is? Het officiële christendom en de islam preken ook een hiernamaals en zijn dus
gnostisch. Een ander kenmerk van de gnostiek is waarschijnlijk dat letterlijke en figuurlijke waarheden in de
Bijbel in de mythe verdraaid werden. Zal ik u zeggen waardoor Atlantis ten onder ging? Omdat Bijbelse
symbolen die figuurlijk bedoeld waren letterlijk genomen werden en andersom. In  Ezechiël 32:24; 31:16
werden bomen in de onderwereld genoemd. Maar dit was figuurlijk bedoeld. In Jesaja 14:9-19; 44:23 lezen
we over een figuurlijke onderwereld. De mythe maakte er levende bomen in een levend hiernamaals van.
Volgens een andere bron begon de gnostiek op Kreta, wat voor ons bekend terrein is. Het woord gnostiek zou
met de stad Knossos te maken hebben (Bedard, 2014, par. WHERE DID THE SYMBOL OF THE TRIDENT
FIRST ORIGINATE?, alinea 7). Ik denk zelf dat de gnostiek al in Babylon begon en op Kreta een doorstart
maakte. De duo-goden van Babylon en Assyrië zoals Marduk en Tiamat of Isjtar en Tammuz wijzen mijns
inziens op gnostiek. 

Griekse Hades

De broer van Poseidon heette Hades. Hij was de zoveelste beheerder van de onderwereld (Hades, z.j.). Maar
welke onderwereld? De traditionele uitleg is deze: de Hades was het dodenrijk van de Griekse mythe waarin
de ziel na de dood voortleefde (Atsma, z.j.-b, alinea 1). Maar voor zover we gezien hebben, betroffen het
slechts zielen van Titanische wezens die hierin terechtkwamen. Deze Hades lag aan de ‘einden van de aarde’,
‘aan de verre kust’ van de ‘rivier Okeanos’ (Atsma, z.j.-b, alinea 3). De Hades lag dus net als de Egyptische
Horus aan de horizon. Precies waar Atlantis ook lag. De rivier Okeanos en de Hades resoneerden met de berg
Zafon die aan de rivier de Orontes lag.

Griekse Tartarus

Aan de beschrijving van de Griekse Tartarus valt geen touw vast te knopen. Deze was een ‘grote kuil’ onder
de aarde die in de eerste instantie los stond van de Hades en veel dieper lag (Atsma, z.j.-e). Deze Tartarus
leek op de Afgrond in Genesis 7:11 en 8:2 en op de Tehom in Genesis 1:2. In de mythe vocht Zeus tegen zijn
vader Kronos en de Titanen. Deze strijd duurde tien jaar en leek op de oorlog van Atlantis tegen Athene. En
dit niet alleen. Want de Titanen werden in de Tartarus geknikkerd (Ilias XIV.274, XV.225; Hes. Th. 851; SEG
47.1442 in Bremmer, 2008, p. 79, noot 41). Maar wie was Kronos? Volgens ene Pseudo-Eupolemus (ca. 200
BC)  was  Kronos  een  kloon  van  de  Babylonische  afgod  Bel  (Marduk)  (in  Bremmer,  2008,  p.  93).  De
Romeinse afgod Jupiter was ook een kloon van Marduk (Bultema, 1981, p. 356). En Jupiter was een kloon
van Zeus,  alias  Zafon (Matheny,  2011-a,  p.  138).  Zeus  en  Kronos  waren  dus  beide  voorstellingen van
Marduk. Volgens sommige bronnen was er ook nog een oergod die Chronos heette (Kronos, z.j.). We zouden
hem niet met de andere Kronos verwarren die de vader van Zeus was (Kronos, z.j.). Oh nee? We hebben het
hier over Titanen en dus over maskers. Marduk lag in de 3D printer waarna er ontelbare klonen van hem
gemaakt  waren.  En bij  een Tartarus  die  op de Afgrond in  Genesis 7:11 en 8:2 lijkt  en waarin griezels
schuilen, kunnen we ons Atlantis voorstellen. De Tartaros correspondeert met de christelijke hel waarin niet
zozeer Titanen maar overleden mensen terechtkomen die op aarde seksboekjes lazen.

Griekse Elysion

Tegenover de Tartaros waar muurschimmels, groenbekkikkers en ratten de dienst uit maakten, was er een
ander oord dat Elysion heette (Atsma, z.j.-a). Dit ‘Elysion’ werd ook wel de ‘Lethische Velden van Haides’
genoemd (Atsma, z.j.-a). Het woord Lethisch lijkt op Leviathan. In dit Elysion kwamen de zielen van de
helden terecht. Maar opnieuw leek het om de zielen van Titanen te gaan. Hebben Titanen überhaupt zielen?
In dit Elysion serveerden charmante feeën in korte rokjes,  koele drankjes aan eenzame kerels als ik. De
kamers waren hier een stuk duurder dan in de Tartaros en voorbehouden aan de Titanen die op aarde een
goed leven geleid hadden. Dit waren er trouwens niet veel. Dit ‘Elysion’ was een paradijselijk eiland dat in
het verre westen aan de horizon lag (Atsma, z.j.-a). Precies waar Atlantis ook lag (Elshout, 2018-nn1/nn2). In
de Griekse mythe komen we hier alleen Titanen tegen. Maar dit Elysion incarneerde in het hiernamaals van
het christendom, waarin de brave moralisten terechtkwamen. Het christelijke Elysion is een mix van een
hiernamaals en een hemel. Er komen dus bar weinig zielen in terecht en volgens de mythe alleen titanen. We
zien hier duidelijk een overeenkomst met de reïncarnatieleer. Volgens deze leer zullen mensen aan het Rad

223



van de Wedergeboorte ontsnappen, wat nooit lukt. Dit Rad van Wedergeboorte doet weer denken aan de Poel
van Bethesda die in Johannes 5 genoemd werd. Bij deze poel lagen gehandicapten die tot Sint-Juttemis op
hun genezing wachtten.

Atlantis en geiteneiland

Atlantis was als “diepte dimensie” een mix van het Elysion en de Tartaros. Aan de oppervlakte was het een
paradijselijk eiland. Maar als we beter  kijken, dan was het eiland een hel.  Atlantis kronkelde in Plato’s
verhaal net als Odysseus, als een serpent door de onder-, en bovenwereld. Tegelijk was Atlantis een update
van Troje en Scheria. In de Odyssee komen we enkele andere mysterieuze klonen van Atlantis tegen zoals
het ‘Geiten Eiland’ (Butler, 1900,  Odyssee 9; Od. 9.116-41 in Louden, 2011, p. 181). Dit was een imitatie
van de woestijn geiten die in  Jesaja 31:12 genoemd worden. Later, tijdens de Babylonische Ballingschap
noemde de profeet Daniël de harige geitenbok die tegen Perzië op zou trekken (Daniël 8:21). In  Daniël
10:20 werd hij de leider van Griekenland genoemd. Dit was Alexander de Grote maar misschien kunnen we
er ook de hemelse prins van Griekenland in Daniël 10:20 in herkennen. Theologisch gezien was deze prins
met de personage van Odysseus verbonden. Uz “Edom” betekende in het Babylonisch ‘geit’ (Spence, 1916,
p. 292). Ook Ezau was behaard als een geit (Genesis 25:25; 27:16). Edom was het land van Seïr dat naar
Ezau genoemd was (Genesis 25:30; 36:1,8,19). Behalve een land Seïr dat officieel Edom (Jordanië) heette,
waren er twee bergen in het spel die Seïr heetten, namelijk van de Horieten en de Edomieten (Matheny-a,
2011, p. 329). In  Genesis 14:6 werd de berg Seïr van de Horieten genoemd (Matheny-a, 2011, p. 329). In
Deuteronomium 2:1  werd  de  Horitische  berg  Seïr  weer  genoemd  (Matheny-a,  2011,  p.  335).  In
Deuteronomium 2:5 wordt mijns inziens de Edomitische berg Seir genoemd. In elk geval was deze berg Seïr
een andere dan die in vers 1 (Matheny, 2011-a, p. 336). Volgens Strong’s Concordance #8165 betekent Seïr
‘harig’ (in Matheny, 2011-a, p. 338). En bij harig denken we aan Ezau maar ook aan… Sasquatch… In het
‘Akkadisch’ betekent  ‘Seri’ ‘woestijn’ (Hanna-Fatuhi,  2012,  p.  208).  De  diverse  eilanden die  Odysseus
bezocht zoals Ogygia, Scheria, Geiteneiland, Aea, het eiland Thrinakia en het eiland van de Sirenen waren
thematisch gezien alle voorlopers van Atlantis. Net zoals Troje dit was. Steeds komen we de archetypische
beschrijving van een omheinde of ommuurde vesting op een berg of heuvel tegen waarbij  er tevens een
paradijselijke  tuin in het  spel  is.  Volgens  Spreuken 8:3 en 9:3 was Jeruzalem de blauwdruk voor  zulke
burchten. De mythe maakte er  later de fictieve burcht  tzafon van die op de berg tzafon in Noord-Syrië
gebouwd was. Het idee van een omheining begon al in Eden dat ook omheind was. De Stad van David in
Jeruzalem was in  feite  de  Bijbelse  blauwdruk voor  deze archetypen.  De reis  van Odysseus leek op  de
zwerftocht van de Israëlieten. De Israëlieten zwierven door de woestijn terwijl Odysseus over zee voer en
voor de afwisseling de onderwereld bezocht. De tocht van Odysseus duurde tien jaar terwijl de Israëlieten
veertig jaar onderweg waren.

Reïncarnatie versus de hel

De meeste christenen proberen door het doen van goede werken aan de hel te ontsnappen. Bij hen staat de
ontsnappingspoging aan de hel op de eerste plaats en het geloof in God op de tweede. Nogal wat van hun
goede werken hebben met anti-seks te maken. Men strijdt tegen abortus en prostitutie en doet alle moeite om
seks als  thema in  de  verdomhoek te  krijgen.  In  de  tijd  die  over  blijft,  helpt  men oude dametjes,  door
bijvoorbeeld hun tuintjes  te  harken.  Het  idee van reïncarnatie  wijkt  hier  niet  zo erg vanaf.  Volgens dit
principe proberen de religieuzen middels het doen van goede daden (alweer iets met seksuele onthouding)
aan het rad van de wedergeboorte te ontsnappen. Bij reïncarnatie denken we aan de religies in India en
China. Maar de Griekse wiskundige Pythagoras was ook een aanhanger van deze leer (Cliteur, 1997, alinea
1-2). Toch zit er in de reïncarnatieleer een adder onder het gras. Want zoals er in de gnostische Sheol alleen
Titanen terechtkwamen,  zo  sloeg  de  reïncarnatieleer  mijns  inziens  ook op  de  Titanen die  verschillende
maskers van elkaar waren. Later werd deze leer op overleden mensen toegepast. Maar ook dan klopt het niet.
Paulus  ging in  2 Korinthe 5:11 veel  verder  dan wat  religieuzen onder  een wedergeboorte  verstaan.  Hij
verklaarde dat gelovigen dankzij de opstanding van Jezus een nieuwe schepping zijn.

Christendom en het hiernamaals

Niet  alleen  Atlantis  is  een  raadsel.  Een groter  raadsel  is  het  officiële  christendom dat  ook al  met  een
hiernamaals dweept waarin de ziel verder gaat.  Alsof dit  niet erg genoeg is,  preekt het christendom een
(eeuwige) hel voor de ongelovigen. De Bijbel preekt echter een opstanding van de doden (1 Thess. 4:16;
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Handelingen 26:23;  1 Korinthe 15:22-23). Maar waarom heeft een opstanding nog zin als de ziel in een
hiernamaals verder leeft? Niet dus. Het christendom eet dus van twee walletjes, net zoals het Mammon en
Jezus aanbidt. In Spreuken 23:18 werd wel het woord hiernamaals, “acharith” genoemd. Hiermee werd niet
een leven na  de dood maar  een  leven in  de  toekomstige aionen bedoeld.  De  mythe  transformeerde  de
Bijbelse aionen tot een hiernamaals dat pas na dit leven bestond.

Odysseus en Atlantis

We zien Odysseus per schip heen en weer varen tussen onze aardse wereld en de Griekse onderwereld
waarin  ook  Ogygia  en  Scheria  bestonden.  We  hadden  eerder  gezegd  dat  Scheria  in  Odyssee boek  5
thematisch gezien identiek aan Atlantis was. Net als Atlantis had Scheria alles in overvloed en ook waren de
havens van beide eilanden omringd door cyclopische muren. De tempels op Atlantis en Scheria waren aan
Poseidon gewijd. Ook Ogygia was thematisch beschouwd identiek aan Atlantis. Kalypso van Ogygia was
een dochter van Atlas (Calypso, 2007). Atlantis, Scheria en Ogygia waren eilanden in de onderwereld waar
het leven tegen de wil van God in voort sluierde. Deze eilanden leken op de steden Henoch en Babylon die
Kaïn en Nimrod bouwden terwijl God de opdracht aan de mens gaf om zich over de aarde te verspreiden. De
legers  van  Atlantis  deden  hetzelfde  als  wat  Odysseus  deed:  ze  voeren  met  hun  schepen  vanuit  de
onderwereld van Atlantis (Tartarus) naar de kusten van de bovenwereld. Een onderwereld die met Atlantis
correspondeert en zo moeilijk te duiden is, kunnen we niet zomaar aan een geografische locatie koppelen.
Hier is meer aan de hand. Atlantis is een sidderaal en glibbert telkens weg. Als we hem aanraken, krijgen we
een schok. Ene meneer Wolf schreef in 1795 de ‘Prolegomena’. Hierin stelde hij vast dat de ‘plaatsen en
personen’ in de Homerus niet aards waren (Wolf in Wiseman, 2004, p. 120). Inderdaad waren ze niet aards.
Ze stelden een mix van de gnostische Sheol en de Tartarus voor.

Doolhof

Er bestaat zoiets als de Tragliatella Vaas die in de 19de eeuw in Italië gevonden was. Op de vaas is een
afbeelding te zien van een labyrint en een ruiter. In dit labyrint is het woord ‘Truia’ geschreven dat natuurlijk
Troje betekende (Deecke, geciteerd in Matthews, 1922, p. 158, fig. 135, Etruskische Vaas). De vaas doet me
aan de gouden wijnbeker van Babylon denken (Jeremia 51:7). In een notendop hebben we het Paard van
Troje, een labyrint en Troje bij elkaar in één afbeelding. Het labyrint hadden we al met de Minotaurus van
Knossos in verband gebracht. Dit labyrint stelde ook een mix van de gnostische Sheol en de Tartarus voor.
Het is duidelijk dat het Kreta van de Filistijnen met de mythe van Troje samenhing. Aangezien Dagon alias
Poseidon de God van Atlantis was, kunnen we stellen dat Troje de voorganger van Atlantis was. Een vaas
symboliseerde in Egypte ook de goede daden van een overledene (Hislop, z.j., hoofdstuk 4, sectie 2, alinea
10).

Troje en Babylon

De Spaans-Romeinse dichter Marcus Annaeus Lucanus leefde in de tijd van Paulus. Hij was familie van
Seneca (Marcus Annaeus Lucanus, z.d.) en dus ook van Gallio die de broer van Seneca was. Gallio dook in
Handelingen 18:12 op.  Deze Marcus Annaeus Lucanus vergeleek Troje  met  Babylon in  termen van de
expressie van de ‘macht’ van een beschaving (Scheil, 2016, p. 22). Zeus was de Griekse kloon van Baäl-
Tzafon (Matheny 2011-a,  p.  138).  Het  Troje  Epos  is  net  als  het  Atlantis  epos  een  verlengstuk  van  de
Ugaritische Baäl en Anat Cyclus. In deze Cyclus vocht de hemelgod Baäl tegen de zeegod Yam (Theology
Website, z.j.).  Hier hebben we Atlantis in een notendop. Ook werd de Filistijnse afgod Dagon aan Baäl
toegevoegd. Hij werd zelfs de vader van Baäl. Hoeveel meer Atlantis willen we nog hebben? Troje was een
ommuurde stad of misschien alleen een ommuurd paleis. In de Ugaritische Baäl en Anat Cyclus lezen we dat
de afgod Baäl Tzafon een paleis op de Tzafon berg wilde bouwen. Uiteraard is het discutabel welke berg dit
was. Maar volgens de traditie was dit de Jebel Aqra in Syrië. Laten we daarover geen ruzie maken. Wat ik nu
wil benadrukken is dat deze berg Tzafon de blauwdruk voor Troje was. Bij de Turkse stad Hisarlik ligt een
heuvel die kunstmatig is opgehoogd, waarschijnlijk om de toeristen een illusie aan te smeren. De Baäl mythe
werd wellicht op deze heuvel geprojecteerd. Mogelijk was er in een grijs verleden een lokale of regionale
stammenstrijd met de Hettieten. Deze strijd werd dan uitvergroot en met de Baäl mythe  gemixt. Er was in
elk geval geen Griekse stad in het verleden waar een Trojaanse Oorlog uitgevochten was. Hiervoor was
Griekenland simpelweg te onbelangrijk op het vroege Bijbelse toneel. De afgoden van Kanaän (Fenicië)
kwamen wellicht via Cyrus in Griekenland terecht (Powell in Louden, 2011, p. 318). In de  Odyssee werd
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handel tussen de Feniciërs en Griekenland genoemd (Dougherty in Louden, 2011, p. 319). Mogelijk was er
ook iets van de val van Jericho in Jozua 6 in het Troje epos verstopt. De val van Babylon wordt met de val
van Jericho vergeleken (Openbaring 14:8; 18:2). Jericho werd door vuur verbrand (Jozua 6:29) en Eindtijd
Babylon ook (Openbaring 18:8,9, 18). Uiteindelijk was de Jebel Aqra op zijn beurt een inversie van Babylon
dat in Jeremia 51:25 een berg genoemd werd. Babylon was een figuurlijke berg maar Baäl Tzafon maakte er
in zijn imitatie een letterlijke berg van waar het eerste mensenpaar Anat (Athena) en Baäl Tzafon (Zeus) in
een mooi paleis met een gouden wc en gouden wc papier woonden (Elshout, 2018-mm1/mm2). Deze illusie
kreeg in de Verlichting een extra impuls toen de Griekse afgoden menselijke maskers kregen en Helena van
Troje als een charmante vrouw werd voorgesteld. De oorlog tegen Griekenland en Troje had eerder te maken
met de overdracht van de Kanaänitische godenwereld op de Griekse werkelijkheid. De Grieken waren op het
westen georiënteerd en Troje was op het oosten gericht (Snider, 1883, p. 184). In de Griekse wereld werd dit
principe met ‘Occident versus Orient’ aangeduid (Snider, 1883, p. 184). Paris kwam vanuit het oosten en
vocht tegen het westen terwijl Agamemnon vanuit het westen tegen het oosten vocht (Snider, 1883, p. 188).
De oorlog tegen Atlantis  was dus een clash tussen oost  en west.  Paris  leek op Jezus die straks als  een
bliksemflits van oost naar west knalt (Mattheüs 24:27). Paris was zodoende een imitatie van Christus en
daarmee het zoveelste masker van de antichrist.

Troje en Asgard

Volgens  de  overlevering  waren  de  overlevenden van  de  Trojaanse  Oorlog  massaal  naar  Scandinavië  af
gereisd. Deze migranten waren bovendien bovennatuurlijke wezens die Aesir genoemd werden (Rösli, z.d.).
Aesir  klinkt  erg  als  Assur,  de  stamvader  van  Assyrië  die  in  Genesis 10:11  genoemd  werd.  Het
Scandinavische heldenboek dat  Edda heet,  klinkt  als  Edom net  zoals Odin als  Edom klinkt.  Edda heeft
dezelfde beginletters als Adlantis. Maar waarom migreerden de Aesir naar Scandinavië en niet naar Holland
dat veel leuker is. Deze Aesir bouwden een hemels kasteel met muren dat ze Asgard noemden. Asgard was
naar het model van Troje gebouwd (Rösli, z.d.). Troje en Asgard waren dus niet zomaar steden in de Griekse
oudheid  die  voor  rumoer  zorgden.  Er  zat  een  principe  achter  dat  we  in  de  Kanaänitische  mythe  ook
tegenkomen: een stormgod bouwde een paleis op de berg Cassius (Elshout, L. [knakker], 2018-gg, 15:42). In
plaats van dat deze stormgod een basisinkomen voor de werklozen instelde, maakte hij ruzie met de hele
wereld  en  vooral  met  de  monsters  die  in  zee  leefden  zoals  Yam  en  Poseidon.  Het  principe  van  een
metaforische berg was in Babylon uitgedokterd en op de berg Tzafon verder uitgewerkt. Het was Isjtar die
Gilgamesh een ‘strijdwagen gemaakt van goud en lapis lazulli’ en een paleis van ‘geurende dennen’ beloofde
(Gilgamesh VI.i in Louden, 2011, p. 131). De lapis lazulli was afkomstig van de bergen. De prototype berg
bestond dus al voordat de berg Tzafon deze rol vervulde. Opnieuw kijken we naar Babylon dat in Jeremia
51:25 een berg genoemd werd. En we kijken naar Jeruzalem met de centrale Tempelberg. Zoals de mensheid
na de Vloed de opdracht kreeg om zich over de aarde te verspreiden (Genesis 9:1) zo deden de afgoden van
de mythe hetzelfde. Het paleis van Baäl Tzafon werd her en der gekloond tot de Olympus, Troje en Asgard.
Ook volgens Dr. Lukas Rösli was Asgard gespiegeld van Troje:

Two principles  –  the  mirroring  of  known topographies  and their  dynamic  transformation  through  
adaptation to new narratives – are deployed to particularly good effect. Mirroring involves picking up a
topographical  structure  introduced previously  in  the  Prose  Edda  and adapting  it  to  a  new spatial  
narrative (Rösli, z.d., paragraph mirroring spaces).

Is dit niet hetzelfde principe als wat we de hele tijd in dit boek terugzien? Namelijk dat Atlantis in tijd en
plaats gespiegeld was van zowel Eindtijd Babylon als Eindtijd Jeruzalem of zelfs ook van Eindtijd Athene.
De vraag resteert hoe Homerus aan de symbolen van Eindtijd Babylon kwam? In Deuteronomium 28:49 was
al aan Mozes voorzegd dat in de verre toekomst een ver volk de Israëlieten aan zou vallen. Was dit het
Griekse leger van de Eindtijd onder aanvoering van een tweede Alexander (Daniël 7:6, Openbaring 13:2)?
Hier kunnen we alles van maken inclusief een aanval van Nazi Duitsland. Maar Satan in de gedaante van
Baäl Tzafon was slim genoeg om er een herleefd Babylon in te herkennen dat met apocalyptische proporties
tegen Israël  tekeer  ging.  Tussen de Exodus en de inname van Jericho lag het  moment  waarop volgens
Rechters 5:4 de Israëlieten Seïr verlieten. Wat Seïr in dit geval is, is me niet duidelijk. Waarschijnlijk ging
het om Edom. In vers 5 wordt namelijk de berg Sinaï genoemd maar ik denk dat dit een terugblik was. Waar
het mij nu om gaat is dat het vertrek uit Seïr met een grote aardbeving gepaard ging (Rechters 5:4). Deze
aardbeving  kunnen we aan  Troje,  Atlantis  en  Poseidon koppelen.  De  echte  aardbeving  volgt  pas  in  de
Eindtijd  (Jeremia 50:46;  Openbaring 16:18).  De  apocalyptische  symbolen  waren  waarschijnlijk  al
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voorhanden  toen  Homerus  zijn  Odyssee  schreef.  Ook  Walter  Whiter  schreef  dat  Troje  en  Asgard
denkbeeldige paleizen op bergtoppen waren (Whiter,  1825, p. 368). Deze denkbeeldige burchten werden
steeds aangevuld met andere Bijbelse symbolen zoals Jericho, Sodom, Ninivé en de aardbeving in Rechters
5:4. Tenslotte wijs ik u op een artikel van ene H.B. Stubbs dat in 1959 in het tijdschrift Folklore stond met als
titel Troy, Asgard and Armageddon (Stubbs, 1959). We mogen niet uitsluiten dat satan zijn eigen plan voor
de toekomst uitstippelde dat bij een eiland Atlantis eindigde.

Troje als Eindtijd Jeruzalem

Wie Homerus was en of hij echt bestond blijft een vraagteken. Zijn Troje epos was vast en zeker na de bouw
van koning Salomo’s tempel geschreven.  Troje kon terug verwijzen naar de ommuurde Stad van David
waaraan koning Salomo later een tempel toevoegde. Jeruzalem kon volgens Psalm 2:6 en 48:2 heel goed een
archetypisch beeld van een burcht met een hemels paleis op een berg Zion zijn geweest. In Spreuken 18:10
werd  God  zelf  een  toren  genoemd.  Zowel  Babylon  dat  in  Jeremia 51:25  een  berg  genoemd werd  als
mythische bergen als Troje en Asgard waren wellicht geïnspireerd door de Stad van David (Elshout, 2019-b).
Nebuchanedzar wilde met zijn uitbouw van Babylon vast en zeker koning Salomo’s Jeruzalem overtreffen.
Zoals Amerika met Hollywood films de werkelijkheid overtrof, zo probeerde de mythe middels Troje en
Atlantis het Jeruzalem van koning Salomo te overtreffen. Met Babylon versus Jeruzalem keren we ook terug
naar het dualisme dat Atlantis kenmerkte. 

Adieu Odysseus

Troje, Atlantis, Asgard en het paleis van Baäl Tzafon hadden muren met poorten. Uiteraard want zonder die
poorten moesten de koningen over de muur klimmen als ze boodschappen wilden doen. Aangezien ze nogal
veel wijn dronken was dit een gevaarlijke onderneming. In  Jesaja 38:10 lezen we dat het dodenrijk ook
poorten had die we met de Zuilen van Hercules kunnen vergelijken. In Jesaja 38:10 is dit echter figuurlijk
bedoeld terwijl de mythe er een levende onderwereld van maakte. In Amos 9:3 werden de onderwereld van
de zee en de Karmel berg van Elia met elkaar verbonden. De mythe hutselde ze door elkaar. Troje was de
Griekse  kloon van  de  Berg  Tzafon waarop Baäl  Tzafon een  denkbeeldig  paleis  gebouwd had.  Sodom,
Ninivé, Jericho en Babylon werden in de Griekse mythe geplakt om er een eigen geschiedenis van te maken.
Babylon werd immers metaforisch voorgesteld als een berg (Jeremia 51:25). De acteurs van Troje waren
echter geen menselijke wezens. Dus wie was Odysseus? Odysseus en Kalypso waren titanen en “incarnaties”
van  de  gnostische  Sheol.  Tzvi  Abusch  schreef  iets  vergelijkbaars.  Volgens  hem  zouden  Gilgamesj  en
Odysseus met de ‘Dood’ trouwen als ze met respectievelijk Isjtar en Kalypso trouwden (Abusch in Louden,
2011,  p.  132).  Isjtar  en  Kalypso  waren  dus  dezelfde  wezens.  Maar  Odysseus  en  Gilgamesj  waren  ook
dezelfde wezens en zelf voorstellingen van de dood. Dit lijkt op het Bijbelse principe van de Israëlieten die
de Wet van Mozes probeerden te onderhouden. De Wet leidde echter tot de dood terwijl de geest leven geeft
(2 Korinthe 3:6). De Wet van Mozes was immers een spiegel die de Israëlieten voorhield dat ze onvolmaakt
waren. Op Ogygia groeiden populieren (Od. 5.64, 10.510 in Louden, 2011, p. 132). Maar in de Bijbelse
onderwereld groeien geen populieren. In Ezechiël 31:16, 18 lezen we over bomen in de Sheol. Maar hier was
het figuurlijk bedoeld. In  Ezechiël 32:18, 24 vinden we hele volksstammen die zich in de Sheol hebben
verzameld, inclusief Elam (Iran). Ook hier gaat het om beeldspraak. Andere verzen waarin het leven in de
Sheol  figuurlijk  wordt  voorgesteld zijn  Genesis 37:35,  Jesaja 14:9;  44:23,  Psalm 63:9;  139:8,  Ezechiël
26:20; 31:14, 16, 18. Bruce Louden vergeleek de grot van Kalypso op Ogygia (Odyssee 1 en 5) met de Grot
van Plato in De Staat, boek 7 (Louden, 2011, p. 132). In deze grotten zaten Titanische wezens terwijl de grot
van Jezus na diens opstanding leeg was (Johannes 20). Kalypso wilde Odysseus aanvankelijk niet vrijlaten
zodat de laatste een gevangene op het eiland Ogygia was. Zo liet Farao de Israëlieten ook niet gaan (Exodus
4:21). De merkwaardige wisselwerking in de Odyssee tussen Ogygia en de onderwereld drijft op een ‘genre
van mythe’ waarin een man met een ‘godin van de Dood’ wil trouwen (Louden, 2011, p. 317). Ogygia leek in
veel  opzichten op de ‘baarmoeder’ van Kalypso (Louden,  2011,  p.  127).  Het  vertrek van Odysseus van
Ogygia had iets van een ‘geboorte’ (Louden, 2011, p. 127). Of moeten we zeggen, van een opstanding uit de
dood, zoals bij Jezus? Inderdaad leek het of Odysseus in Plato’s Grot zat die tevens op een baarmoeder leek.

Helena van Troje

In Odyssee 14 lezen we hoe Helena van Troje drugs in een wijnbeker deed (Butler, 1900, Odyssee 14). Deze
gouden wijnbeker is Babylon dat de hele wereld dronken maakt (Jeremia 51:7). De rode wijn leek op de
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kleur van het orichalcum van Atlantis. En er was nog iemand die uit een gifbeker moest drinken: Socrates.
Was hij wel een mens of ook een Titaan? In boek 12 van de Odyssee bond Odysseus zich aan de mast van het
schip vast. Dit deed hij om het gezang van de “sirenen” op het zoveelste onderwereldse eiland te weerstaan.
Zo werd de Turkse stad Myra met deze sirenen in verband gebracht (Van den Berg, z.j-h). Myra was tevens
de stad waar Sinterklaas vandaan kwam. En Paulus was er in Handelingen 27:5. Vanuit Myra nam hij een
schip naar Rome. Ook zonder sirenen liep het niet goed af. Vanaf Kreta kwam het schip in een storm terecht
waarna het bij Malta strandde.  

Eiland Aea

In Odyssee 12 wordt een eiland genoemd dat Aea heette (Butler, 1900). Dit eiland had met de zonsopgang en
zonsondergang te maken (alinea 1), ofwel met Tzafon van Babylon tot Atlantis. In de tweede alinea werd
opnieuw de ‘Dageraad genoemd’. In alinea 4 werd de zonsondergang genoemd. In alinea 5 lezen we over de
sirenen. In alinea 6 werden de zwervende rotsen ‘zwervers’ genoemd. In alinea 7 vanaf regel 73 gaat het
opeens om twee rotsen die uiteraard aan de Monte Hecho en Gibraltar deden denken. In de naam Gibraltar
duiken de letters “lta” van Atlas op. Eén van de rotsen was in een ‘donkere wolk’ gehuld. Bovenin was een
‘grot’ die op het ‘westen’ uitkeek (alinea 7, vanaf regel 73). In alinea 8 en 9 worden Scylla en Charybdis
genoemd. In alinea 12 vanaf regel 127 werd de ‘zonnegod’ genoemd. In alinea 13 vanaf regel 142 wordt de
godin Circe genoemd die net als Helena een voorloper van Athena was. Van regel 260 tot 277 wordt het
‘eiland van de zonnegod’ genoemd dat voorbij  de ‘zwervende rotsen’ lag. In deze passage werd ook de
profeet Teiresias genoemd. Ziehier Atlantis dat aan de horizon in de onderwereld lag. Van regel 312 tot 320
wordt het ‘kind van de morgen’ genoemd. In de Atlantis mythe was hij Atlas. Over hem lezen we in Jesaja
14:12. Hij was een imitatie van de echte Zoon van de Dageraad die Jezus Christus is. Van regel 339 tot 352
wordt een ‘woestijneiland’ genoemd. Atlantis zullen we in de woestijn zoeken en niet in zee.

Faiaken

Er  is  nog één mysterie  uit  de  Odyssee niet  opgelost.  In  boek 15 van de  Odyssee worden de  Feniciërs
genoemd die we kennen als de Kanaänieten (Butler, 1900, Odyssee 15). In hoofdstuk 15 wordt ook ‘Argo’
genoemd dat een verwijzing naar de Argonauten was. En er wordt een oord genoemd dat Colchis heette. Wat
mij betreft was dit ook weer de zoveelste voorstelling van de onderwereld. Ten onrechte werd Colchis met
Georgië in verband gebracht. Dan worden in de boeken 6 en 13 van de Odyssee de Faiaken genoemd (Butler,
1900, Odyssee 13). In boek 5 van de Odyssee werden ze duidelijk de inwoners van het land Scheria genoemd
(Butler, 1900, Odyssee 5). We hadden al vastgesteld dat Scheria thematisch gezien identiek was aan Atlantis.
Wie waren de Faiaken? Mijn suggestie is dat zij de Filistijnen van Kreta waren. De stad Phaistos op Kreta
was  misschien  hun  thuisbasis.  De  Filistijnen  waren  mogelijk  reuzen  (Louden,  2011,  p.  183).  De
hoofdrolspelers in de Ilias en Odyssee hadden geen aardse moeders terwijl de nefilim dit oorspronkelijk wel
hadden  (Genesis 6).  Maar  thematisch  gezien  konden  de  Filistijnse  nefilim  reuzen  een  blauwdruk  voor
Odysseus en de Faiaken zijn geweest. De berg Seïr en Kreta waren beide blauwdrukken voor het eiland
Scheria (Elshout, 2018-x; Elshout [knakker], 2018-y, 10:57).

Koning Jason

Odysseus versloeg in Odyssee 13, 22 en 23 (Louden, 2011, p. 297) zijn vijanden en bleef onder hun bloed
achter. Deze passage kon een echo van Exodus 32:28 zijn waarin drieduizend man in de pan gehakt werd
vanwege het maken van een gouden kalf. Maar we herkennen er ook Jezus in die in de Eindtijd met bloed
besmeurd uit Edom komt (Jesaja 63). In Jesaja 63:3-6 lezen we dat de kleren van Jezus met bloed besmeerd
zijn omdat Hij in Edom in Zijn eentje tegen de vijandelijke legers vecht. In de Argonautenmythe komen we
de namen Jason en Pelias tegen. De naam Pelias kon zomaar een imitatie van de naam Pella zijn, een stad in
Jordanië waar de Joden van de Eindtijd hun toevlucht zoeken. In Grieks Macedonia is ook een stad die Pella
heet en waar Alexander de Grote vandaan kwam. De godin Circe kwam zowel in de Argonauten mythe als in
Odyssee 12  voor.  Circe  was  de  voorloper  van  Helena  van  Troje  waarmee  Homeros  een  slag  naar  de
Argonauten mythe maakte. Deze namen resoneren met die van Paulus en Jason die we in Handelingen 17
tegenkomen. De naam van de profeet Teiresias klonk als Tarsus. De omzwervingen van de Argonauten leken
op de reizen van Paulus met dit verschil dat het hoofdkwartier Antiochië naar Colchis gespiegeld was. Jason
en Pelias warende hoofdrolspelers in de Argonauten mythe. Jason was de zoon van een koning terwijl Pelias
de halfbroer van deze koning was (Argonauten, z.d.). Pelias was dus een oom van Jason, ware het niet dat ze
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maskers van demonische wezens waren. Pelias kreeg een visioen over een vreemdeling die bij nader inzien
Jason was (Argonauten, z.d.) zoals Paulus een visioen van de Wetteloze kreeg (2 Thessalonicenzen 2:8).
Jason droeg een ‘luipaardhuid’ en eiste de troon op. In Daniël 7:6 en Openbaring 13:2 werd een luipaardin
genoemd die naar het Griekse Wereldrijk van de Eindtijd verwees. Jason was in dat geval de koning die in
Jesaja 57:9 genoemd werd en niemand minder dan de antichrist (Bultema, 1981, p. 564). De voorganger van
de antichrist was Alexander de Grote die de aanvoerder van het Grieks-Macedonische Rijk was. Alexander
was in Pellas geboren, een naam die als Pelias klonk. De Argonauten staken over naar Colchis terwijl Paulus
naar Macedonië overstak.  Het kan best zijn dat satan met de mythe zijn eigen lijn uitzette die God in de
Bijbel met aardse namen condenseerde. Of de pythongeest in Handelingen 16:16 kon inderdaad een stuk in
de toekomst kijken en maakte alvast een mythe van de reizen van Paulus. De Atlantische onderwereld van
Homeros was een ongrijpbare mix van een hiernamaals en de Tartaros (Elshout, 2018-nn1/nn2). Troje was
een mix van Eindtijd Babylon en Jeruzalem. De slag die gemaakt wordt van een berg naar de onderwereld
komen we in de mythe telkens weer tegen. In Amos 9:3,6 lezen we ook zoiets. Jason was de Griekse naam
voor Jozua. In hoeverre er reflecties van de intocht in Kanaän in de Gulden Vlies mythe zitten kan ik zo niet
zeggen. De Argonauten mythe werd ook in Homeros’ Odyssee, boek 12 vermeld. Atlantis dat in zee zonk
was een voorstelling van het evangelie dat met Paulus naar de zee der natiën afreisde (Elshout, 2019-n). 

Dualisme

In het Troje Epos kon ik minder nadrukkelijk het dualisme ontdekken dat in het Atlantis verhaal verscholen
zit.  Maar  het  heen en weer  gereis  van Odysseus tussen de aardse wereld en de onderwereld maakt  het
Trojaanse epos wel degelijk dualistisch. Daarbij leek Troje op zowel Babylon als Jeruzalem wat ook weer
dualistisch is. Geen wonder dat we Troje niet vinden konden. 
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Jeremia

Hij was de grote profeet die na Jesaja kwam. Net als het boek Jesaja is ook zijn boek categorisch ingedeeld.
In  Jeremia 16:2 staat  dat  hij  erg eenzaam was.  Hij  had geen familie en ook geen vrouw en zelfs geen
vrienden. Hij mocht van God geen vrouw en kinderen hebben (Jeremia 16:1-9). Ook het volk vertrapte hem.
Dan bleef er niet veel over. Vanuit deze eenzame positie schreef hij ook de Klaagliederen. We mogen best
wel  stilstaan  bij  zijn  eenzaamheid.  Iedereen  die  net  als  ik  kennismaakte  met  eenzaamheid,  weet  hoe
gruwelijk indringend dit kan zijn. Zeker als je ook nog de tijdsgeest tegen je hebt waarin alleen geld telt. En
wat een verschil met Jesaja die door zijn vrouw gesteund werd. Orthodoxe gelovigen maken hier misschien
uit op dat Jeremia erg vroom was en geen tijd aan een vrouw wilde besteden ten gunste van zijn bediening.
Maar misschien lag het veel eenvoudiger en had hij (net als Jezus) een lelijke kop waar geen vrouw op af
kwam. In Jeremia 2:15 lezen we dat de noordelijke staat Israël een prooi van Assyrië en Egypte geworden
was. De tien stammen van Israël waren weggevoerd. Ze deden aan de oorlog denken die Atlantis van Athene
verloor waarna de Atlantiërs slaven werden. Maar het kon altijd erger, namelijk het lot dat Juda te wachten
stond. Juda zocht zijn heil bij afgoden die op heuvels vereerd werden (Jeremia 3:23 in De Koning, 2014-a, p.
59-60). Dit was pure astrologie waarbij de sterren geraadpleegd werden (Jeremia 8:2). Hetzelfde gebeurt in
onze  tijd.  Astrologie  is  geen  grappig  tijdverdrijf,  ook  niet  als  ze  in  een  speelse  vorm  opduikt  in  TV
magazines en andere tijdschriften. Deze astrologie ging van kwaad tot erger. De inwoners van Juda offerden
namelijk hun kinderen aan Baäl-Moloch (Jeremia 7:31; 32:35). Dit gebeurde in het Ben Hinnomdal dat later
Gehenna heette en dat in onze tijd foutief de hel genoemd wordt. Het was Manasse, de zoon van Hizkia die
zijn kinderen middels een brandoffer (2 Kronieken 33:6) aan Moloch geofferd had (Jeremia 15:4). Alleen een
demonisch bezeten geest kon zoiets verzinnen. Ja, we zijn er nog niet met de gruwelen want zelfs de botten
van dode Israëlieten werden opgegraven en voor de hemellichamen tentoongespreid (Jeremia 8:1-2). We
kwamen deze Moloch al eerder tegen. Hij was een demonisch wezen en niets anders dan een variant van
Baäl  (Jeremia 32:35).  Zijn  oorsprong lag  in  Babylon.  Maar  in  Kanaän en  Juda  had  hij  er  een  nieuwe
dimensie bij gekregen, namelijk die van een kindermoordenaar. Het was natuurlijk ook weer een poging van
satan om de bloedlijn naar de Messias te verstoren. Kindermoord (en pedofilie?) is een ander kenmerk van
religie. In Jeremia 3:1-5 werd Juda een trouweloze vrouw genoemd die erger had gezondigd dan Israël (3:6-
11). Mogelijk had het ermee te maken dat Jeremia zelf niet mocht trouwen van God. Het pleitte voor de God
van Israël dat Hij deze moorddadigheid zo serieus nam dat Hij Juda net als Israël zwaar ging straffen. De
Joden waren niet door het rode stoplicht gewandeld en ook hadden ze geen appels uit de tuin van de buren
gejat. Ze hadden zich schuldig gemaakt aan gruwelijke misdaden die zelfs in Babylon niet plaatsvonden.
God strafte de Joden door hen naar de bakermat van hun afgoderij te sturen, namelijk Babylon. Ook Atlantis
werd zwaar gestraft door Zeus. Het heidense eiland werd gestraft vanwege afgoderij. Kon het nog krommer?
En Atlantis zakte weg in de onderwereld, daar waar Juda naar Babel afgevoerd werd.  

Heer van het Noorden

Laten we niet vergeten dat Plato in zijn Atlantis epos vier werelddelen noemde: Europa en Azië (Kritias 108),
Libië-Afrika (Kritias 108), Saïs (Timaeus 21) en Amerika (Timeaus 25). Waar brengt ons dit? De Baäl-Zafon
in  Exodus 14:2 was een verwijzing naar de Heer van het Noorden. In  Daniël 11:40 en  Jeremia 1:14-15
komen we hem eindelijk tegen. Maar wie was hij? In een studie op de website van “Oude Sporen” las ik een
plausibele  verklaring hierover:  deze Heer was in feite een Heer  uit  het  ‘oosten’ die  vanuit  het  noorden
Jeruzalem binnen viel  (Elshout,  2018-f;  De Koning,  2014-a,  p.  28).  Een hemelsbrede aanval  vanuit  het
oosten  is  onmogelijk  omdat  de  woestijn  tussen  Jeruzalem  en  het  oosten  onbegaanbaar  is  (Elshout
[phtaloblauw],  2018-c,  reactie  4  mei  2018,  19:54;  Elshout,  2018-f).  En dus  zullen  deze  legers  via  een
omweg, vanuit het noorden Jeruzalem binnen vallen (De Koning, 2014-a, p. 28). Ook Klaas Goverts schreef
dat de Heer van het Noorden uit het oosten kwam (Bijlage C). Klaas Goverts schreef ooit een Bijbelstudie
over Jeremia. Deze had ik ooit in Word ontvangen. Dit was in de begintijd van het internet. Voor zover ik
weet is de studie nu in boekvorm gereed.  Jeremia is nummer 32 op de boekenlijst van Klaas Goverts. De
Heer van het Noorden kwam ook volgens Klaas Goverts uit het Oosten (Elshout, 2018-f/g). Namelijk uit
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Assyrië en Babylon (Goverts, z.d., commentaar op Jeremia 1:13-15, Bijlage C). We denken weer aan Tzafon
(Sfinx) dat ‘noorden’, betekent. In Jeremia 46:10 lezen we eveneens de verrassende conclusie dat Babylon in
het noorden aan de Eufraat lag, wat geografisch gezien vanaf Jeruzalem uiteraard niet kan kloppen, maar
theologisch zeker wel. Klaas Goverts koppelde Tzafon ook aan de woorden ‘Middernacht’ en ‘verbergen’
(Goverts, commentaar op  Jeremia 1:13-15, Bijlage C). Strikt genomen klopt dit niet helemaal. Een ander
woord dat op Tzafon lijkt is Tsafun dat ‘verborgen’ of ‘geheim’ betekent  (Schneider, z.d., alinea 1). Tsafun is
onderdeel van het Seder ritueel waarbij rond middernacht de matze gegeten wordt.  Of de matze nu voor,
tijdens  of  na  middernacht  gegeten  wordt  maakt  niet  zoveel  uit.  Het  moment  voelt  ‘als  middernacht’
(Schneider,  z.d.,  alinea  3).  Tijdens  dit  Seder  feest  wordt  de  Exodus  uit  Egypte  herdacht  die  ook  rond
middernacht  plaatsvond  (Exodus 11:4).  De  betekenissen  van  Tzaphon  en  Tsafun  als  “noorden”  en
“middernacht”  zijn  in  sommige gevallen redelijk  inwisselbaar  (Elshout,  2018-ii1;  Elshout,  2018-ii2).  In
Jeremia 1:13 lezen we over het aangezicht uit het Noorden, de poorten die zich openden en een kokende
ketel. Deze kokende ketel was Jeruzalem (Goverts, z.d., commentaar op Jeremia 1:13, Bijlage C). Volgens
André Neher zijn de vermommingen van middernacht talrijk. Ze hebben alle met de duisternis te maken
(Neher  in  Goverts,  z.d.,  commentaar  op  Jeremia 1:13-15,  Bijlage  C).  Al  deze  maskers  kennen  we  als
demonen en  de  Griekse  Titanen.  Middernacht  is  het  ‘vijfentwintigste  uur’ waarin  Jeremia  terechtkwam
(Goverts,  commentaar op  Jeremia 1:15,  Bijlage C). Dit vijfentwintigste uur is het ‘Grens-uur’ (Goverts,
commentaar op Jeremia 1:13-15, Bijlage C). Klaas Goverts schrijft: ‘De schaduw van middernacht (twaalf
uur ‘s nachts) verduistert de nacht met haar twee luiken’ (Goverts, z.d., commentaar op  Jeremia 1:13-15,
Bijlage C). En: ‘Middernacht is het uur van het vacuüm, de tragische aarzeling tussen verleden en toekomst’
(Goverts,  commentaar  op  Jeremia 1:13-15,  Bijlage C).  Dit  ‘grensuur’ lijkt  op de overgang tussen twee
aionen. Jeremia zat er middenin toen zijn volk naar Babel werd weggevoerd. Dit grensuur met zijn twee
luiken is Atlantis met de beide Zuilen van Hercules. Ze symboliseerden het verleden en de toekomst. Het
noorden heeft  een ‘dubbele betekenis’ en duidt  een ‘plaats’ en ‘tijd’ aan (Goverts,  z.d.,  commentaar op
Jeremia 1:13-15,  Bijlage  C).  Volgens  Mattheüs 25  komt  Jezus  rond  middernacht  voor  Zijn  volk  terug
(Mattheüs 25 in Goverts,  z.d.,  commentaar op  Jeremia 1:13-15,  Bijlage C).  Zijn volk is  Israël  want  de
ecclesia is dan al weggerukt. In  Exodus 12:29 sloeg God om middernacht alle eerstgeborenen in Egypte.
Middernacht is Bijbels gezien dus een goddelijk moment. In zowel de boeken Jeremia als  Ezechiël wordt
middernacht vaak genoemd. Het ‘oosten is de plaats van de zonsopgang’, het zuiden is de ‘middag’ en het
westen is ‘de plaats van zonsondergang’ (Goverts, z.d., commentaar op Jeremia 1:13-15, Bijlage C). Zoals
gezegd werden zonsopgang en zonsondergang in de Psalmen 50:2 en 92:2 genoemd. In Psalm 50:2 lezen we
dat Jeruzalem het perspectief was. Klaas Goverts schreef niet welke locaties het noorden, zuiden, oosten en
westen waren. Eén ding is duidelijk: deze windstreken waren vanuit het perspectief van Jeruzalem gerekend.
Babylon ligt ten oosten van Jeruzalem en valt in onze beschouwing dus samen met de noordelijke dimensie
van Tzafon die Babylon is (Elshout, 2018-f;  Jeremia 46:10). In  Zacharia 5:11 werd Eindtijd Babylon een
huis aan de Eufraat genoemd. Babylon is dus het Huis van de Rijzende Zon. David Baron noemde Babylon
het ‘Land van de Rijzende Zon’ (Psalm 50:1; 113:3, Maleachi 1:11 in Baron, 1918, p. 238).
 Het westen kan uiteraard van alles zijn inclusief Paramaribo. Maar er is niets op tegen om van het westen de
horizon voorbij  Gibraltar  te  maken waar  Plato Atlantis  plaatste.  Het  Egyptische  Dodenboek plaatste  de
onderwereld aan deze horizon in het westen met Osiris als de ultieme leider van deze onderwereld (Geru
2003, spreuken 11, 18, 79, 117, 127, 137a). Het zuiden kon ook van alles zijn inclusief de Falkland Eilanden.
Sheba werd in Mattheüs 12:41 wel het zuiden genoemd waar de beroemde koningin vandaan kwam. Maar in
verband met Tzafon en Atlantis is er niets op tegen om Caïro het zuiden te noemen omdat we hier de Sfinx,
alias Baäl Tzafon tegenkomen (Elshout, [phtaloblauw], 2018-c, reactie: 4 mei 2018, 19:44; Elshout, 2018-f;
Elshout [phtaloblauw], 2018-k, 19:52). Hij werd in  Exodus 14:1-2 genoemd. Volgens Klaas Goverts is het
zuiden het middaguur (Bijlage C). Koning Salomon verwees ook naar de bouw van de piramiden die hij in
Prediker 4:1 de boze werken onder de middagzon noemde. We kunnen deze locatie in dat geval aan het
middaguur en het heetst van de dag koppelen. Jeremia was in meerdere opzichten een balling. Hij maakte de
wegvoering van zijn volk naar Babel mee en bleef na afloop eenzaam over (Goverts, z.d., commentaar op
Jeremia 1:13-15, Bijlage C). Over zijn Robinson Crusoë-achtige eenzaamheid lezen we in de Klaagliederen
die door Jeremia geschreven waren. De Heer van het Noorden die uit het oosten kwam, was Nebuchanedzar
en in ruime zin de komende antichrist van de Eindtijd. In Jeremia 4:16 en 5:15 lezen we over een machtig
leger dat van ver kwam. We kwamen deze belegeraars ook al tegen in Deuteronomium 28:49-52. Thematisch
gezien waren dit de legers van Atlantis. Dit volk dat van ver kwam, zou dood en verderf brengen (Jeremia
5:16). Er viel niet mee te onderhandelen. Jeremia was ‘de profeet van de tijd’ (Goverts, z.d., commentaar op
Jeremia 1:13-15,  Bijlage  C).  De  tijd  waarover  hij  profeteerde  was  de  tijd  van  herstel  (Goverts,  z.d.,
commentaar op Jeremia 1:13-15, Bijlage C). Het middernacht van Jeremia doet ook denken aan Jesaja 21:11
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“Wachter, wat is er van de nacht?” Goliath stapte ook naar voren vanuit dit niemandsland (1 Samuël 17:4).
Hij was een type van de komende antichrist. David had nog vier stenen over die net als het grensuur de vier
windstreken symboliseerden. En David Baron schreef dat de Koning van Het Noorden zo genoemd werd
omdat hij vanuit het oosten kwam maar via een noordelijke route Jeruzalem binnenviel (Baron, 1918, p. 69).
De zon die in het oosten opkomt en in het westen ondergaat waar het dodenrijk van Osiris is symboliseerde
de  cyclus  van  leven  en  dood,  gevolgd  door  de  opstanding.  In  Jeremia 4:24  werd  de  invasie  van
Nebuchanedzar in Juda met een aardbeving vergeleken. Of de bergen letterlijk beefden laat ik in het midden.
Het perspectief  van tzafon is  altijd Jeruzalem. Als we er  zo naar kijken dan lijkt  het  alsof Atlantis  een
“proxy-eiland”  was  waar  een  fictieve  oorlog  tegen  Athene  woedde  die  in  werkelijkheid  in  de  Eindtijd
plaatsvindt onder de noemer van het Armageddon.

Atlantis en Jeruzalem

Ik  schreef  het  eerder:  als  Babylon binnen het  model  van  tzafon  ten  oosten  van  Jeruzalem lag  dan  lag
Jeruzalem vice versa ten westen van Babylon. Volgens Psalm 2 ligt Jeruzalem in de vijandelijk volken zee.
De stem van Jezus is volgens  Openbaring 1:15 gelijk aan het gebulder van de zee. Plato maakte er een
letterlijke zee met een letterlijk eiland van dat voorbij Gibraltar aan de horizon bestond. Atlantis is “Een
Brug Te Ver” als we Jeruzalem moeten hebben. Babylon en Jeruzalem corresponderen met de Zuilen van
Hercules. Met Babylon en Jeruzalem zijn we er nog niet als we Atlantis in kaart willen brengen. Atlantis
heeft  zeker  ook  met  een  mysterieuze  onderwereld  te  maken  waarover  in  het  Egyptische  Dodenboek
gesproken werd. En we zullen Athene niet over het hoofd zien. Als Atlantis net als Troje een burcht met een
tempel op een heuvel was dan lezen we in Psalm 48:13 dat Jeruzalem de blauwdruk hiervoor was. Uiteraard
was de tempel vlakbij de oude dorsvloer gebouwd (1 Kronieken 21:15;  2 Kronieken 31:1). Het dorsen en
wannen van graan deed werd in  Micha 4:12-13 uitvergroot tot het vellen van de vijandelijke legers in de
Eindtijd. Deze voorzegging leek weer op een aardbeving. Poseidon alias Dagon was een graangod die in de
Eindtijd gewand werd. Jeruzalem is kortom, het epicentrum van tzafon en zal daarom vast en zeker iets met
Atlantis te maken hebben.

Pilaren van Baäl en Astarte

Er was een korte opleving van de gouden tijd van koning Salomo in Juda onder koning Josia. Deze koning
Josia molde alle zonnebeelden en Astartepalen (2 Kronieken 34:4). Deze palen waren de obelisken. Volgens
Cyrus Scofield stelden deze obelisken piemels voor (Scofield in Woodrow, 1981, p. 40). Merkwaardig was
het  dat  ze  in  dat  geval  omgehakt  moesten  worden  (Jesaja 27:9).  Dr.  Frank  de  Graaff  schreef  dat  de
‘phallusverering’ een ‘Dionysusdienst’ was (De Graaff,  1993,  p.  110).  De Fallus  was ‘het  symbool  van
onsterfelijk  leven’ (De  Graaff,  1993,  p.  110).  Josia  verbrandde  ook  de  gereedschappen  waarmee  de
Astartepalen voor de Baäl-tempel gemaakt waren (2 Koningen 23:4-5).

Koningin van de Hemelen

In Jeremia 7:18 lezen we dat de vrouwen in Juda de “Koningin van de Hemelen” eerden. In Jeremia 44:17-
19, 25 dook die titel nogmaals op. Wie was zij? Zij was natuurlijk Astarte, alias Isis, alias Athena. Ze was de
afgod van de Sidoniërs die ook Kanaänieten waren (1 Koningen 11:5). Onder Nebuchanedzar II werd in
Babylon de zogenaamde Isjtar poort gebouwd die aan haar gewijd was. Maar soms verscheen Isjtar ook in
een mannelijke gedaante. Bij deze Koningin van de Hemel denk ik aan Los Angeles, de Stad van de Engelen.
Eindtijd Babylon is  waarschijnlijk net  zoiets als  Los Angeles.  Amerika heeft  een eigen Berg Tzafon of
Olympus, namelijk Hollywood.

Farao Necho

In de tijd van koning Josia van Juda was er in Egypte, Farao Necho. Deze Farao trok op om de koning van
Assyrië  te  helpen  tegen  het  leger  van  Babylon.  Assyrië  was  namelijk  de  grootste  wereldmacht  op  dat
moment, op de voet gevolgd door Egypte. Beide landen werden uitgedaagd door de nieuwkomer, Babylon.
Om dit te voorkomen, poogde Necho het leger van Assyrië te helpen dat door Babylon belaagd werd. De
hoofdstad van Assyrië  was niet  langer  Ninive maar  Karchemis  dat  veertig  kilometer  ten oosten van de
huidige Turkse stad Gaziantep lag. Necho kwam zover als de Eufraat waarna het leger door dat van Babylon
werd  teruggedrongen.  Kink  in  de  kabel  was  bovendien  koning  Josia  van  Juda.  Hij  wilde  zich  ermee
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bemoeien en Necho stoppen omdat hij een vrije doorgang naar Babylon wilde houden. Necho was helemaal
niet van plan om ruzie te zoeken met Juda. Maar nu hij door Josia voor de voeten werd gelopen, had hij
weinig keuze. Er zat niets anders op dan korte metten met Josia te maken en hem te doden. Dit deed hij in
het dal van Megiddo (2 Koningen 23:28-30). Door het oponthoud moest Assyrië de aanval van Babylon
alleen afslaan, wat mislukte. Farao Necho werd bij de stad Karchemis aan de Eufraat door Nebuchanedzar
verslagen (Jeremia 46:2). Hoe bizar deze beslissende slag in de geschiedenis was, blijkt wel uit het feit dat
Yhwh vanuit de hemel toekeek en zelfs lachte (Jeremia 46:5;  Psalm 2:4). God heeft blijkbaar enig gevoel
voor humor. Achter de schermen had God de regie in handen. En Babylon was vanaf nu de wereldmacht (De
Koning, 2014-b, p. 136). Yhwh noemde zich steeds de Heer van de Legermachten (Jeremia 29:17; 33:22).
Hij heeft dus een hemels leger dat zich met de aardse zaken bemoeit. Niets van wat we doen of laten gaat aan
de aandacht van dit leger voorbij. Josia was dood maar Yhwh had ervoor gezorgd dat Assyrië niet langer het
grootste rijk in de regio was. Yhwh stuurde het leger van Babylon niet alleen op Juda maar ook op Egypte af
(Jeremia 46:13). Alsof dit niet erg genoeg was, stuurde Yhwh ook honger en de pest op Juda (en wellicht
Egypte) af (Jeremia 29:17 in De Koning, 2014-a, p. 304). Deze straf was voor de achterblijvers in Jeruzalem
die niet naar Babylon afgevoerd waren. Zij zouden de pest op hun dak krijgen. Maar misschien kreeg Egypte
hier een tik van mee?

Nebuchanedzar

In 2 Koningen 24:1-7 was het zover dat Nebuchanezzar van Babylon tegen koning Jojakim van Juda optrok.
Het was Gods straf voor alle afgoderij die het land was binnen gesmokkeld (Jeremia 3:23 in De Koning
2014-a, p. 60). In het jaar 3430 (ongeveer 533 voor Christus) werd de mooie tempel van Salomo verwoest
(Piet, 2015-k). De ballingschap zou precies zeventig jaar later eindigen. En Tyrus vierde feest (Saggs, 1966,
p. 142). Jeruzalem was immers een concurrent van Tyrus. En dit niet alleen maar Egypte moest de handel
met Jafo naar Tyrus verschuiven (Ezechiël 26:2 in Saggs, 1966, p. 142). Later werd Tyrus om die reden ook
verwoest door Nebuchandezar. De inwoners van Juda en Jeruzalem, werden naar Babylon ontvoerd. Een
handvol klaplopers en paupers mocht achterblijven. Zij kregen echter hongersnood en de pest op hun dak
(Jeremia 29:17). In Jesaja 45:7 lazen we al dat God zelf oorlog en ziekte op ons dak stuurt. Arm zijn is in
Gods ogen niet per sé een reden om een oordeel te ontlopen. Ook de armen hadden blijkbaar Baäl en Astarte
vereerd. Yhwh zou Nebuchanedzar bovendien ook op de heidenvolken afsturen, waaronder Egypte en de
laatste Filistijnen die in Tyrus leefden (Jeremia 25:16 ). Nu maakte Nebuchanedzar de havenstad Tyrus met
de grond gelijk. Maar het lukte zelfs hem niet om de rotsstad, die in zee lag te veroveren. Deze klus zou
Alexander de Grote later klaren. Dat Gods oordeel extra zwaar werd, lezen we in de Klaagliederen en Psalm
137:1. Wie deze Psalm schreef, is niet duidelijk. Mogelijk had Jesaja de Psalm geschreven en anders was het
een profetie van David. In de vers staat hoe de ballingen in Babylon in hun slavernij weenden. Ze werden
vastgeketend en verkeerden in de brandende zon in vreselijke omstandigheden. Hier gaat Boney M’s liedje
Rivers of  Babylon ook over.  Het nummer is trouwens van The Melodians. Elisabeth Smart  schreef haar
versie van Psalm 137 met haar boek By Grand Central Station I Sat Down and Wept (1945). Zoals gezegd
bleef de toch al eenzame Jeremia alleen in Jeruzalem achter. Het goede nieuws was dat hij uit de gevangenis
bevrijd werd, waar hij door een rare samenloop van omstandigheden in terechtgekomen was. Nebuchanedzar
had van zijn reputatie als profeet gehoord (Jeremia 40:4). Mogelijk durfde hij het niet aan om hem gevangen
te nemen. Dit is wel bijzonder, dat een koning die van zover kwam al wist wie Jeremia was. We herinneren
ons de afgezanten uit Babylon nog die koning Hizkia van Juda hadden bezocht. Van alles werd meegenomen
naar Babylon maar... niet de Ark van het Verbond (Jeremia 52:17-23). Deze was blijkbaar op tijd verstopt.
Onder de ballingen die naar Babylon werden afgevoerd was ook de profeet Daniël over wie we het later gaan
hebben. We moeten de invloedssfeer van Nebuchanedzar niet onderschatten. Deze was wereldwijd (Daniël
2:37; 4:22). We mogen het niet uitsluiten dat er in dit stadium al bewoners in de beide Amerika's waren, die
hun Baäl afgoderij hadden meegebracht.

Koperen pilaren en gouden troon

In  Jeremia 50:37 werden paarden en strijdwagens van Babylon genoemd net  zoals  Atlantis  die  had.  In
Jeremia 52:17 werden de kolommen van koper genoemd en in Jeremia 52:20 werden de koperen kolommen
en de zee van Salomo genoemd. Deze attributen werden vanuit  Jeruzalem naar Babylon gebracht.  Deze
koperen kolommen met de koperen zee zullen de mythe over het aurichalcum in de tempel van Poseidon op
Atlantis zeker gevoed hebben. In Jeremia 50:15 werd Babylon een hamer genoemd zoals Poseidon de god
van  de  aardbevingen was  (Butler,  1898,  Ilias 20;  Butler,  1900,  Odyssee 5;  Spence,  z.j.,  p.  236).  In  1
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Koningen 10:18-19 lezen we over de gouden troon van koning Salomo die bovendien met ivoor versierd
was. In vers 19 lezen we over de zes treden van Salomo’s troon. Deze zes treden resoneerden met de zes
paarden voor het beeld van Poseidon in de tempel op Atlantis. In 1 Koningen 10:22 werden ook de olifanten
zelf genoemd die uiteraard in ivoor voorzagen. Net zoals er olifanten op Atlantis waren.

Chaldea, Sesach

We lezen ook weer dat Babylon dat identiek aan Shinear was, eveneens identiek was aan Chaldee (Jeremia
35:11; 32:43). Babylon, Sumerië en Chaldea zijn dus drie verschillende namen voor hetzelfde gebied. Net
zoals Atlantis, Troje en Avalon hetzelfde eiland waren. Interessant is dat de Rechabieten niet langer in tenten
maar in Jeruzalem in huizen gingen wonen. Aanvankelijk woonden ze in tenten (Jeremia 35:7). Later gingen
ze in Jeruzalem in huizen wonen (Jeremia 35:11). Dit ging tegen het gebod van hun voorvader Jonadab in
(Jeremia 35:10). Maar niet heus want ze werden door de omstandigheden gedreven en hielden zich nog wel
aan de andere geboden (De Koning, 2014-b, p. 68). Soms maken de omstandigheden het ons moeilijk om
Gods geboden na te leven. Dit geeft niet maar laten we er niet te licht over denken. In Jeremia 25:26 werd
Babylon Sesach genoemd (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 218).

Abortus

Jeremia maakte het van dichtbij mee dat zijn volk naar Babylon weggevoerd werd. Hij vervloekte de dag
waarop hij geboren was (Jeremia 20:17). (Was hij maar geaborteerd?) Deze vervloeking klonk vreemd in de
oren, in vergelijking met de eerder genoemde kindoffers. Toch bleef het volk tegenover Jeremia volhouden
dat het niet zondigde (Jeremia 2:23;  Spreuken 30:20). De Joden vertrouwden op hout en steen en op hun
afgoden. Als straf zou Yhwh hen naar Babylon wegvoeren waar de afgoden vandaan kwamen.

Nieuw Verbond

In Jeremia 31:31-40 werd over het nieuwe verbond gesproken dat God in de toekomst met Israël zal sluiten.
Dit zal bij de aanvang van de komende vierde aion gebeuren. Veel gelovigen verwarren dit nieuwe verbond
met  het  Nieuwe  Testament dat  bij  de  geboorte  van  Jezus  begon.  Maar  de  geboorte  van  Jezus  en  de
bijbehorende  evangeliën  van  Mattheüs,  Marcus,  Lucas  en  Johannes  hoorden  feitelijk  nog  bij  het  oude
verbond!

Tempelberg

In Jeremia 31:23 wordt de tempelberg in Jeruzalem de heilige berg genoemd. In Psalm 74:2 werd deze berg
Zion genoemd en in 2 Kronieken 3:1 “Moria”. Deze Moria was een bergketen waarop de tempel van Salomo
gebouwd was.  De  Olijfberg  was  een  andere  bergtop  van  deze  Moria  die  een  kilometer  van  de  tempel
verwijderd was. Atlantis had ook een centrale heuvel (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 113). Maar ik lees
niets over twee bergtoppen. Tenzij we de beide centrale heuvels in Athene en op Atlantis naast elkaar zetten.

Tafanes

In  Jeremia 2:16;  43:9;  46:14 werd de stad Tafanes  in  Egypte  genoemd en in  Jesaja 30:4,  werd Hanes
genoemd.  Waarschijnlijk  was  dit  Memphis  in  Hosea 9:6  (Matheny,  2011-b,  p.  112).  Er  was  ook  een
Egyptische koningin die Tafanes heette (1 Koningen 11:19-20). Gary M. Matheny schrijft ook waar de twee
stenen in Jeremia 43:9-10 zijn gebleven. Dan mag u zijn boek kopen: The Quest for the Great Stones.

Caïro als Fort Babylon

Vast en zeker was het toen Nebuchanedzar, Egypte binnenviel dat de oude stad Caïro (Pi-Hahiroth in Exodus
14:2) Fort Babylon genoemd werd. Dit was Babylon aan de Nijl, dat een spiegel van Babylon aan de Eufraat
was. Pi-Hahirot was ook het aanvankelijke kamp van de Israëlieten in Exodus. Ik noem het lied aan Osiris,
‘duizenden prijzen hem te Babylon, en de mensen jubelen over hem te Heliopolis’ (On) (Van der Valk, 1930,
p. 162). Babylon en de Bijbelse stad On (Genesis 41:45) werden in dit lied aan elkaar gekoppeld. On was
waarschijnlijk de Egyptische update van de Babylonische afgod Anu. Hij was de leider van de Anunnaki. Dit
Lied aan Osiris stamt waarschijnlijk uit de tijd van Nebuchanedzar. Om precies te zijn was het niet Caïro
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maar On (Heliopolis) dat Babylon genoemd werd (Scheil, 2016, p. 258). On was een voorstad ten zuiden van
Caïro.  Gary  M.  Matheny noemde Caïro,  Babylon (Matheny 2011-a,  p.  83,  126,  schetsen).  Anne  Wolff
schreef in 2003 haar boek How Many Miles to Babylon? (Universiteit van Liverpool). Hiermee werd Caïro
bedoeld. Ze schreef over reisverhalen uit de oudheid die over reizen naar Caïro gingen.

Bevrijding uit Babylon

In Jeremia 21:10 lezen we dat God de koning van Babylon gebruikte om Jeruzalem plat te branden en de
inwoners en alles van waarde naar Babylon over te brengen. In  Jeremia 42:11 beloofde God dat Hij de
Israëlieten weer uit Babylon zou bevrijden. Dat was bijzonder nieuws want voor de Israëlieten was er op dat
moment niets ergens dan in de handen van de koning van Babylon te vallen. De ballingschap zou zeventig
jaar  duren.  In  Daniël 4:27  lezen  we  hoe  Nebuchanedzar  opschepte  over  zijn  imperium  dat  hij  zelf
opgebouwd had. Maar in Jeremia 27:5-10 lezen we dat God erachter zat. Het was net als met satan in Job 1
en 2; Nebuchanedzar kon nog geen kop koffie zetten zonder Gods’ medeweten. Achter de grote wereldrijken
en hun meedogenloze wereldleiders gaat altijd de macht van God schuil. Zelfs als ze Adolf Hitler heten,
heeft God het laatste woord. Het is moeilijk te accepteren dat God tirannen als Nebuchanedzar en Adolf
Hitler voor Zijn grote plan gebruikt. Maar een almachtige God heeft alle touwtjes in handen. Echter wel ten
behoeve van Zijn grote einddoel.

Gouden beker

We komen in één van de cruciale paragrafen van dit boek terecht. In  Jeremia 51:7 werd Babylon aan de
Eufraat een gouden beker met wijn genoemd waaruit de hele wereld dronk. Amer Hanna-Fatuhi noemde
Babylon de ‘MOEDER VAN ALLE HOOFDSTEDEN’ en ‘EEN GOUDEN BEKER’ in de hand van de Heer
(Fatuhi, 2012, p. 94). De bouwer en beschermer van Babylon was Marduk (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 95).
Babylon was na Nimrods mislukte project alsnog een volgroeide stad geworden. In het Atlantis Epos wordt
deze gouden wijnbeker in  Kritias 120 genoemd (Plato, Jowett, vert. 1892). Tegenover deze wijnbeker die
alle volken dronken voert, staat het zwaard van God in de hemel. Dit zwaard is ‘dronken’ van ‘Gods toorn’
(Jesaja 34:5 in De Koning & Jonathan, 2014-a, p. 364). In Odyssee 20 lezen we ook over wijn die in een
beker gegoten werd (Butler, 1900, Odyssee 20). Babylon, Atlantis en de Odyssee kwamen dus uit dezelfde
gouden beker.

Babylon als een berg

In Jeremia 51:25 werd Babylon een berg genoemd. Zo maakte Gilgamesj een reis naar het Assur Cederbos
dat bij een berg was (Albright, 1919, p. 178; Thompson, 1928, tablet 3). In Jeremia 51:13, 42 keerde de zee
zich  tegen  Babel.  Atlantis  was  hier  duidelijk  in  zicht.  Babylon  was  een  imitatie  van  de  berg  Zion  in
Jeruzalem waar de Joden in de Eindtijd naartoe kunnen vluchten (Joël 2:32). De Hemelse Stad van God die
in  de  vijfde  aion  op  de  nieuwe aarde  neerdaalt  wordt  ook een  berg  genoemd (Openbaring 21:10).  De
Olympus, Asgard, Troje en de heuvel op Atlantis (Kritias 113) waren imitaties van Jeremia 51:25.

Voorzeggingen over Eindtijd Babylon

In Jeremia 51 stond al een beknopte schets van de toekomstige val van Eindtijd Babylon. Volgens Zacharia
5:11 gaat Babylon vlak voor de Eindtijd herbouwd worden. Vanuit  Openbaring 171-8 weten we dat hier
Babylon mee bedoeld werd. In  Jeremia 50:15 werd Babylon een hamer genoemd, wat als een aardbeving
klinkt. In Jeremia 50:37 werden paarden en strijdwagens genoemd, net als in het Atlantis verhaal. Zoals de
Straat van Gibraltar volgens Plato onbegaanbaar was door de modder van Atlantis,  zo zal het water van
Babylon volgens  Jeremia 50:38 ook opdrogen.  Mogelijk  gebeurt  dit  doordat  er  in  de  Eufraat  een dam
gebouwd wordt. In Jeremia 50:46 en 51:29 lezen we over een krachtige aardbeving die Babylon verwoest. In
vers 42 lezen we over de zee die tegen Babel opgaat. In vers 55 lezen we nogmaals over de vele wateren die
met de verwoesting van Babel te maken hebben. Om wat voor water gaat het hier? Een geijkte uitleg is dat
de  wateren  hier  metaforisch  bedoeld  zijn  en  dat  het  om de  vijandige  legers  gaat  die  Eindtijd  Babylon
verwoesten. Zoals we lezen is het uiteindelijk een aardbeving die Babylon verwoest. Deze aardbeving komen
we ook in Openbaring 16:18 tegen. Het kan ook best zijn dat het water in deze verzen letterlijk bedoeld is. In
dat geval is het de Eufraat die overstroomt en Eindtijd Babylon onder water zet.
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Ezechiël

De profeet  Ezechiël  leefde een dikke eeuw voor  Plato.  We komen dus dichterbij  de  bron van Atlantis.
Ezechiël noemde Daniël ook drie keer: in Ezechiël 14:14,20 en 28:3. Over Daniël gaan we het nog hebben,
omdat hij de ballingschap van Juda van begin tot eind meemaakte.  Ezechiël 1:1 begint al direct met een
voltreffer. De profeet was in Babylon bij een kanaal dat Chebar heette. De ballingen uit Juda waren hier
neergestreken of beter gezegd, door hun bezetters aan het werk gezet. Er was een plaats die Tel Aviv heette,
vlak onder Babylon, waar we Ezechiël tegenkomen (Ezechiël 3:15). In Israël is er ook een stad die Tel-Aviv
heet. De stad ligt vlakbij Yafo vanwaar Jona ooit naar Tarsis vertrok. Ezechiël schreef dat hij in een visioen
de hemel open zag rollen en verschijningen van Elohim zag. In  Openbaring 19:11 komen we hetzelfde
tafereel  tegen  waarin  de  hemel  geopend  is.  In  Ezechiël 1:3  werd  Babylon  het  land  van  de  Chaldeeën
genoemd. In  Ezechiël 1:4 zag Ezechiël een grote wolk van vuur vanuit het noorden komen. Het noorden
wordt in de Bijbel met de stormgod Yhwh in verband gebracht. Deze stormgod duikt ook in Habakuk 3:8 op.
Poseidon en Baäl-Zafon waren imitaties van deze stormgod. We weten inmiddels dat het Noorden, Bijbels
gezien het oosten was, waar Assyrië en Babylon lagen. In  Ezechiël 1:4-28 lezen we over een visioen dat
identiek aan het visioen in Openbaring 1 was. Ezechiël zag net als Johannes de Dag van de Heer. Ezechiël
zag in elk geval geen ufo. In de wolk van vuur zag Ezechiël een soort troon die door vier wezens omringd
was.  Elk  wezen  had  vier  gezichten,  van  respectievelijk  een  mens,  os,  leeuw  en  een  gier.  De  os
vertegenwoordigde  alle  huisdieren,  de  leeuw alle  wilde  dieren  en  de  gier,  alle  vogels  (Ezechiël 1:10).
Mogelijk stelden zij de hemelse dieren voor die over hun afdelingen op aarde waken. Ook de dieren worden
gered (Psalm 36:6). De dieren staan in elk geval heel dichtbij God, misschien dichterbij dan de engelen en
zelfs dichterbij dan de 24 oudsten die over de hemel regeren (Zender, 2015-a). In Openbaring 5:11 worden
hemelse wezens, oudsten en dieren genoemd die alle voor Gods troon staan. Er worden zelfs tienduizenden
van tienduizenden genoemd, een getal dat op het leger van Atlantis leek. Als ook de dieren opstaan uit de
dood – en waarom niet – dan kan het best zo zijn dat zij straks ook mee regeren met God. In Ezechiël 8:10
werden de afgebeelde ‘dieren’ op de muren van de tempel in Jeruzalem genoemd (Allen, 2012, p. 66). Op de
Isjtar  Poort  in  Babylon  komen  we  ze  ook  weer  tegen.  In  Ezechiël 8:14  werd  de  profeet  in  de  geest
meegevoerd naar Jeruzalem. Blijkbaar is er zoiets mogelijk in Gods bediening. In Jeruzalem aanbaden de
vrouwen Tammuz die de zoveelste kloon van Baäl was. God stuurde hongersnood en ziekte op hen af. In
Ezechiël 16:28-29 lezen we opnieuw over de afgoderij waaraan de inwoners van Juda zich schuldig maakten.
In  Ezechiël 20:40 werd de heilige berg van Jeruzalem genoemd waar het  volk zijn God zou dienen.  In
Ezechiël 21:21 lezen we opnieuw over tovenarij  in Babylon en de aanbidding van Bel-Marduk door de
koning.  Ezechiël 24:2  loopt  parallel  met  2  Koningen 25:1  waarin  de  komst  van  Nebuchanedzar  naar
Jeruzalem genoemd werd. De heilige berg werkte als een magneet op rare snuiters. In Ezechiël 27:13, 32:26,
38:2, 39:1 werden Tubal en Mesech genoemd. In  Jesaja 66:19 werd Tubal genoemd. ‘Mashki en Tabal’
werden in ‘Assyrische inscripties’ genoemd (Gibson, 2011, p. 96). In Ninivé (Mosoel) was er bovendien een
“Masjki-poort”. Tubal en Mashki hadden iets met Assyrië te maken. In Ezechiël 38:2-3 werden naast Masjki
en Tubal ook Gog en Magog genoemd. Is Gog de antichrist en Magog de zoveelste naam voor Babylon?
Magog  was  een  zoon  van  Jafet  en  werd  al  in  Genesis 10:2  genoemd.  Bij  Jafet  denk  ik  algauw aan
Griekenland en Europa. Het is me niet duidelijk wie of wat Gog en Magog zijn. Wel doen ze aan Atlantis en
Athene denken. De namen Gog en Magog resoneren ook met de naam van Koning Og van Bashan die een
reus was. Deze Og werd ooit door Mozes verslagen. Og, Gog en Goliath resoneren met de antichrist.

Ondergang van Tyrus

Interessant is de profetie die Ezechiël over de havenstad Tyrus deed. Om drie redenen. Allereerst schenen er
nog steeds Filistijnen te bestaan die in Tyrus hun laatste toevluchtsoord hadden gevonden (Ezechiël 25:16).
Ze werden hier nogmaals Keretieten genoemd, die dus van Kreta kwamen. Ten tweede leek de profetie over
de ondergang van Tyrus veel op de ondergang van Atlantis (Ezechiël 26-28). En ten derde was Tyrus het
ultieme symbool van de wereldhandel (Ezechiël 27:27). Dat Tyrus ten onder zou gaan, was een definitieve
waarschuwing aan alle kapitalistische systemen die tot in onze tijd voortduren. In Ezechiël 27:5-10 werd de
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vloot van Tyrus beschreven. Het was duidelijk dat dit technisch hoogstaande schepen waren. Ook was de
bemanning multicultureel. In Ezechiël 27:10 werden zelfs Perzen genoemd die op de schepen mee voeren. In
Ezechiël 27:12 werd de handel met Tarsis, alias Engeland genoemd. In de dagen van Ezechiël was er dus
volop handel met Engeland. Nogmaals was dit de bevestiging van het feit dat de Straat van Gibraltar wel
degelijk bevaarbaar was in de tijd rond Plato. En meer... als de Filistijnen in Tyrus rondhingen, dan konden
ze ook naar Engeland en Amerika varen. De weelde van Tyrus werd in Ezechiël 27:12-16, 23-24 beschreven
(Saggs, 1966, p. 142-143). Let u eens op de verbluffende overeenkomsten van Ezechiël 27:32-36 en 28:2-3,
8 met de ondergang van Atlantis.  Een koning die zich als een God waande en in het hart van de zeeën
zetelde, doet ons toch wel heel sterk denken aan koning Atlas van Atlantis. In Ezechiël 28:3 staat dat deze
koning zelfs wijzer dan Daniël was. In Ezechiël 28:13-14 lezen we pas hoe weelderig de begintoestand van
Eden was. Tyrus was zo weelderig dat de stad met Eden vergeleken werd. Deze koning van Tyrus werd
weleens met satan zelf vergeleken. Maar niets was minder waar. In Ezechiël 28:14 werd hij immers met een
cherub vergeleken. De cherubs waakten juist over de tuin van Eden, aangezien Adam en Eva dit niet goed
gedaan hadden. Als deze koning al een bovenmenselijk wezen was, dan was hij een cherub en zeker geen
serpent (Piet, 2011-a). Maar eigenlijk was hij gewoon een omhoog gevallen koning. Bovendien zou satan
geen genoegen nemen met alleen de havenstad Tyrus (Knoch, 2010, p. 22). Hij wilde per sé de hele aarde
domineren  en  eigenlijk  het  hele  heelal  (Mattheüs 4:8-9).  Tyrus  werd  in  Ezechiël 28:13-14  met  Eden
vergeleken.  Tyrus werd gestraft  omdat  de stad leedvermaak had gehad toen de inwoners  van Juda naar
Babylon werden afgevoerd. Tyrus had een zakenrivaal minder en kon de markt van Jeruzalem overnemen.
Bovendien was ook de concurrerende God van de Israëlieten uit het zicht verdwenen. Wat de inwoners van
Tyrus nog niet wisten was dat God zijn plan al klaar had om ook Tyrus te straffen. Eerst werd de stad
vetgemest waarna Alexander de stad zou verwoesten. Had Plato iets van de voorzeggingen over de val van
Tyrus meegekregen?

Keer uw Gezicht naar Zidon

In Ezechiël 28:21 gaan we even in de achtbaan zitten en na afloop voor de lachspiegel staan. Deze vers voelt
aan alsof er vier verstandskiezen tegelijk worden getrokken. In deze vers worden een gezicht genoemd en
Zidon. Hoe kan ik zonder uw lachspieren krom te trekken de slag naar het Cydonia gebied op Mars maken?
In het midden van dit gebied ligt immers een enorm gezicht dat ons aanstaart (Hoagland & Torun, 1989) .
Dan lezen we in Ezechiël 29:19-21 hoe Nebuchanedzar Egypte binnenviel (Saggs, 1966, p. 144). Babylon
werd hier aan Egypte gekoppeld waarbij de oude stad Caïro, Fort Babylon genoemd werd. De mix van Babel
en Egypte zullen we ook in het Cydonia gebied op Mars terugvinden. Caïro was immers naar Mars genoemd
‘Qahir al-Falak’ (HHA in Finegan, 1965, p. 524).

Jonge leeuwen

Ezechiël 38:13 staat  min of meer centraal  in ons onderzoek.  Tarsis  en de jonge leeuwen worden hierin
genoemd. Dit zijn Engeland en zijn kolonies. De vers was dus een voorzegging voor de Eindtijd. Ezechiël
leefde niet ver voor Plato. En dus kon Tarsis nooit Atlantis zijn. En als Tarsis inderdaad Engeland was dan
was de Straat van Gibraltar zeker niet geblokkeerd door modder zoals Plato beweerde (Plato, Jowett, vert.
1892,  Timaeus 25).  In  de verzen 14 en 16 wordt  Gog weer  genoemd.  Ik denk dat  hij  de  antichrist  is.
Engeland en Amerika spelen een voorname rol in de Eindtijd die om Babylon draait. Ezechiël kon deze
dingen niet opschrijven als hij nooit van Amerika gehoord had. Blijkbaar was Amerika in Bijbelse tijden al
bekend.
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Het Griekse Vierde Wereldrijk in Daniël 2 & 7

Ezechiël noemde de volgende profeet, Daniël drie keer, in Ezechiël 14:14,20 en 28:3. Het was Daniël die de
ballingschap van Juda naar Babylon van het begin tot het einde meemaakte. Hij leefde krap voor Plato. Met
de  komst  van  Nebuchanedzar  op  het  Bijbelse  toneel,  verdween  de  theocratie  van  de  Tenach  naar  de
achtergrond. Er kwam nu voor het eerst een wereldrijk voor in de plaats: dat van Babylon. Atlantis kon dus
niet eerder bestaan hebben omdat er eerder geen heidense wereldrijken waren. En dan heb ik het nog niet
eens over het feit dat het eerste Griekse Rijk van Alexander dat het Derde Rijk was nog moest komen. In de
tijd van Daniël in Babylon sloeg de tovenarij om zich heen. We lezen dit in Daniël 1:20; 2:2, 27; 4:7, 9; 5:11
(in Unger, 1998, p. 71).

Uitbreiding van Babylon

De naam Babylon betekende in het Grieks ‘Poort van de goden’ of ’poort van de twee goden’ (Borger in D.J.
Wiseman, 2004, p. 44). Let hier op het meervoud van ‘goden’ want Babylon schijnt een ‘duaal’ woord te zijn
(Borger in D.J. Wiseman, 2004, p. 44). Bij twee Babylonische afgoden denken we natuurlijk aan de Zuilen
van Hercules en aan Bel-Marduk en Isjtar, alias Baäl en Astarte. Babylon had acht poorten waaronder een
Marduk en Isjtar poort (D.J. Wiseman, 2004, p. 48). De Isjtar Poort staat nog steeds aan de rand van de stad
Al-Hillah  en  symboliseert  mijns  inziens  de  Zuilen  van  Hercules  (Elshout,  2018-jj).  De  vader  van
Nebuchanedzar was begonnen met de herbouw van de Migdol van Babel die ooit het project van Nimrod
was geweest (D.J. Wiseman, 2004, p. 12). Blijkbaar kende de vader van Nebuchanedzar zijn geschiedenis,
daar waar onze historici over trilobieten en brontosaurussen struikelen. Nebuchanedzar maakte het project af,
breidde Babylon verder uit en heerste over de wereld. Het project was een imitatie van de tempel van Salomo
waarvoor de basis door David gelegd was. Er was nog een andere overeenkomst. Volgens de Wadi Brissa
inscriptie haalde Nebuchanedzar het hout voor de tempel uit het Cederbos in Libanon (Weisbach in D.J.
Wiseman, 2004, p. 22). Dwars door het Cederbos van Libanon werden wegen aangelegd om het hout naar de
rivier de Orontes te vervoeren (D.J. Wiseman, 2004, p. 26). Aan de Orontes lag ook de berg Zafon die in ons
onderzoek  zo  centraal  staat.  En  de  stad  Antiochië  lag  aan  de  Orontes.  Hier  had  Paulus  later  zijn
hoofdkwartier. De stad heet thans Antakya. Nebuchanedzar bouwde blijkbaar tempels voor Marduk en de
afgod Nebo (Jesaja 46:1;  Weisbach in D.J.  Wiseman, 2004,  p.  22).  Marduk en Nebo waren in essentie
dezelfde afgoden. Er was ook een berg die Nebo heette (Deuteronomium 32:49; 34:1). En er was een stad die
zo heette (Ezra 2:29;  Nehemia 7:33). Nebuchanedzar verklaarde zelf op het ‘dak’ van zijn paleis dat hij
Babylon had uitgebouwd ter ere van zijn zelfverheerlijking (Daniël 4:30 in D.J. Wiseman, 2004, p. 42). Ook
was Babylon beroemd vanwege de Hangende Tuinen (D.J. Wiseman, 2004, p. 57). Deze Hangende Tuinen
doen ons aan het heilige Altis bos bij de Griekse stad Olympia denken (Olympia (stad), z.j.). En aan de
bossen op Atlantis. Volgens de ‘Esagil Tabletten’ die in het Louvre Museum liggen, was de Migdol 90 meter
hoog en bij de voet 90 meter breed (Parrot in D.J. Wiseman, 2004, p. 71). En wie bouwde deze Migdol en
wie breidde Babylon verder uit? We hoeven er niet lang over na te denken wat Nebuchanedzar met alle
Joodse gevangenen deed.  Ze werden aan het  werk gezet,  net  als  duizend jaar eerder in Egypte.  Terwijl
Nebuchanedzar in datzelfde Egypte op strooptocht ging en het oude legerkamp van de Israëlieten, Caïro tot
Fort Babylon omdoopte (Matheny 2011-a, p. 126). Astrologie was terug van nooit weg geweest. In Babylon I
werden de ‘planeten’ geobserveerd en in het bijzonder de planeet ‘Venus’ en de ‘maaneclipsen’ (Sachs in D.J.
Wiseman,  2004,  p.  89).  De  obsessie  met  Venus vinden we ook terug in  het  symbool  van Quetzalcoatl
(Quetzalcóatl, 2015).

Babylon als Atlantis

Amer Hanna-Fatuhi  beschreef  hoe  Babylon onder  Nebuchanedzar  een  doorstart  maakte  tot  de  stad  een
wereldstad  werd.  De  titel,  ‘MOEDER VAN ALLE HOOFDSTEDEN’ (Hanna-Fatuhi,  2012,  p.  94)  laat
weinig aan de verbeelding over. Het klinkt erg Atlantis-achtig. Babylon was door een ‘loopgraaf en twee
muren’  omringd  (Hanna-Fatuhi,  2012,  p.  97).  Ook  dat  klinkt  erg  als  Atlantis.  En  het  klinkt  erg
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oorlogszuchtig. In Babylon waren brede wegen zoals de ‘Marduk Weg’. Er waren de ‘Hangende Tuinen’ en
er was de trappiramide die ‘Etemenanki’ heette (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 97). Babylon was ‘vijf keer groter
dan Athene’ dat toen blijkbaar al bestond (Baqer in Hanna-Fatuhi, 2012, p. 98). Babylon zelf was ‘door de
Eufraat’ in tweeën gesplitst (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 98). Dit klinkt als de Zuilen van Hercules. De muren
stonden twee kilometer  van elkaar  af.  Er  tussenin waren landerijen gebouwd van ‘bakstenen en rieten’
(Fatuhi,  2012, p. 98).  Als Babylon inderdaad Atlantis is,  dan zien we nog geen high-tech voor ons met
wolkenkrabbers of andere moderne attributen. Wel lezen we over de Isjtar Poort (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 98)
en de Marduk Poort (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 99). Atlantis kunnen we in dat geval aan Isjtar en Marduk
koppelen. Marduk was een zonnegod waarin we een imitatie van Jezus herkennen die in de Bijbel diverse
malen het “Licht” genoemd werd (Johannes 1:4-9, 8:12, 9:5, 12:35-36, 46). De mensen wilden echter liever
de duisternis dan het licht (Johannes 3:19). De duisternis is de zonsondergang in het westen waar Atlantis
lag. In onze tijd zien we dat mensen veel actiever op zoek gaan naar Atlantis dan naar de Bijbelse God. We
kennen deze afgoden inmiddels die in de Bijbel Merodach en Astarte genoemd werden. Ze waren demonen
(Psalm 95:6). Op één van de reliëfs van de buitenmuur van Babylon was ook een afbeelding van Adad, de
stormgod te zien (Andrae in Hanna-Fatuhi, 2012, p. 99). Zijn symbool was het kalf. Deze stormgod was
thematisch gezien identiek aan Poseidon, wiens logo een stier was. Eén van de muren van Babylon liep langs
de Eufraat en was ‘verbonden met de Eufraat brug’ (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 100). In de centrale ruimte stond
een ‘drie ton gouden beeld’ van Marduk ‘op een platform’ (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 100). Dit was het beeld
van Poseidon dat op Atlantis stond (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116). Het beeld van Dagon in Gaza was
een soortgelijk beeld al was dit waarschijnlijk niet van goud. De belangrijkste muur van Babylon had ‘negen
poorten’ (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 100). Er was een poort voor de afgod Naboe (Jesaja 46:1) die later de
identiteit van de maangod Sin aannam (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 100). En er waren ‘1179’ tempels in Babylon
voor ‘153’ afgoden (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 101). Op Atlantis waren net zoveel tempels (Plato, Jowett, vert.
1892, Kritias 117). Naast de trappiramide die Etemenanki genoemd werd (Bijbel: Migdol), was er de Esgila,
welke de echte tempel was (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 101). De Migdol had zeven verdiepingen die met de
zeven dagen van de week en met de zeven planeten correspondeerden (Fatuhi,  2012, p.  107). Blijkbaar
waren niet alle planeten bekend, laat staan dat de Babyloniërs wisten hoeveel sterren er werkelijk waren.
Toen God tegen Abraham zei dat diens nageslacht talrijk zou worden als de sterren, kon Abraham alleen de
zichtbare sterren zien (Genesis 15:5; 22:17). Het paleis van Nebuchanedzar keek uit op het ‘Libil Khigala
kanaal’ (Fatuhi, 2012, p. 101). Dit kanaal of deze gracht werd een hoer genoemd in  Spreuken 23:27. De
grachten van Atlantis hadden dus iets met een hoer te maken. Nebuchanedzar had de beroemde Ishtar Poort
in Babylon laten bouwen (Spence, 1916, p. 372, om precies te zijn aan de noordkant van de stad (Isjtarpoort,
z.d.). In het Pergamum Museum in Berlijn staat een replica van deze poort die aan de Zuilen van Hercules
doet denken. De poort is in Babylon onderdeel van een groter gebouw. Het geheel doet aan de Tempel van
Herodes in Jeruzalem denken. Met dit verschil dat de hemelsblauwe Isjtar Poort bekleed is met afbeeldingen
van  stieren  en  draken.  We  zouden  er  nachtmerries  van  krijgen.  Isjtar  presenteerde  zich  soms  als  een
mannelijke god die een blauwdruk voor de Griekse afgod Heracles kon zijn. Ook werd ze door Gilgamesj
aanbeden die eveneens een Babylonische variant van Heracles was. Het is dus legitiem om de Isjtar Poort
met de Zuilen van Hercules te vergelijken. Pas later werden deze Zuilen door de Grieken op Gibraltar en de
Monte Hecho geprojecteerd. In Babylon was ook een tempel met ‘zes poorten’ (Spence, 1916, p. 101). Net
zoals er voor het beeld van Poseidon in diens tempel zes gevleugelde paarden stonden (Plato, Jowett vert.
1892,  Kritias 116). In  Handelingen 17 lezen we dat Paulus perplex was over de vele afgodenbeelden in
Athene. In Babylon was het niet veel beter. Er waren ziggoerat tempels voor de diverse afgoden. Er waren
tempels voor Anu en Ea maar ook voor Nebo en Bel die respectievelijk zoon en vader van elkaar waren
(Spence, 1916, p. 102). Nebo werd ook in Jesaja 46:1 en Jeremia 48:1 genoemd. In Jesaja 46:1 werd ook
Bel genoemd. Deze Bel was Bel-Marduk. Nebo werd ook in Borsippa, een voorstad van Babylon geëerd
(Spence, 1916, p. 184). In Babylon was ook een tweelingtempel zoals Atlantis tweelingkoningen had. De
tempel van Marduk stond te E-Sagila en de tempel van zijn zoon Nebo stond in E-zida (Spence, 1916, p.
250). We zien hier een imitatie van het Vader en Zoon principe dat we in de Bijbel tegenkomen. Misschien
kunnen we Marduk en Nebo met de zon en Jupiter te vergelijken en ontstond zo de astrologie. Er is ook een
oudere stad van Babylon opgegraven die aan Hammurabi toebehoorde (Spence, 1916, p. 376). Hij was een
driftige maker van allerlei wetten waarin we de vele wetten van Atlantis maar ook de islamitische Sharia
herkennen. Eerder merkte ik op dat de naam Hammurabi op die van Homeros lijkt. De Hangende Tuinen
deden aan het heilige Altis bos bij de Griekse stad Olympia denken. Uiteraard trokken de tuinen ‘vogels’ aan,
waardoor ze iets  hemels kregen en het  beeld van Babylon als de “Poort  der Goden” compleet  maakten
(Hanna-Fatuhi,  2012,  p.  105).  In  grote  lijnen  hebben  we  de  composities  van  Babylon  en  Atlantis
samengevoegd. Waren deze Hangende Tuin van Babylon de blauwdruk voor de mythe van de Tuin van de
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Hesperiden? Vast wel.  In  Daniël 2:38 werd Babylon het gouden hoofd genoemd, een titel  die prima bij
Atlantis paste.

Ballingschap

Na Egypte waren de Israëlieten voor de tweede keer in ballingschap. Babylon was zowel de oostelijke als de
noordelijke dimensie van Tzafon (Studie van Klaas Goverts over Jeremia 1:13-15, zie bijlage C). Atlantis en
Tzafon hadden dus iets met gevangenschap te maken, in het bijzonder met gevangenschap van de Israëlieten.
Ik noem nog eens  Odysseus die  door  de  heks  Kalypso  op Ogygia  gevangen was genomen.  De Joodse
ballingen waren  thematisch  gezien  naar  Atlantis  afgevoerd  (2 Koningen 25:6-7;  2 Kronieken 36:13-20)
terwijl  hun stamvader Abram ooit  vanuit  Atlantis naar Israël  was getrokken. Het merkwaardige was dat
sommige Babyloniërs het Judaïsme gingen omarmen (Saggs, geciteerd in Fatuhi, 2012, p. 112). Er ontstond
met de herbouw van Babylon een nieuwe ordening van de samenleving in het Midden-Oosten die niet langer
theologisch maar occult en humanistisch was. Wat wel vreemd was met zoveel Joodse aanwas in Babylon.
Helemaal nieuw was deze ordening niet want  Nimrod had hier ooit  een voorproef van laten zien. Deze
voorproef was echter cum laude mislukt. Met Nebuchanedzar was het eerste wereldimperium een feit.

Nebuchanedzars droom

In Daniël 2:31 kreeg Nebuchanedzar een droom over een groot beeld dat uit vier onderdelen bestond. In vers
32 lezen we dat het hoofd van dit beeld van goud was. Dit hoofd was Nebuchanedzar zelf en de bijbehorende
hoofdstad was dus Babylon. Daniël legde de droom uit. Het beeld had met drie wereldrijken te maken die
alle Babylon als hoofdstad hadden. Deze drie rijken zouden afgewisseld worden door een vierde rijk dat
eveneens Babylon als hoofdstad had (Daniël 2:40). Dit vierde rijk zou zo machtig zijn dat het de hele wereld
terroriseerde.  Het  Romeinse  Rijk  was  een  rijk  dat  tussendoor  bestond  want  het  had  niet  Babylon  als
hoofdstad. Het eerste rijk was het Babylon van Nebuchanedzar. Het tweede wereldrijk waren de borst en
armen van het  beeld.  Deze armen en borst waren van zilver (Daniël 2:32).  Ze stelden de opvolger van
Babylon voor, namelijk het rijk van de Meden en Perzen. Wie de Meden precies waren, is niet duidelijk.
Misschien waren ze de Koerden? Cyrus van Perzië was al door Jesaja voorzegd (Jesaja 44:28; 45:1). Hij zou
Babylon platleggen en de Joden bevrijden. Hoewel Perzië, Babylon onder de voet zou lopen, was het politiek
gezien minder sterk dan Babylon dat een monarchie was. Perzië was veel minder hiërarchisch bestuurd en
om die reden minder machtig dan Babylon (Bultema, 2002, p. 90). Het derde koninkrijk werd geleid door
een Macedoniër die Alexander de Grote heette (Daniël 2:39). Hij versloeg de Perzen en bevrijdde voor de
zoveelste  keer  de  joden.  Ook  verplaatste  hij  de  hoofdstad  van  Griekenland  naar  Babylon.  Het  vierde
koninkrijk dat Nebuchanedzar in zijn droom zag, werd in Daniël 2:40 beschreven. De benen en voeten waren
van ijzer en een deel van de voeten was zelfs van klei. Mijn gok is dat het een alliantie van tien koningen in
het Midden-Oosten betreft die in de Eindtijd Israël zal belegeren (Psalm 83; Daniël 2:41 en 7:7-8, 20, 24).
Een dergelijk rijk heeft wel Babylon als hoofdstad. Mits Babylon dan eerst herbouwd is. En bij tien koningen
denken we natuurlijk aan... Atlantis. Het vierde rijk van de Eindtijd is volgens Daniël 7:19, 23 totaal anders
dan  alle  voorgaande  koninkrijken.  Ook  de  politiek  van  dit  rijk  is  totaal  anders  dan  we  gewend  zijn
(Whitefield, 2013, p. 21, D. 1). Zelfs Nebuchanedzar kreeg er in Daniël 2 de stuipen van. In Daniël 2:42-43
lezen we dat dit rijk aan de ene kant angstaanjagend is maar dat het tegelijk ook innerlijk verdeeld is en als
los zand aan elkaar hangt. Is dit niet exact wat het dualisme van Atlantis met de tweelingkoningen en de
Zuilen  van  Hercules  moet  voorstellen.  In  Daniël 7:6  lezen  we  over  de  luipaardin  die  het  Grieks-
Macedonische Rijk van de Eindtijd voorstelt. Alexander veroverde even snel als een luipaard het Midden-
Oosten.  Daniël 7:6 correspondeert met  Openbaring 13:2 waarin de luipaardin ook genoemd wordt. Anno
2019 kunnen we het ons nauwelijks voorstellen dat Griekenland-Macedonië binnen elf jaar een wereldmacht
wordt met Babylon als de nieuwe hoofdstad. Toch is dit wat de Bijbel zegt. In Daniël 2:43 noemde Daniël
een gefabriceerde mens. Was dit de antichrist? Paulus noemde hem in 2 Thessalonicenzen 2:3-4. In Daniël
2:43 werd ook de modder van Atlantis genoemd (Timaeus 25). Aan het hoofd van dit vierde rijk staat een
magische  figuur  die  de  antichrist  is.  In  Daniël 7:8,  11,  24  en  8:24-25  worden  hem  bovenmenselijke
capaciteiten toegekend. We hoeven er niet bij te zeggen dat deze kerel (of vrouw?) tegen Israël tekeer gaat.
Dit lezen we in Daniël 7:21, 25. In Daniël 2:34 en 7:24 lezen we dat de teruggekeerde Jezus dit vierde rijk
gaat vernietigen. In Openbaring 171-8 lezen we over de val van Babylon. In Daniël 10:20 lezen we over een
hemelse  engel  die  een prins  wordt  genoemd en over  Griekenland waakt.  Deze hemelse  prins  deed aan
Poseidon denken. Deze uiteenzetting doet in alle opzichten aan Plato’s Atlantis verhaal in Kritias 108-122 en
Timaeus 21-25 denken. Nebuchanedzar was voor zover ik weet de eerste heiden die Atlantis voorzag maar
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dan  wel  in  de  toekomst.  Nebuchanedzar  en  Plato  resoneerden  op  een  vreemde  manier  met  elkaar.
Nebuchanedzar  heerste  politiek  en  militair  over  de  wereld,  Plato  deed  dit  later  in  filosofisch  opzicht.
Nebuchanedzar sprong in het gat dat door het uiteenvallen van de Joodse koninkrijken ontstaan was. Plato
sprong in het filosofische gat dat door de Perzische overheersing van de Joden ontstond. Nebuchanedzar had
zijn  droom van  God  ontvangen  (Daniël 2:28).  Daniël  had  zijn  visioen  van  God  ontvangen.  Plato  had
dezelfde materie op zijn bord gekregen maar alles in een omgekeerd schema. In het Atlantis verhaal was
Athene de stad die aangevallen werd terwijl in Daniël 2 en 7 Griekenland de agressor is. Plato en Homeros
hadden hun openbaringen waarschijnlijk van de Python Geest in  Handelingen 16:16 ontvangen. Atlantis
klinkt eerder als een “project” dat in de Eindtijd uitgevoerd wordt dan een eiland dat in zee kopje onder ging.
Tijdens het schrijven van dit boek gebeurde het onwaarschijnlijke: Israël sloot vrede met diverse Arabische
landen.  Uiteraard met als  bedoeling om samen een front tegen Iran te vormen. Maar het begin van een
Eindrijk in het Midden-Oosten is er. Nu is het de vraag wat verder de rol van Griekenland is. 

Steen

In Daniël 2:44-45 wordt een steen genoemd die zich losmaakte van een bergketen. Deze steen leek op de
steen in de Sisyphos mythe en zou het beeld dat Nebuchanedzar gezien had, verpulveren. De steen leek ook
op de last die Atlas op zijn schouders droeg. Waarschijnlijk was de steen Christus (Bultema, 2002, p. 96).
Jezus verwees mogelijk naar deze steen in Lucas 20:18 en Mattheüs 21:44. Het beeld dat verpulverd wordt,
deed aan het Dagon beeld denken dat omkukelde (1 Samuël 5:4). In dit geval is het de antichrist die door
Christus verpulverd wordt. We zullen één ding niet vergeten: voordat Jezus binnenkort regeert, zullen eerst
alle aardse koninkrijken verdwijnen om plaats te maken voor het koninkrijk van Jezus. Atlantis lag voorbij
Gibraltar  in  zee.  Volgens  Plato  heerste  Atlantis  over  een  groot  deel  van  Europa  en  het  Middellandse
Zeegebied  (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Timaeus 25).  Was  Atlantis  ook  een  wereldmacht  in  de  Bijbelse
betekenis? In dat geval moest Babylon de hoofdstad ervan zijn. Maar Atlantis lag voorbij Gibraltar. Dus hoe
zat dat dan? Ook leken de vier rijken de vier fasen van Atlantis te weerspiegelen. Er was een fase waarin het
eiland de oorlog tegen Athene verloor (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 108). Daarna was er een fase waarin
het door een aardbeving in zee zonk (Plato, Jowett, vert. 1892 Kritias 108). Er was een fase waarin het eiland
geen contact met de buitenwereld had (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 113). En er was een fase waarin er
opeens scheepswerven en schepen opdoken.  In het  laatste geval was Atlantis  zelfs een springplank naar
Amerika (Plato, Jowett, vert. 1892, Timaeus 25). De vier fasen brachten Atlantis niet veel geluk, valt het u
ook op? Deze vier fasen van Atlantis leken op de Babylonische onderverdeling van het menselijk lichaam
(Danzel in Rank, 1989, p. 114).

Matzebah

In Daniël 3:1-7 lezen we over de aanbidding van een beeld dat Nebuchanedzar in Babylon had opgericht.
Mogelijk was dit zo’n ‘matzebah’ (Woodrow, 1981, p. 40). Een ‘matzebah’ was zoals gezegd een obelisk die
aan de Koningin van de Hemel gewijd was (Jeremia 44:17-19). Hij werd ook ‘hammanim’ genoemd (1
Koningen 14:23; 2 Koningen 18:4; 23:14; Jeremia 43:13; Micha 5:13; Jesaja 17:8; 27:9 in Woodrow, 1981,
p. 40). In elk geval correspondeerde dit beeld met het beeld van Poseidon dat in de tempel op Atlantis stond
(Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116). Ook correspondeerde het beeld van Nebuchanedzar met het beeld dat
de antichrist in de tempel zal plaatsen. Dit keer zal de locatie echter Jeruzalem zijn (Openbaring 13:15).

Nebuchanedzar psychotisch

In  Daniël 4 kreeg Nebuchanedzar op zijn sodemieter. Hij werd psychotisch en vrat gras. De rest van de
koeien in het weiland zal hem raar hebben aangestaard? Wat was dit voor vreemde koe? Dit was Gods straf
voor hem omdat hij kapsones gekregen had. Hij torende hoog boven de andere volken uit (Daniël 4:1-3).
God bracht  hem ten  val.  Zijn  val  leek  op  de  val  van  koning  Atlas  van  Atlantis.  We hebben al  zoveel
overeenkomsten gevonden tussen Babylon en Atlantis dat we eigenlijk niet verder hoeven te zoeken. Maar
dit doen we lekker wel. Het enige verschil tussen beide waren tijd, plaats en de rare wezens. De Anakim
speelden blijkbaar geen rol  meer  in  Babylon,  terwijl  de  Filistijnen nog wel in  Ezechiël 25:16 genoemd
werden. En met Nebuchanedzar kwam het ook weer goed. Het gras smaakte blijkbaar niet zo lekker als de
maaltijden die hij aan het hof gewend was. God haalde hem weer uit zijn psychotische toestand. En dit niet
alleen maar Nebuchanedzar werd ook weer koning. Niettemin was hij heel diep gevallen, wat een les voor
alle onderdrukkers is. Zij zullen hetzelfde lot tegemoet zien. In Daniël 4:13, 17 en 23 werden de “wachters”
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genoemd die over de mensheid waakten. Het klinkt alsof deze wezens de tegenhangers van de gevallen
engelen in Genesis 6 waren (Zie Judas 6, 2 Petrus 2:4) en aan God trouwe engelen waren die gelukkig het
beste met ons voor hebben.

De val van Babylon

De opvolger van Nebuchanedzar heette Belsazar. In Daniël 5:4 organiseerde hij een feestmaal waarbij hij het
geroofde tempelgerei uit Jeruzalem voor het feest gebruikte. Het was meer dan een feestmaal want het feest
was een ode aan de goden van goud en zilver. Er werd vooral wijn gedronken (vers 4) terwijl Babylon zelf de
Gouden Wijnbeker  genoemd werd (Jeremia 51:7).  In  Daniël 5:11 lezen we opnieuw over  tovenaars  en
waarzeggers in Babylon. Het feestmaal sloot hierop aan. Dit was een Babylonische Bel-Marduk festijn en
een directe provocatie van Yhwh. Uiteraard zag Yhwh dit en even later verscheen er vanuit het niets een
hand die wat graffiti op de paleismuur kliederde: ‘Mene, Mene Tekel, Upharsin’ (Daniël 5:25 in Bultema,
2002, p. 162). Het Spaanse woord voor hand is “mano”. In het woord “Mene” herkennen we ook weer de
namen van koning Minos van Kreta, van Agamemnon en van Farao Menes. De woorden maan en money
hebben ook met “M-n” te maken. De Egyptische krijgsgod ‘Min’ droeg ook ‘het symbool van de hoge hand’
(Van der Valk, 1930, p. 261). Was dit een deja vû met de Exodus uit Egypte en een hint naar een aanstaande
tweede Exodus uit Babylon? Waarschijnlijk wel.  Om een zijstap te maken: het zou zomaar kunnen dat de
drie piramiden van Gizeh inderdaad weegschalen voorstellen die de goede en slechte daden van overleden
mensen wogen (Wilkinson in Hislop, z.j. hoofdstuk 4, sectie 2: Rechtvaardiging door werken, alinea 10).
Daniël wist wat deze tekst betekende: diezelfde nacht zou Babylon vallen. Het rijk van Belshazzar was te
licht  bevonden.  Het  leger van Perzië stond voor de poort  (Daniël 5:31).  God had dit  leger op Babylon
afgestuurd. Erich Sauer merkte op dat dit voor het eerst was dat de Indo-Germaanse kinderen van Jafet het
Semitische Babylon onder de voet liepen (Sauer, 1940, p. 83). Of dit helemaal klopt, weet ik niet aangezien
Elam (Perzië) ook een zoon van Sem was (Genesis 10:22). Volgens Lewis Spence ging Babylon onder aan de
valse afgoderij van goden die feitelijk demonen waren (Spence, 1916, p. 377). Dit is ook wat Psalm 96:5 ons
leert. Atlantis ging op een vergelijkbare manier ten onder. De Britse Schilder John Martin schilderde zijn
klassieke schilderij  De Val van Babylon.  Hij  koppelde Babylon vooral aan corruptie (Elshout  [knakker],
2018-ll, 11:18; Lang, 2012, p. 180). Henry Coller schilderde over Babylon dat in handen van de Meden en
Perzen viel. Zijn print is op de omslag te zien van Andrew P. Scheils’ boek Babylon under Western Eyes: A
Study of Allusion and Myth.

Elam (Perzië)

De ballingschap in Babylon had zeventig jaar geduurd. Waarom zeventig jaar? Dit had te maken met de
sabbatten die in de eeuwen ervoor niet gehouden waren (Piet, 2015-l; Sauer, 1940, p. 132). In de nieuwe
episode in Daniël's leven viel Daniël opeens onder de Perzische heerschappij (Daniël 6:28). Cyrus (Koresh)
was de koning van Perzië. Dan was er ook een Darius. Misschien was hij een veldheer van Cyrus? Of was
Darius de oom van Cyrus (Newton, 1859, p. 24)? E.W. Bullinger ging dieper op de vraag in wie de Perzische
koningen waren (Bullinger, z.j.-a, bijlage 57). In het boek  Daniël gebeurde een aantal belangrijke dingen
achter elkaar. Allereerst gaf Cyrus aan de Israëlieten de opdracht om terug te keren naar hun land. En dit niet
alleen; ze zouden ook de tempel herbouwen. Dit decreet kwam op de dag af zeventig jaar na de wegvoering
van de Israëlieten naar Babel, duizend jaar na de Exodus uit Egypte en 3500 jaar na de schepping van Adam
(2 Kronieken 36:21) (Piet, 2015-l, m). In Daniël 9:21 kreeg hij de engel Gabriël op bezoek. Geloof ik dit? Ja.
Maar het gaat mijn pet wel te boven. In Daniël 9:24-25 krijgen we van Gabriël een ingewikkeld verhaal te
horen. Er zouden nog zeventig jaarweken volgen vanaf het decreet van Cyrus. Een jaarweek was een periode
van zeven jaar. Omgerekend zijn dit 500 jaar, ‘inclusief tien jubeljaren’ (Piet, 2015-n). En waar eindigde
deze 500 jaar? Om een beetje op de zaken vooruit te lopen zal ik u dit verklappen. Deze periode eindigde bij
de steniging van Stefanus, gevolgd door een jubeljaar. Waarna de bediening van Paulus begon (Piet, 2016-d).
Waarom is dit belangrijk? Als we weten wanneer Stefanus gestenigd en Jezus gekruisigd was, kunnen we
2000 jaar verder tellen en vaststellen wanneer de Eindtijd vermoedelijk begint. Maar zover zijn we nog niet.
Het  lijkt  erop  dat  God  in  termijnen  van  duizend  jaren  rekent,  waarin  intervallen  van  500  jaar  te
onderscheiden zijn. De Exodus uit Babel vond exact op de dag af duizend jaar na de Exodus uit Egypte
plaats. In het midden hiervan stond de tempel van Salomo.
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Alexander

In Daniël 8:21 voorzag Daniël de koning van Griekenland die de Perzen zou overwinnen. Enkele eeuwen
later zou inderdaad Alexander de Grote de Perzen verslaan. Dan pas waren de Joden echt vrij. Weliswaar
hadden de Perzen de Joden uit Babylon bevrijd maar nu waren de Joden immers onder het juk van de Perzen
terechtgekomen.

Hemelse prinsen

Daniël is in meer opzichten een merkwaardig boek. We komen er “hemelse prinsen” in tegen die de hemelse
tegenhangers van de aardse machthebbers zijn. Ongeveer zoals Isis alias Semiramis een hemelse koningin
was (Jeremia 44:17-19; Dibelius in Ferguson, 2003, p. 274). In  Daniël 10:4 was Daniël aan de rivier de
Hiddekel  (Tigris?)  waar  hij  door  de  hemelse  prins  van  Perzië  werd  tegen  gehouden.  We  komen  iets
vergelijkbaars tegen in de mythe van de Perzische profeet Zarathoestra die aan de oevers van de rivier de
Amu Darja een visioen van Ahura Mazda kreeg (Zarathustra, z.j.). Na dit visioen stichtte hij een nieuwe
religie waarin een goede en kwade god (Ahura Mazda en Ahriman) elkaar in de haren vlogen. De blauwdruk
voor dualisme was hiermee geboren (Zarathustra,  z.j.).  We zagen echter dat  het dualisme al  in Babylon
aanwezig was in de vorm van een mannelijke en vrouwelijke afgod. Het christendom had dit dualisme later
overgenomen en van satan een tegenspeler van God gemaakt in plaats van een marionet van God. Tot op de
dag van vandaag zijn er nog aanhangers van deze Zoroaster religie (Let op “Zorro” in Zoroaster). Toen ik in
2011 in Yazd (Iran) was, zag ik ruïnes van deze aanhangers. Mijn suggestie is dat Zarathoestra geen mens
maar een Titaan was die het zoveelste Bijbelse symbool in de mythe plakte. Daniël werd aan de Hiddekel
ook met deze hemelse wezens geconfronteerd. Zo is er een hemelse prins van Israël die Michaël heet (Daniël
10:13). Er is een hemelse prins van Griekenland en Macedonië (Daniël 10:20). Hij was de hemelse macht
achter het succes van Alexander de Grote. Deze hemelse prins van Griekenland resoneerde op een vreemde
manier met Odysseus. Zo was er dus ook een hemelse prins van Perzië (Daniël 10:13). De Perzen noemden
hem Ahura Mazda maar de Israëlieten noemden hem Abaddon (Openbaring 9:11). Deze Ahura Mazda was in
feite een kloon van Ausar. De Achaemenieden (Perzen) transformeerden Assur tot hun afgod, Ahura Mazda
(Fatuhi, 2012, p. 139). Inderdaad noemden de Perzen hun afgod Ahura Mazda, die dezelfde was als Marduk,
Jupiter en Zeus  (Sauer, 1940, p. 208). Hij was ook dezelfde als Baäl-Zafon.  Welke conclusies we hieruit
kunnen trekken is niet  zeker.  De kans is  groot dat  niet  alleen onze machthebbers hemelse tegenhangers
hebben  maar  wij  allemaal.  En  dit  niet  alleen  maar  ook  hebben  de  aardse  natiën  mogelijk  hemelse
tegenhangers. Misschien is er een hemels Apeldoorn, Düsseldorf en Brugge? In Openbaring 5:11 lezen we
ook over onze hemelse tegenhangers die voor de Troon van God staan. En dit niet alleen maar er staan ook
dieren voor de troon. Zij zijn de hemelse vertegenwoordigers van de aardse dieren. Onze regeringsleiders
hebben dus hemelse tegenhangers die zich bovendien met de aardse zaken bemoeien. Jezus zinspeelde hier
ook  op  in  Johannes 19:11.  En  wat  wilde  deze  hemelse  prins  van  Perzië  eigenlijk?  Aan  Daniël  was
geopenbaard dat de joden naar hun eigen land konden terugkeren en dat de 70 jaar ballingschap erop zat.
God  zou  zelf  terugkeren  naar  Jeruzalem  en  de  tempel  zou  herbouwd  worden.  Cyrus  zou  hiervoor  de
goedkeuring verlenen. En dit was wat de hemelse Prins van Perzië probeerde tegen te houden. Net zoals
Odysseus op Ogygia uit de handen van de heks Kalypso werd gered, zo werden de Israëlieten uit Babylon
bevrijd.

Vier dieren

In Daniël 7 kreeg Daniël een visioen dat over dezelfde materie ging als de droom die Nebuchanedzar eerder
had gehad. In  Daniël 7 werden vier dieren genoemd, een leeuw, beer, luipaard en een monster.  Bij een
monster denken we aan een draak. Deze vier dieren worden ook in  Openbaring 13 en 17 genoemd. Deze
dieren hadden betrekking op vier opeenvolgende koninkrijken waarbij het laatste dier het monster uit de zee
is. Dit is het Griekse rijk van de Eindtijd dat op Atlantis lijkt (Daniël 7:40). Het wilde dier dat in Openbaring
13:1-2 genoemd werd, leek op het derde dier dat een luipaard was. Dit luipaard stelde het rijk van Alexander
de Grote voor dat Babylon als hoofdstad had, net als de eerste twee koninkrijken. Het vierde rijk van de
Eindtijd zal opnieuw een Grieks imperium zijn, ook al kunnen we ons dit anno 2019 nauwelijks voorstellen.
Vanwege een reeks van bezuinigingsmaatregelen ligt Griekenland op de pijnbank. Toch gaat er op korte
termijn in Griekenland een nieuwe Alexander opstaan die zijn hoofdkwartier in herbouwd Babylon vestigt.
In Daniël 11:2 noemde de engel Gabriël drie koningen van Perzië en een vierde die hen op zou volgen. Dit
waren Cyrus, Camdyses, Darius I en Xerxes I (alias Ahasveros). Darius was mogelijk Ataxerxes en Cyrus
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wordt in de schrift ook wel Koresj genoemd. Engelen kunnen dus een beetje in de tijd vooruit kijken, maar
hoever, weten we niet. We maken eruit op dat God zijn plan voor de toekomst al klaar had. En dus bestond
de toekomst al! Deze engel Gabriël kwam eeuwen later bij Maria van Nazareth op bezoek. Met Cyrus van
Perzië (Elam) zijn we aan het einde van een episode gekomen die afgezien van Kaftor en Tarsis met de
Levant te maken had. In de laatste etappe van 500 jaar zullen we in de Griekse wereld en de wereld van
Jezus terechtkomen. Nebuchanedzar en Daniël kregen hun dromen en visioenen van God (Daniël 2:28). Ze
zagen hetzelfde Atlantis als waar Plato over verhaalde maar in een omgekeerd schema (Elshout, 2019-d). In
Daniël 7:19 lezen we dat dit Griekse Vierde Rijk klauwen van “koper” heeft. Dit koper resoneert met het
aurichalcum dat de tempel van Poseidon op Atlantis sierde (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116, 119). Het
derde koninkrijk van Alexander de Grote werd in  Daniël 2:39 met “koper” vergeleken en had eveneens
Babylon als hoofdstad. Het vierde koninkrijk is daarom ook Grieks-Macedonisch van karakter. Het kan niet
anders of de Python geest in  Handelingen 16:16 had Plato aangespoord om het Atlantis verhaal zo op te
schrijven dat het een gespiegelde versie van Daniel 2:40 en 7:23 was. Herodotus had alleen losse elementen
uit het Atlantis verhaal in zijn boek  De Historiën opgeschreven. Hij schreef over Tyrus, Saïs en Babylon
maar  niet  over  Jeruzalem of  een  Vierde  Rijk  van  de  Eindtijd.  De  kans  is  groot  dat  de  pythongeest  in
Handelingen 16:16 Plato beïnvloed had om de materie in Daniël 2 en 7 in een Atlantis mythe te spiegelen.
Atlantis heeft alle trekken van dit Griekse vierde Eindrijk maar ook van het eenzame Israël dat 3,5 jaar door
dit Eindrijk onder voet gelopen wordt (Daniël 7:21, 25). Jeruzalem is immers omringd door een metaforische
zee van vijandige volken (Psalm 2). De komende Alexander gaat zijn beeld in de derde tempel in Jeruzalem
plaatsen. Om die reden denk ik dat Troje Eindtijd Jeruzalem is waar we Eindtijd Babylon doorheen zien
schijnen. Atlantis was geen eiland maar een duivelse vorm van Grieks imperialisme. …wie zei er dat de
Bijbel geen objectieve maatstaf is om Atlantis te ontdekken...

Betrouwbaarheid

Net zoals met alles in de Bijbel lag het boek Daniël ook onder vuur van zelfbenoemde sceptici die meenden
dat er later van alles aan toegevoegd was. Maar drs. J. G. Van der Land schreef dat het boek Daniël een grote
consistentie vertoont. Uit het boek blijkt duidelijk dat Daniël de overgang van Babel naar het Perzische rijk
van dichtbij had meegemaakt. Ook ‘de literaire kenmerken’ in het hele boek zijn ‘dezelfde’ (Van der Land,
z.j.-b, hoofdstuk 13. De historische betrouwbaarheid van Daniël, p. 77). Ik schreef het al eerder. Met de val
van het Babylon van Nebuchanedzar door het leger van Cyrus de Grote werd letterlijk en figuurlijk een
tijdperk  afgesloten.  Deze  Babylonische  wereld  van  Sanherib,  Sargon  en  Nebuchanedzar  is  voor  onze
generatie anno 2019 net zo vreemd als de planeet Mars waar we ook rare beelden van opvangen (Hoagland
& Torun, 1989).

Italië

Afgezien van Tarsis lezen we tot nu toe in de Tenach weinig over Europa. Als we het Oude Testament lezen,
lijkt het of Europa helemaal niet bestond. Toch waren er al contacten tussen de wereld van de Bijbel en
Europa. Dit weten we uit buiten-Bijbelse bronnen. In de tijd van Koning Salomo kwamen we koning Hiram
tegen. Na Hiram kwamen Hiram II en Hiram III van Tyrus. Van één van deze Hirams weten we dat hij een
brief in het Etruuskisch aan de ‘koning van Lavinia’ schreef (Fell, 1977, p. 102). Lavinia lag in Italië bij het
huidige Rome. De brief zou uit ‘550 voor Christus’ dateren (Fell, 1977, p. 102). Waarschijnlijk ging het hier
om Hiram III. Vijfhonderd jaar voor de geboorte van Jezus was Rome al in zicht.

Brazilië

Deze zelfde koning Hiram III van Tyrus stuurde waarschijnlijk ook expedities rond Afrika. Soms raakten de
schepen uit koers waarna ze helemaal in… Brazilië terechtkwamen. Zo is er de beroemde inscriptie in de
Paraiba steen die in de buurt van Rio de Janeiro gevonden werd. De betreffende schipbreukelingen schreven
dat hun koning Hiram was en dat ze uit Ezion-Geber kwamen. Ze hadden ‘twee jaar’ rond Afrika gevaren
(Bedard, 2015; Fell, 1977, p. 111). Ook werd hun afgod, Astarte genoemd. De Hiram die hier genoemd werd,
was waarschijnlijk Hiram III  van Tyrus.  Hij  leefde vijfhonderd jaar na de eerste Hiram die met koning
Salomo optrok. 
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Deel V

De zeventig jaarweken

247



Episode 1

Van Cyrus tot Herodes de Grote
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De Zeventig Jaarweken

In  Daniël 10:1 werd voor het eerst de volle naam, Perzië genoemd. De naam wordt verder genoemd in
Ezechiël 38:5 en  Ezra 1:1. Tot dusver werd steeds de naam Elam gebruikt. Ik ken genoeg Perzisch om te
weten dat  Elam “aankondiging” betekent.  We zien dus dat  Perzië in  de Bijbel  gaat  leven en een eigen
ontwikkeling door maakt. De nieuwe hoofdstad na Babylon werd Susa dat in het zuiden van Iran lag. Met de
komst van Cyrus, werden ook de zogenaamde 70 jaarweken geïntroduceerd (Piet, 2015-n; 2016-a). Dit was
de laatste etappe tot aan de zalving van Jezus en vervolgens de steniging van Stefanus. Niet de geboorte van
Jezus was in deze etappe een ijkpunt, maar diens doop in de Jordaan. Cyrus gaf het decreet om de tempel te
herbouwen (2 Kronieken 36:22-23). Dit gebeurde onder de leiding van Zerubbabel.

Een jaarweek

Een jaarweek was een periode van zeven jaar waarbij een jaar 360 dagen telde. In  Leviticus 25:8 worden
zeven jaarweken genoemd. Dit zijn dan 7 x 7 = 49 jaar. Hierna volgde er een jubeljaar waarin alle schulden
werden kwijtgescholden. Dit was het vijftigste jaar. In Daniël 9:24-25 worden zeventig jaarweken genoemd.
Zeventig jaarweken zijn dus 70 x 7 = 490 jaar. Als we er tien jubeljaren bij op tellen dan hebben we een
etappe van 500 jaar (Piet, 2016-a). De laatste jaarweek van zeven jaar begon met de doop van Jezus en
eindigde met de steniging van Stefanus (Piet, 2016-b, c).

Etappes

De zeventig jaarweken bestonden uit drie etappes (Piet, 2016-a). De eerste etappe besloeg zeven jaarweken
van in totaal 49 jaar. In deze tijd werd de tempel in Jeruzalem herbouwd, gevolgd door een jubeljaar. Dan
bleven er volgens Daniël 9:25 nog 62 jaarweken over. Deze etappe begon na afloop van de tempelbouw en
eindigde bij de doop van Jezus in de Jordaan. De derde etappe was de genoemde laatste jaarweek. Deze
laatste jaarweek ligt  niet  in de Eindtijd zoals veel  gelovigen altijd dachten.  Maar deze eindigde met de
steniging van Stefanus. Samengevat beslaat de periode van de zeventig jaarweken dus de periode vanaf het
decreet van Cyrus tot aan de steniging van Stefanus, gevolgd door een jubeljaar. In dit traject kwam de
Griekse filosofie op, kwam het Romeinse Rijk op, en werd Cleopatra 7 geboren. Dover was al een kleine
stad en Venetië exporteerde al wijn naar Engeland, nog voordat Jezus geboren werd. In deze periode ontstond
ook het Atlantis verhaal.
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Esther

Esther  leefde  na  Daniël  en  tijdens  de  regeerperiode  van  Ahasveros  (Esther  1:1).  Deze  Ahasveros  was
waarschijnlijk Xerxes (De Graaf, 2019, p. 12) wiens rijk zich uitstrekte van Kus (Zuid-Egypte) tot India (De
Graaf, 2019, p. 12). Waarschijnlijk leefde Esther tijdens de eerste groep van ‘ballingen’ die uit  Babylon
terugkeerde naar Juda (De Graaf, 2019, p. 12). Ze leefde tussen Ezra 6 en 7 en zeker tussen Daniël en Plato.
In het Hebreeuws heette ze Hadassa. Esther was zelfs met Ahasveros getrouwd en zodoende een Joodse
koningin aan het Perzische hof geworden. Deze koning Ahasveros werd al in Daniël 11:2 voorzegd maar was
een andere dan de Ahasveros die in Daniël 9:1 genoemd werd (De Graaf, 2019, p. 12). Opvallend was het dat
deze koning Ahasveros zijn troon in Susan had staan en blijkbaar niet langer in Babylon (De Graaf, 2019, p.
12). Esther had het aura van Rebekka, de Koningin van Sheba, de hoer Rachab en van Tamar in Genesis 38.
Een paar zaken zijn relevant voor ons onderzoek. In het boek Esther dook een persoon op die Haman heette.
Hij was een antisemiet en in  Esther 3:1 werd hij een Agagiet genoemd. In  1 Samuël 15:8 werd Agag een
koning van de Amalekieten genoemd. Dat de nazaten van de Amalekieten in Perzië (Iran) terechtkwamen is
wel  bijzonder.  Is  in  onze  tijd  de  terreurbeweging  Hamas  een  geïnstitutionaliseerde  kloon  van  Haman?
Misschien wel. In het boek Esther lezen we hoe Haman een plan beraamde om alle Joden in Perzië uit te
roeien. Het lukte Esther om dit te voorkomen. Uiteindelijk werden Haman en zijn tien zonen opgehangen. De
tien zonen klinken als de koningen van Atlantis terwijl Haman de geest van koning Atlas had. Waarmee
gezegd is dat Atlantis bij  uitstek een antisemitisch eiland was. Iets anders is dat er een “Mars Gezicht”
achtige berg in Iran is die “Malik Shah Tepe” heet (The University of Chicago, 2014-b, hoofdstuk ‘Aerial
Surveys’, G9, AE 762 & 764). Over Mars-Cydonia gaan we het nog hebben. Als de Malik Shah Tepe uit de
tijd van Esther stamt, dan hebben we misschien indirect toch een link met Atlantis gevonden. Het decor in
Esther werd op een bepaald moment zo duister dat God er alleen in ‘zinspelingen’ in voorkwam (De Graaff,
1993, p. 314). De mythe imiteerde het boek Esther met de afgoden Isjtar (Astarte) en Marduk. Marduk was
een imitatie van Mordechai die naast Esther een andere Joodse hoofdrolspeler in de burcht van Susan was.
Uiteraard kwamen beiden elkaar tegen. Mordechai werd zelfs haar pleegvader. Andersom kunnen we het zo
zien dat God ook deze mythische symbolen in aardse personen condenseerde. Toen de mythe Pelias, Isjtar en
Marduk bedacht had God al Paulus, Esther en Mordechai in blauwdruk klaar liggen. In Esther 1:1; 8:9 werd
India genoemd. De overeenkomsten met de Shoah zijn er ook. Zoals Hama een decreet uitvaardigde om alle
joden te vernietigen zo werd bijna 2400 jaar later tijdens de Wannsee conferentie hetzelfde beklonken (De
Graaf,  2019,  p.  51-52).  Het  boek  Esther  geeft  goed inzicht  in  de  mechanismen  achter  de  Shoah.  Ook
historisch  beschouwd  is  het  een  belangrijk  boek.  Ik  was  drie  keer  in  Iran  waar  ik  uiteraard  met  hun
geschiedenis van Xerxes I werd dood gegooid. Nu pas begrijp ik dat hij Ahasveros was en dat Esther zijn
vrouw was. God zorgde er speciaal voor dat Esther koningin werd om haar volk van het decreet van Haman
te kunnen bevrijden (Esther 4:13-14 in De Graaf, 2019, p. 59). Voor verdere informatie over Esther verwijs
ik u naar de serie van Sebastiaan de Graaf in het tijdschrijft Amen.nl. Voor zover ik weet begon de reeks in
Amen 106 (De Graaf, 2013). Inmiddels is zijn studie in boekvorm geschreven met als titel  Het Bijbelboek
Esther (Everread, Wijk bij Duurstede, 2019).
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Herbouw van de tempel

De terugkeer van de Joodse ballingen uit Babylon onder de regie van Cyrus, staat beschreven in het boek
Ezra. In Ezra 1:1-4 lezen we dat Yhwh de geest van Cyrus opwekte om de Joden in Babylon te bevrijden. In
2 Kronieken 36:21 lezen we over de reden van deze zeventig jaar van ballingschap. Ten eerste moest de
profetie in Jeremia 1:1-3 vervuld worden. En ten tweede kreeg het land zijn zeventig sabbatten terug die met
vijfhonderd jaar  correspondeerden (Piet,  2015-l;  Piet,  2016-m/n).  Iedere  vijftig  jaar  zou het  land zeven
sabbatsjaren vergoed krijgen. Vijfhonderd jaar eerder had Salomo van Yhwh te horen gekregen dat de tempel
in de toekomst verwoest zou worden (2 Kronieken 7:20-21). Nu, vijfhonderd jaar later, verklaarde Cyrus
openlijk dat Yhwh de God van de hemel was en dat Zijn aardse huis in Jeruzalem hoorde te staan. In  2
Kronieken 36:23 en Ezra 1:1-4 gaf Cyrus de opdracht om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Dit was op
de dag af 3500 jaar na de schepping van Adam en duizend jaar na de Exodus (Piet, 2015-l/m). Ook Jesaja
had al voorzegd dat Cyrus deze opdracht zou geven (Jesaja 44:28). Het kon niet anders of Cyrus had deze
profetie gelezen toen hij met Daniël te maken kreeg. Hij vervulde dus de profetie die hij over zichzelf had
gelezen  (Josephus  in  Piet,  2015-m).  Ook  twee  andere  profeten  hadden  deze  herbouw  van  de  tempel
voorzegd:  Haggai  en  Zacharia  (Haggai 1:1-8;  2:23).  In  Ezra 5-6  lezen  we  over  de  voortgang  van  de
herbouw. De dure dingen die Nebuchanedzar ooit uit Jeruzalem had gejat en naar Babylon (en Opis/Ofir?)
had gebracht, gingen nu retour. De eerste groep van terugkeerders werd begeleid door Zerubbabel (Ezra 2:2)
die we niet zullen verwarren met zijn naamgenoot in 1 Kronieken 3:19. Cyrus benoemde deze Zerubbabel tot
gouverneur van Juda (Haggai 1:1). En onder zijn toezicht werd al snel met de herbouw van de tweede tempel
begonnen. Veel ballingen, onder wie een nieuwe generatie,  wilden niet eens terug naar Juda. Ze hadden
blijkbaar een nieuw leven in Babel opgebouwd. Toch begon een selecte groep van terugkeerders aan de
herbouw van de tempel (Ezra 3:8-9;  Nehemia 7:7;  12:1).  De bouw van de tempel werd door de lokale
bevolking tegengewerkt (Ezra 4:4-5). Zij waren de Samaritanen en een mix van achtergebleven joden en
Assyriërs. De Perzen steunden de bouw financieel (Josephus, Antiquities of the Jews, boek 11, hoofdstuk 1,
Whiston,  vert.  z.j.).  Toen het  te  lang  duurde,  trokken  zij  zich  terug  (Ezra 4:17-23).  Gesteund door  de
voorzegging van Haggai werd de tempel alsnog afgebouwd (Ezra 6:15). Deze tempel was een slap aftreksel
van de tempel van Salomo. Veel Israëlieten zullen teleurgesteld zijn geweest. Een ander groot verschil met de
eerste tempel was dat de Ark van het Verbond nergens te bekennen was. Haggai had echter voorzegd dat dit
gebouw ooit de eerste tempel naar de kroon zou steken (Haggai 2:9). Wat men toen niet wist, was dat krap
500 jaar later Herodes de Grote de tempel uit zou bouwen. En... dat Jezus Christus deze tempel binnen zou
gaan (Lucas 2:22, 46; 19:45). Nehemia hoorde bij de laatste groep van ballingen die terugkeerde. Onder de
ballingen bevond zich ook de profeet Zecharia die in  Zacharia 9:1-8 Alexander de Grote voorzegde.  In
Zacharia 9:1 betekent het woord “massa”, “last”. Het ging hier over de last die over de heiden volken werd
uitgesproken. In Jesaja 13:1 kwamen we dit woord ook al tegen. De naam Nasa was van het woord massa
afgeleid en betekent ‘omhoog tillen’ (Bultema, 1981, p. 152). In Zacharia 9:9 lezen we de voorzegging over
Jezus die op een ezelin Jeruzalem binnen waggelt.  En in  Zacharia 5:11 voorzegde hij  de herbouw van
Eindtijd Babylon aan de Eufraat. Feitelijk was er hier sprake van een tweede Exodus die vanuit Babylon op
gang kwam en richting Juda stroomde. Het was Jesaja die deze tweede Exodus al voorzegd had (Jesaja
40:3-5, 41:17-20, 42:14-16, 43:1-3, 43:14-21, 48:20-21, 49:8-12, 51:9-10, 52:11-12, 55:12-13, Fischer &
Zillessen in  Anderson & Harrelson,  1962, p. 181-182, noot 9).  Volgens Gerhard von Rad, volgde op de
terugkeer van de ballingen uit Babylon, de vorming ‘van een nieuw Israël naar het oude model’ (Jesaja 52:1,
Von Rad in Anderson & Harrelson, 1962, p. 184, noot 11). Deze Exodus vond op de dag af duizend jaar na
de Exodus uit  Egypte plaats.  In  Timaeus 23 lezen we een onsamenhangend relaas over de stichting van
Athene, 8000 dan wel 9000 jaar voor Plato (Plato, Jowett, vert. 1892). Had deze duizend jaar met de tijd
tussen de eerste en tweede Exodus te maken? In Zacharia 1 t/m 6 staan de zogenaamde “nachtgezichten” die
over de tijd vlak voor, tijdens en vlak na de Eindtijd gaan. Bij een nachtgezicht denken we aan tzafon. In
Zacharia 5:11 lezen we over de herbouw van Babylon in de Eindtijd. In  Zacharia 14 lezen we over de
plundering van Eindtijd Jeruzalem. In vers 14:4 lezen we hoe de Olijfberg naar het oosten en westen splijt als
Jezus erop staat.
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Herodotus

Herodotus van Halicarnassus was een Griekse geschiedschrijver.  Volgens de traditie leefde hij  vlak voor
Plato (Herodotus, z.d.). Zeker weten doen we dit niet want er worden verschillende data genoemd. Het is
zelfs de vraag of hij echt bestaan heeft. Voor het gemak nemen we zijn belangrijkste werk onder de loep: De
Historiën.  Hierin  schreef  hij  over  zijn  reizen  naar  Babylon,  de  Nijldelta  en  Tyrus.  Dit  zijn  nu  net  de
ingrediënten die interessant zijn voor ons onderzoek. Over Babylon schreef hij in boek 1:192-200 (Godley,
vert. 2012; Herodotus, geciteerd in Van der Crabben, 2012, boek 1:192-200). Hij schreef dat er een ‘gouden
beeld van Zeus’ in diens tempel in Babylon stond. (Herodotus, Historiën, Godley, vert. 1920, 1.183). Of dit
waar is weten we niet want hij zou deze informatie van de Babyloniërs zelf verkregen hebben. In elk geval
koppelde  hij  Zeus  aan  de  Babylonische  afgod  Bel-Marduk.  Over  Egypte  schreef  hij  in  boek  2:35-44
(Herodotus,  Historiën, Godley, vert. 1920). Over Tyrus schreef hij in boek 2:35-44 (Herodotus,  Historiën,
Godley, vert. 1920). In Tyrus zag hij ‘twee pilaren’ van ‘goud’ en ‘smaragden’ en een grote pilaar die ‘‘s
nachts scheen’ (Herodotus,  Historiën, Godley vert. 1920, boek 2:44). In  Jesaja 6:2, 6 betekent het woord
Nachash  ‘brandend’ (Bullinger,  z.j.-a,  bijlage  19).  De  serpent  in  Genesis 3  werd  ook  met  “nachash”
aangeduid.  De  tempel  in  Tyrus  had  ongetwijfeld  een  duivelse  oorsprong.  Merkwaardig  was  het  dat
Herodotus  en Plato beiden  over  Saïs  in  Egypte  schreven maar  niet  over  de  sfinx in  Caïro.  Ook is  het
merkwaardig  dat  Herodotus  de  fysieke  dimensies  van  Atlantis  noemde,  Tyrus  en  Babylon terwijl  Plato
“plotseling” over een mysterieus eiland begon te kletsen dat in het westen lag. Waar ging het mis tussen
Herodotus en Plato?

In de tijd van Herodotus werd er al met grote getallen gesmeten al bleef men voorzichtig met de duizenden
jaren in plaats van met de miljoenen en miljarden jaren die onze generaties aan de schepping toevoegen. De
tempel  van  Tyrus  was  volgens  de  overlevering  even  oud  als  de  stad  en  ‘2300’ jaar  eerder  gebouwd
(Herodotus,  Historiën, Godley vert. 1920, boek 2:44). Dan zitten we in de tijd voor Abraham toen er nog
geen tempels waren behalve misschien de ene in Babylon. Volgens Herodotus was Heracles een ‘oude god’
(Herodotus, Historiën, Godley vert. 1920, boek 2:44). In mijn onderzoek volg ik een andere uitleg. Volgens
ene M. Le Clerc kwam de naam Heracles van het Syrische woord ‘Haro-kel’ dat ‘koopman’ betekende (Le
Clerc  in  Van  Hemert  &  Daalberg,  1806,  p.  127).  (Waarschijnlijk  werd  hier  Martin  Davidson  le  Clerc
bedoeld?).  Deze  tempel  pilaren  kon Plato in  zijn  Atlantis  verhaal  tot  de  Zuilen  van  Hercules  verwerkt
hebben. Het was ook deze tempel die later door Alexander de Grote verwoest werd op een manier die op de
ondergang  van  Atlantis  leek  (Ezechiël 26-27).  Volgens  Herodotus  was  Poseidon  een  Libische  god
(Herodotus, Historiën, Godley vert. 1920, boek 2:50). Vanuit de Bijbel weten we dat Poseidon, Dagon, de
god van de Filistijnen was. Later keerde Herodotus terug naar de Nijl delta waar volgens hem een tempel aan
Athena gewijd was (Herodotus,  Historiën,  Godley vert.  1920,  boek 2:59). Atlantis was in dat  geval een
allegaartje van Tyrus, Babylon en de Nijldelta op basis van de reisverslagen van Herodotus. In boek 2, vers
62 noemde hij Saïs waar het ‘Feest van de Lampen’ gevierd werd. Ter vergelijking: in  Openbaring 18:23
worden de lampen van Babylon genoemd. We komen in een paar verzen van boek 2 diverse symbolen van
Plato’s Atlantis  verhaal tegen. Het kan goed zijn dat deze mix later bij  Plato op het bord terechtkwam.
Waarna hij er een nieuw Atlantis verhaal van maakte. Kanttekening is dat Herodotus niet nadrukkelijk naar
een Rijk van de Eindtijd verwees. Saïs, Tyrus en Babylon waren in zijn geschiedschrijving losse onderdelen
van zijn geschiedschrijving. Om die reden vermoed ik dat Plato nog op een andere manier geïnspireerd was,
bijvoorbeeld  door  bovennatuurlijke  inmenging.  In  Boek  I  van  zijn  Historiën  noemde  Herodotus  de
Atlantische Zee bij de naam. Deze zee lag voorbij de Zuilen van Hercules. Het is treffend dat die naam toen
al bekend was nog voordat Plato met zijn Atlantis verhaal op kwam draven. Tot in onze tijd werkt de naam
van Atlantis door in bijvoorbeeld de naam van de N.A.V.O. 
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Plato

Griekse filosofie als religie

In de periode na Cyrus kwam de Griekse filosofie op die een concurrerende levensbeschouwing van de
Tenach werd. We gaan in de richting van de tijd van Plato en Alexander de Grote. Filosofie was de religie
van de Grieken. Volgens de Griekse schrijver Lucianus (2de eeuw v. Chr.)  was filosofie geen ‘kritische
discipline’ zoals  in  onze dagen maar  een  levensstijl  (in  Ferguson,  2003,  p.  320).  Er  werden richtlijnen
ontwikkeld voor hoe mensen zouden leven (Ferguson, 2003, p. 320-321). Deze principes appelleerden direct
aan de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Er zat weinig diepgang achter.

Plato

We komen bij Plato die pakweg 100-150 jaar na Daniël en Ezechiël leefde. Hij stichtte in een bos in Athene
een school die hij Akademos noemde. De school was aan de afgod Akademos gewijd (Ferguson, 2003, p.
332).  Eigenlijk  zijn  we  nu  uitgekletst.  Akademos  was  een  demonisch  wezen  en  een  kloon  van  Atlas,
Poseidon en Marduk en een masker van de pythongeest in  Handelingen 16:16. Ik noem nog even de hoer
Rachab in Jozua 2. Zij wist precies wat er tijdens de Exodus gebeurd was en had diep ontzag voor de God
van de Israëlieten. Het was ook precies de bedoeling van God geweest om met de tien plagen die hij op farao
afstuurde, indruk op de omringende volken te maken. Wellicht had God zoveel indruk gemaakt met Zijn
apocalyptische plagen dat de omringende volken hun eigen mythen in elkaar knutselden waaruit Troje en
Atlantis voortkwamen. Als Rachab van de Exodus had gehoord, waarom Plato dan niet, hoewel, toegegeven,
Plato verder weg woonde. Bovendien was Babylon pas geleden in handen van de Perzen gevallen. Plato’s
voorganger,  Herodotus  was  naar  Babylon  afgereisd  en  had  er  een  reisverslag  van  gemaakt.  Plato  had
mogelijk van de beide Exodussen uit Egypte en Babylon gehoord. Hoe merkwaardig is het dan dat Plato in
zijn Atlantis verhaal verzuimde om de sfinx, Tyrus, Babylon of Jeruzalem te noemen. Hij sloeg die plaatsen
over die Herodotus juist genoemd had. Wat bezielde hem om van de beschrijvingen van Herodotus over
Tyrus, Saïs en Babylon “opeens” een mythisch eiland Atlantis te maken dat in het westen lag? Plato noemde
de werelddelen, Europa en Athene (Kritias 108), Afrika (Libië, Saïs, Kritias 108, Timaeus 21), Azië (Kritias
108,  Timaeus 24-25) en zelfs Amerika (Timaeus 25) in zijn Atlantis verhaal.  Hij noemde de Zuilen van
Hercules, Gibraltar en de Monte Hecho. Het enige dat we niet konden traceren was uitgerekend Atlantis. Was
Atlantis het bos waarvan Plato alleen de bomen noemde? Verbijsterend is het dat Plato’s Atlantis verhaal net
zo bizar was als de dromen en visioenen van Nebuchanedzar en Daniël in Daniël 2 en 7 over een mysterieus
Eindrijk. Was Atlantis dit Eindrijk dat “per ongeluk” in tijd en plaats gespiegeld was?

Amerika

Ezechiël had Amerika in Ezechiël 38:13 genoemd. Hij noemde de jonge leeuwen van Tarsis die de kolonies
waren. Plato noemde het continent uitgerekend in zijn Atlantis verhaal in  Timaeus 25 (Plato, Jowett, vert.
1892). Dat Amerika door twee prominente figuren zo vlak na elkaar genoemd werd, geeft te denken.

Plato’s Grot

Ik wil hier de Grot van Plato noemen (De Staat 7:514-520, Jowett, vert. 1892). Veel moderne intellectuelen
die menen dat onze verre voorouders, grotbewoners met knotsen waren, zappen ongehinderd naar Plato's
Grot om er een warrig filosofisch verhaal van te maken. De Allegorie van de Grot is me al tien keer uitgelegd
door filosofen. Maar ik begrijp er nog steeds niks van. De traditionele uitleg is deze: iemand in de grot had
een  vuurtje  gestookt.  Blijkbaar  was  het  koud  in  de  grot.  Deze  grotbewoners  waren  “Grottentotten”  in
tegenstelling tot de grotbewoners in Hebreeën 11:37-38 die de heiligen van Israël waren. En hoe kwamen ze
aan een aansteker en hout? Dit “kampvuur” doet me denken aan het vuur dat Paulus in  Handelingen 28:3
met de inwoners van Malta stookte. Er kwam toen nota bene een “Poseidon-achtige” slang uit die Paulus
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beet.  Zonder  succes  want  Paulus  weigerde om kasjeweil  te  gaan.  In  Plato’s  grot  zouden de mensen de
bewegingen van buiten als schaduwen op de wand van de grot geprojecteerd zien. De buitenwereld was de
echte wereld en wij als mensen zagen net als de grot pyromanen alleen projecties hiervan. Dit vuurtje was
dus eigenlijk een prehistorische beamer. Misschien was deze buitenwereld een hint naar Amerika? Aldus de
uitleg van de intellectuelen en filosofen. Nog een suggestie: had Plato’s Grot iets met de Egyptische horizon
te maken die de scheidslijn was tussen onze wereld en die van de goden (Yahuda, 1935, p. 168)? Bevond
Plato’s Grot zich tussen onze en de volgende aion in? Was Plato’s Grot, Atlantis? Waarschijnlijk wel. De
Grot had alle trekken van “middernacht” – tzafon. Deze Grot leek op de Ark van Noach waarin volgens
Genesis 6:16 een lichtopening zat.  In  Lucas 8:27 lezen we dat  deze “grottonauten” demonisch bezeten
waren. Plato’s grotbewoners waren gevangenen van satan. Alleen Jezus kon en zou hen bevrijden. Volgens
Joodse overleveringen waren ‘tomben’ broeiplaatsen van demomen (Nidda, fol. 17 a; Chagigah, fol. 3, 6 in
Farrar, 1874, p. 211). Plato’s Grot was zo’n pleisterplek. Plato’s Grot leek ook op het Pantheon in Rome dat
door keizer Hadrianus gebouwd was. In het midden van het plafond zat een rond gat dat de zon voorstelde.
Het Pantheon is op een schilderij van Giovanni Paolo Panini uit 1750 te zien. 

Onderwereld

Volgens Bruce Louden is Plato's grot een beeld van de ‘onderwereld’ (Rep. 514a3 in Louden, 2011, p. 212).
De buitenwereld was dan onze wereld. In de christelijke traditie is het al langer bekend dat zowel de zee als
een  grot,  beelden  van  de  onderwereld  zijn.  Net  zoals  het  zeemonster  in  Jona 2:3  een  beeld  van  de
onderwereld was. Dit was trouwens dubbel op want zowel het zeemonster als de zee waarin het rotbeest
zwom, waren beelden van de onderwereld. De duisternis in de grot is de duisternis van Tzafon. En blijkbaar
was dit  niets  nieuws voor Plato. Maar de moderne intellectuelen maakten er een ander verhaal van. De
protagonist in Plato’s Grot dialoog was Socrates. Hij voerde steeds het woord. Socrates was ook Plato’s
leermeester. Telkens als Socrates de terugkeer naar deze Grot beschreef, gebruikte hij het woord ‘katabaino’
(Rep.  516e;  519d5, Nightingale  in  Louden,  2011,  p.  212).  Dit  woord  heeft  steeds  met  een  ‘catabasis’,
‘afdaling’ in de onderwereld te maken (Nightingale in Louden, 2011, p. 212). Deze onderwereld kwamen we
ook al in de werken van Homeros tegen. In  Odyssee 11 daalde Odysseus in de onderwereld af om er de
overleden profeet Teiresias te raadplegen. Ook hier werd het woord ‘catabasis’ voor de afdaling gebruikt
(Crane in Louden, 2011, p. 199). Zowel de grotten van Kalypso en Plato leken op de onderwereld (Od. 1.15,
5.57-74,  5.195 &  De Staat,  boek 7 in Louden,  2011,  p.  132).  Bruce Louden vergeleek de afdaling van
Socrates in de onderwereld met die van Odysseus (De Staat 516d5-6;  Od. 11.489-90 in Louden, 2011, p.
212). Maar hoezo daalde Socrates in de onderwereld af?

Socrates, Achilles en Odysseus leken dezelfde figuranten te zijn. Socrates was toch een Griekse filosoof?
Dus wat had hij in de onderwereld te zoeken? De vraag rijst: was Socrates wel een mens? Of was hij net als
Odysseus ook een Titaan? Niemand minder dan Jezus daalde na Zijn opstanding in de Tartarus af (Efeziërs
4:10;  1  Petrus 3:19-20).  Odysseus  en  Socrates  imiteerden  Jezus.  In  feite  waren  ze  schaduwen  van  de
komende antichrist.  In  Johannes 5:18 betekent het  woord “Isa” gelijke. Odysseus en Socrates maar ook
Antikleia wilden zich dus aan Jezus gelijkstellen. Of was Socrates de komende antichrist?

Plato  werd  ook  bekend  vanwege  zijn  ideeënleer.  Deze  ideeën  waren  echter  ‘geen  denkbeelden’ ‘maar
levende wezens’ (De Graaff, 1993, p. 147). Of mag ik zeggen dat deze ideeën Titanen, aka demonen waren?
Was Plato demonisch bezeten? Bruce Louden maakte ook een vergelijking met de ‘roversgrot’ in  Jeremia
7:11,  Mattheüs 21:13,  Marcus 11:17 en  Lucas 19:46 (in Louden, 2011, p. 268). De koningen van Atlantis
waren dus rovers. En Socrates was in dat geval ook een rover in plaats van de intellectuele wijsneus. Hij
roofde ideeën. Socrates en Odysseus waren pyromanen want ze staken een paasvuur aan. Ook Dr. Frank de
Graaff schreef dat Odysseus levend in de onderwereld afdaalde waar hij nota bene Achilles zag (De Graaff,
1993, p. 88). Feitelijk ontmoette hij er de ‘psyche’ schim van Achilles (De Graaff, 1993, p. 88-89). Maar wat
is een schim precies? Frank de Graaf vertaalde het woord met ‘koelte’ of ‘koude adem’ (De Graaf, 1993, p.
88-89). Deze koude adem doet me denken aan de Nachtmist in Spreuken 3:20. Ook leek deze schim op de
Nachtreis van Mohammed in Soera 17:1. Al deze afdalingen in de onderwereld doen me aan de passage in
Numeri 26:10 denken. In deze vers lezen we hoe Korach en zijn gezin door de aarde werden opgeslokt.
Waarin kwamen ze precies terecht en overleefden ze dit wel? In de vers wordt ook nog een vuur genoemd.
Wat willen we nog meer? In onze tijd zijn “zinkholen” een bekend fenomeen. Ze slokken van alles op: van
winkelwagens tot bussen. Had de onderwereld van Odysseus, Achilles en Socrates met dit soort zaken te
maken? Frank de Graaff merkte op dat er in Plato’s Grot blijkbaar een opening naar boven was, waar ‘het
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Licht’ scheen (De Staat 514a  in  De Graaff,  1993,  p.  151),  een uitdrukking die  we  ook in  de  gnostiek
tegenkomen.  Voerde  de  Nachtreis van  Mohammed in  Soera 17:1  ook naar  het  Licht?  Frank de  Graaff
bevestigde nogmaals dat de personages in Plato’s Grot duidelijk ‘onder de aarde’ waren (De Graaff, 1993, p.
151). Maar ik lees nergens iets over mensen. Achilles en Odysseus waren Titanen en Socrates zit voorlopig
“op het randje”. Aan de ene kant werd in Plato’s Grot de indruk gewekt dat er in een gnostische Sheol leven
na de dood was. Aan de andere kant denk ik bij Titanen eerder aan de Tartarus. En het vuur in Plato’s Grot
neigde ook naar de Tartarus. Deze Grot was niets anders dan Atlantis.

Buitenwereld

De vlucht uit de grot ging naar de gewone aardse bovenwereld waar de ‘zon’ scheen (Louden, 2011, p. 214).
Plato gebruikte het woord ‘anabasis’ dat Homeros ooit voor een opstijging naar de godenwereld gebruikte
(Il.  1.497 in Louden,  2011,  p.  214).  Plato ‘vermengt’ het  gewone aardse leven met  een ‘hemels’ leven
(Louden, 2011, p. 214). We vragen ons af waarom Plato’s grotbewoners een “Paasvuur” stookten en hoe ze
überhaupt aan vuur en hout kwamen? (Of zijn dit niet ter zake doende vragen?) Waarom knutselden ze van
dat hout geen ladder in elkaar om naar de bovenwereld te ontsnappen? Wilden ze eigenlijk wel ontsnappen?
Of verstopten ze zich net als Adam voor God? Wat moesten ze überhaupt met een vuur waardoor ze de
schimmen van de echte wereld op de muur zagen? Waren ze Pokemon Go zoekers die per ongeluk in de grot
gekukeld waren? Volgens Dr. Frank de Graaff was het vuur het zonlicht (De Graaff, 1993, p. 162). Deze
opgang  naar  het  “Licht”  komen  we  in  de  mythe  steeds  tegen,  zoals  eventueel  in  de  Nachtreis van
Mohammed in Soera 17:1. Een dergelijke reis naar het Licht was een inwijdingsritueel ‘in de richting van de
hemel’ (De Graaff, 1993, p. 164). C.S. Lewis gaf antwoord op de vraag wat de grotbewoners bezielde? Zijn
antwoord was dat ‘de deur van de hellepoort’ ‘aan de binnenkant op slot’ zat (Lewis in Talbott, 2006, p. 174).
Dit is mooi poëtisch gezegd, maar wat bedoelde meneer Lewis hiermee? Hoezo zit de deur van de hel aan de
binnenkant op slot? Bijbels gezien bestaat de hel helemaal niet. Laat staan dat deze ook nog op slot zit. Maar
er is wel een ander oord in de Bijbel dat op slot zit. Dit is de Afgrond uit Genesis 7:11 en 8:2. We zullen dit
oord in de periode van Handelingen verder bespreken. Voor het moment lijkt het erop dat de hel van C.S.
Lewis en de Grot van Plato iets met deze afgrond te maken hadden. De rovers in de mythe waren imitaties
van de rovers die naast Jezus aan het kruis (of de paal) hingen (Mattheüs 27:38; Markus 15:27). Deze rovers
duiken ook weer op in de vergelijking van de Samaritaan en de Naaste (Lucas 10:30-35). Plato’s Grot was
een mix van de Tartarus en de gnostische sheol. Precies wat Atlantis ook was.

Kerk versus grot

Bij gevangenen die liever in de grot blijven, denk ik ook aan de kerkgangers die bang zijn om de kerk te
verlaten. De alverzoeningsleer die buiten de kerkmuren gepreekt wordt, is voor hen vaak vergelijkbaar met
de reuzen voor wie de Israëlieten bang waren. De leer van de alverzoening die stelt dat iedereen gered wordt,
en dan ook nog eens gratis is te mooi om waar te zijn. Ja, gruwel, zelfs de dieren worden waarschijnlijk
gered.  De  traditionele  gedachte  dat  veel  mensen  verloren  gaan  kent  een  paar  varianten.  Zo  is  er  de
Arminiaanse opvatting die stelt dat de mensen de grot wel verlaten willen maar dat God tekort schiet om hen
te redden (Talbott, 2006, p. 173). De menselijke wil zou dan sterker zijn dan Gods wil. Wat er in dit geval
nog bijkomt is dat de grotwezens niet menselijk waren. Kerkmensen zijn wel menselijk. God kan hen wel
degelijk  uit  de  kerk  bevrijden  maar  Hij  houdt  hen  juist  in  de  kerk  gevangen.  Een  enkeling  laat  Hij
ontsnappen. Zo kwamen de spionnen van de Exodus ook terug nadat ze in Kanaän reuzen gezien hadden.
Israël bleef veertig jaar in de woestijn rond zwerven. Zowel de Israëlieten als de reuzen hadden iets van de
Grot bewoners. Plato’s Grot allegorie leek ook op de reïncarnatieleer. Volgens deze leer zullen mensen aan
het  Rad  van  Wedergeboorte  ontsnappen,  wat  echter  nooit  lukt.  Net  zoals  de  rovers  uit  Plato’s  Grot
probeerden te ontsnappen, wat ook niet lukte. Het laatste hout in de Grot waar ze een ladder van konden
maken, staken ze in de fik. Dus misschien wilden ze helemaal niet uit de Grot klimmen? Ook politieke,
economische en religieuze systemen houden de mensen gevangen. Een enkeling weet eraan te ontsnappen.

Olympisch goden pantheon

Ergens tussen Homerus en Plato werd het zogenaamde Olympische goden pantheon samengesteld. Dit waren
de  twaalf  belangrijkste  afgoden van  de  Griekse  mythologie  (Ferguson,  2003,  p.  154).  Zeus,  Athena  en
Poseidon hoorden ook bij dit pantheon. Maar in principe waren alle afgoden maskers van elkaar, getuige het
feit dat ze inwisselbaar waren. Het pantheon was een soort carnaval. En waarom is dit pantheon zo belangrijk
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voor ons onderzoek? Het zal in onze tijd weer opduiken in de vorm van de Amerikaanse striphelden als
Superman, Batman en Spiderman (ERSUAREZ, 2015; Molofsky 2013)! Deze Olympische afgoden waren
een imitatie van de twaalf stammen van Israël en van de twaalf apostelen. Ook de Olympus was een imitatie
van de Joodse Tempelberg waar God woonde (Psalm 74:2). Deze Tempelberg had echter niets met de plaats
van de huidige Rotskoepel te maken. De berg Olympus was tenslotte de Griekse versie van de berg Zafon in
Syrië.

Mythe of occultisme?

De benaming “mythologie” klinkt te plastisch. Als we Deuteronomium 32:17 en Psalm 96:5 afzetten tegen
Plato's Atlantis, dan is mijn voorstel om het woord occult of gnostiek te gebruiken. Atlantis kwam uit een
duistere koker. Er zaten demonen achter. De koningen van Atlantis waren geen menselijke wezens. Wie of
wat ze wel voorstellen is ingewikkeld om uit te leggen. In de onderwereldversie van Atlantis waren ze de
zielen van overleden koningen die in een hiernamaals voortleefden. We kunnen er ook demonische wezens in
de Tartaros van maken. Vanuit een ander perspectief bezien waren ze de gevallen engelen die het Atlantis
verhaal in de wereld brachten. In Daniël 7 en Psalm 83 stelden ze tien demonisch bezeten koningen in de
Eindtijd voor. De vraag is of we zo blij moeten zijn met Atlantis? Het eiland zit verstopt in zo'n blauwe
envelop van de Belastingdienst. Je krijgt hem in de bus maar je wacht een paar dagen voordat je hem open
maakt. Want er kan niet veel goeds in staan. Liever had u die verrekte envelop helemaal niet gehad.

Tempels

De Grieken begonnen pas  ‘relatief  laat’ in  hun geschiedenis  tempels  te  bouwen (Heubeck,  geciteerd in
Louden, 2011, p. 235). Uitgerekend waren het alleen de Faiaken die een tempel hadden (Heubeck in Louden,
2011, p. 235, Od. 7.10). Zij waren de Filistijnen. Het waren deze Dagon tempels die in Odyssee 7.10 en Ilias
2.549 bedoeld werden. En er was een tempel voor Athena in Troje (Od. 7.10, Heubeck in Louden, 2011, p.
235,  Il. 6.88).  Zij  was  Astarte.  Ilias 6.88  verbond  Troje  met  Atlantis.  De  Semitische  cultuur  had
waarschijnlijk  via  Cyprus,  Griekenland  bereikt  (Powell  in  Louden,  2011,  p.  318).  De  Kanaänitische
(Fenicische) afgoden waren dan meegereisd, hoewel op Kreta de afgod Dagon al bekend was. Inderdaad
komen we in de Odyssee handel tussen de Grieken en Feniciërs tegen (Dougherty in Louden, 2011, p. 319).
Dagon was vanuit Kanaän meegereisd hoewel hij ook vanuit Kreta naar Athene kon oversteken. De verhalen
over de reusachtige Filistijnen die zich met de Feniciërs vermengd hadden waren vast en zeker ook tot de
wereld van Plato doorgedrongen.

Odysseus versus Atlas

Poseidon had tijdens een vorige carrière in de Odyssee wraak genomen op Odysseus (Louden, 2011, p. 195).
In Kritias 121 (Plato, Jowett vert. 1892) bestrafte Zeus de Atlantiërs en met name koning Atlas en Poseidon
voor  de  kapitalistische  hebzucht  op  Atlantis.  Zoals  God  Tyrus  strafte  voor  haar  leedvermaak  om  de
verwoesting van Jeruzalem. Odysseus en Atlas waren dus identieke personages. In Kritias 113/114 schreef
Plato zelf dat Atlas geen gewoon mens maar een titanisch wezen en een zoon van Poseidon was (Plato,
Jowett, vert. 1892). Plato suggereerde nergens dat Atlas en zijn negen broers mensen waren. Het is daarom
legitiem om de vraag te stellen of Atlantis een “gewoon” eiland, laat staan een ideale heilstaat was? Wat dat
laatste betreft: Plato refereerde duidelijk aan een personage die in de Bijbel in 2 Thessalonicenzen 2:3-4 de
antichrist  genoemd wordt.  Vergelijk  de val  van koning Atlas  met  Jesaja 14:12 waarin de Zoon van de
Dageraad genoemd werd. Atlas was ook de vertolking van wat we sinds Adolf Hitler een “sterke leider”
noemen. De roep om een sterke leider wordt vaak luider als een volk in stress leeft. Dus hoezo was Atlantis
een paradijs? Ik zie het zo dat alle mythen om zo’n sterke leider draaien die de ene keer Gilgamesh of dan
weer Odysseus, Achilles, Paris, Agamemnon, Jason, Heracles of Atlas heette. Het enige voordeel van zo’n
mythische sterke leider was dat in Europa de weg gebaand was voor het evangelie waarin Jezus centraal
stond. Men was in Europa al gewend aan een mythische charismatische figuur. Dat Jezus zich had laten
kruisigen en een anti held was, was even wennen. Dus wie waren Socrates en Plato? We deden eerder de
suggestie dat Homeros geen mens maar waarschijnlijk een Titaan (demon) was. Gold hetzelfde voor Socrates
en Plato? Ik kan hier geen antwoord op geven maar we mogen het niet uitsluiten. Was Plato, Pluto, de afgod
van de onderwereld? 
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Koning Salomo versus Atlantis

Nebuchanedzar probeerde wellicht  om het  machtige rijk van koning Salomo dat  vijfhonderd jaar eerder
bestond naar de kroon te steken. In Jeremia 52:17, 20 lezen we dat veel attributen uit de tempel naar Babylon
vervoerd werden. Zoals koperen pilaren en de koperen zee van Poseidon. Hieruit ontstond in de Atlantis
mythe het reflecterende bronskleurige aurichalcum dat de pilaren van de tempel van Poseidon bekleedde. In
1 Koningen 10:18,  22  lezen  we  over  Salomo’s  troon van  ivoor  en  goud.  Hierin  zien  we  opnieuw een
verwijzing naar de olifanten op Atlantis en het goud in de tempel van Salomo. In vers 22 werden de olifanten
zelfs letterlijk genoemd. In vers 19 lezen we over de zes treden van Salomo’s troon. Deze zes treden kwamen
overeen met de zes gevleugelde paarden die voor het beeld van Poseidon in de tempel van Atlantis stonden.
De te herbouwen tempel van de Eindtijd zal een update van de tempel van Koning Salomo zijn. Het spreekt
voor zich dat we de attributen van deze tempel in het Atlantis verhaal aantreffen. De tempel van Poseidon is
het enige motief in het Atlantis verhaal dat niet in Eindtijd Babylon maar in Eindtijd Jeruzalem staat. Om die
reden is Atlantis waarschijnlijk een tweedelig Eindtijd model dat uit zowel Babylon als Jeruzalem bestaat.
Mogelijk doet zelfs Athene mee in het Atlantis model.

Deucalion en Atlas

Plato koppelde Atlantis nergens direct aan een high-tech beschaving. Of toch wel? Volgens Martin Heidegger
is onze moderne techniek, de ‘techne’ afkomstig van Prometheüs (Pasulka, 2017, p. 9). Deze Prometheüs
was een demonisch wezen of een hemelse macht waar Paulus het over had (Efeziërs 6:12). Prometheüs was
de vader van Deucalion (Deukalion en Pyrrha, z.d.) en een broer van Atlas (Prometheus (mythologie), z.d.).
Deucalion was dus een neef van Atlas net zoals Johannes de Doper een neef van Jezus was. Blijkbaar was
het een slechte daad van Prometheüs waarbij zijn daad op die van Eva leek toen ze van de Boom van Kennis
van Goed en Kwaad at. Prometheüs werd door zijn vader Zeus gestraft en ‘aan een rots’ ‘geketend’ (Pasulka,
2017, p. 9). Dit verhaal leek op de straf die Atlantis in Kritias 121 (Plato, Jowett, vert. 1892) onderging toen
Zeus het corrupte eiland in zee liet  zinken. Er zit  wel degelijk een high-tech kronkel in Plato’s Atlantis
verhaal. Hoe kon Athene de oorlog tegen Atlantis winnen? Had Atlantis moderne high-tech en Atlantis niet?
Deucalion hoorde immers bij de verhaallijn van Athene. Zijn vader was het die de moderne techniek aan ons
gaf. Als Atlantis in de tijd gespiegeld was dan komen we inderdaad in onze tijd uit. Ook Philip Corso schreef
dat we de ‘geavanceerde technologie’ aan hogere wezens te danken hebben (Corso in Pasulka, 2019, p. 38).
We lezen over ene James die een stem van zo’n hoger wezen hoorde zeggen ‘ga slapen’ (Pasulka, 2019, p.
54). Deze onzichtbare wezens houden zich met alledaagse zaken bezig. De Hindoestaanse afgod Lakshmi
daarentegen  fluisterde  allerlei  ‘wiskundige  vergelijkingen’ in  de  oren  van  een  jonge  Indiase  knul  die
Srinivasa Ramanujan heette (Pasulka, 2019, p. 69). Inderdaad kan het zijn dat we veel van onze moderne
kennis van hogere wezens door gebriefd kregen. Ik denk aan de grote wetenschappelijke doorbraken maar
ook aan de grote literaire en muzikale werken. De media speelden hierbij een grote rol. Dankzij de ‘media’
werden ‘mythen geschapen’, werden ze ‘verzegeld’ en ‘verspreid’ (Pasulka, 2019, p. 83).

Hoe wist Plato van Atlantis?

De tempel van Poseidon kon nooit 9000 jaar voor Plato hebben bestaan. Er waren toen nog geen tempels
(Heubeck, geciteerd in Louden, 2011, p. 235). En Adam was nog niet eens geboren. De onderwereld is een
nieuwe dimensie die we aan Atlantis toe kunnen voegen. Deze was een mix van een gnostische sheol en de
Tartarus. Plato’s Atlantis lag voorbij Gibraltar in zee. Het lag aan de horizon, precies waar Horus de Sfinx
ook naar verwijst. De Egyptische onderwereld lag voorbij  de westelijke horizon (Yahuda, 1935, p. 166).
Atlantis was de westelijke dimensie van Tzafon dat ‘verbergen’ of ‘verborgen houden’ betekent (Goverts,
commentaar op  Jeremia 1:13-15, bijlage C). Atlantis zal zich spoedig openbaren in de komende Griekse
Alexander die waarschijnlijk de antichrist is. Hoe wist Plato al deze toekomende zaken? Zijn voorganger
Herodotus had in zijn boek Historiën al over zijn reizen naar Babylon, Tyrus en de Nijldelta geschreven
(Elshout, 2018-kk1/kk2). Dit waren echter losse onderdelen van het Grieks-Macedonische vierde Eindrijk
dat in Daniël 2:40 en 7:23 beschreven staat. Herodotus had immers al de klok horen luiden toen hij schreef
dat Poseidon een Libische god was (Herodotus, Historiën, Godley vert. 1920, boek 2:50) en dat de tempel
van Heracles in Tyrus ‘2300 jaar’ eerder gebouwd was (Herodotus, Historiën, Godley vert. 1920, boek 2:44).
Van Plato kunnen we niet verwachten dat hij het beter deed. Dan waren er de voorzeggingen over de val van
Eindtijd Babylon in Jeremia 50, 51, 52, over de val van Tyrus in Ezechiël 26-28 en over de plundering van
Jeruzalem en het splijten van de Olijfberg in  Zacharia 14. In onze tijd denken veel mensen dat Babylon
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Rome is. Plato ontkwam ook niet aan een dergelijke verwarring. Ik acht de kans klein dat hij de Bijbelse
voorzeggingen kende. Hooguit had hij van de klok en klepel versies gehoord. Ook blijft de vraag overeind
van waarom Plato de Bijbelse voorzeggingen in tijd en locatie gespiegeld had. Om die reden acht ik het
waarschijnlijk dat Plato demonisch bezeten was toen hij zijn Atlantis verhaal (en wellicht de rest van zijn
filosofie) schreef. Zo kom ik bij de geheimzinnige “Poseidon-achtige” pythongeest in Handelingen 16:16 uit.
Was deze pythongeest een masker van de afgod Akademos aan wie Plato zijn Academie gewijd had? Dit zou
veel  verklaren.  De  val  van  Eindtijd  Babylon  en  de  plundering  van  Eindtijd  Jeruzalem  waren  nu
samengebundeld in een Grieks verhaal waarin de opstanding van Jezus en de God van Goed en Kwaad
(Jesaja 45:7) ontbraken. En waarin Zeus op de stoel van de God van de Bijbel ging zitten toen hij Atlantis
strafte.  Het  boek  Jeremia kent  ook  een  chiastische  omkeringsstructuur.  Zo  gek  is  het  niet  dat  ook  de
pythongeest  zaken  spiegelde.  In  de  islam  worden  ook  zaken  omgedraaid.  De  persoon  van  Isa  zou  de
islamitische Jezus zijn. Maar Isa klinkt eerder als de tegenhanger van Christus die Ezau heette (Deedat, z.j.,
Chapter 2: Jesus in the Quran, par. "EESA" LATINISED TO JESUS). De islamitische Mehdi zou Jeruzalem
van de Joden bevrijden, terwijl de Bijbel natuurlijk beweert dat Jezus, Jeruzalem van de vijandige legers
bevrijdt.  En hoe wist Plato van het bestaan van aurichalcum? Als het woord aurichalcum inderdaad een
afgeleide was van het chalkolibani in Openbaring 1:15 & 2:18 dan kon hij in de toekomst kijken. Alleen de
Python Geest kon hem die informatie geven. Zo kreeg de apostel Paulus zijn evangelie van de opstanding
eeuwen later niet van mensen maar van een hogere macht, te weten de opgestane Jezus, door (Galaten 1:11-
12).  Zoals gezegd was de Python Geest in Handelingen 16:16 een update van de nachash in Genesis 3. Deze
geest  veranderde  het  Griekse  vierde  Eindrijk  met  Eindtijd  Babylon EN Jeruzalem (en  Athene?)  in  een
innerlijk tegenstrijdig eiland Atlantis. De draak in Openbaring 12:9 was de serpent in Genesis 3 en had al die
tijd  de  mensheid  misleid.  Atlantis  was  een  deel  van  die  misleiding  die  de  heiden  wereld  naar  een
fantoomeiland Atlantis  liet  zoeken.  Plato’s  Atlantis  lag net  als  zijn  beroemde Grot  in  een ingewikkelde
onderwereld die een mix van een hiernamaals en de Tartaros was (Elshout, 2018-nn1/nn2). Een voorzegging
over een toekomstig Grieks Eindrijk in  Daniël 2 en 7 moest  wel  op het  bord van de Griekse filosofen
terechtkomen. Spectaculair  was het  dat  dit  Eindrijk gespiegeld in tijd en plaats bij  de Griekse filosofen
terechtkwam. Was de spiegeling van het Eindrijk in  Daniël 2:40 en 7:23 de eerste antisemitische truc om
tegelijk  het  fascisme binnen te  halen  (Elshout,  2018-r/s;  Elshout  [knakker],  2018-t,  13:31)?  Josh  Jones
noemde drie factoren die tot fascisme zouden leiden: het verzinnen van een mythisch verleden, tweespalt
veroorzaken  en  de  waarheid  aanvallen  (Elshout,  2018-pp;  Jones,  2018).  Dit  zijn  net  de  drie
hoofdingrediënten van het  Atlantis  verhaal.  Atlantis  was een fascistisch eiland.  Gelukkig ging het  kopje
onder. En gelukkig kwam Jezus na Zijn dood weer kopje boven. Een spiegeling van een Grieks Eindrijk naar
een grijs verleden belette het dat de Grieken en eigenlijk de hele seculiere wereld in de laatste dagen van de
genadebedeling van Paulus niet alert waren op wat er komen ging. Atlantis blokkeerde niet alleen de Straat
van Gibraltar maar ook onze heldere kijk op de Eindtijd. Merkwaardig is het dat de pythongeest in de Bijbel
nergens over een mysterieus eiland repte. Wel ontkende hij in Genesis 3 de dood waarmee de bakermat voor
een hiernamaals gelegd was. Blijkbaar kletste hij tegen Plato wel over een eiland in het westen waarmee een
figuurlijke onderwereld in een fysiek eiland getransformeerd werd. De slang alias de pythongeest selecteerde
zorgvuldig zijn tussenpersonen. Plato kreeg een zelfde soort openbaring van de slang als ooit Eva. Volgens
Lucius Annaes Seneca die een broer van Junius Gallio was met wie Paulus contact had, was Plato’s graf ooit
door een magiër bezocht die Plato als een ‘goddelijk wezen’ vereerd had (Seneca in Farrar, 1874, p. 40). Met
zulke  magiërs  in  de  buurt  die  ook  al  het  gezin  van  Jezus  bezochten  hebben  we  zeker  met  een
bovennatuurlijke inmenging te maken. Atlantis kwam vrijwel zeker van ‘hogerhand’. Net zoals het genade
evangelie van de opstanding van hogerhand kwam (Galaten 1:11-12). 
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52

Alexander de Grote

De Joden waren weliswaar bevrijd uit Babylon en ze hadden weer een tempel. Niettemin leefden ze nu onder
het juk van de Perzen. Het was Alexander de Grote die de Joden van de Perzen zou bevrijden. Hij was de
“geit” die Daniël voorspeld had en hij scheerde over het aardoppervlak alsof hij schaatsen onder had (Daniël
8:5, 21 in Bultema, 2002, p. 208; Sauer, 1940, p. 191). Alexander werd in de Bijbel bekend vanwege de
verwoesting van Tyrus dat uit een havenstad en een rotsstad in zee bestond. Vooral de rotsstad was tamelijk
onneembaar. Nebuchanedzar had al een vergeefse poging gedaan om de rotsstad te enteren. Beide stadsdelen
lagen even ver uit elkaar als Golgotha en de tempel in Jeruzalem, pakweg een kilometer of tweeduizend el.
Net als Darius en Cyrus had ook Alexander een hemelse metgezel die met hem steunde. Hij was de Hemelse
Prins van Javan die in Daniël 10:20 genoemd werd. Alexander de Grote dankte zijn naam aan het grote rijk
dat hij op een jeugdige leeftijd veroverd had. In Daniël 8:5-7 lezen we hierover. Frank de Graaff schrijft dat
een  normaal  mens  zoiets  niet  kon  doen  (Graaff,  de,  1993,  p.  203).  Harry  Bultema  schreef  hetzelfde.
Alexander was voorbestemd om het Perzische rijk te veroveren. Als God het wilde, dan hield niemand hem
tegen (Bultema, 2002, p. 242). Veelzeggend was het dat Alexander geboren werd ‘op dezelfde dag waarop de
tempel van Arthemis in Efeze afbrandde’ (De Graaff, 1993, p. 203). Plutarchus schreef al dat Alexander een
nazaat van de Griekse afgod Heracles was (De Graaff, 1993, p. 202). Dit klinkt raar in de oren aangezien
Heracles een Titaan was. Niettemin had Alexander misschien wel de geest van Heracles? (Of was Alexander
in moderne termen uitgedrukt een “ufo-abductee”?) Zijn leermeester was Aristoteles (De Graaff, 1993, p.
220) die zelf een leerling van Plato was geweest. Tegelijk kon Alexander zich als een God wanen, aangezien
er toch al zoveel Griekse afgoden waren (De Graaff, 1993, p. 220). Hij werd gedreven door de ‘geest van
Homerus’ (Popovic, z.j., par. Character of Alexander). Het kan niet anders of hij had van Troje en Atlantis
gehoord. En dat niet alleen, maar de Griekse afgoden brachten hem het hoofd op hol. Ten eerste versloeg
Alexander in 331 voor Christus het Perzische leger van Darius III, ‘in de slag bij Gaugamela’ (Van der Land,
2008, p. 21). Nadat hij de Perzen versloeg, trok hij naar Kanaän waar Sidon en Tyrus lagen. Sidon was de
stad  van  Astarte  (1  Koningen 11:5).  Astarte  werd  de  ‘maagd  dochter’ van  de  god  Uranus  genoemd
(Rawlinson, 1896, p. 344). Ze was een imitatie van de moeder van Jezus die ook een maagd was toen ze
Jezus kreeg. Astarte werd hiermee als Athena zijnde ontmaskerd. Aan haar was het Parthenon in Athene
gewijd. Dit woord parthenon staat in  Lucas 1:17 waar het “maagd” betekent.  Tyrus was de kolonie van
Sidon. En in Tyrus stond een tempel van de afgod Baäl Melqart die de zoveelste kloon van de Babylonische
Marduk was. Maar de Grieken associeerden hem met Heracles (Cartwright, 2016, par. The Greek Hercules-
Melqart; Grant, 2011, alinea 2; Rawlinson, 1896, p. 217). En Heracles was een kloon van Gilgamesj (Saggs,
1966, p. 502). Waarschijnlijk was hij door de Hettieten ‘van Babylon naar Griekenland’ gebracht (Grave in
Saggs, 1966, p. 502). Elders werd Melqart met Osiris vergeleken (Rawlinson, 1896, p. 337, 344). Volgens
Plato voerde Griekenland en met name Athene oorlog tegen Atlantis. Het Rijk van Alexander is het eerste
Griekse wereldrijk dat we in de geschiedenis tegenkomen. Het was het Derde rijk na het Babylonische en het
Perzische Rijk.  Het was echter het  eerste Griekse Rijk. Had de invloed van Socrates of Plato’s Atlantis
verhaal ervoor gezorgd dat er een groot Grieks rijk op stapel stond? In elk geval is het opvallend dat vlak na
Plato, Alexander op het wereldtoneel verscheen en er een Grieks Wereldrijk kwam. Het Rijk van Alexander
werd in Daniël 2:39 met koper of brons vergeleken. Dit klonk als het aurichalcum van Atlantis (Kritias 116,
119). Niet voor niets leek de ondergang van Tyrus door Alexander de Grote (Ezechiël 26-28; Zacharia 9:1-8)
op die van Atlantis. Het komende Griekse Vierde Rijk heeft volgens Daniël 7:19 bronzen klauwen en is ook
weer Grieks-Macedonisch. De ondergang van Tyrus “plus” – Babylon – in Openbaring 18 klinkt ook weer
als  de  ondergang  van  Atlantis.  Atlantis  kon  strikt  genomen  niet  ouder  zijn  dan  het  eerste  Grieks-
Macedonische  Rijk  van  Alexander  de  Grote  die  overigens  een  Europeaan  was.  Het  eerste  Grieks-
Macedonische Rijk was een Europees project,  ook al  strekte het  zich uit  over het  Midden-Oosten.  Nog
strikter genomen kan Atlantis niet in het verleden bestaan omdat het echte Griekse en Vierde Rijk nog moet
komen. Dit Rijk is ook weer een Europees project. Laten we dit niet vergeten. Zoals Brussel de hoofdstad
van de EU is, zo is Babylon straks de hoofdstad van het Griekse Rijk. Terwijl Athene nog steeds de Griekse
hoofdstad is. Atlantis is dus een Europees imperialistisch project en geen eiland (Elshout, 2019-e). Europa
werd in  Kritias 108 en  Timaeus 24, 25 genoemd. Alexander was in de Macedonische stad Pella geboren.
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Pella klinkt als Palias, de tegenspeler van Jason in de Argonauten mythe. Jason droeg een luipaardvel en
wilde koning worden (Argonauten,  z.d.).  De luipaardin dook ook op in  Daniël 7:6 waarin het komende
Grieks-Macedonische Rijk van Alexander voorzegd werd. Trouwens bij het Meer van Galilea dat qua vorm
op Atlantis leek lag ook een stad die Pella heette. In Openbaring 13:2 lezen we over het verschrikkelijke rijk
van de Eindtijd dat opnieuw met een luipaardin vergeleken wordt. Griekenland dat anno 2019 op de pijnbank
ligt gaat nog weer een grote rol spelen. Jason was niet Alexander de Grote maar zijn opvolger die in het
komende Eindrijk een centrale rol speelt. 

Heracles

Wie was deze Heracles nu precies? Ene M. Le Clerc had aangetoond dat Heracles van het Syrische woord
‘Haro-kel’ kwam, dat ‘koopman’ betekende (Le Clerc in Van Hemert & Daalberg, 1806, p. 127; Elshout,
2018-z1; Elshout [knakker], 2018-z2, 11:15). (Waarschijnlijk werd hier Martin Davidson le Clerc bedoeld?)
In Jesaja 23:11 staat inderdaad dat Kanaän het land van handelslieden was. In Jesaja 14:28 betekent massa
zoiets als “Orakel” (Strong’s #4853). Met het woord “orakel” zitten we dichtbij Herakles en Horakel. Een
orakel was ook een ‘antwoord’ van God zoals God in  1 Koningen 19 Elia op de Horeb berg antwoordde
(Harrison, 1995, p. 117). Het Grieks voor orakel is het woord ‘chrematismos’ (Harrison, 1995, p. 117). In
Ezechiël 24:25 betekende massa “opbeuren” (Scripture4all; Strong’s #4853). In Zacharia 9:1 betekent massa
“last”. En Jezus bezocht Tyrus. In  Marcus 7:26 logeerde hij bij een Fenicische vrouw die een demonisch
bezeten dochter had. De stad was duidelijk in de ban van de Baäl-demonen. Jezus genas de dochter waarna
de boze geest het meisje verliet. We lezen hier het bewijs voor het feit dat Baäl een demon was. En dus
waren Marduk en Poseidon ook demonen. Het woord Harokel doet me aan het woord “orakel” van Delphi
denken.  Toeval?  Deze Haro-kel  was blijkbaar  tot  de  afgod Heracles  getransformeerd die tevens een bij
behorende tempel had. Wij zijn gewend om Mammon de afgod van het geld te noemen (Mattheüs 6:24 en
Lucas 16:13) maar de afgod van Tyrus had ook met corruptie te maken. Het was niet voor niets dat de
officiële inwijding van de tempel van Herodes in Jeruzalem werd ingewijd toen Jezus er alle tafels en stoelen
van de handelaren omver wierp (Mattheüs 21:12-13, in Baron, 1901, p. 56). Herodotus had al in boek 2:35-
44 over Tyrus geschreven (Herodotus,  Historiën,  Godley, vert.  1920). Hij noemde de ‘twee pilaren’ van
‘goud’ en ‘smaragden’ en een grote pilaar die ‘‘s nachts scheen’ (Herodotus,  Historiën, Godley vert. 1920,
boek 2:44). In Jesaja 6:2, 6 betekent het woord Nachash voor de serpent in Genesis 3 ‘brandend’ (Bullinger,
z.j.-a, bijlage 19). De tempel in Tyrus was de aardse tegenhanger van de met aurichalcum beklede tempel van
Poseidon op Atlantis. Beide tempels hadden een duivelse oorsprong. De naam Syrië kwam misschien ook
van de naam Tyrus dan wel van het woord ‘Shur’ waarin we opnieuw de naam Assur herkennen (Fatuhi,
2012, p. 208). ‘Shur’ of ‘Siryon/Shrine’ betekent zoiets als ‘muur’ of ‘obstakel’ (Fatuhi, 2012, p. 208). In
Shur lezen we ook de naam Arthur. Het woord ‘Shur’ staat ook in Genesis 25:18. Een obstakel was precies
wat volgens Plato de Straat van Gibraltar afsloot (Plato, Jowett, vert. 1892, Timaeus 25). Tyrus bestond uit
een haven en een rotsstad in zee die op dezelfde afstand van elkaar lagen als de tempel in Jeruzalem en
Golgotha. Deze rotsstad die een klein eiland in zee was, had een beetje de vorm van Athanasius Kirchers
Atlantis en dus ook van het Meer van Galilea. Je kon er met enige fantasie een harp in herkennen ( Psalm
49:4). De rotsstad Tyrus en de haven lagen ongeveer gerangschikt als Atlantis ten opzichte van Cadiz lag.
Het was Alexander die in de tempel van ‘Melqart’ een offer wilde brengen (Grant, 2011, alinea 2). Maar de
inwoners van Tyrus weigerden hierin mee te gaan. Ze waren bang om door hem gedomineerd te worden
(Grant,  2011,  alinea  2).  En  dus  verklaarde  Alexander  de  oorlog  aan  de  stad.  Met  het  puin  van  de
verwoestingen dempte hij de zee tussen de haven en de rotsstad, waarna hij de laatste ook verwoestte (Grant,
2011, par. Opening moves of the siege). Dit waren de eerste Deltawerken in de geschiedenis. Deltawerken
die er bovendien voor zorgden dat Tyrus als symbool van het wereldkapitalisme verwoest werd (Bultema,
1981, p. 233). Deze deltawerken waren niet slechts bedoeld om de zee tegen te houden, maar juist om de
corrupte Baäl-Mammon religie te verwoesten. Hiermee deed Alexander wat Nebuchanedzar niet gelukt was,
namelijk de rotsstad van Tyrus vernietigen in 332 voor Christus (Bultema, 1981, p. 226). Alexander vervulde
de voorzeggingen in Jesaja 23:1, Ezechiël 26, 27; 28:2, Daniël 8:21, Amos 1: 10 en Zecharia 9: 2, 3 en 4. In
Zacharia 9:9 lezen we opeens over de messias die op een ezel Jeruzalem binnen zou gaan rijden. Zacharia 9
plaatste de Vorst van de aarde en koning van Babel – Alexander – tegenover de koning van de hemel – Jezus
Christus.  God  wilde  Tyrus  straffen  omdat  de  inwoners  van  de  stad  leedvermaak hadden  gehad om de
verwoesting van Jeruzalem. En ook omdat de Baäl afgoderij van Tyrus, Juda geïnfecteerd had. Gold voor
Atlantis hetzelfde? Hadden de afgoden van Atlantis, Athene geïnfecteerd? Beide kampen hadden immers
dezelfde afgoden. De havenstad Tyrus en de rotsstad hadden iets van de Zuilen van Hercules. Toch raakte de
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stad later weer bewoond want het was niemand anders dan Jezus Christus die de stad later bezocht (Mattheüs
15:21;  Marcus 7:24). Tyrus was de thuishaven van Heracles die een prominente rol in het Atlantis verhaal
innam. Het spreekt boekdelen dat de God van de Bijbel zo snel na Plato’s Atlantis verhaal korte metten met
Tyrus maakte. En dan ook nog op een manier die op de ondergang van Atlantis leek. Zoals we in Ezechiël
26-28 lezen. De God van de Bijbel is geen meeloper en ging niet net als de moderne onderzoekers naar een
eiland Atlantis zoeken dat nooit bestaan had. Hij zocht de wortels van Atlantis op en sloeg vervolgens de
boel kort en klein. Zijn werktuig was Alexander. Tyrus en Babylon nemen een bijzonder plaats in, in de
duiding van Atlantis. Mozes had de Exodus uit Egypte geleid. Jozua had de Israëlieten Kanaän binnen geleid.
David  had  de  Filistijnse  reus  Goliath  verslagen.  Simson  had  de  pilaren  van  de  Dagon  tempel  omver
getrokken.  Maar  Babylon  was  door  Cyrus  de  Grote  uit  Perzië  bevrijd.  En  Tyrus  was  door  Alexander
verwoest. De twee ultieme Atlantis steden werden door de heidenen verwoest. Er zat inderdaad een graantje
“Grieks-Macedonische” overwinning op Atlantis in de verwoesting van Tyrus verscholen.

Flavius Josephus

De kans bestaat dat in navolging van Cyrus, ook Alexander de God van Israël erkende. Deze God van Hemel
en Aarde was al in Macedonië ‘in een droom’ aan Alexander verschenen om hem op de veldtocht voor te
bereiden (Josephus in De Graaff,  1993, p. 226; Josephus in Livius, 2000). Volgens een andere bron zou
Alexander in Jeruzalem de voorzeggingen over zichzelf hebben gelezen (Josephus, boek 11 in Livius, 2000).
Ondanks deze goddelijke openbaringen was Alexander een machtswellusteling die in de eerste instantie zijn
rijk uit wilde breiden. Zijn vader had al wat voorwerk gedaan zodat Alexanders bedje gespreid was. Dat God
hem gebruikte om de Joden van de Perzen te bevrijden, drong later tot hem door. Alexander volgde een
Homerisch ideaal om persoonlijk geluk na te streven. Zijn drijfveer was in de eerste instantie anti-Bijbels.
Maar God gebruikte hem desondanks om de Joden van de Perzen te bevrijden.

Hemelse beïnvloeding

In Daniël 8:5-7 en Zecharia 9:1-8 was Alexander voorzegd. In Daniël 8:21 werd heel Griekenland genoemd.
In  Daniël 10:20  lezen  we  over  de  Hemelse  Prins  van  Griekenland.  Hij  stuurde  Alexander  aan.  Maar
uiteindelijk was het Yhwh die Alexander voor Zijn eigen doel gebruikte, namelijk om de Joden van de
Perzen te bevrijden. Blijkbaar werkten hier twee Hemelse machten op Alexander in: de Hemelse Prins van
Griekenland en Yhwh. Jawel, de God van de Bijbel was niet alleen in Israël actief maar ook in Griekenland
en Macedonië. En Macedonië is… Europa. God had Europa al op het oog en Alexander was een voorschot
op wat er komen ging. Het nadrukkelijke Atlantis moment in de Bijbel met de verwoesting van Tyrus was
door de Joodse profeet  Ezechiël  voorzegd.  Maar de uitwerking was voor het  eerst  door een Europeaan
vervuld.

Alexander en Atlantis

Er is een vreemde resonantie tussen de ondergang van Tyrus en die van Atlantis. Alexander kwam uit de
School van Plato. Zijn leermeester was Aristoteles (De Graaff, 1993, p. 220). Uitgerekend Alexander zou de
Atlantis mythe vervullen, door Tyrus te verwoesten. Had Alexander de passages in Ezechiël 26, 27 en 28:2
onder ogen gehad? Dit weten we natuurlijk niet zeker. In elk geval was Alexander de schakel tussen Atlantis,
Tyrus en zelfs Babylon waar hij later zijn hoofdkwartier had (De Graaff, 1993, p. 241). Hier werd hij ook
vermoord.  Zijn  plan  om  van  Babylon  de  hoofdstad  van  zijn  rijk  te  maken  werd  door  zijn  dood
gedwarsboomd (Newton, 1859, p. 25). De overeenkomst met Atlas was treffend. Frank de Graaff schreef dat
Alexander de Trojaanse Oorlog over wilde doen (De Graaff, 1993, p. 200). Zijn verdere strooptocht tegen
Perzië was een eer aan Achilles (De Graaff, 1993, p. 225). Tyrus was beroemd vanwege de productie van
purperverf (Rawlinson, 1896, p. 275). Er was zelfs een zeer donkere purperverf in omloop die ‘murex’ heette
en op ‘gestold bloed’ leek (Rawlinson, 1896, p. 279). De kleur van gestold bloed kwamen we ook in verband
met Parvaïm in 2 Kronieken 3:6 tegen (L’Empereur in Patrik, Polus en Wels, 1742, p. 180-181). Sidon was
beroemd geworden vanwege de ‘glas’ productie (Rawlinson, 1896, p. 275). Deze combinatie van glas en
murex deed aan het  koperkleurige reflecterende aurichalcum in de tempel  van Poseidon denken (Plato,
Jowett,  vert.  1892,  Kritias 116,  119).  Atlantis  had  een  Fenicische  oorsprong.  Een  Griek-Macedonische
veroveraar die tegen Babylon optrok en er zelfs zijn hoofdkwartier van maakte klinkt heel erg als de oorlog
van Atlantis tegen Athene. Slechts tijd, richting en rolverdeling zijn anders. Als we inzien dat hier zaken
“gespiegeld” zijn dan snappen we hoe dicht we bij Atlantis zitten. We zullen zien dat er in de Eindtijd een
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nieuwe  Alexander  opstaat…  De  luipaardin  in  Daniël 7:6  en  Openbaring 13:2  is  namelijk  Eindtijd
Griekenland. Thans ligt Griekenland dankzij een stapeling van bezuinigingen in de lappenmand (Beugel,
2019).  De  Bijbel  garandeert  ons  dat  God  een  wonder  aan  Griekenland  doet  waarna  het  Babylon  zal
veroveren en over de wereldzeeën zal  heersen. Nog wat: de agressie kwam vanuit Griekenland. Als we
Alexander  met  koning  Atlas  vergelijken  dan was  Atlas  in  werkelijkheid een  Griekse koning  die  Tyrus,
Babylon of zo u wilt Atlantis bezette. Pas daarna ging Atlantis ten onder. 

Overwinning op het wereldkapitalisme

Ezechiël 28:11-19 ging over Tyrus maar klinkt als Atlantis. Tyrus was thematisch gezien hetzelfde oord als
Atlantis.  De thematiek van weelde,  cultuur  en overvloed dwingt  ons  in te zien dat  deze voorzeggingen
tijdsloos waren. Tyrus en Babylon waren twee handen op één buik. Tyrus was een symbool van wereldhandel
en corruptie (Bultema, 1981, p. 233). Voor Babylon gold hetzelfde. Beide steden waren broeinesten van
afgoderij.  De  verwoesting van  de rotsstad  Tyrus  maakte  één  ding  duidelijk.  Het  wereldkapitalisme kon
omver geworpen worden. Alexander had dit bewezen. Terwijl hij juist een imperialistische daad stelde door
zijn rijk uit  te  breiden,  verwoestte hij  het  ultieme kapitalistische bolwerk dat  Tyrus was.  Volgens Harry
Bultema stond Tyrus als een baken van ‘wereldhandel’, ‘trots’ en corruptie, ‘profetisch’ gezien aan de wieg
van de Eerste Wereldoorlog (Bultema, 1981, p. 227). In dat geval kunnen we ook zeggen dat Tyrus aan de
wieg  stond  van  de  aanslagen  op  11  september.  Deze  hadden  het  op  het  ultieme  symbool  van  het
wereldkapitalisme  gemunt.  Het  was  duidelijk  dat  Tyrus  net  als  Babel  een  kwaadaardige  vorm  van
kapitalisme vertegenwoordigde,  waarbij  de  armen onderdrukt  werden.  Het  lot  dat  Tyrus  (en  Sodom en
Gomorra)  onderging,  zullen  ook  de  wereldsteden  van  de  Eindtijd  ondergaan  (Bultema,  1981,  p.  234).
Alexander stichtte later de stad Alexandrië in Egypte waar de ouders van Jezus terechtkwamen toen ze voor
Herodes vluchtten (Mattheüs 2).  Thematisch gezien,  vluchtte het  gezin naar  Atlantis.  Een boek over  de
ondergang van Tyrus  is  van George Rawlinson en  heet  Phoenicia.  In  het  tumult  rond de  opkomst  van
Alexander speelde ook nog een mysterieuze vrouw een rol die Thaïs heette. Ze was niet Thais maar heette
wel zo. Ze had de geest van Izebel  en Cleopatra VII.  Vermoedelijk was zij  het die Alexander de Grote
aanspoorde om Persepolis  in  de hens te  steken (Thaïs,  z.d.).  De  Griekse dichter  Menander  schreef  een
gedicht over haar dat de apostel Paulus later oppikte en in 1 Korinthe 15:33 verwerkte. Paulus had blijkbaar
een neus voor mysterieuze vrouwen. Als hij Thaïs kende dan had hij zeker van Alexander en Cleopatra VII
gehoord.

Het altaar in Egypte

Na de dood van Alexander de Grote brak de Ptolemeüs I Soter dynastie aan. Deze eerste Ptolemeüs was een
veldheer van Alexander geweest en werd nu zelf koning. Een nazaat van deze Ptolemeüs was Ptolemeüs V
Epiphanus die met de eerste Cleopatra trouwde, te weten Cleopatra I. Zowel Ptolemeüs als Cleopatra waren
de namen van dynastiën. De Cleopatra uit de Asterix en Obelix was Cleopatra 7 die vlak voor Maria van
Nazareth leefde. Ik wil inzoomen op Ptolemeüs V en Cleopatra I. In Jesaja 19:19 werd het altaar voor God
genoemd. Dit was natuurlijke niet de Grote Piramide van Gizeh, die immers een tempel voor Baäl Zafon
was.  Volgens  E.W.  Bullinger  werd  dit  altaar  tijdens  de  Cleopatra  I  en  Ptolemeüs  V periode  gebouwd.
Vermoedelijk werd dit altaar in Heliopolis (On = Anu) opgericht (Bullinger, z.j.-a, bijlage 81). Net als in
Gaza was er ook in Egypte een Pentapolis van vijf steden (Jesaja 19:18). Dit waren Heliopolis, Leontopolis,
Migdol,  Daphne  en  Memphis  (Bullinger,  z.j.-a,  bijlage  81).  Memphis  was  mogelijk  de  stad  Taphanes
(Jeremia 2:16;  43:9;  46:14) (Matheny,  2011-b,  p.  112).  In  Hosea 9:6 werd Memphis genoemd. De vijf
tweelingkoningen van Atlantis verwezen naar deze Pentapolis.
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Carthago en … Amerika...

Tyrus was ooit als een kolonie van Zidon begonnen. Maar om erbij te horen, stichtte Tyrus zelf ook een
kolonie, namelijk Carthago dat vlakbij het huidige Tunis lag. We schuiven dus westwaarts op, wat goed
nieuws is na alle Nebuchanedzars en mesjogge Farao’s. In Carthago werd de godin Tanit aanbeden (Tanit,
2010). Ze was de zoveelste kloon van Astarte. En in de naam Tanit herkennen we de naam “Athena”. Ook
werd in Carthago Baäl-Hammon aanbeden. Hij was dezelfde als Moloch en in de naam Hammon lezen we
de letters “min”. In Carthago komen we ook ene Hannibal tegen die tegen de prille invloed van Rome streed
(De Graaff, 1993, p. 296). Rome vocht met Carthago de zogenaamde Punische (Fenicische) oorlogen uit. In
de  tweede  Punische  oorlog  van  218-201  voor  Christus,  deed  Hannibal  mee  (Sauer,  1940,  p.  86).  De
Romeinse veldheer Cornelius Scipio versloeg Hannibal (Klei,  2017) waarna het Romeinse Rijk pas echt
verder  kon  groeien.  Door  de  invloed  van  Rome  kon  het  evangelie  later  Europa  bereiken.  Volgens  de
overlevering trok Hannibal met olifanten door de Alpen. De olifanten mochten niet tetteren om lawines te
voorkomen. De olifanten kwamen we ook op Atlantis  tegen (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Kritias 114).  En
Mohammed was in het jaar van de Olifant geboren (Séguy, 1977, p. 8). In de naam van Hannibal lezen we de
naam van Baäl. Was Hannibal wel een echt mens of was hij de zoveelste Titaan?

Carthago ging op zijn beurt ook kolonies stichten. En waar dan? Want volgens de bioloog Barry Fell waren
de Feniciërs nota bene naar Amerika gevaren. Plato noemde Amerika in Timaeus 25 het continent dat aan de
andere kant van de oceaan lag. Zo was er de zogenaamde ‘Bourne Steen’ in Massachusetts met opnieuw
Punische (Fenicische) inscripties erin gekerfd. De tekst gaat over de ‘annexatie’ van een stuk land door ene
Hanno (Pearson in Fell, 1977, p. 95). Of deze Hanno dezelfde als de Carthaagse leider Hanno was, is niet
duidelijk. In Mount Hope, Rhode Island werd een rots inscriptie achter gelaten door zeevaarders uit ‘Tarsis’
(Diringer, geciteerd in Fell, 1977, p. 99). De tekst zou rond ‘700 of 600 voor Christus’ geschreven zijn (Fell,
1977,  p.  100).  Op Mohegan Island in  Maine werden andere  inscripties  gevonden,  met  de tekst,  ‘Cargo
platforms  voor  schepen  van  Fenicië’ (Fell,  1977,  p.  58).  En  interessant:  in  Ecuador  was  een  Libische
inscriptie  gevonden  die  een  ‘olifant’ afbeeldde  die  de  aarde  op  het  water  steunde  en  vervolgens  een
‘aardbeving’ teweeg bracht (Keeler & Pearson, geciteerd in Fell, 1977, p. 184, afbeelding). De afbeelding
zou uit het laatste deel van de derde eeuw voor Christus stammen (Keeler & Pearson in Fell, 1977, p. 184).
Bij een olifant denken we aan Atlantis, zeker in combinatie met een aardbeving. Ook denken we aan het jaar
van  de  Olifant  waarin  Mohammed  geboren  was  (Séguy,  1977,  p.  8).  In  New  England  zijn  Romeinse
inscripties gevonden die met de nummering van de ‘Juliaanse kalender’ overeenkwamen (Fell, 1977, p. 6).
Deze  kalender  werd  in  46  na  christus  ingevoerd.  Met  deze  Romeinse  inscripties  werd  de  dag  van  het
heidense ‘Beltane’ feest aangeduid (Fell, 1977, p. 6, 200). We hebben dus al heel wat informatie door een
paar inscripties. Baäl was bekend in New England en werd er bovendien vereerd. En dit gebeurde tot in de
tijd van Julius Caesar (Fell, 1977, p. 6). Jezus leefde vlak na Julius Caesar. Hij zal zeker van Amerika hebben
gehoord. Ik kan als leek zijnde, niet zeggen of het hier om hoaxes gaat. Maar zo niet, dan trekken we de
conclusie dat er in de tijd van Jezus al expedities naar Amerika gaande waren. En wellicht al vanaf de tijd
van de Rechters toen de Filistijnen de wereld koloniseerden. We kunnen deze zaken goed verklaren als we
snappen dat er in een grijs verleden intensief contact tussen de Levant, Europa en Amerika was. We hebben
Atlantis niet nodig om de kolonisatie van Amerika te verklaren. Tenslotte is er ook een boek in omloop van
Helena Maria Whishaw met als titel Atlantis in Andalusië. Ik heb het boek ooit in handen gehad. Zij ontdekte
labyrint  achtige  formaties  in  de  buurt  van  Huelva.  Ik  denk dat  deze  formaties  met  kolonisaties  vanuit
Carthago of veel later Libië te maken hadden.
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Antioches IV Epiphanes

De Hellenistische koning Antioches IV Epiphanes regeerde rond 175-164 voor Christus (Sauer, 1940, p.
193).  Hij  was  een  schaduw van de  komende  antichrist.  Zijn  bijnaam was “Epimanes”,  de  waanzinnige
(Sauer, 1940, p. 193, noot 8). Het is wel treffend dat ze ook al in de antieke tijden bijnamen verzonnen. Hij
was al gijzelaar in Rome geweest (Sauer, 1940, p. 194), waarmee Rome in ons onderzoek in het vizier komt.
Later kwam hij blijkbaar in ander vaarwater terecht. Hij ging weer op strooptocht en wilde de Hellenistische
cultuur in het Jodendom opdringen. De verering van Zeus was hierbij het centrale thema (Sauer, 1940, p.
194). Waarmee we Zeus als de God van de antichrist kunnen ontmaskeren. Epimanes verbood hiertoe allerlei
Joodse gebruiken zoals de besnijdenis en de tempelgodsdienst, de sabbatten en feesten. Ook dwong hij de
Joden om ‘varkensvlees’ te eten (Sauer, 1940, p. 194). In zijn kielzog groeide Rome. Antioches had het
vooral op het joodse ‘nieuwe Maanfeest’, de ‘spijswetten’ en ‘de besnijdenis’ gemunt (De Graaff, 1993, p.
246). Antioches IV Epiphanes was een type van Atlas. In feite haalde hij Atlantis in Juda binnen.
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Rome

We zijn met een duikvlucht in de geschiedenis van het Romeinse Rijk terecht gekomen. Volgens de mythe
hadden Romulus en Remus de eerste stenen gelegd waarop Rome gebouwd was. Romulus en Remus waren
Titanen en de Romeinse Zuilen van Hercules. Vanuit een ander perspectief bekeken, stamden de Romeinen
van de Trojanen af (De Graaff, 1993, p. 259). Wellicht stamden ze van de held Aeneas af die uit de Trojaanse
Oorlog  gevlucht  was  (De  Graaff,  1993,  259).  Deze  Aeneas  was  op  zijn  beurt  de  zoon  van  Aphrodite
(Anderson, 2015) die met de planeet Venus geassocieerd werd (Aphrodite, 2006). We weten inmiddels wat
voor wezens dit zijn: Titanen, alias demonen. Aphrodite was de zoveelste kloon van Astarte en Athena. Dan
waren  er  de  Romeinse  tweelingbroers  Castor  en  Pollux.  Zij  werden  ook  Dioskuren  genoemd.  In
Handelingen 28:11 komen we die  naam ook tegen.  Ze waren net  als  Romulus en Remus de Romeinse
tegenhangers van de Zuilen van Hercules. Al deze tweeling afgoden waren Titanen en gekopieerd van Jacob
en Ezau. De strijd tussen Rome en Israël bepaalde volgens Dr. Frank de Graaff de wereldgeschiedenis. Deze
strijd was een afgeleide van de strijd tussen Jacob en Ezau (De Graaff, 1993, p. 63). Voor Rome kunnen we
moeiteloos Atlantis invullen. Aan Remus verschenen zes gieren (De Graaff, 1993, p. 257). Het nummer zes
begint nu wel opvallend te worden.  In de tempel van Poseidon op Atlantis stond een beeld van Poseidon met
zes paarden ervoor (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 116). De gier zelf was een imitatie van de vogels die in
Openbaring 19:17 genoemd worden. Ze zullen de lijken na afloop van het Armageddon oppeuzelen. Ja, ook
de vogels doen mee in de Eindstrijd. Frank de Graaff noemt nogmaals de verwantschap tussen Ezau, Troje en
Rome (De Graaff, 1993, p. 260). Rome dreef bovendien op een Atlantisch legioen van slaven (De Graaff,
1993, p. 297).

Spartacus

De Romeinen hadden een eigen versie van de Filistijnse reus Goliath. Dit waren de gladiators. De Gladiator
spelen werden in 264 voor Christus geïntroduceerd door de zonen van Junius Brutus (Grout, z.j. alinea 1). De
spelen  waren ontstaan uit  de  rituelen  om bloedoffers  te  brengen aan de  geesten van  overleden mensen
(Grout, z.j. alinea 1). Deze gladiatorspelen werden ‘munera’ genoemd waarin we de letters “M-n” herkennen
(Grout, z.j. alinea 1, alinea 1). We kunnen hier gemakkelijk de bloedoffers aan Moloch en Baäl-Hammon in
herkennen. De Griekse afgod Zeus incarneerde in de Romeinse afgod Jupiter (Matheny, 2011-a, p. 138) maar
ook Saturnus was een kloon van Zeus. Feitelijk waren al deze afgoden klonen van elkaar. De Romeinen
hadden ook een eigen Goliath. Hij heette Spartacus en was een Thraciër (Van  Hooff,  2010). Volgens de
overlevering was hij een ontsnapte slaaf die met een eigen leger van drop-outs tegen Rome in opstand kwam.
Uiteindelijk werd hij door de Romeinse veldheer Marcus Crassus verslagen (Van  Hooff, 2010, kopje De
eindstrijd van Spartacus). Dit was een les voor de Romeinen: gladiatoren waren een leuk speeltje. Maar ze
konden  ook  in  opstand  komen  (Grout,  z.j.,  alinea  1). Spartacus  had  op  een  bepaalde  manier  iets  van
Hannibal,  Goliath  en  natuurlijk...  Atlas.  Waarschijnlijk  heeft  ook  de  apostel  Paulus  een  moment  voor
gladiator gespeeld? In 2 Timotheüs 4:17 lezen we hoe God hem uit de muil van een leeuw bevrijdde (Zie:
Psalm 22:22). Dit klinkt als gladiatorspelen. Maar misschien was de passage figuurlijk bedoeld en bevrijdde
God, Paulus uit de handen van de heidenen. De keizers Titus en Vespasianus lieten in Rome het enorme
Amfitheater verbouwen zodat het 87000 zitplaatsen kreeg. Bij een ritueel van 120 dagen van gladiatorspelen
werden 12000 dieren en 10000 gladiatoren ingezet (Sauer, 1940, p. 207). De gladiatoren resoneerden met het
leger van Atlantis.
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Julius Caesar en Cleopatra 7

Het was Julius Caesar die het aura van Alexander de Grote had. En zijn initialen correspondeerden door een
speling van het lot met die van Jezus Christus. Christus was overigens geen achternaam maar betekende
“gezalfde”. Jezus heette Van Nazareth van achternaam. Julius Caesar schreef in Boek 3 van zijn  De Bello
Gallico over de zeeslag die hij tegen het gezamenlijke leger van de ‘Kelten van Bretagne’ en de Britten
voerde  (Caesar  in  Fell,  1977,  p.  112).  Deze  Frans-Britse  marine  telde  maar  liefst  ‘220  schepen’ die
bovendien ‘groter’ waren dan de Romeinse schepen. Caesar suggereerde al dat deze grote schepen van de
vijand sterk genoeg waren om ermee op de ‘open zee’ te varen (Caesar in Fell, 1977, p. 112). Wat anders was
deze open zee dan de Atlantische Oceaan? Julius Caesar wist vermoedelijk van het bestaan van Amerika af.
Dover en Venetië bestonden al voordat in het verre Juda de herders bij Maria en Jozef kwamen. De Feniciërs
hadden waarschijnlijk Ierland al bereikt omdat er een Ierse stam was die ‘Feni’ heette (Powell in Fell, 1977,
p. 122). Ook Barry Fell noemde de Feniciërs, Kanaänieten, de ‘Mensen van het Purper’ (Fell, 1977, p. 122).

Julius Caesar was degene die met de beroemde Cleopatra 7 trouwde. Haar dynastie was voortgekomen uit
Cleopatra 1 die in Daniël 11:17 genoemd werd. Cleopatra 7 was de laatste farao. Ze beschouwde zichzelf als
de  vertegenwoordiger  van Isis  op aarde.  Ze  had  iets  van Izebel,  Farao Nefertiti  en  koningin  Dido van
Carthago. De laatste was waarschijnlijk een Titaan. Nadat Julius Caesar vermoord was papte ze het met
Marcus Antonius aan. Eerst ontmoetten ze elkaar in 41 voor Christus in de Zuid-Turkse stad Tarsus (Van den
Berg, z.j.-c). Ze had zich ‘gekleed als Afrodite, de liefdesgodin’ (Van den Berg, z.j.-c). Wij kennen haar als
Astarte, alias Athena. Ook in Tarsus werd later de apostel Paulus geboren. Cleopatra 7 en Marcus Antonius
werden  in  de  slag  om  Alexandrië  door  Octavianus  (de  latere  keizer  Augustus)  omsingeld,  waarna  ze
zelfmoord  pleegden.  Egypte  werd  vervolgens  een  Romeinse  provincie  met  Alexandrië  als  de  nieuwe
hoofdstad.  Het  “Farao  hoofdstuk”  was  hiermee  afgesloten.  Maar  de  geest  van  de  Farao’s  was  niet
verdwenen. Deze zou spoedig in een ander schimmig volkje trekken, namelijk de Joodse Farizeeërs.

Eindelijk was er nu ruimte voor iets “nieuws”. De wereld zou spoedig kennis maken met dit “nieuwe”. Want
in Bethlehem zou  – eindelijk – de Messias geboren worden. Marcus Antonius was een vriend van Herodes
de Grote die alle mannelijke baby's in Juda liet vermoorden ten einde de geboorte van Jezus te voorkomen.
We zagen dit principe al eerder voorbij komen toen Mozes geboren werd en Farao alle mannelijke Joodse
baby’s liet vermoorden. Keizer Augustus was de bijnaam van Octavianus. Deze keizer die Cleopatra 7 de
dood  in  had  gejaagd,  was  een  achterneef  van  Julius  Caesar  (Rooijackers,  2008).  Hij  was  verder  een
tijdgenoot van een ander schepsel: Miriam van Nazareth. Ze werd waarschijnlijk dik 10 jaar na de dood van
Cleopatra 7 geboren. Hun levens hadden elkaar net niet gekruist. Onder keizer Augustus werd Jezus geboren.
Kanaän maakte toen net als Nederland deel uit van Het Romeinse Rijk (Rooijackers, 2008, par. Pax Romana,
afbeelding). Topografisch gezien zaten we in hetzelfde schuitje als Jezus.
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Interbellum

Tussen de dood van Julius  Caesar  in  44 voor  Christus  en de geboorte  van Jezus,  volgden de politieke
ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Toen Jezus geboren werd, was er een hele nieuwe tijdsgeest ontstaan
(Rohter, 2012, alinea 1). De geest van Izebel en Cleopatra 7 was spoedig herkenbaar in de schoondochter van
Herodes  de  Grote  die  Herodias  heette  en  vervolgens  in  haar  dochter  die  Salomé  2  heette.  De
familiestamboom ziet u in het schema van Bob Utley (Utley, z.j.). Deze Salomé 2 was de ware “Dancing
Queen” en gaf na een dansuitvoering de opdracht om Johannes de Doper te laten onthoofden. Hij was een
neef van Jezus. Cleopatra 7 had nooit van het “kruis van Golgotha gehoord”. Het enige wat ze met Hem
gemeen had, was een zelf gekozen dood, ook al waren de motieven anders. Ze leefde vlak voor Jezus maar
ze had nooit van de herders gehoord die middenin de nacht bezoek van een engel kregen. Het kantelpunt
tussen Cleopatra 7 en Maria van Nazareth werd het meest duidelijk zichtbaar toen de engel Gabriël, Maria en
niet  Cleopatra  7  bezocht.  Vanuit  menselijk  oogpunt  was  er  alle  aanleiding  voor  Gabriël  geweest  om
Cleopatra 7 te bezoeken. Zij was de vrouw van de wereld, had een grote bek en breidde haar macht via
intriges uit. Iedereen in haar tijd kende Cleopatra. Ze was eerst de vrouw van Julius Caesar en na zijn dood
papte ze het met Marcus Antonius aan. Maar wie kende Miriam van Nazareth? Voordat Gabriël haar tijdens
de afwas in de keuken opzocht, was ze een onbekend iemand. Niettemin zou zij voorgoed de geschiedenis
van de mensheid veranderen door simpelweg de Messias op de wereld te zetten. Cleopatra 7 had het nakijken
en moest na al haar intriges zelfmoord plegen. Wellicht had ze als zelf benoemde dochter van Isis haar eigen
godenwereld.  Maar  de  manier  waarop  het  wereldtoneel  spoedig  na  haar  dood  zou  veranderen,  had  ze
ondanks haar intelligentie niet voorzien.

Slinger

De mysterieuze wisselwerking tussen de dood van Julius Caesar, gevolgd door die van Cleopatra 7 en de
geboorte van Jezus Christus, pakweg dertig jaar later, was een slingerbeweging geworden (Rohter, 2012,
alinea 13). Deze zou uiteindelijk tot het kruis van Golgotha en later tot de verwoesting van Jeruzalem leiden
(Rohter, 2012, alinea 13-14). Indirect zou de verspreiding van de Joden over Europa tot grotere catastrofes
zoals de ‘Nazi holocaust’ leiden. En in onze tijd zou deze slinger tot de ‘Oorlog tegen Terrorisme’ leiden
(Rohter,  2012,  alinea  15).  Uit  deze  oorlog  kwam  het  leger  van  Isis  voort.  Wat  mij  betreft  was  deze
slingerbeweging al bij de verwoesting van Tyrus begonnen. Of misschien nog eerder, toen Cyrus de joden de
opdracht gaf om de tempel te herbouwen. Vanaf dat moment trad het principe van de zeventig jaarweken in
werking, dat met de steniging van Stefanus eindigde (Daniël 9:24-25 in Piet, 2016-d).

Herodes de Grote

Herodes de Grote breidde de tempel uit die na de Babylonische ballingschap onder leiding van Zerubbabel
gebouwd was (Ezra 3:8-11). Daarnaast bouwde hij de burcht Antonia als een ode aan zijn goede vriend
Marcus Antonius. Eén muur van dit fort staat nog steeds overeind in Jeruzalem. Deze muur kennen we als de
Klaagmuur. Vlakbij de Klaagmuur staan de islamitische Rotskoepel en de Al Aqsa moskee.  In dit  boek
waarin  niets  is  wat  het  lijkt,  slaan  we ook de  Klaagmuur  niet  over.  Later  zal  ik  u  de  details  hierover
onthullen. Drie imposante bouwwerken maakten Jeruzalem tot een metropool: de tempel van Salomo die
door Herodes werd uitgebreid, de immense burcht Antonia en het paleis van Herodes zelf. Herodes de Grote
bouwde ook de havenstad Caesarea verder uit als een eerbetoon aan keizer Augustus.
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Jezus
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Maria van Nazareth

We naderen de laatste jaarweek van het traject dat in Daniël 9:24-25 begon. Deze laatste jaarweek begon met
de doop van Jezus in de Jordaan. We zijn bijna zover. De periode tussen de dood van Cleopatra 7 en Maria
van Nazareth was een overgangsperiode. Pakweg tien jaar na de dood van Cleopatra 7 werd een nieuw
schepsel geboren dat in de eerste instantie in de krochten van de geschiedenis verloren was gegaan. Ze heette
Maria van Nazareth. Als Cleopatra 7 verder had geleefd, dan hadden hun levens elkaar misschien gekruist.
Maar  God  beschikte  anders.  Het  leven  van  Cleopatra  7  zat  erop  waarmee  het  tijdperk  van  de  farao’s
afgesloten was. Het moest er nu eindelijk van komen dat de messias geboren werd. We weten weinig over
Maria’s  leven voordat  Jezus geboren werd.  En ook na de geboorte  van Jezus bleef  Maria  nog een tijd
verborgen voor ons.  Aangezien Maria een mens van vlees en bloed was,  zag haar leven er  in de eerste
instantie misschien totaal anders uit dan hoe we haar uit de Bijbel kennen. Haar lied staat in Lucas 1:46-55
en is politiek getint. Was zij een politieke activiste die tegen armoede streed? Wellicht had ze op haar manier
strijdmakkers en luisterde ze samen naar de muziek uit haar tijd? Wat waren haar hobby’s? Maakte ze ‘s
avonds bergwandelingen of zwom ze liever? We mogen er vanuit gaan dat ze experimenteerde met schrijven,
anders was haar lied niet zo uitbundig geweest. We weten slechts een paar dingen van haar: ze was een
redelijk autonoom wezen dat in haar eentje een lange reis naar haar nicht Elisabeth maakte. Ze had blijkbaar
genoeg geld op zak, kon goed schrijven en had een neus voor sociaal onrecht. Maar in Lucas 2:24 lezen we
dat ze niet rijk was. Haar armoede was volgens Frederic Farrar geen miserabele ‘pauper’ armoede maar een
normale armoede die van een sober leven getuigde (Farrar, 1874, p. 61). Maria’s onwerkelijke introductie
begon met de verschijning van een engel. Ook in de daarop volgende etappes van haar introductie tot en met
de geboorte van Jezus werd haar decor gekleurd door herders, engelen en magiërs met goud. Deze engel wist
haar te vertellen dat ze de lang verwachte messias ter wereld zou brengen (Lucas 1:28-30).

Blozende wangetjes

Dan is er de kerk-Maria. Ik ging vroeger weleens naar de katholieke kerk om het Maria beeld te zien. Verder
dan dat beeld kwam ik niet. Ik sloeg murmelend de meest vunzige taal uit, waarna mijn gebed er weer op zat.
De pastoor kwam wel eens langs om te zeggen dat ik ook een “rustig plekje” vooraan in de kerkbank kon
opzoeken waar ik “bij een brandende kaars tot diepere inzichten kon komen”. Hij begreep niets van mijn
stiekeme obsessie. De kerk Maria staat ook op de vele ansichtkaarten die je in spiritiwie winkels kunt kopen.
Maria is big business, zeker zolang er steeds meer eenzame mannen als ik rondlopen. Deze kerk-Maria kan
zo in de Playboy, ware het niet dat ze met haar licht blozende wangetjes emotieloos voor zich uit tuurt alsof
ze aandachtig bestudeert hoe de melk overkookt. De kerkMaria is een seksloos wezen. Ik zal u zeggen op
wie ze lijkt: op Isis alias Astarte en Athena. Was de echte Maria een charmante vrouw? Volgens Jesaja 53:2
was Jezus niet om aan te zien. Dus was Maria waarschijnlijk ook niet charmant om te zien. Maria was een
maagd toen ze Jezus kreeg. Geloof ik dit? Ja, dit geloof ik. Trouwens, elke geboorte is een wonder. Zal ik u
eens wat zeggen? De eerste zin die we van Maria lezen staat in Lucas 1:34. Deze gaat meteen over… “seks”.
De engel Gabriël die wel al in  Daniël 9:21 tegenkwamen, stond zomaar bij  haar in de keuken. U en ik
zouden zich kapot schrikken. Maar Maria vroeg zich af “wat dit te betekenen had”? Gabriël zei tegen haar
dat ze de Messias zou baren. Waarop Maria zich hetzelfde afvroeg als wij: hoe kon dit gebeuren zonder dat
er een man aan te pas kwam? Maria had haar seksuele voorlichting gehad. Ze wist wat ervoor nodig was om
een kind op de wereld te zetten. Ten eerste was er een man voor nodig. Ten tweede moest hij op zijn minst
zijn schoenen en sokken uitdoen, gevolgd door zijn broek. Vervolgens moest hij bepaalde handelingen bij
haar  verrichten  waarbij  zij  op  haar  beurt  bepaalde  handelingen verrichtte.  Waarna  er  op  “een  bepaalde
manier” een kind ter wereld kwam. Met hardop “Sinterklaas Kapoentje” zingen, was je er niet. Je moest echt
wel iets meer doen voordat er een kind geboren werd. Maria wist van de hoed en de rand, getuige haar
antwoord. En ze wist ook dat het bij de opvoeding van haar Zoon hoorde dat ze Hem seksuele voorlichting
zou geven. Bovendien kende ze de Bijbel goed. Anders had God haar niet uitgekozen. Maria kende dus het
Hooglied  van  koning  Salomo.  En  ze  kende  het  verhaal  van  David  die  met  Bathseba  wipte.  Een  kind
verwekken begon niet met een “goed boek” te lezen of bij een romantisch kaarslicht elkaar mijmerend in de
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ogen te kijken. Op die manier werd er een broodbakmachine geboren maar geen Messias. Maria wist ook dat
ze haar aanstaande zoon aan haar tiet zou zogen en niet aan haar grote teen. Maria wist dus wat “seks” was.
Erger nog: de engel Gabriël had haar in de positie gemanoeuvreerd waarin ze over seks moest kletsen. Had
Gabriël naar haar verjaardag gevraagd, dan was de eerste zin van Maria in het evangelie anders geweest.
Gabriël wist dus ook wat seks was. Daarom kwam hij juist, om Maria ervan te overtuigen dat het dit keer
“anders” ging. En het feit dat er zomaar een engel in de gedaante van een vreemde kerel in haar keuken
stond, schrok haar niet af. Maria was duidelijk “anders”. Net als andere meisjes masturbeerde en fantaseerde
ze.  Maar  de  kerken  willen  hier  niets  van  weten  en  maakten  een  seksloos  wezen van  haar.  Maria  was
waarschijnlijk een volgroeide vrouw toen ze Jezus baarde. Ze had al die tijd op haar Prins op het Witte Paard
gewacht, tot ze Hem baarde. Maria’s eerste seks-zin staat in het Lucas evangelie. Maar Lucas komen was pas
in de tijd van Paulus tegen. Het evangelie was dus achteraf geschreven. Misschien had Lucas, Maria van
Nazareth “geïnterviewd”, en anders een derde, die het verhaal kende. In elk geval was de eerste zin van
Maria over seks, blijven hangen, totdat Lucas kwam en de zin in zijn evangelie opnam. Maria antwoordde
Gabriël dat ze nooit geneukt had. Maria van Nazareth had inclusief Jezus tenminste zeven kinderen: Joses
(Jozef), Judas, Jacobus, Simon en tenminste twee zussen (Mattheüs 13:55; Markus 6:3). Jezus was de oudste.
Het valt toch nauwelijks hard te maken dat Maria nooit het Handboek “Seks voor Dummies” had gelezen.
Misschien begreep ze net als ik het woord “ejaculatie” niet helemaal maar verder was ze vast en zeker goed
ingewijd in de procedure die uiteindelijk tot de geboorte van een kind leidt. Nogmaals: dit krijg je niet voor
elkaar  door  met  een bakje  chips  op schoot  TV te  kijken.  Zo krijg  je  nooit  een  ejaculatie,  hooguit  een
evacuatie.

Jong meisje?

Maria had met Eva gemeen dat ze vlak voor haar Goddelijke taak, een bovennatuurlijk wezen op bezoek
kreeg. Maria had geluk want dit keer was het wezen een engel van God. Maar ze was een gewaarschuwd
mens. Toen de engel Gabriël aan haar verscheen, zal ze een moment aan Eva hebben gedacht die door de
serpent misleid was. Maar misschien was Maria ook iets ouder en wijzer dan Eva? De traditie leert ons dat
Maria pakweg 15 jaar was toen ze Jezus kreeg. Dit is wel erg jong, vindt u niet, om het woord pedofilie te
vermijden. Maar Lucas 1:39 is een passage die vaak over het hoofd wordt gezien. Ze ging naar de stad in
Juda om haar nicht Elisabeth het nieuws van haar aanstaande baby te vertellen. Blijkbaar was ze oud genoeg
om de reis van 160 kilometer en weer terug te maken. En ze had ook genoeg geld voor de reis bij zich.
Onderweg  moest  ze  niet  alleen  op  zichzelf  passen  maar  ook  op  degene  die  in  haar  zat,  namelijk  de
aanstaande Messias. God hield dus rekening met de omstandigheden. Als Maria in Nazareth een dikke buik
kreeg, liep ze het risico om gestenigd te worden. Een dikke buik werd door de dorpelingen waarschijnlijk
niet met patat en kroketten maar met zwangerschap in verband gebracht. En dus verbleef ze bij Elisabeth die
al op leeftijd was (Lucas 1:18). God had deze zaken voorzien en liet haar niet voor niets naar Elisabeth
ontsnappen.  In  Lucas 1:28  werd  Maria  een  vrouw onder  de  vrouwen  genoemd.  Dit  klinkt  alsof  ze  al
volwassen was. Het Griekse woord dat in Lucas 1:17 voor maagd wordt gebruikt, is “parthenon.” De tempel
op de Akropolis in Athene heet ook zo. Deze tempel was aan de maagd Athena gewijd. Deze maagd Athena
had het aura van een hoer. Het symbool van Maria was dus in de mythe geplakt. Tegelijk was Astarte in de
kerk-Maria geïncarneerd. Iets of iemand heeft er door de geschiedenis heen voor gezorgd dat symbolen uit
de mythe en de Bijbel verwisseld werden. Wie zou die iemand toch zijn? De tegenstander van God in Job 1
en 2 misschien? Ik heb laatst planten besteld en kreeg de verkeerde. Iemand had de verkeerde sticker op de
doos met planten geplakt. Het resultaat was dat ik de planten kreeg die voor iemand anders bestemd waren
en vice versa. Zo kreeg de kerk ook een pakketje in de bus waarin de verkeerde Maria zat, namelijk Athena
van Atlantis. En uit een verkeerde Maria kon niet anders dan een verkeerde Jezus komen. Ook dat zullen we
zien.

Politiek

Behalve seks was er nog iets waar Maria zich van de kerk niet mee mocht bemoeien: politiek. De kerk-Maria
is de ideale schoondochter die vroom door het leven gaat en zich niet opwindt over politiek. Een echte
gezinsvrouw en moeder die zich alleen bezighoudt met baby luiers. Maar in het Lied van Maria in  Lucas
1:46-55 lezen we over een politiek bewuste Maria.  Ik zal  u wat  zeggen:  toen Gabriël  zei  dat  Maria de
messias zou baren, gaf ze een excentrieke reactie. De meeste vrouwen zijn dolblij als ze horen dat ze een
kind krijgen. Maar Maria maakte er een politiek getint verhaal van. Haar zoon was de toekomstige koning
die arrogante heersers van de troon zou stoten en de nederige mensen en de armen zou verhogen. Dit is was
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we in Lucas 1 lezen. Maria was socialistischer dan Lenin. Maar ze was ook nationalistisch want ze nam het
voor  haar  eigen  volk,  de  Joden  op.  Werklozen  horen  anno  2018  maar  al  te  vaak  de  retoriek  over
“gemeenschapsgeld”. Dan is er die andere oneliner, die vooral tegen werklozen gebruikt wordt: vraag niet
wat je land voor jou kan doen maar wat jij voor het land kunt betekenen. In Maria’s lied lezen we hier niets
van terug. Maria zei niet: als mijn zoon koning is dan zal Hij alle werklozen een schop onder hun reet geven.
En gehandicapten moeten niet klagen over wat ze niet kunnen maar zich richten op wat ze nog wel kunnen.
Dit is NIET wat we in Maria’s lied lezen. Ook trapte Maria niet in de anarchistische valkuil van de mythe dat
verandering “van onderop” moet komen. Ze was duidelijk in haar stellingname: de verandering zou van
buitenaf en van bovenaf komen. Namelijk van haar Zoon. Misschien is het interessanter om te benoemen wat
we in haar lied in Lucas 1 niet lezen, namelijk geklets over abortus, prostitutie, porno, vluchtelingen of de
Palestijnen. Ze maakte zich niet druk over dit soort zaken. Maar ze nam het wel op voor de armen en haar
eigen volk. Het ligt zodoende voor de hand om te denken dat Maria al iets ouder was toen ze Jezus kreeg.
Maria’s lied was vergelijkbaar met We Shall Overcome dat de zwarten in Amerika zongen (McKnight, 2007,
p. 18-19). Maria’s boodschap was duidelijk: heb respect voor de Joden en de armen. Haar lied in  Lucas 1
leek ook op de lofzang van Hanna in  1 Samuël 2.  Samuël was uit  een onvruchtbare vrouw geboren. In
Marcus 12:42 komen we een Anna tegen. Maria was duidelijk: God snoert alle blaaskaken de mond en Hij
verhoogt  degenen die  vernederd  waren.  Dit  deed  Hij  bij  Farao,  Og,  Nebuchanedzar  en  Goliath  die  hij
vernederde of zelfs de dood in jaagde. In de toekomst gaat Hij dit weer doen. Maria was wellicht niet arm.
Want ze had genoeg geld om naar Elisabet te reizen. Of misschien liftte ze? Maar rijk was ze ook niet. Dit
blijkt uit  Lucas 2:24 (vergelijk met  Leviticus 12:8). We lezen ook niet dat Maria werkte voor haar geld.
Maria’s  Lied  was  achteraf  door  Lucas  ingevoegd in het  evangelie.  Waar  was  het  Lied  in  de tussentijd
geparkeerd? Had Maria het opgeschreven en het in haar nachtkastje bewaard? Wist Maria überhaupt van
tevoren dat haar lied in het evangelie terecht zou komen?

Maria en humor

Behalve seks en politiek is er nog iets waar de Kerk-Maria zich van zal onthouden: humor. Hetzelfde geldt
overigens voor de kerk-Jezus maar daar komen we nog op. Op zijn best mag Maria van de kerken gepaste
grapjes maken over de baby luiers, die veel te groot zijn. Zolang ze maar niet langer dan 3,14159268 seconde
lacht (jawel “pi”). Harp spelen is beter voor Maria, waarna ze de poes aait, de kleren strijkt en vervolgens
vroom in de Bijbel leest. De blozende kerk-Maria is geen menselijk wezen maar een demon. De echte Maria
had vast wel humor. De moeder van Jezus zag er misschien de humor wel van in dat Gabriël zomaar bij haar
in de keuken stond (Lucas 1:28). Ook toen de magiërs uit het oosten later met goud bij haar aan de deur
kwamen om de nieuwe koning te zien, zal ze wel gelachen hebben. Het is best wel grappig als er iemand met
een zak vol goud aan uw deur komt, toch? Heeft u op TV weleens de smoelen gezien van mensen die de lotto
wonnen? Die keken echt niet vroom en emotieloos voor zich uit alsof ze zich afvroegen of hun lot wel van
milieuvriendelijk papier gemaakt was. Nee, zulke geluksvogels gaan helemaal uit hun dak. Zo zal Maria ook
tekeer zijn gegaan. En dan de manier waarop het nieuws aan haar gebracht was, was al net zo hilarisch.

De herders

In  Lucas 2:16 kreeg Maria samen met Jozef de herders op bezoek die haar pas geboren zoon Jezus in de
voerbak zagen liggen. Wat een contrast met de engel Gabriël. Dit was niet op 25 december want dan waren
er geen herders in de wei, ook niet in Israël. Maria was alleen met Jozef maar we lezen niet dat ze zich
bedreigd voelde. De herders kwamen met een luide mededeling dat vandaag de redder van het volk geboren
was. In vers 18 staat dat allen die deze woorden hoorden verwonderd waren over deze verklaring. Blijkbaar
waren er meer mensen in de buurt dan alleen het jonge gezin. In Lucas 2:19 staat weer dat Maria deze zaken
overdacht. Maria was een echte koningin die de mannenharten beroerde. Het tafereel van de engel die aan de
herders verscheen had een 1001 Nacht Sprookjes aura over zich.

De magiërs uit het oosten

Het mythische aura dat om Jezus en Maria hangt is deels te danken aan de magiërs uit het oosten die in
Mattheüs 2 het jonge gezin bezochten. Deze merkwaardige geschiedenis raakt de ziel van het christendom
(Farrar, 1874, p. 39). Niet alleen Jozef en Maria kregen hen op bezoek want we vergeten wel eens dat het
sprookjesachtige aura van deze geschiedenis vooraf ging door hun bezoek aan koning Herodes. De magiërs
hadden nota bene goud bij  zich in plaats van bijvoorbeeld een zak chips, pepernoten, koekjes, gebak en
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boerendrop  waar  ik  altijd  wel  trek  in  heb.  Deze  magiërs  werden  vaak  met  de  herders  verward  die  in
Bethlehem bij Jozef en Maria kwamen. Want deze magiërs kwamen pas later naar Nazareth. Deze magiërs
werkten als een rode lap op een stier bij de tegenstander van God. In de loop van de geschiedenis werden ze
de Drie Koningen genoemd. Maar ze waren geen koningen maar magiërs en we weten ook niet zeker of het
er drie waren? Ze brachten drie geschenken mee maar dit wil niet zeggen dat ze een “drie-eenheid” waren.
Het waren er in elk geval twee of meer. Volgens ‘Augustinus en Chrystosomus’ waren er ‘twaalf’ magiërs
(Farrar, 1874, p. 40). De koningen van Atlantis waren vast en zeker imitaties van hen. De gedachte is dat ze
uit Perzië kwamen. Maar ik vermoed dat ze net als de koningin van Sheba veel dichter uit de buurt kwamen.
Waarschijnlijk konden ze alleen via een oostelijke route, Nazareth bereiken. Dit wil niet zeggen dat ze ook
echt uit het oosten kwamen. De ster die hen begeleidde was net als de wolk en de vuurkolom in Exodus een
bovennatuurlijk verschijnsel. Het ligt niet voor de hand om te denken dat deze ster helemaal vanuit Perzië
met de magiërs mee reisde. Dat een ster de geboorte van een koning aankondigde was mogelijk ooit door de
heidense magiër Balaam bedacht (Farrar, 1874, p. 42). We moeten de invloed van de oosterse astrologie op
de Joodse denkwereld niet  onderschatten.  Abraham zelf  kwam ooit  uit  Babylon waar hem al  door God
verteld was dat zijn nageslacht talrijk als de sterren zou zijn. In  Mattheüs 2:11 werd over het kind Jezus
gesproken. Hij was zeker geen baby meer toen de magiërs arriveerden. De herders en magiërs worden vaak
door elkaar gehaald waardoor het idee ontstond dat de magiërs ook bij de baby in de kribbe arriveerden. De
mythe  van  de  drie  koningen  had  waarschijnlijk  met  een  Babylonische  overlevering  te  maken.  Op
Babylonische kleitabletten werden de namen van drie koningen genoemd, onder wie ChedorLoamer van
Elam (Perzië). Elam betekent “aankondigen”. De twee andere koningen heetten Eri-Akoe en Toed-Ghoela
(Pinches in Winkelhoff, z.j., p. 26). De kleitabletten maken deel uit van de ‘Spartoli Collectie’ en liggen in
het  ‘British  Museum’ in  London.  De  genoemde  koningen  leefden  veel  vroeger  in  de  geschiedenis.
Chedorlaomer kwamen we al  in  Genesis 14:1 tegen,  in de tijd van Abraham. Deze koningen waren op
oorlogspad. Het kan ook zijn dat de magiërs vanwege Jesaja 60:3 koningen genoemd werden (Farrar, 1874,
p. 40). Zo kan het zijn dat de tien koningen van Atlantis ook magiërs zijn of beter gezegd, demonisch bezeten
mensen. Scot McKnight merkte op dat Maria op een bepaald moment doorkreeg dat Jezus niet zomaar een
koning was en dat  Zijn invloedssfeer  zich tot  in  Rome zou uitstrekken.  Of  misschien zelfs  nog verder
(McKnight, 2007, p. 40)? Het was de apostel Paulus die doorkreeg dat de macht van Jezus zich tot in het
heelal uitstrekte (Efeziërs 6:12)! Dat is nog andere koek. Maria zal net als de andere heiligen binnenkort
opstaan uit de dood. Dan zal ze eindelijk haar Zoon weer zien. En andersom ook natuurlijk. Jezus zal spoedig
Zijn ouders en vrienden weer zien. Maria zal de slappe lach krijgen als ze haar beelden in de kerken ziet.
Hoewel  de  meeste  zoniet  alle  kerken  dan  waarschijnlijk  verwoest  zijn  door  de  apocalyptische
gebeurtenissen.  In  Lucas 1:48 voorzag ze de Maria-verering in de toekomst.  Ze had dus een profetisch
inzicht. En haar zoon, Jezus was de afgelopen 2000 jaar “ergens”. Vanuit de hemel zag Hij de Mariabeelden
in de kerken ook.

Maria en Cleopatra 7

Had Maria van Cleopatra 7 gehoord? Dat moet haast wel, gezien haar wereldse kennis en dichtkunst. In
Mattheüs 2:13 kreeg haar jonge gezin het advies om naar Egypte te trekken omdat Herodes de Grote aan het
doorslaan was. Hij wilde alle mannelijke baby's in Bethlehem en omstreken doden (Mattheüs 2:16). De kans
is groot dat Maria's gezin naar Alexandrië trok. Dit was de stad van Alexander maar ook van Cleopatra. De
latere  collega  van  Paulus  die  Apollos  heette  kwam hier  ook  vandaan.  Er  woonden  dus  veel  Joden  in
Alexandrië. Maria moet behoorlijk haar ogen dicht hebben gehad om niet de sporen van Cleopatra 7 te
hebben gezien. Ze kende vast en zeker Daniël 11:17 waarin de eerste Cleopatra voorzegd was. Herodes de
Grote was bovendien een vriend van Octavianus (Augustus) die Cleopatra 7 en Markus Antonius de dood in
had gejaagd. In mijn jeugd hoorde ik steeds over de moorden op Martin Luther King en John F. Kennedy.
Maria van Nazareth zal dus zeker van Cleopatra 7 hebben gehoord. Kende Maria de kerk-Maria? Ik bedoel
haar beelden die we in de kerken zien? In de eerste instantie niet, want de kerk ontstond pas later. Maar de
kerk-Maria was overal in Alexandrië zichtbaar in de vorm van Isis. Het kan niet anders of Maria zag deze
beelden ook. Hetzelfde gold voor Jezus. Ook Hij wist vast en zeker van de turbulente geschiedenis van
Cleopatra 7 en Julius Caesar. Jezus ging niet voor niets naar Tyrus, de stad die door Alexander verwoest was.
Zijn bediening werd min of meer ingekapseld tussen Alexandrië en Tyrus, de twee steden die met Alexander
te  maken hadden.  In  beide  steden werd  Isis  aanbeden.  Jezus  kende  de  kerk-Maria  al  voordat  wij  haar
introduceerden. Zoals de kerk uitgroeide tot een gedrocht dat niet organisch maar organisatorisch was, zo
werd Isis, de kerk-Maria. Blijkbaar had Maria iets door van de latere verering van haar persoon, wat uit haar
genoemde lied in Lucas 1 blijkt.
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De andere Maria’s

Allerlei  vormen van bijgeloof  met  betrekking tot  Jezus  hebben de afgelopen eeuwen wortel  geschoten.
Merkwaardig genoeg blijft het voor veel mensen moeilijk om de inhoud van de Schrift zelf te geloven. Men
verzon dat Jezus in Kasjmir of zelfs Engeland was waarna de link met respectievelijk Boeddha of Koning
Arthur niet ver meer was. De bekendste fabel is wel dat Hij met Maria Magdalena getrouwd was die volgens
de kerktraditie ook nog eens een hoer was. De mensen die dit soort onzin verkondigen noemen zichzelf ook
nog eens progressief en ruimdenkend. Nergens in de Schrift staat dat Jezus getrouwd was. En de verwijzing
naar de komst van de Messias begon al in Genesis 3:15. In Jesaja 7:14 werd de geboorte van de Messias uit
een maagd genoemd. Nergens staat iets over een toekomstige vrouw van Jezus. Zijn achternaam was “Van
Nazareth.” Maria’s achternaam was “Van Magdala.” En dan is er nog de hardnekkige mythe dat Magdalena
een hoer was. Ook hier lezen we niets over. Waarschijnlijk was Magdalena verward geweest met Maria van
Bethanië in Lucas 7:37-50 die overigens ook geen hoer was (Bullinger, z.j.-a, bijlage 100: The Six Marys).
In de geschiedenis van Maria Magdalena is niets van prostitutie te bespeuren. En laten we eens wat meer
aandacht besteden aan die ondergewaardeerde Maria in het Nieuwe Testament, Maria van Bethanië. Wie was
zij  eigenlijk (Bullinger, z.j.-a, bijlage 100: The Six Marys)? We zullen haar ook niet verwarren met een
andere Maria die de zus van Martha was en die Jezus in haar huis uitnodigde (Lucas 10:39; Johannes 11:1,2;
12:3). Martha begon te klagen dat Maria geen poot uitstak terwijl zij alles alleen moest doen. Waarop Jezus
antwoordde dat Maria had ontdekt waar het werkelijk om ging in het leven. Opvallend is het dat Jezus
zomaar  bij  twee  wildvreemde  vrouwen  op  bezoek  kwam.  Zoals  de  roeping  van  Zijn  moeder  met  een
vreemdeling in de keuken begon zo kwam Jezus bij wildvreemde vrouwen op bezoek. De verwarring rond de
Maria's  heeft  iets  van  de  verwarring  rond  de  vele  godinnen  van  Griekenland  en  Atlantis.  Athena  was
niemand anders dan een kloon van Isis  en Astarte.  Maar de Maria’s in de levensloop van Jezus waren
verschillende vrouwen.
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Jezus Christus

* Voor de stambomen van de Herodes dynastie verwijs ik u naar de studie van Utley, z.j.

De  drie  belangrijkste  gebeurtenissen  in  de  geschiedenis  van  de  mensheid  waren  de  geboorte,  doop  en
opstanding  van  Jezus.  Toch begon de  laatste  jaarweek bij  de  doop (zalving)  van Jezus en  niet  bij  zijn
geboorte (Piet, 2016-b). Hij was waarschijnlijk in het jaar -3 rond Pesach, op 10 Nisan geboren (Piet, 2019-h,
dia 5). Er is verwarring rond de geslachtsregisters die in Lucas 3 dan wel Mattheüs 1 vermeld staan. In Lucas
3 ging het echter niet om het erfgenaamschap van Jezus (Piet, 2019-h, dia 7). Veel mensen geloven niet in
Hem maar toch is onze jaartelling gebaseerd op Zijn geboorte, ook al klopt het geboortejaar niet helemaal.
Hij  was al  in  Genesis 3:15 aangekondigd.  Oplichters  zoals  Boeddha,  Mohammed en Atlas  waren nooit
aangekondigd. Ze verschenen zomaar (Messori, 1981, p. 42). Waren ze überhaupt wel mensen of ook weer
Titanen?  Adolph  E.  Knoch  schreef  een  geweldige  verklaring  over  Jezus  in  zijn  klassieker  Concordant
Commentary on the New Testament. Ik raad het iedereen aan die nieuwsgierig naar de Schrift is om dit boek
te  lezen.  Knoch  schreef  dat  de  enkele  ‘buitenstaanders’  in  het  Nieuwe  Testament  die  met  Jezus
geconfronteerd werden ons ongelofelijk veel leren over Zijn bijzondere status. De magiërs kwamen langs om
Hem te ‘aanbidden’ (Knoch, z.j.-a, Matthew's account, introductie). Hoewel ze zelf een hoge status hadden
erkenden ze in Hem hun meerdere. Herodes was nog nooit zo in paniek geraakt en deed er alles aan om Hem
te vermoorden (Mattheüs 2:1-12)  (Knoch,  z.j.-a,  Matthew's account,  introductie).  De Centurion had een
geloof in Hem dat nooit eerder vertoond was in Israël (Mattheüs 8:5-12 in Knoch, z.j.-a, Matthew's account,
introductie). Pilatus en zijn vrouw ‘weigerden’ bijna om Hem te ‘veroordelen’ (Mattheüs 27:10, 24 in Knoch,
z.j.-a, Matthew's account, introductie). Volgens Lucas 2:42 werd Jezus op 10 Nisan twaalf jaar. Dan was Hij
dus ook op deze dag geboren (Piet, 2011-b). In Micha 5:2 werd ook naar de geboorte van Jezus verwezen. En
de “ik”-figuur in Psalm 118 die door David geschreven werd, is ook Christus. Net als de Nefilim had Jezus
een bovennatuurlijke Vader.  Maar  Jezus was geen reus met  twaalf  vingers en twaalf  tenen en een rode
puntneus. De Zonen van God in Genesis 6 waren duidelijk van een ander slag dan de Vader van Jezus. Zijn
geboorte gebeurde tijdens de regeerperiode van keizer Augustus die we eerder tegenkwamen onder de naam
Octavianus. Deze Octavianus had al eerder Marcus Antonius en Cleopatra 7 de dood in gejaagd. Augustus
had op aarde een ‘staat bereikt’ die niet eerder vertoond was (De Graaff, 1993, p. 291). Onder hem was de
‘Pax Romana,  de  Romeinse  vrede’ bereikt  (De  Graaff,  1993,  p.  291).  Hij  zorgde  voor  een  ‘politie  en
brandweer’ en deelde koren uit  aan de armen (De Graaff,  1993,  p. 293). Er brak duidelijk een tijd van
vernieuwing aan. In Johannes 1:45 en Handelingen 3:22 lezen we dat Jezus degene was die door Mozes en
de profeten voorzegd was. Sommigen menen in Deuteronomium 18:15, 18 ook een verwijzing naar de komst
van Jezus of anders naar Johannes de Doper te lezen.

Geboren in de aionen

Ene meneer Ernest L. Martin heeft een verpletterend boek geschreven over de tijd rond de geboorte van
Jezus. De titel van dit boek was  The Star that Astonished the World. Zijn boek staat gratis online op zijn
website: www.askelm.com. De sterrenhemel bood een verpletterend aangezicht met diverse conjuncties van
sterrenbeelden met planeten. Onder andere was er een samenstand van Jupiter en Venus al geloof ik niet dat
deze  samenstand  de  Ster  van  Bethlehem  was.  Deze  Ster  van  Bethlehem  was  mijns  inziens  een
bovennatuurlijk  fenomeen,  net  als  de  vuurkolom  die  de  Israëlieten  tijdens  de  Exodus  begeleidde.
Desalniettemin zullen de Romeinen en in het bijzonder de Romeinse keizers zoals Augustus de vreemde
tekens aan de hemel ook hebben opgemerkt. Waarna er een volkstelling werd uitgeschreven om de autoriteit
van de keizer te onderstrepen. Voor het geval er een Joodse messias geboren werd. En hoera, het was dit keer
raak. We mogen niet vergeten dat Jezus in de aionen geboren werd (Gavazzoni, 2010) die door Hem en in
Hem geschapen waren (Romeinen 11:36, Kolossenzen 1:16-17). In 1 Korinthe 15:45 werd Hij bovendien de
laatste Adam genoemd. De eerste Adam was een levend gemaakte ziel en de laatste Adam was een levend
gemaakte geest. Jezus Christus was niet net als Cleopatra 7 zomaar een deel van de geschiedenis. Maar Hij
was het epicentrum van de reddingsgeschiedenis. Hij zou immers de dood overwinnen en de voorzeggingen
in de Tenach vervullen. In Johannes 1 lezen we over het begin van de schepping toen het “Woord” er was,
dat later als Jezus incarneerde. Johannes die ook het boek Openbaring schreef, nam dus in een paar verzen
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hele  grote  sprongen  van  het  begin  van  Genesis naar  de  geboorte  van  Jezus.  Deze  zaken  zijn  dubbel
wonderbaarlijk als we beseffen dat Petrus en Johannes ongeletterd waren (Handelingen 4:13). In de virtuoze
beschrijving van Johannes lezen we niets over Atlantis. Jezus was goddelijk maar niet God zelf. Hij was een
middelaar tussen God en de mensen. Als Hij God was, kon Hij niet sterven, laat staan uit de dood worden
opgewekt. Over de ene God lezen we in de volgende verzen: Deuteronomium 4:35; 6:4, Johannes 17:3 en 1
Timotheüs 1:17. Het christendom had de heidense leer van de drie-eenheid op Jezus geprojecteerd.

Oud en Nieuw Verbond

De titels Oude en Nieuwe Testament kloppen niet. Ze roepen associaties op met de Oud en Nieuw viering.
En een testament is een nalatenschap van iemand. God is niet dood en Jezus stond weer op uit de dood. Strikt
genomen is geen enkel testament zuivere koffie omdat we allemaal ooit uit de dood zullen opstaan. Oud en
Nieuw “Verbond” zijn betere titels. Maar dan nog klopt het niet helemaal. God sloot verschillende verbonden
met Zijn volk. Zoals met Noach in Genesis 6:18 en 9:9-16. En God sloot met Abram een verbond waarbij
Abram vanaf nu Abraham genoemd werd (Genesis 17:4-6). Dan was er het verbond dat Yhwh op de berg
Sinaï met Zijn volk sloot (Deuteronomium 7:6-11). Toen Jezus geboren werd, was het Oude Verbond van
Sinaï nog steeds van kracht. In de toekomst zal God een Nieuw Verbond met Zijn volk aangaan (Jeremia
31:31-34; Hebreeën 8:8-13). Het Nieuwe Testament is dus een willekeurig gekozen titel die de periode vanaf
de geboorte van Jezus markeerde. Maar de laatste jaarweek begon pas bij zijn zalving. En dan nog was Zijn
bediening voor de Joden bestemd. Pas met de bediening van Paulus voor de natiën komen we in nieuw
vaarwater terecht. Er is dus geen reden om zijn geboorte als een markering te gebruiken.

Twee evangeliën

Hetzelfde geldt voor de vier evangeliën van Mattheüs, Markus, Lucas en Johannes. In de volksmond worden
ze  “de  vier  evangeliën  genoemd”.  Maar  ook dit  is  geen  goede  categorisering.  Het  gaat  steeds  om één
evangelie dat vanuit vier verschillende perspectieven beschreven werd. Als vier mensen een auto beschrijven
dan zijn er na afloop niet opeens vier auto's. De vier evangeliën van Mattheüs, Markus, Lucas en Johannes
zijn in feite één evangelie, namelijk dat van de besnijdenis. Joodse jongens van twaalf moesten zich laten
besnijden,  vandaar  die  titel.  Met  Paulus  brak  er  een  tweede  evangelie  aan  dat  het  evangelie  van  de
onbesnedenen genoemd werd (Galaten 2:7). Paulus bracht echt een nieuw evangelie dat van hemzelf was en
niet verder bouwde op het evangelie van de besnijdenis. De Griekse invloed in Juda en Kanaän was zichtbaar
geworden in de namen van de vier evangelie schrijvers. Het tijdperk van Cyrus (Koresh), Nebuchanedzar,
Hiram of Amhotep was voorgoed verleden tijd. Dergelijke namen wezen op een grijs verleden dat zich voor
het  gevoel  op  een  andere  planeet  had  afgespeeld.  De  Griekse  invloed  was  overal  merkbaar  waarbij
Griekenland uiteraard een Europees land was. Europa was in zicht.

Details

God heeft de schrift vol details gestopt opdat we zullen weten dat Hij niets voor niets doet. Hij deed dit opdat
wij er moeite voor zouden doen om zijn woord te doorgronden. De Bijbel is inderdaad een puzzel en niet
altijd chronologisch van volgorde. We kennen het verhaal van Jezus die op het dak van de tempel stond en
door satan verzocht  werd om van het  dak te springen.  We kennen ook het  verhaal  van satan die Jezus
meenam naar een hoge berg (de tempel in Jeruzalem) en Hem alle koninkrijken van de wereld liet zien (ufo-
ontvoering?) (Lucas 4:5 in Bullinger, z.j.-a,  bijlage 116). En we kennen het verhaal van satan die in de
woestijn tegen Jezus zei: maak van deze steen brood. De waarheid is dat al deze verzoekingen een keer
herhaald werden en dus telkens twee keer plaatsvonden. Namelijk tijdens de veertig dagen die Jezus in de
woestijn  doorbracht  om  er  door  satan  verzocht  te  worden  (Mattheüs 4:1;  Markus 1:13;  Lucas 4:2  in
(Bullinger, z.j.-a, bijlage 116). Het ging om zes directe aanvallen van satan op Jezus die in drie verschillende
vormen  gebeurde  (Bullinger,  z.j.-a,  bijlage  116).  Elke  vorm werd  een  keer  herhaald.  Het  is  nodig  om
nauwkeurig te lezen wat er staat. Dan pas snappen we dat de Bijbel een uniek boek is dat een mens niet
verzonnen kon hebben. En waar werd Jezus verzocht? In  Mattheüs 4:3 was Hij in een woestijnplaats die
Beth Chaduda heette. Deze plaats was het domein van de demonen en het hoeft ons niet te verbazen dat Hij
hier door satan verleid werd (Martin, 2010, par. The Valley of Hinnom). De plaats was op een magische
manier verbonden met twee andere sinistere plaatsen: het Ben Hinnomdal aan de rand van Jeruzalem, waar
in de oudheid de afgod Moloch werd aanbeden. Dit dal was tevens het Gehenna dat later onterecht met de
hel geassocieerd werd. En Beth Chaduda was met de Dode Zee verbonden waaraan Sodom en Gomorra
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geoordeeld waren (Martin, 2010, par. The Valley of Hinnom). We komen hierop terug want ergens in dit
gebied moet zich ook de Afgrond van Genesis 7:11 en 8:2 bevinden. Ik wil een detail noemen dat vaak over
het  hoofd wordt  gezien.  Jezus was niet  zomaar in de wildernis.  Hij  was er  samen met de wilde dieren
(Marcus 1:13). Blijkbaar werd Hij niet aan stukken gescheurd. God heeft ook een plan met de dierenwereld.
We weten niet wat er tussen Jezus en de wilde dieren gebeurde, toen Hij in de wildernis was. Preekte Hij het
evangelie ook aan hen? Deze gedachte is minder vreemd dan u denkt, aangezien Jezus na zijn opstanding het
evangelie ook aan de gevallen engelen in de Tartarus bracht. In Marcus 1:13 staat dat de engelen van God
hem in de woestijn onderhielden. Het was een rare toestand, daar in de woestijn. Net als Adam was hij
omringd door de dieren, met dit verschil dat Hij niet in een paradijselijke Tuin was. En de engelen waren bij
Hem. Hij was dus niet per sé alleen of eenzaam.

Niet drie maar vijf mensen gekruisigd

Een ander detail is dat er niet twee maar vier mensen met Jezus gekruisigd waren. In  Mattheüs 27:44 en
Marcus 15:32 staat dat alleen de rovers hem beledigden. Deze rovers passen thematisch gezien goed in de
Grot van Plato (Mattheüs 21:13; Marcus 11:17; Lucas 19:46 in Louden, 2011, p. 268). Eveneens pasten deze
rovers goed in het Atlantis Epos. Terwijl in Lucas 23:39 staat dat alleen één van de misdadigers hem lasterde
terwijl zijn collega de eerste de mond snoerde. Er waren dus eerst twee misdadigers en later kwamen er twee
rovers bij (Bullinger, z.j.-a, bijlage 164). Als de koningen van Atlantis rovers waren, dan werden ze hier
samen met Hem gekruisigd. Ze waren eindelijk uit Plato’s Grot ontsnapt en werden met Hem gekruisigd.
God verstopte deze details in de Bijbel om ons alert te houden.

Getuigenissen

Laten we voor het gemak toch maar de uitdrukking “Nieuwe Testament” gebruiken. Dit is geen boek vol
dogma's of onbegrijpelijke toverformules maar een boek vol getuigenverklaringen. Na elk ongeluk zoekt de
politie als eerste naar getuigen. Als we vier getuigen hebben, dan horen we vier verschillende versies van een
gebeurtenis.  Dit  is  precies  wat  we  in  de  vier  evangeliën  lezen:  vier  getuigenverklaringen  van  de
gebeurtenissen rond Jezus. In  1 Korinthe 15:5-8 staat een lijst van getuigen die Jezus na Zijn opstanding
zagen. Onder hen waren 500 broeders die Hem bij één gelegenheid tegelijk zagen. Irwin Linton die rechter
was aan het Hooggerechtshof in Amerika, schreef dat de getuigenissen in de evangeliën overeenstemmen
met de ‘normen’ van een ‘moderne rechtbank’ (Messori, 1981, p. 133). Ze gaven ‘namen’, ‘plaatsen’ en de
‘tijdstippen’ op van gebeurtenissen en de hoofdrolspelers,  wat  genoeg is  voor een rechtbank (Linton,  in
Messori, 1981, p. 133). Dan was er de Joodse historicus Flavius Josephus die in zijn Testimonium over Jezus
schreef (Messori, 1981, p. 143). Lang is gedacht dat deze passage er misschien veel later door iemand anders
was ingevoegd. Ook al omdat de zinnen een tikje gekunsteld aandoen. Tot ‘professor Shlomo Pines van de
Hebreeuwse Universiteit  van Jeruzalem’ een andere versie van het  Testimonium vond (Messori,  1981, p.
143).  Deze  tekst  was  van  bisschop  Agapius  van  Hiëropolis  (Syrië)  die  het  Testimonium geciteerd  had
(Messori, p. 143). Verder was er de brief van ‘Mara Bar Sarapion’ ‘aan zijn zoon, die in Edessa studeerde’
(SanliUrfa,  Koerdistan).  Hij  schreef  over  de  Joden  die  ‘hun  wijze  koning  ter  dood  hadden  gebracht’
(Messori, 1981, p. 142). Interessant trouwens dat er toen al studenten waren en er al een georganiseerd post
systeem was. Hoeveel getuigenverklaringen zijn er van de ondergang van Atlantis? Niet één. Wie was de
postbode die het Atlantis Epos bij Plato in de brievenbus deponeerde?

De Bergrede

In Mattheüs 5,6,7 staat een hele redevoering van Jezus die de Bergrede genoemd wordt. Deze Bergrede vond
plaats op – alweer – de Olijfberg. In  Mattheüs 6:1 lezen we dat gelovigen niet de eer van mensen zullen
nastreven maar de eer van God. In Mattheus 6:9 staat de epische vers: Uw Naam Zij Geheiligd, “Hallowed
be Thy Name”. Er staan mooie sociale uitspraken in de Bergrede zoals in  Mattheüs 5:4-6. De Bergrede is
echter te gemakkelijk toegeëigend door allerlei vrijzinnige heelmeesters die de wereld wilden verbeteren.
Zelfs socialisten beroepen zich weleens op de Bergrede en nemen de verzen over de hemelen (5:12) op de
koop toe. In sommige kringen wordt de Bergrede als een bewijs aangevoerd voor het feit dat Jezus tolerant
was en ook andersdenkenden en zelfs anders gelovigen naar de mond zou praten. Het tegendeel is echter
waar. Jezus maakt in de Bergrede korte metten met vrijzinnige schijntolerantie (Mattheüs 7:15 in Roget,
1981, p. 87-88). In alle domeinen van onze samenleving wordt er gediscrimineerd. Een gitarist speelt ook
bepaalde akkoorden en kan niet zomaar een C in plaats van een B spelen. Bij de bakker kiezen we bruin of

276



wit brood. Vegetariërs discrimineren bewust door geen vlees maar soja te eten. Alleen als het om religie gaat
wordt opeens elke uiting getolereerd, “zolang er geen geweld gebruikt wordt”. Jezus sprak duidelijke taal ten
aanzien van religie. In Mattheüs 5:11 staat dat de heiligen van God vervolgd zullen worden om Hem, Jezus.
En dus niet om Karl Marx, Allah of Boeddha. De Bergrede is heel duidelijk een intolerante rede. Dit is niet
zo vreemd omdat alles in de natuur maar ook in de maatschappij volgens vaste wetten verloopt (Roget, 1981,
p. 88). De zwaartekracht zorgt ervoor dat een steen naar beneden valt en niet horizontaal bij de buren door
het dakraam naar binnen vliegt.  Ook werkt  wiskunde volgens vaste afspraken.  Deze afspraken schuiven
soms wat op. Maar ze blijven altijd binnen een bepaald kader hanteerbaar. Jezus was in de Bergrede heel
duidelijk. We zullen niet verdraagzaam zijn jegens de islam of Mammon. Ook voor dit onderzoek was het
van belang dat ik de kaders vaststelde en discrimineerde. Atlantis kon niet zomaar Groenland, de Maldiven
of Madagascar zijn. Zonder te discrimineren had ik Atlantis niet ontdekt.

Doop

In  Daniël 7:24-27 werd een periode van zeventig jaarweken ofwel 490 jaar afgekondigd. Als we er tien
jubeljaren bij op tellen krijgen we het mooie ronde getal van vijfhonderd jaar. We komen dan uit bij de
steniging van Stefanus,  gevolgd door  een jubeljaar  (Piet,  2016-c/d).  Zeven jaar  hiervoor  was de laatste
jaarweek van zeven jaar begonnen met de doop van Jezus in de Jordaan (Piet, 2016-c). Onze jaartelling
rekent vanaf de fictieve geboorte van Jezus. De Bijbel rekende vanaf het decreet van Cyrus in 2 Kronieken
36:22-23 en  Daniël 7:24-27 tot aan Zijn doop in  Mattheüs 3:16-17. In  Psalm 77:18-21 lezen we over de
Doop in de Rietzee (Psalm 77:18-21 geciteerd in Bultema, 1972, p. 189). Harry Bultema noemde hier de
Rode Zee. We weten inmiddels dat de Zee van de Exodus de Nijldelta was (Elshout, [phtaloblauw], 2018-c,
reactie: 4 mei 2018, 19:44; Elshout, 2018-f/g/h; Matheny, 2011-a, p. 162; Matheny, 2011-a, p. 155, 160). De
Israëlieten haalden ongeschonden de overkant  toen het  water week (Exodus 14:15-31).  Waarmee Mozes
definitief  als  leider  erkend  werd  (1  Korinthe 10:2).  Het  leger  van  Farao  verdween  net  als  Atlantis  en
waarschijnlijk net als Eindtijd Babylon voorgoed in de golven. De waterdoop van Atlantis eindigde fataal
terwijl de doop van Jezus het startsein voor Zijn bediening was. De waterdoop was bovendien tijdelijk en
werd in de tijd van Paulus ingewisseld voor de Doop in de Geest. In het boek van Harry Bultema, Wat de
Bijbel Zegt over de Doop, leest u meer hierover.

Gelijkenissen

Jezus stond er bekend om dat Hij vaak in gelijkenissen sprak. Hiermee scheerde Hij rakelings langs elk
communicatiemodel dat we kunnen verzinnen. In Mattheüs 13:11 en Romeinen 15:26 lezen we er meer over.
Jezus maakte deze vergelijkingen om de verborgenheden van het aanstaande Koninkrijk te openbaren. Alleen
een  selecte  groep  van  uitverkorenen  begreep  de  vergelijkingen.  Een  negatieve  uitleg  hiervan  is  dat  de
vergelijkingen  ervoor  bedoeld  waren  opdat  de  massa  ze  juist  niet  zou  begrijpen.  Is  er  een
communicatieadviseur die zoiets bedacht had?

Tyrus

In  Mattheüs 15:21 trok Jezus naar Tyrus en Sidon. Sidon was de stad van Astarte die de godin van de
Sidoniërs was (1 Koningen 11:5). Zij was de blauwdruk voor zowel Isis als Athena van Atlantis. In Tyrus
stonden de tempels voor ‘Melkart en Asjera’ en voor ‘Baäl en Astarte’ (Farrar, 1874, p. 290). Melkart was de
blauwdruk voor Heracles die een pilaar in het Atlantis verhaal was. In Tyrus maakte Jezus aan een Syro-
Fenicische vrouw duidelijk dat het evangelie alleen voor de Joden bestemd was. De heidenen zouden hooguit
van de kruimels proeven. Zoals Israël in Plato’s Atlantis verhaal ontbrak. Was het Atlantis verhaal in de tijd
van Handelingen 28 geschreven dan was Israël gedegradeerd tot de heiden volken en waarschijnlijk wel in
het verhaal genoemd. De val van Tyrus leek als twee druppels op die van Atlantis (Ezechiël 26-28). Zonder
de personage van Heracles had de persoon van christus in Griekenland veel moeilijker een voet aan de grond
gekregen. Tyrus was het corrupte commerciële centrum van de oude wereld en stond ooit in direct contact
met Tarsis. Jezus wist deze zaken maar al te goed. Zijn bezoek aan het corrupte Tyrus was mogelijk de reden
waarvoor  Hij  vlak voor  Pesach op het  tempelplein in  Jeruzalem de tafels  van de geldwisselaars  omver
kegelde (Johannes 2:15-16). 
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Episode 3

De Laatste Jaarweek
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Mislukte Popster Jezus

We zijn in de laatste jaarweek van de zeventig jaarweken in  Daniël 9:24-27 terechtgekomen. Deze begon
niet bij de geboorte van Jezus maar bij Zijn doop in de Jordaan (Mattheüs 3:16) (Piet, 2016-c), gerekend
vanaf het decreet van Cyrus om de tempel te herbouwen (2 Kronieken 36:22-23). Interessant zijn de details
die in deze vers genoemd worden. Jezus klom de wal op. Hier kunnen we ons iets bij voorstellen. U heeft
vast wel eens aan het kanaal of een rivier gevist. Na afloop klom u de wal op om bij uw fiets of auto te
komen. Jezus deed hetzelfde. Misschien sprong er een kikker voor zijn voeten weg? Hoeveel insecten trapte
Hij dood? Een vegetariër of zelfs een Humanist zou dit soort vragen stellen. In elk geval ging op dat moment
de hemel open. God openbaart zich in de alledaagse gang van zaken. Trouwens, deze Jordaan symboliseerde
de dood en opstanding. Voor de duidelijkheid: de waterdoop was voor de Joden. De gelovigen van nu zijn in
de geest gedoopt (Zie ook Harry Bultema, 1972, Wat de Bijbel zegt over de Doop). Jezus doopte zelf nooit.
Ook Paulus doopte slechts een enkeling (1 Korinthe 1:14).

Contactadvertentie

Als ik een contactadvertentie of zelfs een sollicitatie voor Jezus moest schrijven, wat zou er dan in komen te
staan? Hij was lelijk (Jesaja 53:2), een vreetzak (Lucas 7:34) en een Prins Pils (Johannes 2:8-10). Hij had
foute vrienden zoals zakkenrollers, tollenaars en jawel... hoeren. Ook zette Hij de familiebanden op de kop.
In Mattheüs 10:37; 12:46-50 en in Lucas 14:26 liet Hij duidelijk blijken dat Hij zich beter thuis voelde bij
Zijn geestverwanten die overigens dun bezaaid waren dan bij Zijn bloedverwanten. Zelfs zijn moeder moest
buiten blijven staan omdat Jezus het te druk had met Zijn geestverwanten (Mattheüs 12:47-48; Marcus 3:31-
35). Vermoedelijk tot diepe ergernis van haar. Dit was al een ander tafereel dan het gedoe met de herders en
magiërs. Het ergste van alles: Jezus zeurde niet over abortus en porno. En wat deed Hij voor de kost???
Laten we onze indruk van Hem niet afhangen van een momentopname zoals in  Markus 4:38 en  Mattheüs
8:24. Hier lag Hij te maffen terwijl de rest werkte. En waar droomde Hij over? Erg “workaholic” komt Hij in
deze passage niet  op ons over;  eerder “sleepaholic”.  Volgens de meeste vertalingen van  Marcus 6:3 en
Mattheüs 13:55 was Hij  een timmerman.  Maar  waarschijnlijk  was Hij  meer  dan dat?  In  Markus 12:10
verwees Jezus naar de hoeksteen die door de bouwers afgekeurd was. Mogelijk was dit een verwijzing naar
Zijn eigen beroep dat meer met constructiewerk te maken had dan met houtwerk (Mattheüs 21:42-44 in
Campbell, 2005, p. 517-518, punt 4. Occupation). In Psalm 118:22 lezen we ook over de hoeksteen die door
de bouwers werd afgekeurd. Verder noemde Hij ‘paleizen’, ‘tempels’ en ‘huizen’ (Campbell, 2005, p. 517-
518, punt 4. Occupation). Hier was eerder een aannemer dan een timmerman aan het woord. Jezus zou ook
de tempel in drie dagen weer opbouwen (Johannes 2:19). Uiteraard bedoelde Hij zijn opstanding hiermee.
Maar in praktische zin waren dit de woorden van een aannemer en niet van een timmerman die een klapstoel
in elkaar knutselde. Het beroep van Jezus werd misschien met dat van Noach verward? Het was Noach die
een Ark in elkaar  timmerde.  Of  werd Jezus’ beroep met dat  van Odysseus verward  (Ilias 23.710-13 in
Louden, 2011, p. 181)? De Babylonische maangod Nanna werd ook de ‘timmerman van de hemel’ genoemd
(Albright, 1919, p. 178). Nanna was de equivalent van de maangod Sin die in de tijd van Abram vereerd
werd.  Strikt  genomen lezen we nergens letterlijk welk betaald werk Jezus deed.  Was Hij  misschien (…
werkloos…?).  Het  Bruiloftsmaal  in  Mattheüs 22:1-7  was  profetisch.  De  eerste  uitnodiging  voor  het
Bruiloftsmaal  betrof  de bediening van Johannes de Doper  en Jezus die  door  de Joden werd afgewezen
(Allen, 2012, p. 126). De tweede uitnodiging werd ook afgewezen en eindigde met geweld (Allen, 2012, p.
126). Dit ondervonden Zijn discipelen die in de Handelingen periode hardhandig in de bajes gegooid of zelfs
gedood werden (Allen, 2012, p. 126).

Kosmopoliet

Jezus kende het moderne kosmopolitische leven. In Mattheüs 24:1-2 deed Hij een uitspraak over de grote en
moderne tempel die door Herodes de Grote was uitgebouwd. Hij zei dat deze imposante tempel verwoest
zouden worden. Jezus had blijkbaar ook verstand van stadsvernieuwing en planologie. In  Mattheüs 17:20
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noemde Hij  het  geloof  dat  een  berg  kon verplaatsen.  Mogelijk  doelde  Hij  op  het  Herodion  paleis  van
Herodes de Grote waarvoor een hele berg verplaatst was. Jezus had dit met één vingerknip kunnen realiseren.
Als Hij aannemer was dan kende Hij vast en zeker ook redelijk Grieks.

Geldzaken

Weet u wat mij opvalt als ik het evangelie lees? Namelijk, hoe vaak Jezus het over geldzaken had (Campbell,
2005, p. 216, par. a. Finance). Hij waarschuwde tegen het aangaan van schulden (Mattheüs 5:23-26; 18:23-
35;  Lucas 7:41-47 in Campbell,  2005, p. 516). Als Hij aannemer was, dan moest Hij Zijn administratie
bijhouden. In  Mattheüs 24:45-51 en Marcus 13:34-36 getuigde Hij van een sterk arbeidsethos waarbij de
werknemer niet alleen zijn best moest doen voor zijn baas maar ook voor God (Mattheüs 22:45-51; Markus
13:34-36 in Campbell, 2005, p. 517, par. b. Management). Ook noemde Hij in Mattheüs 20:1-16 en 25:14-30
de voorwaarden ten aanzien van het uitbetalen van werkvolk (Campbell, 2005, p. 517, par. b. Management).
Hij riep niet op tot een anarchistische revolutie maar accepteerde de sociale structuur (Campbell, 2005, p.
516, par. 3. Finance and Management).

Verspilling

In Mattheüs 26:1-16 lezen we over een vrouw die kostbare olie over het hoofd van Jezus uitgoot. Zelf was ik
onlangs bij de fysiotherapeut. Hij masseerde me door eerst massage-olie over mijn schouders te druppelen.
Eerlijk gezegd vond ik het een rotgevoel. Dan Jezus. Hij was wellicht moe en bezweet. In Israël is het vaak
warm.  Tel  daar  de olie  bij  op en Jezus kwam in een plakkerige situatie  terecht.  En het  was dure  olie.
Misschien  kon  iemand  die  verderop  woonde  ook  wel  wat  van  de  olie  gebruiken?  In  “milieutermen”
gesproken, werd de olie verspild. De leerlingen van Jezus reageerden precies zoals wij dit 2000 jaar later
doen. Ze dachten in termen van verspilling. Maar Jezus prees de vrouw. Ze had haar Messias herkend. Paul
Tillich noemde dit  tafereel een voorbeeld van ‘heilige verspilling’ (Tillich, 1956, p. 46-47). Deze vrouw
gooide haar hart open en goot de dure olie ongeremd over het hoofd van Jezus (Tillich, 1956, p. 46-47).
Maar al te vaak leggen wij ons zelf remmingen op, om verspilling tegen te gaan. Deze vrouw wist 2000 jaar
geleden al meer van het leven dan de meeste moderne ecologen. Ook in de natuur vindt verspilling plaats
waarbij nieuwe scheppingen gevormd worden. Bij vulkaanuitbarstingen gaat er zoveel energie verloren waar
geen haan naar kraait.  Jezus verspilde zijn eigen leven om de Christus te worden (Tillich, 1956, p. 49).
Zonder verspilling is er geen nieuw leven mogelijk. Let op de reacties van de discipelen die als moderne
ecologen op de situatie reageerden. Ze vonden het zonde van de dure olie. Menselijk gezien was dit ook zo.
Maar Jezus dacht vanuit een Goddelijk standpunt.

Luiheid als toewijding

In Lucas 10:38-42 staat een verhaal dat wel een beetje op het vorige lijkt. Jezus kwam in een dorp en werd
door een vrouw die Martha heette ontvangen. Valt het u op dat Hij zomaar bij een vrouw op bezoek kwam.
Haar zus, Maria was er ook. Die ging bij Jezus aan de voeten zitten, terwijl Martha zich uit de sloffen werkte.
Dit wekte natuurlijk irritaties bij haar op. Maar Jezus nam het voor de luie Maria op. Die had het ware leven
ontdekt, wat niet meer van haar afgepakt werd. Ik snap dat werkgevers en moralisten hiervan gruwen. Maar
Jezus zette Martha op haar nummer. Terwijl het uitgerekend Martha was die Hem uitgenodigd had.
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Kende Jezus Nederland?

Kende Jezus Nederland? Waarschijnlijk wel. In Mattheus 12:39-40 vergeleek Hij zich met de profeet Jona
die ook drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was. Dit was natuurlijk een verwijzing naar
de sheol waarin Jezus spoedig af zou dalen. Jezus wist dat Jona naar Tarsis vluchtte en Hij wist ook dat dit
Engeland was. Hij zag de contouren van Engeland voor zich en het kan niet anders of Hij had de kaart van
Europa wel eens gezien. Dan zag hij ook de contouren van Nederland voor zich dat tot hetzelfde Romeinse
Rijk behoorde als Juda. Aangezien we vastgesteld hadden dat Jezus van alle markten thuis was, had Hij vast
en zeker tenminste een keer in zijn leven op de kaart van het Romeinse Rijk gekeken. Op 11 september van
het jaar 9 werden drie Romeinse legioenen door de Germaanse stammen in de pan gehakt. Een leger van
‘20.000 Romeinen’ werd in de buurt van Osnabrück in de pan gehakt (Bruggeman, 2012). Dit gebeurde
onder dezelfde keizer  Augustus als  onder  wie  Jezus leefde.  Osnabrück ligt  thans op 100 kilometer  van
Enschede. Deze Slag bij het Teutoburger Woud was het Srebrenica van de generatie van Jezus. Natuurlijk
had Jezus van deze slag gehoord die het Srebrenica van Zijn generatie was geweest. Jezus wist heel goed dat
er in het verre noordwesten ook nog van alles gaande was. En Nijmegen bestond in de tijd van Jezus al. De
stad heette Oppidum Batavorum (RBT Kan, z.j.-a). De Romeinen stichtten de stad in 19 voor christus (RBT
Kan, z.j.-b). Onze voorouders, de Batavieren, woonden ‘30 kilometer westelijker’ (RBT Kan, z.j.-a). Jezus
had vrijwel zeker van Nijmegen gehoord. Net zoals wij van Raqqa, Damascus, Tblisi en Cordoba hebben
gehoord. Voordat de herders in de stal van Bethlehem kwamen, bestond Nijmegen al. Het gewone leven was
er ook nog steeds. Jezus was zelf het beeld van God en de incarnatie van het Woord – de Logos. Hij zal zeker
uit pure belangstelling tenminste een keer in Zijn leven op de kaart van het Romeinse Rijk hebben gekeken.
Zijn lichte obsessie met Jona zorgde ervoor dat Hij wilde weten waar Tarsis precies lag. Ik vermoed dat Jezus
zijn ogen niet  van de wereldkaart  af  kon houden.  Ik gok erop dat  Hij  tenminste één keer in zijn leven
“aandachtig” naar die vreemde delta aan de overzijde van Engeland keek om vast te stellen waar Oppidum
Batavorum – Nijmegen – lag. Hij keek niet alleen met de blik van een profeet naar de kaart maar ook met de
blik van een aannemer annex timmerman. Laat me de gedachten van Jezus raden. Hij voorzag dat er in de
verre toekomst nog eens dijken om dat kleine landje gebouwd zouden worden. De strijd tegen het water
begon al in  Genesis 1:2. Zou Jezus dan niet een moment deze gedachte hebben gehad? Een dijk om het
westen met het oosten van ons land te verbinden was ook geen slecht idee, evenals een Kanaaltunnel die
onder de zee van Calais naar Dover liep. En deze vreemde uithoek met Tarsis  als epicentrum zou over
tweeduizend jaar het epicentrum van het christendom zijn en een voorname rol spelen in het Eindtijd gewoel.
Aldus de gedachten van Jezus.

De heidenen en Jezus

En hadden onze voorouders van Jezus gehoord? Waarschijnlijk wel.  Johannes 12:20 is één van de meest
ondergewaardeerde Bijbelverzen. We lezen over de Grieken die speciaal naar Jeruzalem gekomen waren om
Jezus te zien. Mogelijk waren het Grieken die in de buurt woonden? Maar dan was het nog spectaculair dat
ze speciaal langs kwamen om Hem te zien. Het nieuws ging in die dagen zonder email net zo snel rond als
nu. De persoon van Jezus was ook tot de heidenen door gedrongen. In de tijd van Paulus was er al een
levendige oecumene in Rome. En dit niet alleen. Toen Paulus Rome naderde, kwamen zijn broeders hem
tegemoet (Handelingen 28:14-15). Er was dus een goed werkend post systeem. Om die reden denk ik dat in
onze contreien ook was doorgedrongen wie Jezus was. Ik sluit het zelfs niet uit dat er al pelgrimages vanuit
Holland  naar  Juda  waren  van  pelgrims  die  Jezus  wilden  zien.  Er  dienden  nogal  wat  Germanen  in  de
Romeinse legioenen. Dus de verhalen van over en weer werden door alle partijen opgepikt. We lezen er niet
zoveel over in de literatuur van toen. Maar dit zegt niet zoveel. In de mainstream media lezen we ook weinig
over graancirkels die in onze tijd een wonderlijk fenomeen zijn. Zaken die onze pet te boven gaan, bereiken
blijkbaar niet het reguliere circuit. Toch heeft inmiddels iedereen wel van het graancirkelfenomeen gehoord.
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Ons Nederland

Maar  kende  Jezus  ook  “ons”  Nederland?  Het  Nederland  van  de  Blokker,  Hema  en  het  Kruitvat?  Het
Nederland van Pinkpop, Lowlands, Oerol en de Top2000? Ik heb de neiging om “ja” te zeggen. In Mattheüs
24:36 lezen we dat Jezus niet alwetend was. Enkele dingen waren voor Hem verborgen. Maar niet veel. In
Lucas 4:17-20 las Hij in de synagoge in Kapernaum voor uit  Jesaja 61:1-2. Halverwege vers 2 stopte Hij.
Waarom? De reden is dat het tweede deel van vers 2 over Zijn terugkeer gaat. Tussen het eerste deel van vers
2 en het tweede deel zit een interval (Stier, z.j., par. Interval). Hoewel we de vers in één adem uitlezen,
duurde de interval tweeduizend jaar! Dit is de periode waarin het evangelie naar de heidenen gebracht werd
en waarin het Lichaam van Christus gevormd werd. Dit is de interval waarin we al 2000 jaar leven. Jezus
wist dit. Een ander voorbeeld is  Handelingen 15 waarin Jacobus een voorzegging uit  Amos 9:11 citeerde
over het evangelie dat naar de heidenen gebracht werd (Stier, z.j., par. Interval). Jezus wist dus dat er een
interval aan zat te komen. Bovendien kende Hij de voorzeggingen over de Eindtijd. De kans is groot dat hij
onze “Facebook” wereld kende. Jezus wist wie Hem zou verraden. Dit was Judas. Hij wist waarschijnlijk
ook wie er krap tweeduizend jaar later over het strand van Caesarea zou wandelen; niet Herodes XXXL maar
Mick Jagger. Toen Hij aan het kruis hing, ging er van alles door Hem heen. Hij zal aan Zijn jeugd hebben
gedacht maar ook aan de Eindtijd wanneer Hij terugkwam. Jezus is al tweeduizend jaar “ergens”. Hij is in
wat de Bijbel de derde hemel van God noemt. Inderdaad ziet Hij ons en onze wereld met de symbolen van
onze tijd zoals de Starbucks en Lowlands. En niets gebeurt buiten Hem om.
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Demonen

In een paar passages in het Nieuwe Testament krijgen we meer informatie over de wereld van de demonen.
In Mattheüs 12:20-32; 9:34 en Markus 3:22 gebeurde er van alles tegelijk. Eerst kwam Jezus een knakker
tegen die demonisch bezeten was. Hij was doofstom doordat hij een geest had die hem doofstom maakte.
Jezus genas hem en de reactie van de Farizeeërs kon niet uitblijven na het zoveelste wonder van Jezus. Ja,
inderdaad, ze volgden Hem op de voet. In feite deden ze aan stalking. Ze waren de menselijke tegenhangers
van de demonen en niet toevallig in de buurt als Hij demonen uitwierp. Ze zeiden tegen Hem dat Hij de
demonen uitdreef in de naam van Belzebub, de overste van de demonen. Waarop Jezus hen vroeg hoe satan,
satan kon uitdrijven? De indruk werd hier gewekt dat Belzebub, Satan zelf was. In Lucas 11:18 merkte Jezus
op dat het rijk van satan verdeeld is. In dat geval heeft satan een einde (Markus 3:26). Belzebub waren we al
in 2 Koningen 1:2-3 tegen gekomen. Hij was de afgod van Ekron, dat een Filistijnse stad in Gaza was. Hij
was niet hetzelfde wezen als satan maar wel een belangrijke handlanger van hem. Zijn bijnaam was de Heer
van de Vliegen. In  Efeziërs 2:2 wordt er ook een heer van de lucht genoemd. Deze lucht is de atmosfeer
waarin de vogels en vliegtuigen vliegen. Het kan zijn dat deze heer ook weer Belzebub was en anders is hij
in dit geval satan zelf. Een rijk dat innerlijk verdeeld was, was natuurlijk Atlantis. De verdeeldheid werd
gesymboliseerd door de Zuilen van Hercules. Jezus koppelde demonen aan satan. Wij weten dat de afgoden
van de volken demonen zijn (Psalm 96:5). En dus was Poseidon van Atlantis een demon die volgens Jezus
bij satan hoorde. Atlantis was dus een satanisch oord. We weten nog steeds niet precies wat demonen zijn.
Maar wat we nu wel weten is dat ze bij satan horen. Net als Atlantis. Voor de duidelijkheid: Jezus nam de
demonenwereld serieus. Nooit preekte hij dat demonen inbeeldingen waren, of koepelbegrippen voor sociale
misstanden. Uit zijn woorden maken we op dat demonen reële wezens zijn die zich bovendien met ons
bemoeien (Unger,  1998,  hoofdstuk 4,  p.  30-31).  Op een bepaalde manier kunnen we hen met  virussen,
bacteriën,  insecten en parasieten vergelijken (Unger,  1998,  hoofdstuk 4,  p.  31,  par.  Proof from Physical
Nature). Sommige van deze kleine kruipers zien we alleen onder de microscoop. Als we de griep krijgen
weten  we  dat  er  een  griepvirus  in  omloop  is.  Maar  het  virus  zelf  zien  we  niet.  Zo  is  het  met  de
demonenwereld ook. Het is niet voor niets dat de antichrist straks met de pest komt (Openbaring 6:8, groene
paard, derde zegel in Piet, 2006-a, dia 17, 19). Belzebub leek op de Babylonische afgod Nergal die ook de
pest bracht (Saggs, 1966, p. 337).

Lastering van de heilige geest

De brutaliteit van de Farizeeërs kende geen grenzen. Hadden ze al commentaar omdat Jezus gehandicapten
genas; nu beledigden ze ook nog de geest van God. Veel gelovigen zijn bang dat ze ook de heilige geest
lasterden (Mattheüs 12:31-32). Een deel van deze angst komt voort uit een foute vertaling. De Farizeeërs die
deze belediging gedaan hadden, worden niet eeuwig gestraft maar missen het aionische leven. Toch is er na
de vijfde aion ook licht aan het einde van de tunnel (1 Korinthe 15:28). Ze gaan zeker niet voor eeuwig
verloren. Ten tweede had de vergeving betrekking op de Joden in de tijd van Jezus. De ecclesia van nu is
gered op basis van verzoening. Deze redding gaat veel verder dan de rechtvaardiging op basis van vergeving.
U hoeft dus niet bang te zijn dat u voor deze straf in aanmerking komt. Sterker nog, in de op handen zijnde
Eindtijd zal satan veel valse wonderen doen (lees: graancirkels) om zich voor te doen als God. Het is in dat
geval geen schande om deze wonderen aan satan toe te schrijven. Maar gebruikt u uw verzoening met God
niet als een vrijbrief om er dan maar op los te lasteren, mocht u hier behoefte aan hebben. Bovenal zullen we
ook de passage in Romeinen 8:38-39 niet vergeten. Zelfs al zouden we de heilige geest gelasterd hebben, dan
nog kan niets “ons” scheiden van de liefde van God. Met “ons” bedoel ik dan wel de Paulinische christenen.

Mammon

We  komen  bij  een  ingewikkeld  thema  terecht.  Ik  ga  hier  de  scheidslijn  tussen  geloof  en  ongeloof
overschrijden.  Volgens  Marxisten  is  het  kapitalisme  de  boosdoener.  Jezus  pakte  het  anders  aan.  Hij
beschouwde  geld  zelf  als  het  grote  probleem.  In  Mattheüs 6:24  en  Lucas 16:9,11,13  noemt  Hij  geld
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“Mammon”. Wie is deze knakker? Namelijk een hemelse macht en de zoveelste Baäl demon. Geld is volgens
Jezus een uiting van deze hemelse macht. U heeft geen geld in de zak maar het is andersom; het geld heeft u
in de zak (Ellul, z.j., p. 75-76). Mammon zorgt voor rijkdom en armoede op aarde. In de naam Mammon
lezen we zowel het Engelse woord “money” als de naam Minos. De geldstukjes in uw portemonnee zijn dus
tentakels van Mammon die u als een marionet aan hun touwtjes vasthouden. De meeste christenen willen
twee heren dienen: God en Mammon. Een aanverwante afgod of waarschijnlijk een masker van Mammon is
de afgod ‘Minni’ die in Jesaja 65:11 genoemd wordt (Schriftwoord.nl) (Finegan, 1965, p. 483, hier ‘Meni’ of
‘Destiny’ genoemd). Zo is er een cult die Desteni heet. Wat ik ervan weet is dat ze ook de invoering van een
basisinkomen nastreven. In de naam Mammon herkennen we het woord maan. We weten dat de maan een
symbool van de nacht en de duisternis is. Athena was een maangodin.

Zeebeving

In  Mattheüs 8:24-28 gebeurde er van alles tegelijk. In vers 24 was er een zeebeving. Ziehier een Atlantis
symbool. Daar waar Atlantis kopje onder ging en met man en paard en olifanten in de golven verdween, lag
Jezus in een vergelijkbare situatie… te maffen. Hij werd wakker gemaakt en in vers 26 vermaande Hij de
storm en de zee. Met een paar woorden maande Hij de zee tot kalmte. Hoe kan het dat Plato’s stem tot op de
dag van vandaag doorklinkt? Jezus had al in Mattheüs 8:26 korte metten met de Atlantis Zee gemaakt.

Gadara

In Mattheüs 8:28, Markus 5:1-10 en Lucas 8:26-28 ging Jezus naar een streek die Gadara genoemd werd. De
streek had verschillende namen. Het land van de Gergesenen was een andere aanduiding voor het gebied dat
tegenover Galilea lag. Hier lagen tien steden die Decapolis genoemd werden en met de tien koningen van
Atlantis resoneerden. De tien steden waren: Scythopolis Pella, Hippos, Gadara, Rafana, Dion, Gerasa (Jeras),
Kanata (Canatha), Damascus, Filadelfia. De tien koningen heetten: Atlas & Gadeiros (Eumelos), Evemon &
Amferes, Mneseus & Autochton, Elasippus & Mestor, Azaes & Diaprepus (Kritias 114). Gadara werd in 1
Kronieken 4:23 en  Jozua 15:36 genoemd.  Hier was het  waar Jezus de boze geesten uit  een demonisch
bezeten man joeg. De demonen smeekten Hem om hen niet te kwellen. Ze noemden zich legioen (Lucas
8:30). Blijkbaar gebruikten ze een Romeins woord om zich te identificeren. Ze wilden niet in de afgrond
geworpen worden en stelden Hem voor om dan maar in de varkens intrek te nemen. Er was een kudde
varkens vlakbij. Blijkbaar zien demonen hetzelfde als wij. Jezus ging akkoord en joeg de demonen in de
varkens die prompt van de steile helling afrenden en in het water terechtkwamen. Net als... Atlantis. Legioen
klonk als het leger van Atlantis dat door Jezus het water in gedreven werd. De naam Gadara lijkt op de naam
Gadeiros, die de broer van Atlas was. De uiterste punt van Atlantis lag volgens Plato tegenover Gadeira
(Kritias 114, Jowett vert. 1892). De bezeten man was een type van koning Atlas. De naam Gergesenen lijkt
op Gorgonen (Gorgon: Greek mythology, z.j.). Zij waren een mythisch ras van Titanen en dus demonen. Ze
doken  ook  op  in  de  Theogonie  van  Hesiodus  waar  Gorgonen  met  Graiaia  vertaald  was  (Mair,  1908,
Theogony 270-296). In de Homeros was er een Gorgon monster dat op Scylla en Charybdis leek. Hesiodus
maakte er gelijk drie van, mocht er één zoekraken (Gorgon: Greek mythology, z.j.). Dit was dus een drie-
eenheid. Deze Gorgonen leken op een ander mythisch ras dat Amazonen heette. Zij waren strijders rond de
Trojaanse Oorlog. En u raadt het al:  ook zij  waren demonen. In  Ilias boek 8 wordt ‘Gergene’ genoemd
(Butler, 1898,  Ilias 8). Jezus ontmaskerde hen dus als demonen zijnde. Dit is een belangrijke stap in ons
onderzoek. Jezus ontmaskerde in feite de koningen en afgoden van Atlantis. Het Meer van Galilea heeft de
vorm van een harp en heeft mijns inziens dezelfde vorm als de bekende Atlantis afbeelding van Athanasius
Kircher in zijn boek Mundus Subterraneus  (Kirchner, 1665, deel 1, p. 82, afbeelding) (Elshout [knakker],
2019-i; Elshout, 2019-j). Kircher was een Duitse Jezuïet die in de zeventiende eeuw leefde. Hij had iets met
harpen en ontwierp ook al een “aeolische harp” (Kircher, 1673, deel 1, p. 144; Kircher, geciteerd in Worthey,
2011,  afbeelding), ook al  snapte  niemand wat  dit  voor  ding was.  De  afbeelding staat  in  Kirchers  boek
Phonurgia Nova, (1673) deel 1, sectie 7, p. 144. In  Psalm 49:4 werd naar de harp verwezen en naar een
mysterie. Dit mysterie betrof Jezus die ‘het land (Israël) verlaat en zich wendt tot de volkeren(zee)’ (Oudijn,
2019). Deze vijandige natiën werden in Psalm 2 metaforisch een zee genoemd die Jeruzalem omringt. Het
Meer van Galilea in de vorm van een harp sprak niet alleen van het evangelie dat naar de natiën ging.
Kircher transformeerde het meer tot een eiland Atlantis dat in de Atlantische oceaan lag (zie bijlage B, figuur
1). Waarschijnlijk zat de eerder genoemde Python geest hier ook weer achter. In Gadara woonden nogal wat
Grieks-Macdeonische kolonisten die weinig op hadden met de God van Israël. We vragen ons af wat Jezus
bij hen te zoeken had. De bezeten man kon zomaar Plato zijn geweest, ware het niet dat Plato eerder leefde.
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Bijzonder ook hoe landschapsstructuren – in dit geval het Meer van Galilea – meedoen in Gods plan. Het
Meer van Galilea was in feite de echte Atlantische Zee waarin een legioen van demonen kopje onderging.
Jezus genas de demonisch bezeten man in het land van de Gergesenen waar ook Gadara lag. Dit gebied lag
volgens Lucas 8:26 aan de “tegenover” gelegen kant van Galilea (Elshout, 2019-k,l,m; Elshout, [knakker],
2019-l). Als het Meer van Galilea de Atlantische Zee is dan snappen we de krakkemikkige verklaring van
Plato die beweerde dat de uiterste punt van Atlantis tegenover Gades (Gadeirus,  Kritias 114) voorbij  de
Zuilen van Hercules lag (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 114). Tegenover de huidige stad Cadiz lag en ligt
niets. Maar als we er Lucas 8:26 doorheen lezen dan snappen we dat het Meer van Galilea de Atlantische Zee
was. Tegenover het land van de Gergesenen lag aan de overkant van het meer de landstreek Galilea dat de
equivalent van Atlantis was. In Galilea deed Jezus zijn eerste wonderen terwijl Kafernaum zijn uitvalsbasis
was. Kafernaum is waarschijnlijk de huidige plaats Tell Hum. Hier was een synagoge die op een vierkant
complex stond dat aan de tempel van Atlantis deed denken. In Markus 1:23 en Lucas 4:33 lezen we dat in de
synagoge een demonisch bezeten man was die door Jezus genezen werd. Nazareth ligt ook in Galilea. Dit
was de plaats waar Jezus opgegroeid was en waar Hij later uit  Jesaja 61:1-2 citeerde (Lucas 4:17-21). In
ruime zin waren Israël en Juda de Bijbelse equivalenten van Atlantis dat we AtlantIsraël kunnen noemen. In
Lucas 8:27  lezen  we  dat  de  demonisch  bezeten  koning  Atlas  van  Atlantis  in  Plato’s  Grot  woonde.  In
Mattheüs 8:28  werden  twee  demonisch  bezeten  kerels  genoemd waarin  we  uiteraard  het  dualisme  van
Atlantis herkennen. Mogelijk ging het in  Mattheüs 8 en  Lucas 8 om twee verschillende gelegenheden of
Lucas noemde alleen de meest opvallende van de beide kerels. Gadara en Gergesa waren twee steden die
dicht bij elkaar lagen. Net als Sodom en Gomorra waren ze twee handen op één buik. Net als Koning Atlas
en diens broer Gadeirus (Kritias 114). De naam Gergesa zou van het woord ‘Gargushta’ stammen dat zoiets
als ‘klei’ of ‘viezigheid’ betekende (Lightfoot, z.d., commentaar op Mattheüs 8:28). Met deze betekenis zijn
we een  kleine  stap  van  de modder  van Atlantis  in  Timaeus 25 verwijderd.  Martin  Vincent  schreef  een
anecdote van Eliot Warburton die ‘s nachts in het gebied een demonisch bezeten ‘maniak’ gehoord had. Toen
Eliot ging kijken zag hij  hoe de man met ‘wilde honden’ om een ‘been’ vocht (Warburton, geciteerd in
Vincent, z.d., commentaar op Mattheüs 8:28). Volgens Flavius Josephus was Gadara de stad Perea (Josephus
in  Clarke,  z.d.,  commentaar  op  Mattheüs 8:28).  De  Gergasenen  waren  misschien  dezelfde  lui  als  de
Gergasieten die al in Genesis 15:21 genoemd werden (Gill, z.d.-b, commentaar op Mattheüs 8:28). Rond dit
Meer van Galilea waren nogal wat grotten (Rabbi Simeon ben Gamaliel geciteerd in Gill, z.d.-b, commentaar
op  Mattheüs 8:28). Nu weten we dat de gevangenen in Plato’s Grot demonisch bezeten waren. Ze wilden
graag naar buiten maar wilde de buitenwereld hen wel ontvangen? Ze waren gevangenen van satan. Alleen
Jezus kon hen bevrijden. Atlantis dat in zee zonk was een voorstelling van Jezus die volgens Psalm 49:4 via
de Zee van Galilea naar de metaforische zee der heidenen trok (Elshout, 2019-m). Nog iets: als Jezus volgens
Lucas 8:26 in het gebied van Gadara “tegenover” Galilea was, was Hij dan de incarnatie van Atlantis dat met
de uiterste punt immers tegenover Gadeiros lag (Kritias 114). Bedoelde Plato met Atlantis eigenlijk Jezus?
Of een mix van Jezus en de komende antichrist? In Theogonie, 270-296 werden ook de Gorgonen (Graiai)
genoemd die met de Gergesenen in  Mattheüs 8:28,  Markus 5:1-10 en  Lucas 8:26-28 resoneerden. In de
passage van Theogonie 270-296 (Mair, 1908) staat dat de Graiai ‘grijs geboren’ waren. Waren de Gorgonen
van Hesiodus wat we in onze tijd de Gray Aliens noemen (Elshout, 2020-b)? Dit zijn de wezens die ufo’s
besturen. 

De hel

Het woord “hel” staat nergens in de grondtekst van de Bijbel.  Mattheüs 11:23 is zo'n passage waarin in
slechte  vertalingen het  woord “hel”  staat.  De  grondtekst  noemt  hier  het  woord  “Sheol”  (Grieks  Hades,
Scripture4all.org). In de Griekse Hades zien we vlammen maar in de Bijbelse Sheol is het doodstil. De doden
weten niets (Prediker 9:5). De christelijke hel is het zoveelste voorbeeld van de mythe die in het christendom
geplakt werd terwijl we andersom zagen dat Bijbelse symbolen in de Griekse mythe geplakt werden. Een
ander voorbeeld is Mattheüs 5:22 waarin Jezus het Gehenna noemde. Dit Gehenna is het Ben Hinnomdal bij
Jeruzalem. Er loopt een snelweg langs die we met een beetje fantasie de “Highway to Hell” (AC/DC) kunnen
noemen. In de tijd van Jezus was dit dal een vuilstort. Maar volgens de voorzegging van Jesaja 66:24 is deze
locatie in de toekomst een crematorium waar de lijken van misdadigers verbrand worden (Piet, 2013-b, p.
122). Een helse plaats dus, maar geen “hiernamaals-hel” en al helemaal geen eeuwige hel. Vergeet de hel.
Vergeet uw autosleutels niet maar vergeet de hel wel. Na dit leven verkeren de doden in een slaapstand. Pas
veel later volgt de opstanding, gevolgd door het oordeel. De associatie van het Hinnomdal met de hel is
overigens niet helemaal uit de lucht gegrepen. Vroeger werden hier kindoffers aan Baäl-Moloch gebracht (1
Koningen 11:7; 2 Koningen 23:10; 2 Kronieken 28:3; 33:6; Jeremia 7:31; 19:2-6; 32:35). De stap naar een

285



hel is dan niet ver meer. In Job 18:11-16 lezen we ook over een associatie met de hel. Maar ook hier is er
geen sprake van de traditionele christelijke hel. De leer van een straf in een eeuwig durende hel is iets wat uit
de Griekse mythologie kwam (Leafloor, 2015). Deze leer kwam uit een demonische koker en had dus niets
met de Bijbelse leer van de opstanding en het oordeel te maken. De hel is net zoiets als de reïncarnatieleer. In
beide  gevallen  proberen  religieuzen  aan  respectievelijk  de  hel  dan  wel  het  rad  van  wedergeboorte  te
ontkomen. De reïncarnatieleer preekt een wedergeboorte terwijl de Bijbel een opstanding en een nieuwe
schepping preekt (2 Korinthe 5:11). De vers in  2 Korinthe 5:11 gaat dus een grote stap verder dan wat
religieuzen onder wedergeboorte verstaan. In Plato’s mythe ging Atlantis voorgoed kopje onder. Maar de
Bijbel preekt dat de hele mensheid, inclusief de ongelovigen uiteindelijk gered wordt (1 Timotheüs 4:10).
Zelfs Sodom zal weer hersteld worden (Ezechiël 16:55). In Mattheüs 11:23-24 werd het oordeel over Sodom
en Gomorra al gerelativeerd. Atlantis ging ten onder in een eeuwige mythische hel. In Maleachi 4:1 werd de
vuuroven genoemd. Deze vuuroven was een verwijzing naar de terugkeer van Jezus. Na zijn terugkeer gaat
Hij korte metten maken met de vijanden van Israël. In Obadja 15:16 lezen we ook zoiets. Inderdaad zullen
de vele vijanden van Israël sterven. Ze zullen echter ook weer uit de dood opstaan, samen met iedereen die
aan het einde van de vierde of het begin van de vijfde aion uit de dood opstaat. De genoemde vijanden van
Israël zullen dan nogmaals geoordeeld worden maar nu individueel. In Mattheüs 3:7-10; 6:30, 2 Petrus 2:6,
Judas 7, Psalm 21:9-11 lezen we ook over deze periode.

Tyrus en Zidon

In  Mattheüs 15:21 was Jezus voor het eerst buiten de landgrenzen, afgezien van zijn reis als baby naar
Alexandrië. Nu was hij in het gebied van Tyrus en Zidon. Tyrus was blijkbaar herbouwd sinds Alexander de
stad verwoest had. Jezus genas hier de dochter van een Fenicische vrouw nadat Hij de heidenen eerst met
honden had vergeleken. Hiermee wilde Hij aangeven dat zijn missie beperkt was tot het redden van de Joden.
Blijkbaar sprak Jezus een redelijk woord Grieks. Waar het me nu om gaat is dat Zidon en Tyrus de bolwerken
van Astarte alias Athena waren (1 Koningen 11:5). En dit niet alleen want Tyrus was ook de bakermat van
Heracles die ter plekke “Melqart” genoemd werd (Grant, 2011, alinea 2). Er stond zelfs een fikse tempel die
aan Melqart gewijd was. Jezus was hier in het hart van Atlantis en in het ultieme domein van Heracles. Hij
had de Atlantiërs duidelijk gemaakt dat ze in Bijbelse zin “honden” waren. Tegelijk had Hij er wel enkele
genezingen verricht. Interessant is ook dat Alexandrië en Tyrus de steden buiten Juda en Samaria waren die
zijn  bediening markeerden.  Alexandrië  was door  Alexander  gesticht  en  Tyrus  was  juist  door  Alexander
verwoest. Andersom had Cleoptra 7 in Alexandrië zelfmoord gepleegd. Terwijl in Tyrus de geest van Izebel
rondwaarde.  Beiden, Izebel en Cleopatra 7 waren toonbeelden van decadentie geweest.  Jezus’ bediening
bewoog zich geografisch gezien tussen deze beide uitersten. De verwoesting van Tyrus was een schaduw van
het  einde van het  wereldkapitalisme in de Eindtijd.  Het  corrupte kapitalisme van Tyrus was demonisch
geïnspireerd. Jezus wierp de demonen in een handomdraai uit. Jezus wist dat Mammon de grote rivaal van
Zijn  bediening  was  en  Hij  wist  tot  welke  hemeltergende  ellende  de  Mammon  religie  in  de  komende
tweeduizend jaar nog zou leiden. We mogen niet uitsluiten dat Hij ook van de Atlantis mythe gehoord had.
Hij was niet voor niets in Tyrus dat inmiddels met de Griekse cultuur doordrenkt was. Waren de afgoden van
Kanaän in een eerder stadium via Cyprus de Griekse wereld binnengedrongen waar ze zich als een nieuw
godenpantheon van de Olympus vestigden; nu waren de rollen omgedraaid. De Griekse Stoa had ook in
Tyrus een voet aan de grond gekregen. Hier werd de leer van Zeno verkondigd. Filosofen als Antipater en
Apollonius hadden in Tyrus les gegeven (Strabo in Rawlinson, 1896, p. 245). Het is niet duidelijk of deze
school in de tijd van Jezus ook nog actief was. Wel was er in Zijn dagen een Griekse school in Sidon die met
de werken van Aristoteles bekend was (Strabo in Rawlinson, 1896, p. 245). Jezus bevond zich in Tyrus dus
in het hart van zowel de Griekse wereld als Atlantis. In een later stadium kwam Paulus in Athene in dezelfde
situatie  terecht  toen hij  zijn  rede op  de Areopagus gaf  (Handelingen 17).  In  deze  periode bouwden de
Romeinen hun reusachtige tempel voor Jupiter in de stad Baalath (Baälbek) die direct met Tyrus in contact
stond.

Trailer

In Mattheüs 16:28 deed Jezus een krasse uitspraak die door veel mensen verkeerd begrepen is. Hij zei dat
enkelen onder de toehoorders het koninkrijk van God zouden zien. De sceptici meenden dat deze vers het
bewijs was voor het feit dat Jezus ze niet helemaal op een rijtje had. Hij had een voorzegging gedaan die niet
was uitgekomen. Hahaha, die Jezus. Niet alleen had niemand het bedoelde koninkrijk gezien maar Jezus had
zich ook nog eens vergist. Nu is één vergissing in de hele dikke Bijbel niet erg. Maar van een Zoon van God
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mogen  we  toch  verwachten  dat  hij  die  vergissing  in  elk  geval  zou  toegeven.  Ik  zie  de  sceptici  al
triomfantelijk rondkijken. Ze durven de christenen nog niet hardop uit te lachen. Haha, die domme gristenen
geloven ook alles. Zelfs een tandenborstel heeft meer verstand. Dan zal ik u zeggen hoe het wel zit. Drie
aanwezigen, Petrus, Johannes en zijn broer Jacobus, kregen in  Mattheüs 17:2 een trailer te zien van het
aanstaande Koninkrijk (Piet, 2015-b). Deze trailer was een visioen dat ze op de berg Hermon zagen. In dit
visioen zagen ze de verheerlijkte Jezus, samen met Mozes en Elia. In het echt hadden Mozes en Elia elkaar
nooit ontmoet. Elia had uiteraard wel van Mozes gehoord maar andersom niet. Dit visioen leek zo echt dat
Petrus voorstelde om drie tenten te bouwen voor de gasten. Hoe hij op de berg zo aan drie tenten kwam,
weten we niet. Uiteraard mogen we ervan uitgaan dat ze voor de overnachting wel iets hadden meegenomen.
In elk geval is de trailer het bewijs voor het feit dat het Koninkrijk wel degelijk aanstaande is. Voor God
bestaat de toekomst al. Het verleden bestaat dus ook nog steeds. Het verleden bestaat in het verleden waarin
het net zo goed realiteit is als ons heden (Zender, 2017-e). God kon dit visioen van de toekomst niet laten
zien als de toekomst niet bestond. En God zocht uitgerekend dat fragment uit waarin Jezus bij Mozes en Elia
was en Hij hun over zijn naderende kruisdood vertelde. Nu moet de lezer zich toch eens voorstellen wat er
hier  gebeurde:  Petrus,  Jacobus en Johannes zagen een visioen van de toekomst  waarin Jezus  over  zijn
aanstaande kruisdood in het verleden kletste (Zender, 2017-e). Dit tart al onze aionische fantasieën. Over de
vrije wil hebben we het helemaal niet meer als we dit visioen als voorbeeld nemen. In Joppe kreeg Petrus
later ook weer een visioen dat bijzonder realistisch leek (Handelingen 11:5). In Handelingen 12:9 was het
opnieuw Petrus die een visioen niet van echtheid kon onderscheiden. In  2 Petrus 1:18 bracht Petrus het
visioen op de berg Hermon weer in herinnering. Dit visioen had veel indruk gemaakt. Johannes en Jacobus
waren broers. Jezus noemde hen in Marcus 3:17 de “zonen van de donder” met een verwijzing naar Elia die
het vuur uit de hemel deed neerdalen (vergl.  2 Koningen 1:10, 12 met Lucas 9:54. Horen we deze echo in
Atlantis doorklinken? Poseidon was immers de aardschudder (Butler, 1898, Ilias 20). Tenslotte lezen we in
het  Boek  van  Henoch,  hoofdstuk  6  dat  de  gevallen  engelen  in  de  tijd  van  Jared  op  de  berg  Hermon
neerdaalden (Charles, 1917, hoofdstuk 6). Wat een kluwen van misleidingen lezen we in dit hoofdstuk. Want
in Genesis 5:18 werd een Jared genoemd die een nakomeling van Set was. Maar bestond de berg Hermon
toen al? Hooguit bestond er een andere berg die toevallig Hermon heette. Maar zelfs dat betwijfel ik. De berg
Hermon die in  Mattheüs 17:1 genoemd wordt, bestond zeker niet in de tijd van Jared. De wereld van de
voortijd was immers weggevaagd (2 Petrus 3:6). Het  Boek Henoch is dus een zwamkous boek dat prima
geschikt is voor de zwarte zwamkousenkerk. Maar niet voor Bereërs als ik.  Henoch 6 is een imitatie van
zowel Genesis 6 als Mattheüs 17:1. Deze imitatie kon alleen de berg Hermon en de tijd van Jared aan elkaar
knopen door het principe van de aionen te negeren. Detail: op deze berg Hermon is thans een skiresort. We
weten niet hoe hoog het gezelschap op de berg klom. Wat we wel weten is dat de top van de berg besneeuwd
was en is. Zonder dat we er erg in hebben, hebben we hier met een arctisch en winters tafereel te maken.

Inwijding van de tempel

Koning Salomo was de eerste geweest die de verplaatsbare tabernakel die ooit door Mozes in het leven was
geroepen, in een vaste tempel condenseerde. Deze tempel was grotendeels van hout gebouwd terwijl koning
Hiram van Tyrus ook nog een steentje had bijgedragen. Dit laatste was een riskante tik in de plaat omdat
Tyrus de ultieme stad van de afgoden Astarte en Melqart was. Melqart was de Kanaänitische equivalent van
Heracles (Rawlinson, 1896, p. 217). De tempel die in Tyrus stond leek op de tempel die op Atlantis stond.
Het  risico  bestond  altijd  dat  Tyrus  door  deze  samenwerking,  Jeruzalem  met  een  Baäl  afgoderij  zou
infecteren.  Het  is  misschien  maar  goed dat  God besloot  om de tempel  daarna  weer  te  vernietigen.  Dit
gebeurde onder Nebuchanedzar die met de verwoesting van de tempel de ballingschap van de joden naar
Babylon inluidde. Zeventig jaar later werden de joden uit Babylon bevrijd. Cyrus gaf hen de opdracht om de
tempel te herbouwen. Dit gebeurde onder de leiding van Zerubbabel. Veel later, vlak voordat Jezus geboren
werd, was het  Herodes de Grote die de tempel uitbouwde en er een meester  kunstwerk van maakte. In
Johannes 2  lezen  we  hoe  Jezus  over  het  tempelplein  liep  en  de  tafels  en  stoelen  omgooide.  Het  was
misschien de enige keer dat Hij over Zijn grenzen ging. Hij verzette zich tegen het rovershol – Plato’s Grot
waarin de tempel  veranderd was.  Allerlei  handelaren gebruikten de tempel  om er  zaken te  doen.  Jezus
maakte een zweep van touw en gooide de tafels van de geldwisselaars om. In de parallel passage in Mattheüs
21 lezen we hoe Hij ook de stoelen van de duivenverkopers omgooide. Onnozele details als stoelen en tafels
kwamen in de Bijbel terecht opdat ze door de Zoon van God omver gegooid zouden worden. Met deze daad
werd de tempel ingewijd (Mattheüs 21:12-13, in Baron, 1901, p. 56). Jezus had vast en zeker de tempel van
Melqart in Tyrus in gedachten toen Hij zo tekeer ging. Hij wilde voorkomen dat Jeruzalem Tyrus achterna
ging. In Mattheüs 11:21 noemde Hij Tyrus. In Mattheüs 15:21 en Marcus 7:24 was Hij zelf in Tyrus waar Hij
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bovendien een demonisch bezeten meisje genas. Jezus had blijkbaar een lichte obsessie met Tyrus dat aan de
wieg van het wereldkapitalisme stond. Trouwens: in Johannes 14:2 zei Jezus dat het huis van zijn Vader veel
woningen had. Dit waren de woningen van de priesters die bij de tempel woonden (De Graaf, 2005, p. 114). 
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Nog wat rekoefeningen

De eerste rekoefening doen we met de voeten in de nek en de handen omhoog tegen elkaar geklapt op de rug.
Plaats van oefening: de poel van Bethesda. In Johannes 5 staat in meer opzichten een bijzonder verhaal. Bij
de Schaapspoort  in  Jeruzalem was een poel  van Bethesda.  Rond de poel  lagen invalide mensen die op
genezing wachtten. Ze geloofden in de illusie dat er vroeg of laat een engel in de poel af zou dalen die hen
genas. En zelfs als dit zou gebeuren, dan was het nog maar de vraag of iedereen tegelijk genezen werd. Er
was bijvoorbeeld ook een kreupele man die al 38 jaar op de engel wachtte. Kunt u het zich voorstellen?
Achtendertig jaar is een lange tijd. De man leefde dus in een illusie die werd aangewakkerd door een vals
religieus systeem. Ik vergelijk het met langdurige werklozen die allerlei trajecten moeten doorlopen met als
eindstation de fel begeerde baan. Iedereen weet dat dat laatste een illusie is, ondanks het feit dat er van
tevoren baangaranties gegeven worden. Religieuze en politieke systemen houden mensen op de plaats in
plaats van dat ze een uitkomst bieden. Misschien past de Brexit ook wel in deze categorie van zelf opgelegde
illusies. Merkwaardig ook dat er in de tijd van Jezus zulke vormen van bijgeloof bestonden. … En toen
kwam Jezus langs en Hij genas deze man. De laatste stond op en ging heen. Hij moest nu wel voor zichzelf
zorgen. Zijn hele leven had hij maar één vak geleerd: bedelen. Vandaar dat Jezus hem eerst vroeg of hij wel
genezen wilde worden (Johannes 5:6)? We lezen ook niet dat deze man per sé geloofde dat Jezus de Zoon
van God was. Jezus vroeg hem alleen of hij genezen wilde worden. De man mopperde en klaagde over zijn
situatie waarop Jezus hem genas. De man was nu gezond maar hij kwam van de regen in de drup, want hoe
onderhield hij zichzelf? Vervolgens waren het de Farizeeërs die “geïrriteerd” raakten. Hoe haalde Jezus het in
Zijn hoofd om A. een gehandicapte man te genezen,  en B. dit  ook nog eens op de sabbat  te doen? De
genezen man mocht  blij  zijn  dat  hij  niet  linea recta  door  de Farizeeërs  in  de bajes  gegooid werd.  Het
inlevingsvermogen van deze mensen was geweldig, nietwaar? Niet alleen was het religieuze systeem dat
deze man 38 jaar aan het lijntje had gehouden, verrot. Ook de leiders deugden niet. Jezus was de echte naaste
van deze man en genas hem. Deze man wist niet of hij moest huilen of juichen. Want waarom was Jezus niet
eerder langs gekomen? En waarom genas Hij niet in één klap alle zieken? Om deze vragen door te trekken;
waarom liet Hij niet met één vingerknip het Romeinse Rijk verdwijnen? Hij kon toch op zijn minst twaalf
legioenen engelen afroepen (Mattheüs 26:53) om de Romeinen eruit te knikkeren? Om de cirkel rond te
krijgen, merk ik op dat God de Romeinen en deze gehandicapte man helemaal niet had hoeven te scheppen.
U ziet het: als we maar een beetje door vragen, komen we bij existentiële vragen terecht. Voorlopig krijgen
we geen antwoorden op zulke vragen.  Eén antwoord krijgen we wel:  in  onze tijd  zijn  het  de anti-seks
moralisten  die  de  opvolgers  van  deze  farizeeërs  zijn.  Ze  geven  geen  donder  om  de  armen  maar  zijn
voortdurend  met  hun  eigen  negatieve  seks-obsessie  bezig.  Ze  vechten  doorlopend  tegen  alles  wat  met
seksualiteit te maken heeft. En ze doen dit ook nog onder de dekmantel van de Bijbel. Iets anders is dat
Johannes  in  de  tegenwoordige  tijd  schreef:  “er  “is”  in  Jeruzalem  de  Schaapspoort…”  (Johannes 5:2).
Blijkbaar schreef hij deze passage voor de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. We mogen ervan
uitgaan dat de Schaapspoort ook verwoest werd. Deze Johannes schreef ook Openbaring zodat we mogen
aannemen dat ook Openbaring voor 70 na Christus geschreven was. Helemaal hard kunnen we deze zaak
niet maken. Het kan ook zijn dat de Romeinen uitgerekend de poel intact lieten. Voor hen was het ook wel
gemakkelijk als er water in de buurt was (Van den Berg, z.j.-d, par. Niet voor 70). In dat geval kon Johannes
de passage in Openbaring later geschreven hebben. Maar erg logisch klinkt het niet. Filosofisch gezien, zien
we Atlantis in deze poel van Bethesda wegzakken. Het was een eiland dat aan zijn eigen illusies ten onder
ging.

Johannes de Doper

In Markus 6 komen we de onthoofding van Johannes de Doper tegen. Deze passage zwabbert tussen twee
uitersten. Aan de ene kant dacht koning Herodes Antipas (zoon van Herodes de Grote) dat Johannes de
Doper, Elia was. Hij zat er niet eens zover naast want Johannes had inderdaad de geest van Elia. De dochter
van Herodes ergerde zich geel en groen aan zo’n braverik als Johannes de Doper. Ze wilde dat hij onthoofd
werd en kreeg haar zin. Ze had duidelijk de geest van Izebel in zich. Deze geest die op de één of andere
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manier  vooral  in  vrouwen  zit,  duldde  geen  tegenspraak  en  al  helemaal  niet  van  “softe”  mannen  die
sprinkhanen aten. Zoals Izebel tegen Elia tekeer ging, zo wilde Salomé per sé de scalp van Johannes hebben
(Markus 6:27). Ze was een onuitstaanbaar verwend secreet dat haar voorrecht van een comfortabel leventje
aan het hof niet doorzag. Ze was zo gewend geraakt aan de vanzelfsprekendheid van haar verwende leventje
dat ze ervan uit ging dat ze per definitie haar zin kreeg. Salomé was de dochter van Herodes Filippus en
Herodias (Josephus in Utley, z.j.).  De leerlingen berichtten Jezus over de onthoofding van Johannes die
bovendien zijn neef was. Jezus had deze dood kunnen voorkomen. Maar dit deed Hij niet en blijkbaar zat de
taak van Johannes de Doper in Gods scheppingsplan erop. We zullen hem niet verwarren met de andere
Johannes die het Johannes evangelie en Openbaring schreef. Beide Johannessen zullen direct na de Eindtijd
opstaan uit de dood. Salomé zal pas aan het begin van de vijfde aion uit de dood opstaan en geoordeeld
worden. Reken maar dat mevrouw de verwende rijkeluisdochter die haar zin wilde hebben, een flink pak
voor de broek krijgt. Sommige mensen kunnen beter in hun graven blijven liggen. Salomé is er één van.

Judas Iskariot

Judas Iskariot is de persoon in de Schrift die de geschiedenis is ingegaan als de verrader van Jezus (Mattheüs
26:14-16). Wat weinig mensen weten is dat hij al in de Psalmen 69:26 en 109:8 door David voorzegd was (in
Knoch, 2010, Deel 19 – De God van Judas Iskariot, p. 114). Ook in Psalm 41:9 lezen we over Judas. Jezus
was dus voorbereid op wat er komen ging. … Jezus was zelfs medeplichtig… Jezus had dit verraad kunnen
voorkomen. Daarnaast werd deze Judas in Handelingen 1:16-20 genoemd. Hij had Jezus uitgeleverd aan de
hogepriester Kajafas. Deze Kajafas had dezelfde boosaardige geest als Achitofel, de adviseur van Absalom.
En hij had de geest van Atlas die Atlantis verraden had, waarna het in zee zonk. Judas was een geldmannetje,
wat meespeelde bij zijn verraad. Maar wat hij werkelijk wilde, was God manipuleren. Hij had Jezus in actie
gezien en wilde dat Hij eindelijk eens wat toverkunstjes uithaalde ten overstaan van de Romeinen en Kajafas.
Zelfs als Jezus gearresteerd werd, dan zou Hij met een simpel wonder Zijn vrijheid terugkrijgen. Het was een
manier om God te manipuleren, net zoals de 850 profeten van Baäl en Izebel dit ooit geprobeerd hadden.
Waarom vertel ik dit? De jihadi's van Isis doen hetzelfde: het kalifaat van Allah blijft voor hen te lang uit,
zodat  ze  het  heft  in  eigen  handen  nemen.  De  kerken  doen  hetzelfde  als  Judas.  Met  massa-
gebedsbijeenkomsten proberen ze God te manipuleren. En de legers van Atlantis deden hetzelfde. Blijkbaar
bleef het Atlantis kalifaat uit waarna ze zelf de kusten van de Middellandse Zee bestookten.

De Naaste

De  oppervlakkigheid  waaraan  de  middenstandskerk  ten  prooi  is  gevallen,  vindt  haar  climax  in  de
vergelijking van de Barmhartige Samaritaan en de zogenaamde “naaste”. Dit verhaal staat in Lucas 10:25-
37. De gedachte is deze: een pechvogel werd onderweg door klootzaken beroofd en afgetuigd waarna hij
midden op de weg voor pampus bleef liggen. Andere reizigers, onder wie priesters deden geen moeite om
hem op te rapen en 112 te bellen. Maar er kwam een Samaritaan langs die de zielepoot wel hielp. Hij hielp
de pechvogel op de been en ging met hem mee naar de herberg alsof de barmhartigheid geen grenzen kende.
De volgende ochtend betaalde deze Samaritaan ook nog alle kosten.  Deze Samaritaan was wel heel erg
barmhartig, vindt u ook niet? En de andere passanten waren wel heel erg egoïstisch, vind u ook niet? Het
loont zich dus om de “naaste” te zijn. Als u maar lang genoeg wacht, komt er vast wel iemand voorbij die u
een bak koffie aanbiedt. Helaas rammelt deze uitleg aan alle kanten. En het is bizar dat de vergelijking elke
zondag wel ergens in een kerk gepreekt wordt. Om te beginnen klopt het niet dat alle voorbijgangers de
sukkel op de weg lieten liggen. Dit is geen normaal menselijk gedrag. Ik ben onlangs gestruikeld en onderuit
gegaan. Voordat ik rechtop stond werd ik al door vier mensen beet gepakt. En ik ben nog wel een echte
sukkel. Een andere vraag is: had deze zielenpoot het niet aan zichzelf te danken? Misschien had hij het geld
wel gejat of net de zus van één van de rovers verkracht waardoor hij zo afgeranseld was? En waar waren de
rovers intussen? Lagen zij in de bosjes op de loer in afwachting van een tweede pechvogel die ze konden
beroven? De Samaritaan liep dus zelf ook gevaar om beroofd te worden. Dan de overdadige hulp die de
pechvogel  kreeg.  Hij  werd  naar  een  herberg  gebracht  en  alle  kosten  werden  voor  hem  betaald,  lees:
gedeclareerd (en aftrekbaar van de belasting). Alsof er geen andere hulpbehoevenden op de wereld waren.
Was deze overdreven barmhartigheid niet tegelijk een vorm van egoïsme? Jezus deelde alles, inclusief het
eten.  Maar  deze  Samaritaan  schonk  alle  aandacht  aan  een  sukkel  die  hij  helemaal  niet  kende.  De
oppervlakkigheid heeft ertoe geleid dat alle mensen potentiële naasten zijn. Behalve langdurig werklozen,
eenzame alleenstaande mannen, hoerenlopers, criminelen, klootzakken, rockmuzikanten en dronkenlappen.
Volgens de Farizeeërs horen deze genoemde categorieën bij de rovers thuis. Ongeboren kinderen, hoeren en
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oude dametjes zijn de elitetroepen van de orde der naasten. Dieren slaan we over. Maar wie is de naaste?
Nergens wordt  in  Lucas 10:36 de suggestie gewekt dat  de man die op de weg lag,  de naaste was.  Het
voorbeeld gaat over de verhouding tussen wet en genade. De naaste is in de vergelijking Jezus zelf (Piet,
2012-a).  Hij  was  anti-religieus  en  had  juist  genade  te  bieden  waarmee  Hij  de  wonden  kon  helen.  De
vergelijking van de naaste en de Samaritaan is  niet  wat  zij  lijkt.  In feite wordt  de zaak omgekeerd ten
opzichte van wat het Humanisme er van maakte. Hetzelfde geldt voor Atlantis dat misschien ook heel iets
anders was dan een eiland dat  voor de kust  van Gibraltar  lag.  Misschien zette Plato ons expres op een
verkeerd been. De rovers in de vergelijking van Jezus waren de koningen van Atlantis. Jezus noemde deze
rovers  in  ‘Mattheüs 21:13’,  ‘Marcus 11:17’ en ‘Lucas 19:46’ (Louden,  2011,  p.  268).  Atlantis  was  het
rovershol waar de rovers zich ophielden. De weg waarop de pechvogel in elkaar gebeukt en beroofd was,
was filosofisch gesproken de Straat van Gibraltar. Deze was niet onbegaanbaar door de modder maar door de
rovers. Het klopt dus niet dat reizigers via Atlantis naar Amerika reisden. Ze keken wel tien keer uit en
zwommen liever naar de overkant dan dat ze in de mijnen van Atlantis eindigden. Of was Atlantis zelf de
pechvogel die halfdood op de weg lag? Zo kunnen we er ook naar kijken. Atlantis is een verhaal met meer
perspectieven.  Maar  bovenal  was  het  een  rovershol.  In  Mattheüs 11:28-30  noemde  Jezus  het  juk  van
zwoegen tegenover het milde juk dat Hij zelf was. Het is een cryptische omschrijving waarin zoveel gezegd
wordt dat de mensen die zwoegen het milde juk van Jezus op zich zullen nemen. Dit juk van zwoegen heeft
dus vooral met religie te maken, tegenover de genade die Paulus ons later schonk. De mythe imiteerde deze
verzen en maakte er het juk van Atlas van die de hemelbol op zijn schouders droeg. Heracles was zo dom om
de taak van hem over te nemen. In de onderwereld was het ene Sisyphos die een zware rots de berg op wilde
duwen.  Hoezo zijn  er  bergen in  de onderwereld? Deze Sisyphos was de alter  ego van Atlas.  Zijn  klus
resoneerde met de twaalf zware werken die Heracles moest volbrengen. Bijbels gezien was deze last die van
religie waarbij de religieuze eindeloos moest ploeteren om aan alle eisen te voldoen. De wetten van Mozes
waren voor de Israëlieten een spiegel om hen voor te houden dat ze Gods geboden en verboden niet op eigen
kracht konden bereiken.

De opwekking van Lazarus

De grootste wonderen die Jezus deed, waren opwekkingen van mensen uit de dood. Het bekendste voorbeeld
hiervan was de opwekking van Lazarus die al vier dagen in het graf lag. In Johannes 11:39 lezen we over de
staat van deze Lazarus die niets aan de fantasie over laat. Lazarus “stonk”. Zo’n detail kan alleen maar in het
ultieme boek van God terechtkomen. Hij stonk niet omdat Hij zweetvoeten had maar omdat hij al vier dagen
in het graf lag en een tikje ontbonden was. Bovendien was hij in lappen gewikkeld. Jezus kwam met opzet te
laat. Hij wilde ons duidelijk maken dat Lazarus echt dood was en dat hij ook echt weer levend zou worden.
In Johannes 11:43 zei Jezus tegen Lazarus dat hij naar buiten moest komen. Wat voor een dode best wel een
lastige zaak was. Merk op dat Jezus, Lazarus bij de naam noemde. Stel dat Jezus dit vergeten was. Waren dan
alle  doden  opgestaan?  In  elk  geval  kwam Lazarus  met  wikkels  en  al  naar  buiten.  Zijn  handen  waren
gebonden. Jezus gebood om zijn handen los te maken, zodat Lazarus verder kon met de klus waar hij voor
zijn dood mee bezig was. Alsof hij nooit dood geweest was. Hij zou aan het eind van zijn leven alsnog
overlijden. Geloof ik dat dit  letterlijk gebeurd is? Jazeker en we lezen de reacties van de getuigen. Een
andere indicatie dat dit  letterlijk gebeurd is,  is de reactie van Kajafas. Hij dook overal op waar mensen
genezen werden. Deze opwekking uit de dood was de druppel. Allereerst hoorde zo’n loser als Lazarus niet
opgewekt te worden. Maar veel erger was het dat Kajafas’ machtspositie door deze meneer Jezus bedreigd
werd. Wat Salomé 2 voor Johannes de Doper was, was Kajafas voor Jezus. Er zat voor Kajafas maar één
ding op: Jezus moest uit de weg geruimd worden. Dit was een raar oordeel over iemand die zojuist een ander
uit de dood had opgewekt. Tenslotte nog een detail: we lezen niets over bijna-doodervaringen.

Petrus

Zijn echte naam was Simon Bar Johannes (Mattheüs 16:17) en zijn broer heette Andreas. Toen Jezus hen
tegenkwam waren ze  vissers  (Marcus 1:16-20).  Zijn naam betekende rots,  namelijk  de rots  waarop het
koninkrijk gebouwd zou worden (Matteüs 16:18;  Johannes 1:42). Petrus was getrouwd want hij had een
schoonmoeder,  Marcus 1:29-31.  Paulus  noemt de vrouw van Kefas  in  1 Korinthe 9:5.  Deze Kefas  was
waarschijnlijk Petrus. De bekendste kwajongensstreek van Jezus was dat Hij over water liep. De details
worden vaak over het hoofd gezien. De enige mens behalve Jezus die ook over water liep was Petrus, al
begon hij wel snel te zinken. We lezen dit in Mattheüs 14:29 en Marcus 6:49. In tegenstelling tot Jezus kreeg
Petrus natte voeten. Een ander detail is dat de boot met bemanning en al op een bovennatuurlijke wijze naar
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het strand verplaatst werd. Jezus was in de boot geklommen en het volgende moment lag de boot op het
strand. Dit leest u in Johannes 6:21. Deze geschiedenis lijkt echter niet op de voorgaande zodat ik opnieuw
het vermoeden krijg dat Jezus twee keer over water liep (zo niet vaker). In Johannes 21:7-9 is de opgestane
Jezus op het strand. Dit is opmerkelijk. Hij was opgestaan uit de dood en wat deed Hij? Hij ging naar het
strand.  Johannes en Petrus  waren op  dat  moment  in  een  boot.  Het  was Johannes die  later  Openbaring
schreef, die Jezus herkende. Hij zei tegen Petrus dat het de Heer was. Petrus dook in het water om naar de
kust te zwemmen. Een paar details vallen op. Om te beginnen was Petrus in zijn blote kont in de boot. Toen
ik vroeger surfte zag ik wel eens mensen van de zwartekousenkerk over het strand lopen. Het is maar goed
dat ze Petrus niet hadden gezien, dan hadden ze jarenlang nachtmerries gehad. De collega's van Johannes en
Petrus waren in een andere boot die bovendien dichterbij de kust dreef. Petrus moest dus een redelijk eind
zwemmen. Hij zal onderweg aan het eerdere moment gedacht hebben waarop hij kortstondig over het water
had  gelopen.  In  Johannes 21  zie  ik  Jezus  nergens  over  water  lopen.  Hij  moest  bovendien  het
houtskoolvuurtje aan de praat houden. Het klinkt allemaal absurd in de oren, is het niet? De Zoon van God
die uit de dood was opgestaan, zat op het strand en maakte zich druk om een houtskoolvuurtje. En hoe kwam
Hij  opeens aan houtskool?  Dezelfde vraag stellen we ons bij  de pyromanen in de Grot  van Plato.  Hoe
kwamen ze aan een aansteker en hout? Petrus is vooral bekend geworden van het voorval met die rottige
haan die beter zijn kwek had kunnen houden. Het was overigens een haan en niet de haan. Het beest kraaide
drie maal en Petrus had al tegen de toehoorders ontkend dat hij bij Jezus hoorde. Opeens wist Petrus het weer
dat Jezus gezegd had, dat hij Hem zou laten vallen. Dit verhaal staat in Mattheüs 26:69-75. De haan zou twee
keer kraaien en Petrus zou telkens drie keer ontkennen dat hij bij Jezus hoorde. In totaal ontkende Petrus niet
drie maar zes keer dat hij bij Jezus hoorde (Bullinger, z.j.-a, bijlage 160). Driemaal zes is het getal van de
antichrist. In vers 69 werd een dienstmeisje genoemd en in vers 71 een tweede. Ze zeiden dat Petrus ook bij
de Jezus kliek hoorde. Blijkbaar werkten vrouwen vroeger ook al. En trouwens: waar bemoeide dit kreng
zich mee? In Handelingen 12:13 komen we in verband met Petrus opnieuw een dienstmeisje tegen dat over
de poort waakte. Ze heette Rodé. Bij een dienstmeid denken we aan Hagar, de dienstmeid van Abram en
Saraï maar ook aan Athena (Silvermoon, 2012, alinea 5). Maria van Nazareth was de dienstmaagd van God
(Lucas 1:38).

Andere Johannes

Johannes de Doper was dus onthoofd. Het Johannes Evangelie werd door een andere Johannes geschreven.
Deze andere Johannes schreef ook de Johannes brieven en het boek Openbaring. Dit laatste deed hij vanaf
het  eiland Patmos.  Deze Johannes was waarschijnlijk het  lievelingetje van Jezus (Johannes 13:23).  Het
Johannes Evangelie is anders dan de andere vier evangeliën. Om te beginnen is het gemakkelijker te lezen
omdat het zaken ‘zwartwit’ voorstelt (Piet, 2017-g, mp3-a). Bijzonder is dat de doelgroep van dit evangelie
behalve de Joden, ook de heidenen waren (Piet,  2017-g, mp3-a). Al eerder noemde ik de globaliserende
wereld  waarin  Jezus  geboren  werd.  Het  evangelie  was  heel  even  Jodenwerk  met  herders,  magiërs  en
goudklompen die op een wonderlijke manier bij de baby Jezus terechtkwamen. Nu zien we dat het evangelie
de deur al open zette naar de rest van de wereld. Nijmegen was er ook nog steeds. En een paar duizend
kilometer verderop maakten Batavieren en Romeinen elkaar het leven zuur. Na het kruis van Golgotha ging
bij hen ook het leven verder. Johannes had namelijk de apostel Paulus al ontmoet (Piet, 2017-g, mp3-a).
Vandaar dat zijn evangelie wat wereldser was. Maar ja, ook Lucas had Paulus van dichtbij aan het werk
gezien.

Mysterieuze prediker

Eén van de ondergewaardeerde verzen in het Nieuwe Testament is Markus 9:38-39. Johannes zei tegen Jezus
dat er een onbekende man was die in naam van Jezus demonen uitwierp. Waarop Jezus antwoordde dat deze
man  feitelijk  bij  Hem  hoorde.  We  vernemen  verder  weinig  over  deze  mysterieuze  bezoeker  van  het
evangelie. Maar ook hij was een broeder van Jezus.

Grieken

In Johannes 12:20 lezen we over Grieken die naar het Pesach feest in Jeruzalem gekomen waren om er Jezus
te ontmoeten. Het is een merkwaardige passage. Ze wisten dus dat Jezus tijdens Pesach in Jeruzalem te
vinden was. En ze hadden ook van Hem gehoord. Filosofisch gezien was het Atlantis dat hier toenadering tot
de Zoon van God zocht. Waarom werden de Grieken zo expliciet genoemd? Natuurlijk omdat de Griekse
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filosofie zo’n grote impact op de rest van de wereld had. Want in Jeruzalem was iets groters gaande: de Zoon
van God was gearriveerd. In Griekse termen gesproken was Jezus de Zoon van Zeus. Bijbels gezien was Hij
uiteraard de Zoon van de God van Hemel en Aarde.

De Farizeeërs

In Mattheüs 23 lezen we een misselijk makende toespraak van Jezus over de Farizeeërs. Zijn eerste verwijt
aan hen was dat  ze de zware lasten op de schouders van de mensen legden die het  al  moeilijk hadden
(Mattheüs 23:3-5). Dit doet ons natuurlijk aan de last van Atlas denken die de hemel op zijn schouders droeg.
Hij gaf deze last aan Heracles die het al moeilijk had omdat hij diverse opdrachten moest vervullen. In feite
droeg Atlas het wetticisme en de last van religie op zijn schouders (Mattheüs 23:23). In onze tijd zijn het de
moralisten die hun oorlog tegen seks voeren. Ook hebben ze een moralistisch arbeidsethos waarbij ze het
jubeljaar voor het gemak vergeten. Deze mensen zien er uiterlijk braaf en correct gekleed uit. Maar Jezus
vergeleek hen in  Mattheüs 23:27 met graven en in vers 25 met rovers. Graven en rovers doen ons aan
Atlantis en de Grot van Plato denken. De mythe plakte deze Bijbelse symbolen in het Atlantis epos om er een
gnostische Sheol van te knutselen. De farizeeërs waren immers de rovers die in Plato’s Grot zaten.

Masturbeerde Jezus?

Masturberen is een chirurgische term voor “aftrekken”. Hiermee bedoel ik niet 5-3=4. Ik bedoel uiteraard die
“procedure waarbij een puber met zijn hand zijn toverstaf afsjort”. Iedere gezonde puber die langer dan drie
minuten zonder vrouw zit  wil  maar  één ding:  masturberen.  Jezus was de Zoon van God.  Hij  had geen
menselijke Vader al was Jozef zijn pleegvader. Maar Hij was wel een mens. Maria van Nazareth was Zijn
moeder. Ik zie niet in waarom Jezus niet zou masturberen. De Bijbel verbiedt masturberen nergens terwijl het
een  ludieke  manier  is  om hoererij  te  ontwijken.  Het  is  trouwens  de  schuld  van  God  dat  deze  dingen
gebeuren. Hij pompte eenzame kerels als ik vol met drugs, te weten, testosteron. Had God dit niet gedaan
dan spendeerde ik al mijn tijd met postzegels verzamelen. Als we een paar kinderen fokken is de testosteron
nog niet uitgewerkt. Zoals de betekenis van de doop gaandeweg het boek Handelingen wel minder werd en
ook de kracht van de apostelen om mensen te genezen na Jezus’ dood minder werd, zo had God hetzelfde
met ons testosteron kunnen doen. In  1 Korinthe 7:27 relativeerde Paulus de noodzaak om te trouwen, laat
staan om kinderen te verwekken. De testosteron blijft ons echter teisteren. Daarom geloof ik dat masturbatie
een ultiem speeltje van God is waarmee we ons kunnen vermaken als de laptop kapot is.
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Episode 4

Van Golgotha tot en met Stefanus
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De kruisiging

In Lucas 22 had Jezus zijn laatste Avondmaal. Na afloop van dit Avondmaal was er de drinkbeker met wijn
(Lucas 22:20). Jezus noemde deze wijn zijn bloed dat het nieuwe verbond aankondigde. Dit nieuwe verbond
werd al in Jeremia 31:31 genoemd. Er zat geen gif in de wijnbeker zoals bij Socrates. In Odyssee 14 lezen
we hoe Helena drugs in een wijnbeker deed (Butler, 1900, Odyssee 14). Dit gebeurde bij Jezus niet. Maar Hij
werd wel spoedig door Judas Iskariot verraden. De mythe maakte van dit verraad een eigen gif dat ook
Socrates dronk. Babylon werd in Jeremia 51:7 een gouden wijnbeker genoemd en was een imitatie van de
drinkbeker van Jezus. In  Lucas 22:40-46 was Jezus in de tuin van Gethsemané ter voorbereiding van wat
Hem te wachten stond, namelijk Zijn kruisiging. Hij zweette er bloed en bad tot Zijn Vader in de Hemel om
de beker van de kruisiging van Hem weg te nemen. Waarschijnlijk was Hij ziek en wilde Hij eerst beter
worden voordat hij de kruisiging kon ondergaan. Hij kon zichzelf in een handomdraai genezen maar Hij
wilde lijden als een mens. Overigens wilde ook God geen ziek offer hebben. Ook hierom bad Jezus om eerst
beter te worden. Hij was het ultieme Paaslam dat rein moest zijn als het geslacht werd. Nogmaals: het offer
van Jezus was niet Zijn kruisdood maar Zijn opstanding. In 1 Korinthe 10:16 lezen we ook weer over een
drinkbeker met het bloed van Jezus waaruit de ecclesia drinkt. Tijdens Avondmaal vieringen wordt in de
kerken vaak wijn geschonken dat het bloed van Christus voorstelt. Misschien was de tuin van Gethsemané
dezelfde locatie als waar ooit de Levensboom en de Boom van Kennis van Goed en Kwaad hadden gestaan?
Het was mogelijk de locatie waar Adam ooit direct met God communiceerde. Deze Tuin van Gethsemané
had een tegenhanger in het heilige Altis bos bij de Griekse stad Olympia (Olympia (stad), z.j.). Dit Altis bos
resoneerde  met  het  bos  op  Atlantis  in  Kritias 117  (Plato,  Jowett,  vert.  1892).  Jezus  zweette  hier
bloeddruppels  (Lucas 22:44).  In de  Ilias was het  Zeus die bloeddruppels op de aarde liet  neerdalen (Il.
16.459 in Louden, 2011, p. 281). Het kan zijn dat de passage in  Ilias 16 een imitatie van  Exodus 32 was
waarbij het bloed uit het vlees droop. Anders was de bloed passage in Ilias 16 een imitatie van Lucas 22:44.
Een paar uur later was het zover dat de soldaten samen met Judas in de Tuin kwamen om Hem te arresteren.
Ze waren door de Hogepriester Kajafas gestuurd en hadden fakkels, lantaarns en wapens bij zich. Judas zou
Jezus kussen opdat de soldaten wisten wie Hij was. Jezus stapte naar voren om Zich vrijwillig aan te geven.
Dit deed Hij ook om de discipelen te beschermen. Zij zouden immers ook zomaar opgepakt kunnen worden.
Deze discipelen werden nu wel wakker. Het was Petrus die een driftig karakter had en zijn zwaard trok en
het oor van ene Malchus eraf hakte (Mattheüs 26:51). Hij was de knecht van de hogepriester. Nu volgde de
eerste vorm van verzet van Jezus. Niet tegen de soldaten maar tegen Petrus. Wie het zwaard gebruikt, zal
immers door het zwaard omkomen (Mitchell & Harness, 2008, NHEB, vert, vers 52). En Jezus kon immers
zomaar ‘twaalf legioenen engelen’ op laten draven (Mitchell & Harness, 2008, NHEB, vert, vers 53). Ja,
inderdaad, en dit was nu precies waar Judas op gehoopt had. Deze episode was de vervulling van Mattheüs
10:34, waarin Hij gezegd had dat Hij met het zwaard gekomen was. Het zwaard zien we terug in mythen
zoals die van Achilles en koning Arthur. Diens vader had een zwaard dat Excalibur heette. Een dergelijk
zwaard kwamen we eerder bij Goliath tegen. Het zijn gejatte Bijbelsymbolen die in de mythe een eigen leven
gingen leiden.

Pontius Pilatus

De  ontmoeting  tussen  Jezus  en  de  Romein  Pilatus  was  een  klassieker  in  de  wereldgeschiedenis.  De
Hogepriesters  hadden  Hem aangeklaagd.  Ze  wilden  dat  de  Romeinen Hem veroordeelden.  Pilatus  wist
duidelijk niet wat hij met de zaak aan moest. Drie zaken zijn hier interessant om te noemen. In  Mattheüs
27:13 vroeg Pilatus aan Jezus wat Hij tegen de beschuldigingen van de Hogepriesters had in te brengen.
Jezus zweeg. Zijn zwijgen werd in Jesaja 53:7 voorzegd en stond in schril contrast met het manipuleren van
God waar Judas mee begonnen was. In Johannes 19:10-11 merkte Pilatus op dat hij de macht had om Jezus
te laten kruisigen. Jezus antwoordde nu wel. Hij zei tegen Pilatus dat deze geen enkele macht had die hem
niet vanuit de hemel gegeven was. Waarop Pilatus in zijn broek scheet en het volk nogmaals verzocht om
Jezus vrij te laten. De vrije wil van de mens was niet in staat om Zijn kruisiging tegen te houden. Zoals de
vrije wil niet in staat is om veel misdaden te voorkomen. Sterker nog, Pilatus leverde Hem over aan de wil
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van het volk (Lucas 23:25). Wat was deze wil? Namelijk: ‘kruisig Hem!’ (Knoch, 2010, Deel 13 – De wil
van mensen of de wil van God, p. 79). Pontius Pilatus kreeg in  Mattheüs 27:19 opeens bericht van zijn
vrouw, Claudia. Zij had vannacht over Jezus gedroomd. Haar advies: niet doen, niet aan beginnen. Kunt u
het zich voorstellen? Als Cleopatra 7 nog geleefd had, dan had ze wellicht ook over Jezus of zijn moeder
gedroomd. Maar Cleopatra 7 was in dit stadium al aangevreten door de pieren en lag in haar graf te stinken.
Jezus kon haar ook met één vingerknip uit de dood opwekken. Maar blijkbaar zag Jezus hier het nut niet van
in. Claudia vervulde hier een klein beetje de rol van Cleopatra 7. We krijgen er een idee van hoe het gegaan
was als Cleopatra 7 nog geleefd had. Gods eerste ingrijpen in het Romeinse imperium, gebeurde via een
vrouw. Net zo had God ooit tot Hagar gesproken nadat ze door Saraï verstoten was. Even later was er ook
nog een moordenaar aanwezig om de hele scène wat op te vrolijken. Hij heette Bar-Abbas. De menigte
mocht beslissen over wie er vrijgelaten werd. De beslissing was dat Bar-Abbas werd vrijgelaten. Dit had
Pilatus sowieso niet verwacht. De naam Bar-Abbas betekent Zoon van God. Hij was echter een zoon van de
andere god die hier de regie voerde. Deze andere god was satan. Jezus noemde satan in Johannes 3:8 een
moordenaar vanaf het begin. Mogelijk was dit al een verwijzing naar Bar-Abas. Hij was evenals Kajafas en
Achitofel een kind van satan. In Johannes 18:36 antwoordde Jezus tegen Pilatus dat Zijn koninkrijk niet van
deze wereld was omdat Hij geen geweld gebruikte. In vers 37 zei Hij dat Hij een koning was en dat Hij
hiertoe geboren was. Hij noemde zichzelf de waarheid. Waarop Pilatus antwoordde: “Wat is waarheid?”
Pilatus klinkt een beetje als Plato en met zo’n antwoord leek het of Jezus inderdaad met de geest van Plato
geconfronteerd  werd.  Niettemin  durfde  hij  zijn  vingers  niet  aan  de  zaak  te  branden.  Liever  scheet  hij
nogmaals in zijn broek dan dat hij Jezus veroordeelde. Maar het onvermijdelijke gebeurde. Hij veroordeelde
Jezus.  Ook  Atlantis  verkreeg  zijn  macht  van  satan.  Jezus  werd  hier  door  Atlantis  veroordeeld  tot  de
kruisiging. Maar Jezus kwam weer boven water drijven daar waar Atlantis kopje onder ging. Ook rijst de
vraag  hoe  Jezus  en  Pilatus  elkaar  konden  verstaan?  Nazareth  lag  vlakbij  Sepphoris,  waar  veel  Grieks
gesproken werd (Batey in Stark, 2007, p. 78). Jezus sprak waarschijnlijk goed Grieks, (Betz in Stark, 2007,
p. 78). Als aannemer had Hij mogelijk ook klanten die Grieks of Latijn spraken. Dus waarom zou Hij beide
talen  niet  een  beetje  onder  de  knie  hebben  gehad?  In  dat  geval  was  Hij  van  alle  markten  thuis  en
kosmopolitischer dan we denken.

Kruisiging

Jezus werd als een paaslam geslacht. Letterlijk want een Romein doorboorde hem met een lans waardoor al
Zijn bloed wegvloeide (Piet, 2020-e). Met zijn laatste krachten schreeuwde Hij dat “het” volbracht was. Het
was dus niet andersom, dat Jezus eerst stierf waarna een Romein Hem doorboorde om te kijken of Hij al
dood was. Dit wist men immers al (Piet, 2020-e). Zijn lijdensweg was des temeer tragisch omdat Hij zonder
zonde was.  Voor Hem moet elk lijden gruwelijker zijn geweest  dan voor ons (Zender, 2020) omdat wij
gewend zijn aan het lijden van deze wereld. God maakte zich niet alleen bekend aan ons middels Zijn Zoon.
Zijn Zoon, Jezus wist ons tevens te melden dat we zondig zijn. God liet Hem nota bene aan een marteldood
sterven voor onze zonden. Jezus werd volgens de Romeinse traditie aan het kruis genageld alsof hij een
misdadiger was. Niet omdat God dit wilde maar omdat de mensen zo nodig bloed wilden zien. God wilde de
mensheid laten zien hoever Hij wilde gaan om haar terug te winnen. Er zou immers een opstanding volgen.
Jezus liet zich niet passief slachten. Het was een actieve daad van Hem waarbij Hij tot het uiterste Zijn Vader
in de hemel gehoorzaamde (Van Wijnen, 2014, p. 98). ‘God eist geen bloed om te kunnen vergeven, maar
bewijst juist via bloedstorting hoe vergevend Hij is’ (Van Wijnen, 2014, p. 328). De Kruisdood leek op een
verhoormethode. In sommige landen worden verdachten gemarteld om de waarheid uit hen te krijgen. Soms
waren ze onschuldig. Zo verging het Jezus ook, met dit verschil dat zijn beulen niet stopten toen zijn tong op
zijn tenen hing. Zijn moeder stond er ook bij en keek ernaar (Johannes 19:25). Er werd nogal wat van de
moeder van Jezus gevergd, nietwaar? Ze was er samen met Maria Magdalena. In  Johannes 19:26 noemde
Jezus, Johannes de leerling die Hij liefhad. Dit was de Johannes die later het boek  Openbaring schreef.
Golgotha lag en ligt op de Olijfberg. Maar waar precies, weet niemand. De latere hemelvaart van Jezus was
ook vanaf de Olijfberg (Handelingen 1:11), zodat we gerust mogen aannemen dat hier ook zijn kruisiging
was. In de laatste week voor de kruisiging was Hij ook steeds ‘s nachts op de Olijfberg (Lucas 21:37; 22:39-
41).  Deze plaats heette niet voor niets  Schedelplaats (Markus 15:22). Jezus werd op deze Schedelplaats
gekruisigd (Johannes 19:17 in Michas, Michas & Van der Maten, 2014, hoofdstuk 2, p. 3). Inderdaad werd
hij buiten de stad gekruisigd (Hebreeën 13:11-13 in Michas, Michas & Van der Maten, 2014, hoofdstuk 2, p.
3). De toeristische attractie die de Heilige Grafkerk heet en in de Oude Stad van Jeruzalem staat, heeft niets
met de daadwerkelijke locatie van de kruisiging van Jezus te maken. Maar, ik snap het wel; want dan hoeven
de toeristen niet zover te lopen en geen steile berg te beklimmen, voor zover ze überhaupt in de kruisdood
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van Jezus geïnteresseerd zijn. Er is een voortdurende discussie over de vraag of Jezus aan een kruis of een
paal (Stauros) genageld was. De Romeinen hadden haast met de kruisiging zodat ze eerder een paal zouden
gebruiken. Een kruis was bovendien net iets te zwaar of hem naar Golgotha te slepen. Een paal was echter
ook zwaar en er zijn aanwijzingen dat Jezus inderdaad aan een kruis genageld was. Weer zien we Atlas met
de wereldbol op zijn schouders torsen. Net zoals Sisyphos in de onderwereld een zware rots de berg op
duwde. Zoals Atlas de hemelbol aan Heracles gaf, zo gaf Jezus de paal aan Simon de Cyrener die net de pech
had dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was (Mattheüs 27:32). Jezus werd boven de
schedel van Goliath gekruisigd die op dezelfde plek begraven was. Palen of kruizen; er stonden er in elk
geval vijf van. Naast twee misdadigers werden er ook twee rovers naast Jezus gekruisigd (Bullinger, z.j-a).
De drie kruizen uit de traditie waren misschien een variant van de drie-eenheid? Toen Jezus Zijn laatste adem
uitblies, kwam er een aardbeving onder de Olijfberg (Mattheüs 27:51). In Mattheüs 27:52 lezen we dat veel
graven open gingen en dat de heiligen van vroeger eruit opstonden en naar Jeruzalem trokken. Dat zal een
raar gezicht zijn geweest. In de nabije toekomst zullen we weer zoiets zien gebeuren. Uiteindelijk zijn deze
mensen in Mattheüs 27:52 opnieuw gestorven. Maar we weten niet hoe het hen al die tijd vergaan was? Hoe
konden ze zich zomaar staande houden in deze nieuwe tijd? Mogelijk werden ze door de Romeinen in de
bajes  gegooid? De dood van Jezus had zijn tegenhanger  in  de ondergang van Atlantis.  De schedel  van
Goliath was al in de Sheol en Jezus daalde hier ook in af. Jezus was waar wij allemaal na dit  leven in
terechtkomen: de Sheol. De aardbeving die gepaard ging met de dood van Jezus was filosofisch gezien de
aardbeving die Atlantis velde. In Markus 15:36 lezen we dat Jezus het tijdstip van Zijn dood zelf bepaalde, in
tegenstelling tot Atlantis dat zomaar ten onder ging. Niet alleen de Joden hadden hem vermoord, ook de
heidenen waren hieraan schuldig (Lucas 18:31-33;  Handelingen 2:32,33, 36; 3:13-16; 5:30-31; 10:39-41;
13:27-30). Jezus was aanvankelijk letterlijk dood. Hij was net zo dood als de muis die in uw muizenval klem
zat. Jezus wist drie dagen niets en was zich van niets bewust (Prediker 9:5). Dit geldt voor iedereen die
doodgaat. Maar Jezus stond weer op. Hij kreeg een nieuw lichaam dat met Zijn geest verenigd werd. De
optelsom hiervan was de ziel. Waarschijnlijk is onze geest een soort harde schijf waarop alle details van ons
leven zijn opgeslagen. Deze schijf gaat na de dood terug naar God. Daar blijft onze geest in afwachting van
de opstanding (Zender, 2016-a,  ZWTF 5.4,  p. 2). Als er een hiernamaals was geweest zoals de mythe dit
hardop propageert, dan was het voor Jezus niet nodig geweest om op te staan uit zijn graf. Hij had in dat
geval zelfs niet hoeven te sterven. Een hiernamaals ontkent immers de dood die door de zonde van Adam in
de schepping was gekomen.  Lees dit  goed:  door de zonde van Adam en Eva was er  geen hiernamaals
ontstaan. Het was de dood zelf die zijn intrede in de schepping had gedaan. Had de dood niet bestaan, dan
had Jezus niet  voor onze zonden hoeven te  sterven (Romeinen 5 in Wiseman, 2004,  p.  152).  We lezen
nergens dat Jezus na zijn dood in een hemel of hel terechtkwam, laat staan in een eeuwige hel. Hij was
immers voor onze zonden gestorven. De kruisiging, gevolgd door drie dagen later, de opstanding was een
eenmalige gebeurtenis. Het was niet zo dat God zei, “ik heb liever dat je voor de zekerheid nog een keer
sterft, dan is het echt duidelijk”. Een soort van second opinion Golgotha was niet nodig. Wat merkwaardig is
omdat veel zaken in de Bijbel tweemaal gebeurden. De kruisiging van Jezus moest shockerend gebeuren om
ons te laten zien: God is geen papieren God die we met de Bijbel op kunnen bergen in een nachtkastje. God
is een levende God Die het menens is. Hij weet het als u ‘s nachts last heeft van muggen en u gaat vloeken.
Als u harde muziek luistert krijgt u oorsuizen. Als u zondigt, wordt u geoordeeld. Het enige grote probleem
met Golgotha: we kunnen ons er moeilijk iets bij voorstellen. De Israëlieten die in Exodus 15:24 en 16:3 in
de woestijn klaagden over het gebrek aan water en eten zijn veel herkenbaarder dan Jezus die zich aan het
kruis liet  dood martelen. De opstanding van Jezus leert  ons drie dingen: de dood was overwonnen, een
fysieke opstanding is mogelijk en er is een mysterieuze macht buiten Jezus om die Hem uit de dood opwekte.
Adam had al kennis gemaakt met deze macht die zich God noemde en claimde dat Hij Adam geschapen had.
God was niet langer een papieren God maar een hemelse God. Vanuit  1 Korinthe 15 weten we dat  Hij
opstond uit  de  dood en  dat  er  vele  getuigen  waren.  Zat  er  ook nog een  sadomasochistische  tik  in  de
kruisiging? Martin Zender denkt van wel. Als de vrouw een ‘proxy-God’ is dan lijkt de bdsm onderwerping
van  mannen  aan  vrouwen  op  die  van  Jezus  aan  Zijn  Vader  (Zender,  2019-c).  Ook  fetisjen  lijken  een
onderdeel  te  zijn  van Gods  plan  met  de  mensheid.  Koning Salomo geilde  op blote  vrouwen voeten in
sandalen  (Hooglied 7:1  geciteerd  in  Zender,  2019-c).  De  aanstaande  wegrukking  van  de  ecclesia  is
vergelijkbaar met een ‘orgasme’ (Zender, 2019-d). Zoals de vrouw een proxy-god is, zo was Atlantis een
proxy-eiland waar de strijd tussen Israël en de antichrist werd uitgevochten. Martin Zender vraagt zich in zijn
nieuwe serie over de apostel Paulus hetzelfde af als ik: als we in de kerken Jezus aan het kruis zien hangen
dan vragen we ons af hoe het zover kon komen? Wat was er gebeurd? Waar ging het mis opdat de Zoon van
God op zo’n bizarre manier eindigde (Zender, 2019-i)? Had Jezus op een vakbondsmanier met de Romeinen
en schriftgeleerden onderhandeld dan was Hij tweeduizend jaar later nooit op zo’n heftige manier herdacht. 
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Plaatsvervangend

Veel gelovigen denken dat Jezus plaatsvervangend voor ons stierf. Wij zijn zondig en dus liet Jezus Zich
kruisigen om onze zonden weg te  nemen.  Om het  nog erger  te  maken wordt  Jezus niet  alleen als  een
middelaar afgeschilderd tussen God en de mensheid. Maar Hij probeerde Gods woede ook te sussen (Adams,
2011-b, hoofdstuk 3, De Verzoening, p. 45-47). Het liefst gooide God ons allen in de niet bestaande hel maar
dankzij Jezus is Gods woede een beetje getemperd. God wilde het wel op een akkoordje gooien met Zijn
eigen  Zoon  Jezus.  Hij  wilde  de  mensheid  met  veel  tegenzin  vergeven  voor  het  feit  dat  ze  af  en  toe
pornoboekjes  las.  Maar  dan  moest  Jezus  ter  compensatie  op  een  ongenadige  manier  gemarteld  worden
(Adams, 2011-b, hoofdstuk 3, De Verzoening, p. 43-44, 47). En het eindpunt van dit verhaal was dat alsnog
99% van de mensheid verloren gaat. Alle ingewikkelde constructies plus een marteldood ten spijt, worden
slechts 3,5 mens en een paardenkop gered. Halleluja. Bovendien manipuleerde Jezus in dit scenario Zijn
Vader net zoals Judas dit deed. De waarheid is dat Jezus voor ons stierf maar niet in plaats van ons. Hij stierf
als een ‘metgezel’ voor ons en niet als een plaatsvervanger (Adams, 2011-b, hoofdstuk 3, De Verzoening, p.
51). Als Jezus plaatsvervangend voor ons gestorven was, hoefden wij niet meer te sterven. En waarom is
Christus  gestorven?  Opdat  Hij  uit  de  dood  op  zou  staan  en  over  de  doden  en  levenden  zou  heersen
(Romeinen 14:9). Zijn offer aan Zijn Vader was Zijn opstanding en niet Zijn marteldood. Terwijl wij Hem
aan het  kruis  lieten nagelen,  schonk God ons de genade door  Hem op te  laten staan uit  de  dood.  Wij
verdienden immers de straf die er op deze ergste misdaad in de geschiedenis stond. In plaats hiervan schonk
Zijn Vader ons genade. De dood van Christus verzoende ons met God en niet andersom. Jezus stierf niet om
ons van één of andere straf van de zonde te redden maar Hij redde ons van de zonde zelf. Was onze straf de
eeuwige hel, dan kon God niet bestaan en Jezus niet na drie dagen opstaan uit de dood. Zijn doel was juist
om alle mensen te redden (1 Timotheüs 40) en om Zijn plan der aionen aan ons te openbaren. Net als na de
overtreding van Adam en Eva had God de mensheid oneindig kunnen straffen. Maar het feit dat ik op dit
moment naar de Three Degrees luister geeft aan dat God ons weliswaar in een vervallen staat verder liet
leven maar dat Hij toch nog leuke dingen op ons pad brengt. Hoeveel plezier en steun heb ik in mijn jeugd
niet aan onze lieve Duitse Herdershond gehad. Pas nu snap ik dat hij een geschenk van God was om mij door
moeilijke  tijden  heen  te  slepen.  De  passages  in  Ezechiël 18:20  en  Exodus 23:6-7  pleiten  ook  tegen
plaatsvervangend sterven. De offers die in de tijd van de Tenach werden gebracht waren ook zeker geen
plaatsvervangende offers zoals we in Mattheüs 12:7 lezen. Een lezing op de weblog van Goedbericht leert
het volgende: 

Jezus betaalde de prijs aan de dood door te sterven. Het sterven zelf was de prijs. Hij betaalde de prijs 
niet aan God maar voor God. Hij betaalde geen schuld aan God maar kocht ons vrij van de zonde en de 
dood. Zijn sterven was een losprijs. Hij stierf voor onze zonden, niet voor de straf op onze zonden. Hij  
bevrijdde ons door uit de dood op te staan. Door de opstanding bracht Hij nieuw leven (Piet, 2007). God
eiste niet het bloed van Zijn Zoon maar bewees ons genade door de opstanding. De kruisdood was geen 
offer ter genoegdoening maar een moord die door mensen begaan was. De opstanding was het offer  
(Piet, 2010-a). 

Atlantis was ook een eiland dat alles omdraaide. De beschaving was niet op een eiland voor de kust van
Gibraltar begonnen maar in Babel. Terecht verdween het eiland voorgoed in de golven daar waar Jezus uit de
dood opstond.

De lege Grot van Jezus

God wekte Jezus na drie dagen op uit de dood, zoals Jona ooit na drie dagen en drie nachten uit de buik van
het zeemonster bevrijd was. Jezus was dus niet God zelf maar de Zoon van God. Anders kon Hij niet sterven,
laat staan dat Hij zichzelf uit de dood kon opwekken. Odysseus werd door toedoen van Zeus en Athena uit de
handen van Kalypso bevrijd. Zo werd Jezus door zijn vader uit de Sheol bevrijd. Maar de Sheol van Jezus
was wellicht een ander oord dan het mythische eiland Ogygia. Na de opstanding van Jezus was er het lege
graf (Johannes 20). Welke mysterieuze kracht wekte Hem op uit de dood? Zelfs de atoomkracht kon dit niet
(Allen, 2001-a, p. 40-41). Het was Maria Magdalena die aan het einde van de sabbat bij de grot van Jezus
kwam kijken. De steen die er met veel moeite voor gerold was, was weggerold. In Mattheüs 28 lezen we een
andere versie van het verhaal waarbij er weer een aardbeving plaatsvond terwijl een engel de steen voor het
graf wegrolde. Mogelijk bracht Maria twee bezoeken aan het graf? In elk geval zijn dergelijke verschillen
vaak simpel te verklaren en door God in de Bijbel gelegd om onze geest scherp te houden. Waar het me nu
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om gaat is dat de lege grot van Jezus haaks op de Grot van Plato staat, waarin rovers waren. Pyromane
rovers, wel te verstaan. Het lege graf van Jezus was het bewijs voor Diens opstanding. Plato's grot met rovers
kon dus alleen een gnostische Sheol voorstellen, dan wel de Tartarus. We vergeten weleens dat Jezus twee
keer tot ons kwam. Eerst in de vorm van de baby die in de kribbe lag, wat voor ding dit ook geweest was.
Rond zijn dertigste werd Zijn bediening bevestigd door Zijn doop in de Jordaan. De tweede keer kwam Hij
tot ons toen Hij door Zijn Vader in de hemel uit de dood werd opgewekt. Jezus was niet alleen drie dagen en
drie nachten dood. Hij was al die tijd uit het zicht terwijl het leven elders schijnbaar gewoon doorging. In
Psalm 2:7 lezen we hoe Hij uit de buik van Maria van Nazareth werd gewekt maar misschien ook hoe Hij
later uit Zijn graf werd opgewekt. In de Eindtijd komt Jezus ook tweemaal terug: eerst voor de ecclesia en
later voor Israël. Volgens 1 Petrus 3:19-20 was Jezus na Zijn opstanding afgedaald in de Tartarus. Over deze
Tartaros lezen we meer in Openbaring 9. Aan de gevallen engelen die hierin gevangen zitten, verkondigde
Hij  zijn  ‘overwinning’ (Haring in  Van Waarde,  z.d.-a).  In  Odyssee 11 trok Odysseus per  schip naar  de
onderwereld om er de overleden profeet Teiresias te raadplegen. Hier werd een gnostische sheol gepreekt
terwijl Teiresias een titaan was. Het leek er eerder op dat Odysseus in de Tartarus afdaalde. In  1 Petrus 3
lezen we niets over schepen. Ook Socrates daalde in de Grot van Plato af (Rep. 516e; 519d5, Nightingale in
Louden, 2011, p. 212). Deze Grot was de onderwereld waarin Odysseus afdaalde en de Tartaros waarin Jezus
afdaalde. Het is wel opmerkelijk dat Jezus zo kort nadat Hij in de sheol was geweest, in de Tartarus afdaalde.
Een mens overleeft een dergelijke afdaling niet maar de opgestane Jezus wel. Theologisch gezien zaten de
rovers van Plato’s Grot in deze Tartarus, onder wie Odysseus. 

Tweede helft laatste jaarweek

Na Zijn opstanding begon de tweede helft van de laatste jaarweek die in  Daniël 9:24-25 door Cyrus was
afgekondigd. We komen nog wat absurde taferelen tegen. In  Johannes 20:19 stond Jezus zomaar in een
ruimte. Zijn nieuwe lichaam had de macht over de materie. Jezus stond opeens op het strand vissen te bakken
(Johannes 21:4, 9-11). Van een Zoon van God die uit  de dood was opgestaan zouden we andere dingen
verwachten. Ik persoonlijk zie Hem met een gigantisch ruimteschip naar de aarde komen waar Hij even orde
op zaken stelde. Maar niets van dit alles. Hij stond op het strand visjes te bakken. En hoezo at de Zoon van
God  vis?  Wat  moest  Hij  in  een  verheerlijkt  lichaam  met  een  aardse  vis?  Relevant  is  het  dat  met  de
opstanding van Jezus ook het Lichaam van Christus gevormd werd (Romeinen 6:5-6; Kolossenzen 3:1-3). Dit
Lichaam van Christus zijn de gelovigen in Christus. Deze kliek is niet dezelfde als het christendom. Het
christendom bestaat uit traditie christenen. Als ze in Pakistan geboren waren dan waren ze moslims geweest.
Het Lichaam van Christus wordt ook de ecclesia of gemeente genoemd om het woord “kerk” te vermijden.
Het Lichaam van Christus is wereldwijd een beperkte groep die op een Paulinische manier Christus navolgt.
Niet door het doen van goede werken maar door net als Noach, Abraham en de hoer Rachab, puur vanuit het
geloof te leven. Noach hielp geen oude dametjes met oversteken. Hij streed ook niet tegen porno. Hij deed
iets wat onwerkelijk was in de ogen van zijn generatie: hij bouwde een Ark. Dit was wat er met leven vanuit
geloof bedoeld werd. Als we het over de opgestane Christus hebben, dan gaat het altijd over Jezus EN de
ecclesia. Jezus is namelijk het hoofd van de Christus en de ecclesia is het lichaam. Na zijn dood was Jezus
nog enige tijd op aarde. Waarna hij vanaf de Olijfberg naar de hemel opsteeg. Jezus die eerst tot in het graf
vernederd was, werd nu tot in de hemel verhoogd. Deze locatie op de Olijfberg lag op een sabbatsreis van
Jeruzalem (Handelingen 1:12 in Piet, 2016-i). Wat wij Hemelvaart noemen, was kort door de bocht hetzelfde
principe als de Apollo missie. De twaalf astronauten vlogen als apostelen de hemel in, naar de maan. Jezus
was de eerste astronaut. Alleen had Hij geen ruimtepak nodig. Daarom worden de lichamen van de gelovigen
vlak voor  de wegrukking ook getransformeerd.  Opdat  we net  als  Hij,  zonder  ruimtepak naar  de hemel
kunnen. Jezus ging een stap verder dan het heelal. Hij steeg op naar de derde Hemel van God. Wij kennen
alleen het heelal maar volgens de Bijbel is er nog een andere hemel waar de aarde een spiegel van is. De
eerste hemel is de atmosfeer. Dit is het domein van satan (Efeziërs 2:2). Het heelal is de tweede hemel. En de
derde hemel lijkt  op een andere  dimensie,  om het  woord “wormholes” te vermijden.  De  Nachtreis van
Mohammed was een imitatie van deze Hemelvaart. Andere apocriefe boeken waarin de hemelvaart een rol
speelde  zijn:  ‘1  Henoch,  ‘De  Apocalyps  van  Abraham’,  ‘De  Apocalyps  van  Petrus’,  ‘IV  Baruch’ etc.
(Charlesworth in McNeely, z.j., p. 2). Ik voeg hier 4 Ezra aan toe. In deze boeken ruiken we de gnostiek op
iedere bladzijde. Ook hebben ze een apocalyptisch aura over zich. De terugkeer van Jezus voor Israël is een
‘spiegelbeeld’ van zijn hemelvaart (Slagter, 2015, p. 112). Jezus zal zijn voeten dan op de Olijfberg zetten.
Dit is fase 2 van zijn terugkeer nadat Hij in fase 1 de ecclesia in de lucht tegemoet kwam. Het principe van
spiegelen kwamen we ook steeds bij Atlantis tegen. Extra leesvoer: Jack Miles: Jezus. 
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Handelingen

Vlak na de hemelvaart van de opgestane Jezus begon het boek Handelingen dat net als het Lucas evangelie
door Lucas geschreven was. Uitgeverij Everread heeft een bladwijzer met daarop de juiste volgorde van de
boeken gerangschikt. Zie hiervoor bijlage E. In Handelingen 1:9 zagen de discipelen hoe Jezus simpelweg
omhoog zweefde en achter de wolken verdween. In Handelingen 1:10-11 lezen we over twee mysterieuze in
het wit geklede mannen – engelen – die de toeschouwers weten te melden dat Jezus op dezelfde manier
terugkomt. Deze engelen noemen de discipelen “Galileeërs”. Engelen kennen dus de landstreken. De periode
vanaf de opstanding van Jezus tot aan de steniging van Stefanus was het tweede deel van de laatste jaarweek
die in Daniël 9:24-27 genoemd werd (Piet, 2016-c). Mogelijk kwam er nog een jubeljaar achteraan. Hierna
begon een hele nieuwe fase met de bediening van Paulus. Een goed boek over deze materie is  Het Boek
Handelingen:  Van  Jeruzalem  naar  Rome van  Hoite  Slagter  (Everread,  Wijk  bij  Duurstede,  2015).
Handelingen is  een  vervolg  op  het  Lucas  evangelie  dat  het  eerste  verslag  was  (Handelingen 1:1).  De
doelgroep van Handelingen was ene Theofilis. Lucas was een arts (Kolossenzen 4:14). Waarschijnlijk was hij
een scheepsarts. Hij deed uitvoerig onderzoek naar de maagdelijke geboorte en opstanding van Jezus. Dit
zegt  genoeg  over  zijn  werkwijze.  Hij  ging  niet  over  één  nacht  ijs.  Ook  Paulus  was  een  intellectueel
(Handelingen 26:24). Handelingen is een overgangsboek. God zocht intellectuelen en wetenschappers uit om
het evangelie naar de heidenen te brengen. Maar Handelingen begon met de bediening van Petrus. Dit is het
mooie van het boek  Handelingen.  We zien het zwaartepunt van Petrus naar Paulus verschuiven. En van
Jeruzalem naar Antiochië (Antakya, Turkije). De aftrap van Handelingen begon misschien niet toevallig, met
een oude bekende: de moeder van Jezus (Handelingen 1:14). Zij was er nog steeds. Het aura van de blozende
koningin die mannenharten sneller deed kloppen was ingewisseld voor een realistischer tafereel. Ze was met
een stel mannen in een bovenvertrek in Jeruzalem. De engel Gabriël, de herders onder de sterrenhemel, de
magiërs uit het oosten, de kribbe in de mysterieuze stal en het water dat op de bruiloft in wijn veranderde,
waren alle net als de Tuin van Eden opeens verdwenen. Maria deed wat wij allemaal wel eens doen: ze was
de trap op gegaan om een bijeenkomst bij te wonen in een bovenvertrek. Het was een nieuwe episode in haar
leven waarin ze het vervolg van de opstanding van Jezus onder ogen zag. Ze was nog fit genoeg om een trap
te beklimmen. Misschien waren er in andere bovenverdiepingen in Jeruzalem andere bijeenkomsten gaande
om  het  totaalbeeld  van  die  tijd  realistischer  te  krijgen.  Dit  bovenvertrek  was  de  tegenhanger  van  de
schimmige Grot van Plato en de grot waarin Jezus had gelegen. De opgestane Jezus kon vanuit de hemel zijn
moeder zien. Andersom vroeg Maria zich steeds af waar Jezus was?

Pinksteren

In Handelingen 2 was het Pinksteren ofwel het Wekenfeest. Pinksteren is een ingewikkeld verhaal. Het is de
dag van de tarweoogst waarbij een bundel tarwe aan God geofferd werd, de eerstelingengarve. Pinksteren
was altijd een dag na de sabbat en vijftig dagen na een vergelijkbaar feest dat de Dag van de Gerstoogst
heette en ook daags na de sabbat plaatsvond. Op deze dag werd een bundel gerst aan God geofferd, de
eerstelingsgarve. Er is ook een grammaticaal verschil. Eerstelingsgarve (gerstoogst) is enkelvoudig terwijl
eerstelingengarve  (tarweoogst)  meervoudig  is  geschreven.  De  eerstelingsgarve  duidde  op  de  opgestane
christus terwijl de eerstelingengarve op het startsein voor de vorming van het Lichaam van Christus duidde.
De eerstelingengarve (tarwe) was dus vijftig dagen verwijderd van de eerstelingsgarve (gerst). Pinksteren
kwam overeen met de tarwe dimensie van dit traject ofwel de eerstelingengarve (mv). Dit is materie waar je
echt een paar dagen op moet gaan zitten puzzelen. Pinksteren is het centrale feest tussen de eerste en de
tweede komst van Christus en tevens de aftrap voor het vormen van de ecclesia alias het Lichaam van
Christus. De verzameling van de ecclesia in  Handelingen 2:1 was een vervulling van  Leviticus 23:21. In
Romeinen 15:13 lezen we over de vreugde en vrede die deze uitstorting van de geest bij de gelovigen tot
stand brengt. Direct na de opstanding hadden de discipelen de heilige geest al ontvangen. Met Pinksteren
werd deze heilige geest nog eens op hen uitgestort. Minder bekend is dat de Israëlieten hun eerste Pinksteren
al vijftienhonderd jaar eerder beleefden bij de berg Horeb (Piet, 2008). De top van deze berg was de Sinaï
(Matheny, 2011-a, p. 347). De Pinkstertoespraak van Petrus in Handelingen 2 kreeg vijfentwintig jaar later
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een vervolg met de Pinkstertoespraak van Paulus in  Handelingen 22 (Piet, 2018-g). In  Handelingen 2:16
noemde Petrus de voorzegging in  Joël 2:28. Voor de lezer is dit wel een tikje verwarrend.  Joël 2:28 ging
immers over een volgende gebeurtenis die in de Eindtijd plaatsvindt, na de nationale bekering van Israël tot
Jezus. De passages in Jesaja 44:1-5; 59:20-21, Ezechiël 36:24-38 verwijzen ook naar de gebeurtenis die in
Joël 2:28 genoemd werd. Terwijl  Romeinen 11 weer naar  Jesaja 59:20-21 verwees. De nationale bekering
van Israël  aan  het  einde van de Eindtijd  is  een  vervulling  van  Handelingen 2:36 waarin  Jezus “Heer”
genoemd werd. Er zit ook nog een New Age tik in de plaat. We gaan naar het tijdperk van Waterman, “The
Age of Aquarius”. Aan de hemel wordt Waterman afgebeeld als een kerel die met een kruik water uitstort.
Dit water is dan een symbool van de heilige geest. Pinksteren heet in het Engels Pentacost. De combinatie
van vijf tweelingenkoningen en tien koningen van Atlantis zorgt ook voor het getal vijftig. Het is een beetje
gekunsteld, dat geef ik toe. De tien koningen van Atlantis konden een stille hint zijn naar de periode tussen
de eerste en tweede komst van Jezus. De eerstelingsgarve werd ook “omer” genoemd. We merkten al op dat
dit woord als de naam Homeros klonk.

Kajafas

In Handelingen 3 was er de zoveelste bedelaar die vanaf zijn geboorte bij de Prachtige Poort van Jeruzalem
zat. Zijn dagtaak bestond uit bedelen. Hoevaak horen we in onze tijd tegen deze mensen zeggen: “kijk wat je
nog wel kunt doen in plaats van niet. Ga niet bij de pakken neer zitten en probeer positief te denken. Als je
om geld kunt bedelen, dan kun je ook wel blikjes rechtop zetten op de lopende band.” Uiteraard met behoud
van de uitkering. Maar de discipelen van Jezus waren uit  een ander een hout gesneden. Ze gingen geen
discussie aan met deze man over waarom hij niet wilde werken. Hij was weliswaar invalide maar hij kon in
neo-liberale  termen  gesproken  toch  wel  een  WC borstel  vasthouden  en  WC's  schoonmaken.  Petrus  en
Johannes genazen hem. De man sprong op en begon de Polka te dansen. De omstanders kwamen hierdoor tot
geloof in Jezus. Voor de Platonisch verliefden die nog bij de regel over Maria van Nazareth zijn blijven
steken heb ik slecht nieuws: een ander sujet was ook nog steeds in omloop. Kent u de grote boze wolf uit de
Donald Duck? In de Bijbel heette hij Kajafas. Hij was één van de rovers die uit Plato’s Grot ontsnapt was.
Hij was getrouwd met de dochter van een andere eikel  die Annas heette.  Kajafas en Annas leken echte
“gezinsmannetjes”. Deze meneer de hogepriester Kajafas had ervoor gezorgd dat Jezus gekruisigd werd. In
plaats van dat hij zich voorlopig gedeisd hield, stak hij zijn neus in allerlei nieuwe zaken die hem niet aan
stonden. In Handelingen 4:6 dook hij weer op. Hij had vernomen dat er een lamme man was genezen en dat
kon natuurlijk niet. Lamme mannen zijn niet voor niets lam. Ze horen lam te zijn en niet genezen te worden.
Gehandicapten horen gehandicapt te zijn want anders zijn ze nep-gehandicapt. En dat is fraude. En fraude is
strafbaar. Deze genezen man was dus strafbaar. Kajafas wilde waarschijnlijk nog iets maken van de laatste
dagen van zijn leven. Hij ging wat gehandicapten en bedelaars langs om ze een trap achterna te geven. Hij
doet me denken aan Farao die de Israëlieten onderdrukte. De geest van Kajafas waart nog steeds rond. In
onze tijd wordt er niet voor niets op de budgetten van gehandicapten en ouderen bezuinigd. De geest van
Kajafas is nog steeds actief. Yhwh was blijkbaar (nog) niet op het idee gekomen om deze ongelofelijke zak
stront ook maar eens in een ravijn te duwen. Blijkbaar was K's taak op aarde nog niet uitgespeeld. Het geeft
aan dat iedereen zijn of haar rol speelt in Gods mastergame. Zakken stront zijn door God aangesteld om
gehandicapten pootje te haken en hen daarna te beroven. Ik had op zijn minst een punaise op de stoel van
Kajafas gelegd. Hij wilde weten wie de dader van deze genezing was. Alsof hij niets beters te doen had. Hij
kwam erachter dat het Petrus was, uit die kliek van Jezus. Kajafas kende hem zelfs nog (Handelingen 4:13).
In dezelfde vers staat dat Petrus en Johannes ongeletterde mensen waren, simpel volk. En simpel volk hoorde
geen gehandicapten te genezen maar ja en amen te zeggen tegen de hogepriester. Kajafas was bovendien
verrast dat Petrus en Johannes zo ongedwongen over Jezus kletsten. Hij berispte hen en zei hen dat ze niet
meer  over  Jezus  mochten  kletsen.  Ook mochten  ze  geen gehandicapten  meer  genezen.  Petrus  stak zijn
middelvinger op tegen Kajafas en Johannes liet  een harde boer.  Toen dreigde Kajafas beiden met harde
straffen als ze weer over Jezus kletsten. Maar tegelijk was hij bang voor het volk dat op de hand van Petrus
en Johannes was.  Kajafas liet  hen weer gaan. Beiden gingen weer naar hun eigen leerlingen om hen te
vertellen wat er gebeurd was. Petrus en Johannes waren desalniettemin bang voor Kajafas. Ze gingen bidden
om de moed te krijgen om toch het evangelie te blijven verkondigen. We zien hier een typische menselijke
reactie op een dreigement van een autoriteit. Terecht waren Petrus en Johannes bang. Kajafas kon hen maken
en breken.  Dit was uiteraard de reden waarom hij  zo'n arrogante hork was. Want wie hield hem tegen?
Arrogantie en lafheid zijn twee handen op één buik. Arrogante mensen zijn arrogant omdat ze denken dat
toch niemand hen iets kan maken. Het antwoord van God kwam snel: het hele huis beefde (Handelingen
4:31). Eigenlijk was het een vreemde reactie van God. Als Hij een huis kon laten beven dan kon hij Kajafas
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toch ook wel in een ravijn laten kukelen? Maar blijkbaar speelde K. zijn eigen rol in Gods plan. Zonder
Kajafas hadden Petrus en Johannes niet gebeden en hadden wij 2000 jaar later niet over de reactie van Yhwh
gelezen. Zo is het ook weer. Let wel,  Handelingen was een nieuwe episode in God's plan. Maar de locatie
was nog steeds hetzelfde Jeruzalem als waar krap drie jaar eerder Jezus gekruisigd was. De moeder van
Jezus was blijkbaar in Jeruzalem blijven “hangen”. Het lijkt of we met Handelingen op een andere planeet
zijn terechtgekomen maar het is verre van dat.

In deze episode krijgen we contact met de tijd van vlak na de opstanding van Jezus. We zitten in de laatste
jaren van de zeventig jaarweken die met het decreet van Cyrus om de tempel te herbouwen, begonnen waren.
Deze hele periode duurde 500 jaar. Generaties hadden zich afgevraagd hoe het einde van die 500 jaar uit zou
zien.  Nou  zo  dus:  met  Petrus,  Johannes  en  Stefanus,  terwijl  Paulus  al  om de  hoek  kwam kijken.  De
opstanding van Jezus was inmiddels verleden tijd en hoorde in de geschiedenisboeken thuis. Kunt u het zich
voorstellen? Vanaf Adam was er  een messias beloofd en in  een later  stadium werd er  voorzegd dat  de
messias zou lijden. Deze voorzegging was eindelijk vervuld. Had de wereld eigenlijk wel door wat er precies
gebeurd was? Zelfs na de kruisiging en opstanding was er leven aan het einde van de tunnel. Toen Maria van
Nazareth de trap op ging leefde ze al in de tijd van na de voorzeggingen. Zo zal er spoedig een generatie zijn
voor wie de Eindtijd geen toekomst maar geschiedenis is. Petrus was aanvankelijk een eenvoudige visser
toen Jezus hem riep. We zien in Handelingen 4 dat het evangelie een stedelijke dimensie krijgt. We komen
Petrus immers in Jeruzalem tegen. Later zou hij naar Babylon gaan. De situatie na de opstanding van Jezus
was redelijk chaotisch. De kliek rond Petrus, Johannes en Jacobus moest oppassen voor de Romeinen maar
zeker ook voor de Hogepriesters.  Het is een wonder dat Kajafas, Petrus niet eerder opgemerkt had. Het
onvermijdelijke was nu dus gebeurd: het kwartje viel bij Kajafas. Hij had nu pas door dat er behalve Jezus
nog een paar praatjesmakers rondliepen die zijn machtspositie tartten. Petrus was na de opstanding van Jezus
enige tijd uit handen van Kajafas gebleven. Maar nu kwamen ze elkaar dan toch tegen. Atlas van Atlantis
was een echo van Kajafas.  Hij  was een ruziemaker en begon liever een oorlog tegen de regio rond de
Middellandse Zee dan dat hij zich inzette voor de armen en gehandicapten. In het ergste geval moesten deze
armen en gehandicapten ook nog opdraaien voor de kosten van zo'n oorlog. Jezus zei dat deze lieden op
graven (Sheol) leken (Mattheüs 23:27), zoals Atlantis een graf was. Hoe kon Atlantis zo ver weg liggen als
het zoveel Bijbelse symbolen had? En als Atlas dezelfde geest had als Kajafas.
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Stefanus

In Handelingen 6 komen we ook van die menselijke taferelen tegen. De Griekse gelovigen mopperden over
het feit dat de Griekse weduwen gediscrimineerd werden bij het verzorgen van de maaltijden. De Joodse
weduwen werden voorgetrokken. Dit soort taferelen zouden zich in onze tijd in verzorgingshuizen kunnen
afspelen. En deze alledaagse details staan in de Bijbel. Dit maakt de Bijbel tot zo'n bijzonder boek voor mij.
Wat een verschil met de magiërs uit het oosten en de herders onder de sterrenhemel die een magische aftrap
aan het evangelie gaven. De twaalf apostelen riepen alle leerlingen bij elkaar. De discussie was dat iemand
voor de maaltijden moest zorgen opdat de twaalf meer tijd over hadden voor evangelisatiewerk. Ze hadden
zelfs geen tijd om maaltijden te koken. Er werden zeven mensen aangewezen om de maaltijden te verzorgen.
Onder hen waren Stefanus en Filippus. Deze Stefanus was niet alleen een zelf benoemde kok maar hij deed
ook wonderen. Laten we heel goed naar zijn optreden kijken. Hij was door de harde kern rond Jezus zoals
Petrus, Jacobus en Johannes weggezet als een relatief onbeduidende schakel in het missiewerk voor Jezus.
Niettemin duurde het niet lang voordat hij opviel bij de schriftgeleerden zoals Kajafas. Stefanus was net als
Jezus en Petrus een bedreiging voor hun macht, ook al was hij een simpele kok. Dit was waarschijnlijk nog
het ergste van alles: dat zo’n simpel iemand een bedreiging voor de status van de Farizeeërs vormde. En
daarom moest Stefanus op de kop het ravijn in. Ze kochten een nietsnut om die een leugen over Stefanus zou
verspreiden.  Stefanus zou volgens  hen de tempel  hebben beledigd.  Hij  zou Jezus hebben geciteerd die
gezegd had dat Hij de tempel af zou breken. Ze sleepten Stefanus voor het Sanhedrin en brachten al deze
bezwaren tegen hem in. Maar het gezicht van Stefanus begon te stralen als dat van een engel (Handelingen
6:15). Vervolgens hield Stefanus een hele preek (Handelingen 7). Detail hierbij was dat in Handelingen 7:2,
Babylon voor het eerst Mesopotamië genoemd werd. Ook Petrus, Johannes en Jacobus zullen een moment
jaloers zijn geweest  op de plotselinge wending van de gebeurtenissen,  waardoor Stefanus opeens in het
middelpunt stond. Stefanus besloot zijn toespraak door te zeggen dat God niet langer in een tempel woonde
die door mensenhanden gemaakt was (Handelingen 7:49-50). Waarbij hij uit  Jesaja 66:1, 2 citeerde. In de
daarop volgende verzen zei hij dat de huidige priesters net zo koppig waren door Jezus af te wijzen als hun
voorgangers van destijds, toen Jezus nog leefde. De reactie van de priesters laat  zich raden. Ze werden
razend maar dat waren ze toch al. Maar Stefanus was vol van de heilige geest. Hij keek omhoog en zag de
hemel opengaan waarna hij Jezus zag (Handelingen 7:56). De priesters konden dit niet verdragen. Ze stopten
de vingers in hun oren en liepen schreeuwend op hem af. Toen sleepten ze hem de stad uit. Hoe ze dit deden
met de vingers in de oren, is niet duidelijk. Blijkbaar haalden ze de vingers even uit de oren om hem bij de
kraag te grijpen. Buiten de stad stenigden ze hem, blijkbaar nog steeds met de vingers uit de oren. De kerels
die dit deden, wierpen hun mantels af en legden ze bij een man neer die Saulus heette (Handelingen 7:58).
Het  was  deze  Saulus  die  we  vaker  gaan  tegenkomen  onder  de  naam Paulus.  Ziet  u  hoe  de  Bijbel  de
gebeurtenissen telkens precies timet (van timen). Handelingen 8:1 begint met de opmerking dat Saulus met
de  steniging  van  Stefanus  instemde.  Mogelijk  had  hij  de  revolte  tegen  Stefanus  zelfs  geleid?  Met  de
steniging van Stefanus, werd de periode van zeventig jaarweken in Daniël 9:24-27 eindelijk afgesloten. De
gemeente van de opgestane Christus viel nu uit elkaar en raakte verstrooid over Judea, Samaria en wellicht
de rest van de wereld.  

Saulus en Isis

Saulus was een type ISIS aanhanger dat over lijken ging. Hij sleurde gelovige mannen en vrouwen uit hun
huizen (Handelingen 8:3). Het gevolg was dat Judea geen gehoor gaf aan de verkondiging van het evangelie.
Hierna was Samaria aan de beurt. Filippus, één van de zeven mensen die de maaltijden zou verzorgen, kwam
naar Samaria waar hij wonderen verrichtte. En er was een tovenaar in de stad die Simon heette (Handelingen
8:9). Sinds de komst van Jezus was er een golf van paranormale uitingen geweest in het gebied van het
Romeinse Rijk. Deze Simon zag Filippus aan het werk en hij was erg onder de indruk van de wonderen die
zijn concurrent verrichtte. Hij was zo onder de indruk dat hij zelf ook begon te geloven. Intussen waren ook
Johannes en Petrus in Samaria gearriveerd. Simon begreep dat ze collega's van Filippus waren. Hij wilde van
hen de heilige geest kopen. Maar Petrus berispte hem en Simon vroeg hem om vergeving. De geest was niet
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te koop. Deze kreeg je gratis of je kreeg hem niet. Mogelijk trok deze Simon de Tovenaar naar Rome om er
een cult te beginnen (The Catholic Encyclopedia, Vol. 7 in Woodrow, 1981, p. 81-82). In dat geval was deze
cult het begin van het Pausdom. We lezen nergens in het Nieuwe Testament dat Petrus in Rome was. In
Romeinen 16 werd Petrus ook niet genoemd. Volgens de kerkvaders begon de gnostiek die het christendom
infiltreerde bij  deze Simon de tovenaar (Ferguson,  2003,  p.  307-308).  (* Over het  Pausdom is ook een
toespraak die de “Bishop Strossmayer Speech” heet.).

306



67

Baälbek en Palmyra

De bouwkunst in de tijd tussen Herodes de Grote en keizer Nero was groots. Jezus had in Marcus 11:23 al
een metafoor van een aannemer gebruikt om een geloof te duiden dat groot genoeg was om een berg te
verplaatsen. Doelde Hij op een bouwproject van Herodes Antipas om een berg te verplaatsen waarop een
paleis gebouwd werd? Ongeveer zoals Saddam Hoessein een heuvel in Babylon ophoogde om er zijn paleis
neer te zetten. Herodes’ bouwproject was het Herodion dat een tholus met een paleis erop was en dat hij
pakweg twaalf  a  dertien kilometer  ten zuiden van Jeruzalem bouwde.  Thans heet  deze locatie Jebel  el-
Fureidis. “Bergen verplaatsen” was in de tijd van Jezus een uitdrukking voor het oplossen van zeer moeilijke
problemen (Lightfoot in Farrar, 1874, p. 312, punt 3.). Een “berg verplaatser” in de zin van een probleem
oplosser  werd  een  ‘goker  harim’ genoemd (Lightfoot  in  Farrar,  1874,  p.  312,  punt  3).  Als  de  huidige
Klaagmuur in Jeruzalem inderdaad een restant van het Romeinse Fort Antonia is (Martin, 2000, p. 32, 33, 47,
49), dan snappen we tot welke bouwkundige staaltjes de Romeinen in staat waren. Er is nog iets anders. Ik
noem de religieuze bolwerken Baälbek en Palmyra welke beide in Syrië liggen. Palmyra was waarschijnlijk
Tadmor dat in 1 Koningen 9:18 genoemd werd. In de namen Tadmor en Palmyra herkennen we misschien de
naam van de stad Mari in Assyrië. Ook in vers 18 werd Baalath genoemd dat mogelijk Baälbek was. Beide
steden werden door koning Salomo herbouwd of uitgebouwd zoals we in 1 Koningen 9:18 en 2 Kronieken
8:6 lezen. Baalath werd al in  Jozua 19:44 genoemd. Salomo herbouwde deze stad dus. In  Amos 1:5 werd
Baalath het “Dal van Aven” – Bikat Awen – genoemd. Dit Bikat Awen is thans de Beka Vallei waar de
beroemde hasj vandaan komt. In Baälbek stond de Romeinse tempel van Jupiter. Jupiter was dezelfde afgod
als Zeus en Baäl Tzafon. Deze tempel was dus de Syrische variant van de sfinx in Gizeh. Onder de Romeinse
tempel  zijn  echter  kolossale  uitgehakte  stenen  gevonden.  Eén  ervan  kreeg  de  bijnaam  “Steen  van  de
Zwangere  Vrouw”  of  in  vakjargon  “Hajar  el  Hibla”.  Intussen  zijn  twee  nog  grotere  uitgehakte  stenen
gevonden. De meest vreemde speculaties over deze steen deden de ronde. Koning Salomo zou samen met
koning Hiram deze fundering gebouwd hebben. En anders hadden de nefilim of zelfs de aliens er iets mee te
maken. Wat koning Salomo betrof: de tempel die hij in Jeruzalem had gebouwd was grotendeels van hout.
Wat de kans verkleint dat hij de zware fundering van de tempel in Baalath gebouwd had. Waarom zou hij
trouwens zo’n kolossale tempel ver van Jeruzalem bouwen? We horen er verder niets meer over in de Bijbel.
In de antieke geschiedenis komen we deze tempel sowieso nergens tegen. De waarheid is vaak vreemder dan
de fantasie. Dit  zette mij aan het denken.  Dus wie bouwde het kolossale platform onder de tempel van
Jupiter?  Wie anders  dan eveneens de Romeinen.  Sterker  nog:  de kans is  groot  dat  deze tempel  en het
bijbehorende platform tijdens de periode van Jezus of Paulus gebouwd waren (Kropp & Lohmann in Adair,
2013, alinea 17). Waren de Romeinen tot zulke werken in staat? Ze hadden in elk geval hijskranen (Adair,
2013, alinea 24). En ze hadden kaapstanders waarmee ze verticaal massa konden tillen (Adair, 2013, alinea
25). Misschien werd de Hajar el Hibla eenvoudiger vervoerd. Als de steengroeve hoger dan de tempel lag
dan was het zaak om de kolos naar beneden te duwen (Adam in Adair, 2013, alinea 27). De zwaartekracht
deed dan al een deel van het werk. Verder werden er ‘rollers’ gebruikt om de steen te vervoeren (Adair,
2013). Op dezelfde manier was er een ‘600 ton steen voor de obelisk van Mussolini’ vervoerd door alleen
mankracht en dieren te gebruiken (Adam in Adair, 2013). Resteert de vraag waarom zo’n groot blok steen
voor een tempel gebruikt werd? Aaron Adair heeft ook hier een simpel antwoord op. Een dergelijk blok steen
was beter tegen erosie bestand en zou de tempel tegen van alles en nog wat beschermen (Adair, 2013). De
tempel van Jupiter in Baälbek was het Romeinse antwoord op de piramiden en de sfinx in Gizeh. 
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De merkwaardige Tussentijd

En toen…? Na de dood van Stefanus volgde er waarschijnlijk een jubeljaar om de 500 jaar vol te maken,
gerekend vanaf het decreet van Cyrus om de tempel te herbouwen (Daniël 9:24-27). En toen? Vanaf nu brak
er de merkwaardige tussentijd aan waarin we al tweeduizend jaar zitten. Deze merkwaardige tussentijd was
eerst niet aangekondigd in de Tenach. Paulus onthulde deze tussentijd pas in Efeziërs 3:9 aan ons. In deze
passage staat in de grondtekst het woord “aionen”. De klok voor Israël tikte niet langer door maar stond stil.
Deze tweeduizend jaar is Bijbels gezien lastig te verantwoorden en heeft met typologieën te maken. Volgens
Hosea 6:2 komt Jezus na twee dagen terug (Piet, 2016-f). In  2 Petrus 3:8 staat dat een dag voor God als
duizend jaar is en dat andersom duizend jaar voor God als een dag is. Zowel de dag als de duizend jaar
worden in deze vers twee keer genoemd. En twee maal duizend is tweeduizend (Piet, 2016-f). De afgelopen
tweeduizend jaar werkte God in het verborgene. Zijn belangrijkste taak was om het lichaam van Christus, de
ecclesia te scheppen. Veel mensen vragen zich af waarom God niet ingrijpt in het leed van de wereld? Dit
gaat hij wel doen maar op Zijn tijd en niet eerder. Want Hij werkt nogmaals, in het verborgene. Dan worden
in Jozua 3:4 de 2000 el genoemd. Dit was de afstand tussen de Ark van het Verbond en het volk dat bij het
oversteken van de rivier de Jordaan de Ark volgde (Piet,  2010-b). De Jordaan viel bij  deze gelegenheid
droog. Deze 2000 el is een type van de tijd tussen de opstanding van Jezus en Zijn terugkeer voor Israël. Let
wel: voor de gemeente komt Hij tenminste 3,5 jaar eerder terug, namelijk voordat de Verdrukking begint.
Met de vorming van de ecclesia kwam er een traditie bij die de Avondmaal viering genoemd werd. Tijdens
deze viering die merkwaardig genoeg meestal ‘s ochtends gevierd werd, werd wijn geschonken dat het bloed
van Christus symboliseerde (1 Korinthe 10:16). Een paar stukjes diepvriesbrood van de supermarkt moeten
vervolgens het lichaam van Christus voorstellen. Wat een aanfluiting, nietwaar… Deze wijnbeker kwamen
we steeds weer tegen. Socrates dronk van de gifbeker, Helena van Troje deed gif in de beker (Butler, 1900,
Odyssee 14)  en Babylon is  tenslotte  de gouden wijnbeker  die  in  de Eindtijd  de wereld dronken maakt
(Jeremia 51:7). 
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Petrus en Paulus
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Paulus

Na de steniging van Stefanus was er mogelijk een jubeljaar, waarna de bediening van Paulus begon. De
geijkte opvatting is dat hij onder de naam Saulus van Tarsus geboren werd en dat zijn naam na zijn bekering
later in Paulus veranderd werd. Het kan ook zijn dat Paulus zijn Romeinse en Saulus zijn Griekse naam was
(Handelingen 13:9 in Slagter, 2015, p. 57). Tarsus (en niet Tarsis) is een stad aan de zuidkust van Turkije.
Paulus  was  Joods  (2 Korinthe 11:22)  maar  ook Romeins  (Handelingen 22:25-29).  Van  beroep  was  hij
tentenmaker (Handelingen 18:3) en waarschijnlijk maakte hij ook mantels van geitenhaar. Paulus had veel
gemeen met Adolf Hitler. De laatste joeg als een bezetene op de Joden zoals Paulus op de eerste christenen
joeg. Hij sleurde christenen uit hun huizen (Handelingen 8:3). Dat Paulus bekeerd werd en zelfs de nieuwe
christenleider werd, geeft aan dat met Adolf Hitler in principe hetzelfde had kunnen gebeuren. Als God dit
gewild had dan was Adolf Hitler in een handomdraai de beschermheer van de Joden geworden. Maar God
deed dit niet. Wat aangeeft dat Hitler net als Farao, Achitofel en Kajafas een eigen rol in Gods plan vervulde.
Paulus  was  een  fanatiekeling  maar  ook  een  intellectueel  (Handelingen 26:24).  Hij  had  bij  Gamaliël
gestudeerd (Handelingen 22:3). De studiekring van deze Gamaliël bestond uit een zeer selectief gezelschap.
Niemand kan dus beweren dat Paulus een oermens was die fabeltjes in de Bijbel plakte. Gamaliël was net
zo’n Joodse leermeester als Nicodemus. In Handelingen 5:34 was Gamaliël al bekend onder de Joden. Dit
was  twee  jaar  na  de  opstanding  van  Jezus  in  Johannes 19:39.  Paulus  sprak  Grieks  en  Hebreeuws
(Handelingen 21:40; 21:37; 22:2 in Slagter, 2015, p. 50). Hij was een Romeins staatsburger en sprak dus
Latijn (Handelingen 16:38; 22:25-29 in Slagter, 2015, p. 50). Zijn geboortestad, Tarsus was het intellectuele
epicentrum van zijn tijd. Er was een universiteit waar vooral de filosofie van de Stoa wortel had geschoten
(Wallace, 2002, par. His Birthplace, alinea 6). We komen nu op glad ijs terecht. De stichter van deze Stoa
was ene Zeno van Citium (Zeno of Citium: Hellenistic Philosopher, 2017). En om drie S-bochten aan elkaar
te rijgen, merk ik op dat Scientology (u weet wel) ook een hemelse leider kent die Xenu heet (Heldal-Lund,
z.j.). Ik vermoed dat de Stoa de voorloper van Scientology was. Volgens de historicus Howard Clarke Kee
had Paulus redelijke kennis van de Stoa en zijn er sporen van deze leer in zijn brieven terug te vinden (Kee in
Wallace, 2002, par. His Birthplace). Dankzij zijn kennis van de Stoa leer, had hij sneller toegang tot de
leefwereld van de heidenen (Kee & Young in Wallace, 2002, par. His Birthplace, alinea 7). Laatste vraag:
kenden Paulus en Maria van Nazareth elkaar? Vast en zeker hadden ze tenminste van elkaar gehoord. Paulus
was bij de steniging van Stefanus betrokken geweest. Maria was scherp genoeg om te snappen wie Paulus
was. Andersom zal Paulus zich verdiept hebben in de kliek rond Jezus. Het is een wonder dat Paulus de
moeder van Jezus niet in de gevangenis gooide of haar stenigde.

Tarsus

Tarsus zullen we niet verwarren met Tarsis. Tarsus ligt links van Adana en ook niet ver van Antakya dat
vroeger  Antiochië  heette.  Paulus’  nieuwe  hoofdkwartier  in  Antiochië  was  dus  niet  ver  van  zijn
geboorteplaats. In Tarsus hadden ook Cleopatra 7 en Marcus Antonius elkaar ooit ontmoet (Van den Berg,
z.j.-c). Vandaar dat er in Tarsus ook een Cleopatra Poort is. Het kan niet anders of Paulus had van haar
gehoord. De stad zou volgens Stanley B. Marrow naar een lokale afgod zijn genoemd die ‘Tarkus’ heette
(Marrow, 1986, p. 9). Maar ik kon nergens een goede bron hierover vinden. Op dezelfde pagina wordt Tarsus
ook met de Stoa, ‘Gorgon’ en ‘Pegasus’ in verband gebracht (Marrow, 1986, p. 9). En er was een Hittitische
afgod die ‘Tarku’ heette. De Griekse naam voor ‘Tarku’ was die van de afgod Teucros (Cook, 1940, Vol. 3, p.
651). Teucros was uiteraard de zoveelste Titaan. De naam Tarku lijkt op die van Thor en de Finse stad Turku.
Het kan erop duiden dat  de Filistijnen van Kreta,  samen met de Hettieten naar Scandinavië voeren.  En
vandaar misschien dat het Scandinavische Asgard zoveel op Troje en Atlantis lijkt? Nu weten we ook waar
de naam Turkije vandaan komt. Tarku alias Teucros was een ‘zoon van Telamon’ (Cook, 1940, Vol. 3, p.
650). In de naam Telamnon herkennen we de letters “Tla” van Atlas. Telamones zijn pilaren en worden ook
Atlantes genoemd (De Vree,  z.j.).  Deze pilaren stelden mannen voor die voorovergebogen zaten en een
gewelf op hun schouders droegen (De Vree, z.j.). Ik noem natuurlijk Atlas en de beide Zuilen van Hercules.
Tarkus is maar één letter verwijderd van “Tal”-kus. Er was ook nog een koning Tirhaka van Kus (Ethiopië?)
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die in  2 Koningen 19:9 genoemd werd.  Hij  hielp Tyrus tegen een aanval  van koning Esar Haddon van
Assyrië (Saggs, 1966, p. 127).

Bekering

Paulus werd onderweg naar Damascus bekeerd. In Handelingen 9:3-4 sprak de opgestane Jezus tegen Paulus
en Hij vroeg Paulus waarom hij Hem vervolgde? Dit was het kantelpunt voor Paulus. De grootste christen
vervolger aller tijden zou vanaf nu het evangelie naar de natiën brengen. Het hele voortraject van Paulus was
niets minder dan een voorbereiding voor zijn latere bediening geweest. God wil ermee zeggen: iedereen kan
bekeerd worden. En iedereen zal ooit ook bekeerd worden (Filippenzen 2:10). Nadat hij in de synagoge van
Damascus over zijn bekering had verteld, ging hij de woestijn in. Een deel van wat er in  Handelingen 9
gebeurde staat in Galaten 1:17-18, 4:25 beschreven. Paulus ging expres niet direct door naar Jeruzalem. Hij
wilde niet de indruk wekken dat zijn bekering met de andere apostelen te maken had. In plaats hiervan had
hij met de opgestane Jezus Christus kennis gemaakt die een hele nieuwe opdracht voor hem had. In Galaten
1:18 staat dat hij pas na drie jaar naar Jeruzalem trok om er aan de twaalf apostelen over zijn bekering te
vertellen. Tussendoor had hij nog een avontuur in Damascus waar hij net als ooit de hoer Rachab verstopt in
een mand over de stadsmuur gelaten werd om aan de Joden en autoriteiten te ontsnappen (Handelingen 9:25,
2 Korinthe 11:33). De Joden wilden hem gevangen nemen en doden omdat hij het evangelie aan de heidenen
verkondigde. Het probleem was dat hij in Jeruzalem ook nog steeds gevreesd werd. Het was een nieuweling
die van Cyprus kwam en Jozef heette (bijnaam Barnabas), die hem bij de twaalf introduceerde (Handelingen
9:27). Saulus zou in de eerste instantie alleen Petrus (Kefas) en de broer van Jezus, die Jacobus heette,
ontmoeten (Galaten 1:18-19). Hij bleef vijftien dagen bij hen (Galaten 1:18). Ook discussieerde hij met de
joden  die  er  een  Griekse  levensstijl  op  nahielden.  Ze  werden  Hellenisten  genoemd,  wat  een  soort
scheldwoord  was.  Met  hen  kreeg  hij  ruzie  en  het  gevolg  was  dat  ze  hem  probeerden  te  vermoorden
(Handelingen 9:29). Jawel, religie en geweld gingen en gaan hand in hand. Saulus vluchtte naar Caesarea
waar krap 2000 jaar later … Mick Jagger… op het strand rond zou wandelen. Hierna trok Paulus verder naar
zijn geboortestad Tarsus waar hij de veiligheid opzocht (Handelingen 9:30). In de eerste instantie ging hij in
de omgeving het  evangelie  preken.  Hij  stichtte  er  nieuwe gemeenschappen (geen kerken)  (Handelingen
15:41) en werd nu zelf vervolgd. Hoogtepunt van zijn bediening was dat hij een visioen kreeg waarin hij in
de tijd en ruimte naar het Hemelse Jeruzalem verplaatst werd. Hij zag er dingen die geen mens had gezien en
die hij niet onder woorden kon brengen (2 Korinthe 12:1-4).

Genade

Paulus preekte van meet af aan een nieuw evangelie dat op genade gebaseerd was en niet op de wet. Hij
preekte over de opgestane christus in plaats van over rechtvaardiging door de wet. Paulus’ evangelie werd
daarom ook het evangelie van de onbesnedenen genoemd tegenover het evangelie van de besnijdenis dat tot
dusver aan de Joden gepreekt was. De heidenen konden voortaan gered worden door in de opstanding van
Jezus te geloven. Hun redding geschiedde buiten Israël om. Ze hoefden zich niet te laten besnijden. Alleen
deze genadeleer doorbreekt het nationalisme dat sinds het incident met de Migdol in Babylon een nieuwe
natuurwet is die de mensheid begeleidt. Onnodig om te zeggen dat de Joden pisnijdig waren op Paulus die
het evangelie zomaar buiten hun om naar de heidenen bracht. Sommige gelovigen claimen dat Paulus pas in
Handelingen 28 het evangelie naar de natiën bracht. Dit betekent dan dat de eerdere brieven van Paulus
inclusief de passages over de wegrukking niet voor de natiën van toepassing zijn. In  Handelingen 13:46
lezen we voor het eerst dat Paulus naar de natiën ging. Het kan zelfs zijn dat toen Jezus gekruisigd was en
het gordijn van de Tempel scheurde, de missie voor Israël ten einde was.  Handelingen 28 is hooguit een
bevestiging van het feit dat het evangelie van genade buiten Israël om naar de natiën was gegaan. 
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Petrus in Joppe

De geschiedenis zappt over naar Petrus. In Handelingen 9:36 zijn we in Joppe (Yafo-Tel-Aviv) vanwaar ooit
de  profeet  Jona  naar  Tarsis  probeerde  te  vluchten.  En  waar  ik  me  begin  april  2016  met  zonnebrand
insmeerde.

Tabitha

In Joppe was een vrouw die Tabitha heette. In het Grieks luidde haar naam Dorcas. Ze was vol van goede
werken. Wat waren die goede werken? Trok ze ten strijde tegen abortus, porno en prostitutie? Ik lees het
nergens. Wat ze wel deed was aalmoezen geven aan de armen. Of dit alleen de arme gelovigen waren of alle
armen die ze maar kon helpen, staat er niet bij. In elk geval hielp ze de armen. Petrus was in de stad Lydda,
die in de buurt lag. Thans is dit Lod waar ook de luchthaven Ben Gurion ligt. Ook hier smeerde ik me in met
zonnebrand. Tabitha werd ziek en stierf. De mensen in haar omgeving hadden gehoord dat Petrus in Lydda
was, waar hij bovendien een wonder had verricht. Zonder email of mobiele telefoon verliep de communicatie
blijkbaar snel genoeg om zijn missiewerk op de voet te volgen. Hij werd naar Joppe gehaald. Tabitha lag
opgebaard in het bovenvertrek. De arme vrouwen lieten huilend de kleren aan Petrus zien die Tabitha voor
hen gemaakt had. Het is erg ontroerend wat we hier lezen. Petrus stuurde hen naar buiten en begon te bidden.
Toen zei hij: Tabitha sta op. Dit deed ze. In Handelingen 9:40 lezen we dat ze haar ogen open deed. Ze zag
Petrus. Deze pakte haar hand en hielp haar overeind. Vervolgens werd ze voorgesteld aan de arme vrouwen
die nog huilend naar de kleren keken die ze van Tabitha hadden gekregen. Kunt u zich voorstellen wat voor
rare toestand dit was? Ik was erbij toen mijn eigen moeder stierf. Stel je voor dat ze een dag later gewoon
weer voor de voordeur stond. En dit was precies wat er gebeurde. De wonderen werden bekend en veel
mensen kwamen tot geloof in Jezus. Petrus bleef nog even in Joppe en logeerde bij  ene Simon die een
leerlooier  was  (Handelingen 9:43).  We  lezen  verder  niets  over  bijna-doodervaringen.  Ook  dit  geeft  te
denken. Opmerkelijk ook dat Petrus de andere vrouwen naar buiten stuurde. Nog mooier was het geweest als
hij Dorcas voor hun ogen uit de dood had opgewekt. God besliste echter anders.

Cornelius

In  Handelingen 10 keren we terug naar de havenstad Caesarea. In  Handelingen 10:1 lezen we over een
Romeinse legeraanvoerder die Cornelius heette. In de meeste Bijbelversies staat dat hij een hoofdman over
een Italiaans legioen was. Italië werd zomaar in Gods boek genoemd. Maar ja, Tarsis was ook al in Gods
boek genoemd. We komen steeds meer op bekend terrein terecht. Wat was er trouwens zo bijzonder aan
Cornelius, behalve dat hij Italiaans was? Nou hij was Godvrezend en gaf aalmoezen aan de armen. Cornelius
ging  niet  tekeer  tegen  abortus,  porno  of  prostitutie.  Hij  vocht  niet  voor  gezinswaarden.  Maar  hij  gaf
aalmoezen aan de armen. In het visioen kreeg hij de opdracht om Simon Petrus te halen die in Joppe was.  

Dakterras

In  Handelingen 10:9 komen we bij Petrus. Hij was op het dak van het huis aan het bidden tot hij honger
kreeg. Blijkbaar hoorde Yhwh vanuit de hemel de maag van Petrus borrelen want Hij gooide de hemel een
stuk open en liet  een tafellaken naar beneden zaken.  Op dit  laken lagen verschillende dieren en vogels,
inclusief reptielen. Een “stem uit de hemel” zei dat Petrus de dieren op zou eten (Handelingen 10:13). Maar
Petrus weigerde onreine dieren zoals de reptielen te eten. Maar de “stem uit de hemel” herhaalde de opdracht
in  Handelingen 10:15.  Voor  Petrus  werd  het  nu  duidelijk  dat  er  iets  veranderd  was  in  het  evangelie.
Trouwens ook vegetariërs zouden zich achter hun oren krabben. De reptielen die op het tafellaken lagen,
kwamen filosofisch gezien van Atlantis en waren nazaten van Poseidon. In de tijd van Ezechiël was de
tempel in Jeruzalem ermee ontsierd (Ezechiël 8:10). Ze waren niet voor niets onrein maar voor God waren ze
nu rein. Petrus mocht ze zelfs eten. Poseidon smaakte blijkbaar lekker. Tegelijk stonden de afgevaardigde
mannen van Cornelius bij hem voor de deur. Petrus had niet veel tijd om over deze nieuwe situatie na te
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denken. En hij hoorde de deurbel niet. Nu was het dezelfde mysterieuze stem die tegen hem zei dat er drie
mannen beneden voor de deur stonden (Handelingen 10:19). Dat een stem uit de hemel zich met futiele
zaken bezighoudt als met drie kerels die aan de voordeur staan, is een detail dat ik hier wil benadrukken. God
weet het wanneer er iemand aan uw voordeur staat, ook al is het de kat die naar binnen wil. Petrus ging naar
beneden en zag de kerels staan. Hij ging met hen mee naar Cornelius. Die had intussen zijn familie en
vrienden  uitgenodigd  (Handelingen 10:24).  Dit  is  een  merkwaardig  detail  want  deze  mensen  snapten
misschien helemaal niet waar Cornelius zo vol van was. Misschien snapten ze überhaupt niet wat er gaande
was en wie Petrus precies was? Toen Petrus bij hem aankwam, viel Cornelius op zijn knieën. Maar Petrus
berispte hem en zei hem dat hijzelf ook maar een mens was. Tot nog toe mochten joden niet bij heidenen
over de vloer komen. Maar Petrus had sinds een dag door dat “onrein” voor God “rein” kon betekenen. Het
visioen in Handelingen 10:13 had hem erop voorbereid om het huis van een heiden binnen te mogen gaan en
om later het getuigenis van Paulus te aanvaarden. Toen Petrus binnen was, sprak hij over Jezus en terwijl hij
sprak, kwam de heilige geest over allen die in het vertrek waren. Ze begonnen in vreemde talen God te eren
(Handelingen 10:44).  Op  dit  moment  waren  ze  nog  niet  gedoopt  of  zelfs  besneden.  Nu  zouden  de
aanwezigen ook gedoopt worden. Hoe, staat er niet bij. Misschien was er water in de buurt, zoals bij de
eunuch? Het feit dat dit niet vermeld wordt, spreekt boekdelen. De betekenis van de waterdoop zou steeds
minder worden. Maar Petrus was behoorlijk van zijn stuk vanwege het feit dat de geest over heidenen kwam
(Handelingen 10:44 in Evely, 2003, p. 78). Dit was nieuw in de geschiedenis van de Bijbel. Wat er volgde
was een geforceerde situatie tussen joden en heidenen. Petrus was weliswaar zeker van zijn zaak dat hij nu
ook met heidenen mocht omgaan. Maar de sociale druk vanuit de joodse gemeenschap om dit niet te doen
was groot. In Handelingen 11 keerde Petrus naar Jeruzalem terug. De andere leerlingen hadden gehoord wat
Petrus in het huis van de Romein Cornelius gedaan had. Zonder email, sms of mobiele telefoon wisten ze
alles al. In Handelingen 11:26 lezen we over de eerste christenen in Antiochië. In Handelingen 11:27 lezen
we over profeten die vanuit Jeruzalem naar Antiochië trokken. Eén van hen was Agabus. Hij voorspelde een
grote  hongersnood  die  over  het  land  zou  komen.  In  vers  28  lezen  we  dat  deze  onder  keizer  Claudius
plaatsvond.  Het  Romeinse  Rijk  uit  onze  geschiedenisboeken  werd  geconfronteerd  met  een  Goddelijk
ingrijpen door dezelfde God die we vanaf Genesis 1 tegenkwamen. In Handelingen 11:29-30 lezen we dat de
kliek rond Paulus welvarend was en geld naar de broeders in Jeruzalem stuurde. Het is me niet duidelijk of
Paulus en Barnabas zelf ook naar Jeruzalem trokken of dat ze een delegatie stuurden. Paulus werd hier nog
Saulus genoemd.
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Judas

Judas was een broer van Jacobus en dus een halfbroer van Jezus, wiens Vader immers God was. We zullen
hem niet verwarren met Judas Iskariot die Jezus aan de hogepriesters overleverde. De brief van deze Judas
staat ook in het Nieuwe Testament en is tussen Handelingen 12:23 en 12:24 in Koiné Grieks geschreven. In
Judas 6 en 7 lezen we over de “Afgrond” waarin de “afvallige engelen” uit  Genesis 6 werden opgesloten!
Aha, kwamen we deze afgrond ook al tegen in Genesis 7:11 en 8:2? Want... we hebben de Nefilim gehad. Zij
waren door de Zondvloed weggevaagd, hoewel ze na de vloed weer opdoken. Maar wat gebeurde er met de
Zonen van God in Genesis 6? We lezen in Judas 6 dat zij dus in een gevangenis werden geworpen die de
afgrond heette. Ze zijn daar in afwachting van hun oordeel. In  Openbaring 9:11 lezen we ook over deze
Afgrond. Deze Afgrond had zelfs een koning die Abaddon heette. Hij was de hemelse prins van Perzië die in
Daniël 10:13 genoemd werd. Er komt rook uit deze waterput (Openbaring 9:2). Dit is niet zo vreemd als
water met lava in contact komt. Er komen sprinkhanen uit die ook weer op schorpioenen lijken (Openbaring
9:3). In vers 7 lijken ze op paarden maar met mensengezichten, net als in Joël 2:2-9. Het zijn creepy wezens,
nietwaar? Op dit moment wil ik er alleen bij stil staan dat er diep onder onze voeten zoiets als een Afgrond
vol met enge wezens is. Dan kunt u beter in de bioscoop zitten en naar een film van Sissi kijken, nietwaar?
Sissi die door Franz Josef van Habsburg getroost moet worden omdat de bloemetjes op het balkon verwelkt
zijn. Dat is in elk geval minder erg dan die griezels die binnenkort los gelaten worden. Ik heb de jaren 80 nog
meegemaakt. De leuze was: “geen kruisraket in mijn achtertuin!” Wel in de voortuin? Vroeg ik me weleens
af. Maar wacht maar tot straks die griezels uit de Afgrond bij u aanbellen. Dan wilde u niets lever dan een
kruisraket in uw achtertuin hebben. Deze griezels die in de Afgrond kamperen, lijken heel erg op de Titanen
die in de Griekse Tartarus op kookcursus waren (Ilias 14.274, 15.225 in Bremmer, 2008, p. 79). Dit hele
scenario lijkt bovendien op het script van de film War of the Worlds uit 2005 van Steven Spielberg (War of
the Worlds,  2005).  In  deze  film kwamen ook lugubere  machines  uit  de  grond die  het  op de  mensheid
voorzien hadden. De Titanen uit de mythe werden echter te snel met de Nefilim in Genesis 6 vergeleken. In
feite waren ze de vaders van deze Nefilim en dus gevallen engelen.

Tienduizenden heiligen

In  Judas 14 staat iets over de Heer die met tienduizenden heiligen komt.  Deze vers lijkt  op de vers in
Deuteronomium 33:2. In het apocriefe Boek van Henoch staat een vergelijkbare vers in 1:9 (Charles, 1917).
Er hangt dus een apocalyptisch aura over de brief van Judas. En niet alleen een apocalyptisch maar ook een
Atlantis  aura.  De  tienduizenden  heiligen  lijken  op  de  legers  van  Atlantis.  Deze  verzen  resoneren  met
Mattheüs 26:53 waarin Jezus in de Tuin van Gethsemané zei dat Hij zonder moeite twaalf legioenen engelen
om hulp kon vragen.

314



72

Hongersnood

In Antiochië  aan de Orontes (Antakya)  bouwden Saulus en Barnabas de prille gemeente verder  uit.  De
gemeenteleden werden in Handelingen 11:26 voor het eerst christenen genoemd. Antiochië was ‘het Parijs’
van de ‘Oude Wereld’ (Sauer, 1940, p. 205). De naam betekent zoiets als ‘IN PLAATS VAN’ en ‘IN ERE
HOUDEN’ (Zender, 2012, p. 65). De stad kwam in de plaats van het oude hoofdkwartier, dat Jeruzalem was.
Ook lag aan de rivier de Orontes de berg Zafon. God wist Zijn nieuwe missiegebied wel uit te zoeken. In
Handelingen 11:27-30 lezen we hoe er vanuit Jeruzalem een profeet naar Antiochië kwam die Agabus heette.
Hij profeteerde dat er spoedig een grote hongersnood in het Romeinse Rijk zou komen. De voedselprijzen
zouden dus omhoog gaan. Deze hongersnood kwam er ook tijdens de regeerperiode van keizer Claudius.
Hierop besloten de leerlingen in Antiochië om geld te sturen naar hun broeders en zusters in Jeruzalem. Ze
zeiden niet:  “de hongersnood is een straf van God voor de prostitutie en abortus in Jeruzalem. We gaan
erheen  om  tegen  prostitutie  te  preken.”  Nee,  ze  stuurden  afgezanten  met  geld  richting  Jeruzalem.  In
Antiochië begon het missiewerk van Paulus. Naarmate we de Eindtijd naderen, rommelt het niet voor niets in
dit gebied. Satan heeft het bij uitstek op deze regio gemunt, waar de eerste christenen waren.

Terugkeer naar Antiochië

De boodschappers  kwamen met  een  dunne  portemonnee  terug  maar  gewapend met  een  nieuweling  die
Johannes  Markus  heette.  Hij  was  de  neef  van  Barnabas  en  de  schrijver  van  het  Markus  evangelie
(Handelingen 12:25; Kolossenzen 4:10).

Jacobus brief

De brief van Jacobus was geschreven voor Handelingen 12. In Jacobus 2:24 schrijft de auteur dat gelovigen
alleen uit werken worden gerechtvaardigd en niet uit geloof. Paulus beweerde het tegendeel. De traditionele
uitleg is dat Jacobus zijn brief aan de Joden richtte terwijl Paulus zijn evangelie voor de natiën schreef. Een
andere uitleg is dat Jacobus beweerde dat geloof de gelovige niet vrijstelt van immoreel gedrag. De gelovige
is gered op basis van zijn geloof en niet van werken. Maar hij zal wel overeenkomstig zijn geweten handelen
en geen immoreel gedrag vertonen (Rogers & Hough, z.j., p. 56).

Geloof of werk?

Het lijkt me ook zinnig om iets beter uit te leggen wat Paulus bedoelde met zijn verklaring dat we door
geloof alleen gered worden. Als ik schrijf dat de gelovige gered wordt door zijn geloof dan wordt het geloof
in feite een werk. Daarom werkt het andersom. God legt het geloof in de gelovige. Het is niet de gelovige die
Gods aanbod om in Hem te geloven aanneemt of afwijst. Het is andersom: God greep de gelovige bij zijn
kladden en opende zijn (of haar) hart. En ik spreek uit ervaring.
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Petrus gevangen

In  Handelingen 12  werd  Petrus  door  Herodes  Agrippa  1  gevangen  die  eerst  al  Jacobus,  de  broer  van
Johannes had laten vermoorden. Deze Agrippa 1 was een kleinzoon van Herodes de Grote (Josephus in
Utley, z.j.). In Handelingen 12 werken verschillende krachten op elkaar in. Allereerst lezen we hoe de directe
goddelijke  bescherming  van  de  apostelen  zichtbaar  afnam.  De  apostelen  kwamen  steeds  meer  in  het
menselijke krachtenveld van Herodes terecht. Tegelijk zien we wel hoe de groep rond Petrus intens voor hem
bad (Handelingen 12:5) en we zien ook hoe dit  werkte.  Petrus was geketend terwijl  zijn cel  door twee
bewakers bewaakt  werd (Handelingen 12:6).  Als we de cel  met Atlantis  vergelijken dan leken de beide
bewakers op de Zuilen van Hercules. In de nacht voordat Herodes hem voor zou leiden, kwam er een engel
bij Petrus in de cel (Handelingen 12:7). Geloof ik dit? Jazeker. De engel porde Petrus in de zij en gebaarde
hem om wakker  te  worden.  Petrus’ ketting  viel  van  hem af  en  vervolgens  komen  we  in  absurdistisch
vaarwater terecht. De engeltjes die we in de boetieks kopen lijken op bovennatuurlijke kinderen met vleugels
die weinig anders doen dan high uit de ogen kijken en een beetje doelloos rondvliegen van coffeeshop naar
coffeeshop. Maar de engel van Petrus niet. Deze porde hem eerst in de zij en gebaarde hem om zijn riem om
te  doen  en  de  sandalen  aan  te  doen.  Een  engel  die  zich  met  sandalen  en  riemen  bezig  houdt,  is  het
tegenovergestelde van spirituele kwijlers die zich in een boshut afzonderen om de stilte te ervaren. De engel
en Petrus liepen zomaar twee cellen uit, alsof de engel de weg wist (Handelingen 12:10). Hierna ging de
ijzeren poort open. Hoe kan een ijzeren poort vanzelf open gaan? Maar het gebeurde toch. Waar is deze
ijzeren poort in de loop van de geschiedenis gebleven? Ze liepen nog één straat verder en opeens was de
engel  “floep”,  weg,  net  als  Atlantis.  Dat  was ook wat… Nu stond Petrus  middenin de nacht  op straat.
Afgezien van het gevaar van jeugdbenden die hem te grazen konden nemen of Romeinse soldaten die hem
opnieuw in de bajes konden smijten, was er de vraag, waar hij nu naartoe zou gaan? In Handelingen 12:11
murmelde Petrus de woorden in zichzelf die later door Lucas werden opgeschreven. Hij kwam tot dezelfde
ontstellende  conclusie  als  ik,  die  deze  dingen  hier  opschrijf:  … een  engel  van  God  had  hem op  een
bovennatuurlijke wijze uit de klauwen van Herodes gered.

We mogen hier best even bij stilstaan. Petrus had aardig wat wonderen van Jezus gezien. Niettemin had hij
de gevangenschap onder Herodes ook aan den lijve gevoeld. Reken maar dat dit een traumatische ervaring
was. Deze zoveelste Herodes was geen kneus als het om het opsluiten van zijn tegenstanders ging. Het kan
niet anders of de schrik zat er goed in bij hem. En nu stond hij zomaar op straat, als een vrij vogeltje. Hij was
de dans ontsprongen en reken maar dat  hij  zich hiervan bewust  was.  Petrus ging naar het  huis van de
zoveelste Maria, in dit geval de moeder van Markus (Handelingen 12:12). Hier waren zijn collega’s nog
steeds voor hem aan het bidden. In dit voorbeeld zien we wel hoe de macht van het getal zich tot God richtte.
Al was het geen massa-bijeenkomst. Deze gebeden hadden gewerkt. Bidden werkt. Bij het huis was een
poortgebouw. Hier was een dienstmeisje aanwezig dat Rodé heette (Handelingen 12:13). Het was de derde
confrontatie van Petrus met een dienstmeisje. De eerste confrontatie werd in  Lucas 22:56 genoemd en de
tweede in Lucas 22:58. Rodé herkende de stem van Petrus maar ze maakte de deur van de poort niet direct
open. Eerst ging ze het goede nieuws aan de rest melden. Na wat heen en weer gesteggel lieten ze Petrus
uiteindelijk binnen. Het  bovennatuurlijke ingrijpen in een aardse gevangenschap was in  Handelingen 12
duidelijk zichtbaar. Maar ik wil ook stilstaan bij het nachtleven in de tijd van Petrus. Er werd door een hele
groep voor hem gebeden. Wellicht ging dit  gepaard met wijn en het nodige tafeltje dekje. Ook werkten
vrouwen (meisjes) al in de tijd van Handelingen. Poortwachter zijn was geen topbaan maar altijd beter dan
het moderne fabriekswerk. Dat een meisje middenin de nacht de poort moest bewaken, geeft te denken. Ze
had dus een nachtdienst. En er werd mogelijk in ploegendiensten gewerkt.
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De zendingsreizen van Paulus
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De eerste zendingsreis van Paulus

– Handelingen 13-14:28

In Handelingen 13 verschoof het epicentrum van de heilsgeschiedenis naar Antiochië aan de Orontes. Zoals
gezegd was Antiochië (Antakya) het nieuwe hoofdkwartier van God. Enkele leerlingen worden genoemd:
Barnabas, Simon Niger (neger), Lucius van Cyrene en zelfs ene Manaan, die een pleegbroer van Herodes
(Agrippa 2?) was. En Saulus was er. De gemeente in Antiochië was gesticht door mannen uit Cyprus en
Cyrene die via Jeruzalem naar Antiochië waren gekomen (Handelingen 11:19-21). De gemeente werd verder
versterkt door Barnabas die van Cyprus kwam (Handelingen 11:22-26). Vanaf nu zou het evangelie een
ander geografisch gebied gaan bereiken. Hiermee ving God twee vliegen in één klap. Ten eerste werden nu
de heidenvolken bereikt en niet alleen de Joden. Ten tweede werd hiermee bereikt dat Paulus niet op het
fundament  van  de  kliek  in  Jeruzalem  voort  bouwde.  Het  nieuwe  zendingsgebied  was  grotendeels
onaangeroerd. Desalniettemin volgde Paulus in zijn nieuwe zendingsgebied een vast patroon. Eerst ging hij
naar de synagogen. Vervolgens werd hij steeds afgewezen waarna hij het evangelie naar de heidenen bracht.
Dit laatste was een doorn in het oog van de joden. Zelf hadden ze het evangelie afgewezen. Maar ze wilden
ook niet dat de heidenen het evangelie wel zouden accepteren. De belangrijkste vraag: waarom wilde God
opeens de heidenen bekeren? Duizenden jaren had Hij zich niets van de andere volken aangetrokken en Zich
alleen op Zijn volk, Israël gericht. Nu veranderde God zijn koers radicaal. Het antwoord is dat God de Joden
jaloers wilde maken met de bedoeling om hen wakker te schudden en hen weer bij Zich terug te brengen
(Harrison, 1995, p. 119-120). 

Cyprus (Kittim)

Eerst  gingen Paulus en Barnabas naar Cyprus dat  Kittim heette (Jeremia 2:10 en  Ezechiël 27:6).  Na de
steniging van Stefanus, gingen de discipelen uiteen om het evangelie aan de joden op Cyprus, in Fenicië en
Antiochië  te  brengen  (Handelingen 11:19).  Cyprus  was  misschien  het  eiland  waar  de  Grieken  met  de
Kanaänitische afgoden in aanraking kwamen (Powell in Louden, 2011, p. 318). De Griekse Titanen hadden
Cyprus als springplank gebruikt. Mogelijk was het niet voor niets dat de missie van Paulus hier begon. Ook
Paulus gebruikte Cyprus als springplank naar Turkije. Op Cyprus hadden ze Johannes Marcus bij zich. Op de
één of andere manier klikte het niet tussen Paulus en Markus, zodat de laatste niet meer met de andere twee
verder trok. Johannes Markus schreef het Markus evangelie. Volgens sommigen zouden de laatste twaalf
verzen niet door hem geschreven zijn. Maar E.W. Bullinger had uiteengezet dat dit wel degelijk het geval
was (Bullinger, z.j.-a, bijlage 168). De twijfels over de laatste twaalf verzen hebben met de vervulling in
Hebreeën 2:4 te maken. De getuigenis van hen die Jezus gehoord hadden was de bevestiging van Zijn leer
toen Hij op aarde was. De vervulling hiervan gebeurde in Markus 16:17. In de verzen 3, 5, 8 en 9 zien we de
aanloop hiervan. Al in  1 Korinthe 13:8-13 was onthuld dat er een tijd aan zat te komen waarin al deze
‘spirituele  gaven’ ‘weg  gedaan’ zouden  worden  (Bullinger,  z.j.-a,  bijlage  168).  Die  tijd  viel  door  de
‘verwoesting van Jeruzalem’ met de sluiting van die bedeling samen (Bullinger, z.j.-a, bijlage 168). Hierna
was er  een blanco periode van 100 jaar  in  de geschiedenis  van de ecclesia  en een complete  stilte  van
christelijke sprekers en schrijvers. Toen latere schrijvers de laatste twaalf verzen van Marcus lazen en geen
spoor van geestelijke gaven zagen, gingen ze aan deze verzen twijfelen. Uiteindelijk werden ze aangemerkt
als  verzen  die  niet  bij  Markus  hoorden  (Bullinger,  z.j.-a,  bijlage  168).  In  onze  tijd  zien  we  het
tegenovergestelde  gebeuren.  Religieuzen  doen  alles  om  spreken  in  tongen  te  imiteren.  En  Jezus
waarschuwde ons om de valse wonderen en tekenen van de antichrist (zoals graancirkels) aan God toe te
schrijven  (Mattheüs 24:24).  In  de  stad  Pafos  kwamen  ze  een  tovenaar  tegen  die  Bar-Jezus  heette
(Handelingen 13:6). Deze tovenaar was samen met de proconsul die Sergius Paulus heette (Handelingen
13:7). Deze proconsul liet zich niet zomaar met een kluitje in het riet sturen. Hij had een scherpe geest en het
duurde niet lang tot de boodschap van Paulus tot hem doordrong. Saulus en Sergius Paulus waren aan elkaar
gewaagd.  Maar de tovenaar stond nog steeds tussen hen in.  Hij  voelde zich blijkbaar bedreigd door de
concurrentie van Paulus en probeerde het geloof bij de proconsul weg te houden. Waarop Paulus hem de les
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las. Hierop werd de tovenaar blind. Maar de proconsul kwam tot geloof. We weten verder niet hoe het met
deze  tovenaar  afliep  en  of  hij  blind  bleef?  Ahmed  Deedat  merkte  deze  tovenaar  ook op  (Deedat,  z.j.,
hoofdstuk 2: Jesus in the Quran, par. "EESA" LATINISED TO JESUS). Was hij het die een voorloper van de
islam stichtte? Na Cyprus trokken Paulus en Barnabas verder naar de stad Perge. Dit is het huidige Antalya
dat thans een toeristenoord is. De traditie leert ons dat de naam Saulus hier in Paulus veranderd werd. Maar
het kan ook zijn dat Saulus de Griekse en Paulus de Romeinse naam was (Handelingen 13:9 in Slagter, 2015,
p. 57). Juist onder deze naam, Paulus, ging hij vanaf Handelingen 13 naar de natiën. In Handelingen 13:47
verwees Paulus naar  Jesaja 49:6 waarin de afwijzing van het koninkrijk van God en de switch naar het
evangelie  voor  de  natiën  in  een  notendop genoemd werd.  Uiteraard  werd  in  deze  passage  op  Christus
gedoeld. Maar in Galaten 1:15-16 lezen we dat Paulus namens Christus het evangelie naar de natiën bracht
(Piet, 2019-f). Mochten we er nog aan twijfelen dat Paulus wel door Christus werd aangestuurd. Christus
spreekt anno 2019 door Paulus tot u en mij.

Lystra

In Handelingen 14:8 kwamen Paulus en Barnabas in de Turkse stad Lystra terecht. In vers 10 genazen ze er
een lamme man waarna de omstanders hen voor goden aanzagen. Ze noemden Barnabas, Zeus en Paulus,
Hermes (vers 12). Ongewild kwamen Paulus en Barnabas in het vaarwater van Atlantis terecht. Mogelijk
kende Paulus het Atlantis verhaal want hij had in Tarsus vast en zeker met de leer van Plato kennis gemaakt.
Maar hij noemde het eiland nooit. Atlantis was allang in zee gezonken maar het evangelie werd nu pas naar
de  heidenen  gebracht.  Alle  afgoden  van  Atlantis  doken  in  Klein-Azië  en  Achaje  op.  Maar  de  Grieks-
Romeinse wereld werd vooral gedomineerd door Cybele (Anatolië) en Isis (Egypte) (Stark, 2007, p. 89)
waarbij de laatste naar Rome was overgestoken. Waarom werd Paulus hier naartoe gestuurd? Uiteraard om
de natiën te bekeren. Maar ook omdat hij op een bepaalde manier door Homeros en Plato werd uitgedaagd.
Plato was het die het Atlantis verhaal de wereld in had geslingerd. Plato was het ook die de demiurg verzon.
Dit was een lagere God dan de hoogste god. En deze demichirurg was de oorzaak van alle kwaad in de
wereld (Stark, 2007, p. 99). Plato propageerde een dualistische God: er was een goede oppergod en een
kwade ondergod. Het christendom voelde zich wel aangetrokken tot deze leer en maakte van de demiurg een
gevallen engel die eerst Lucifer en later satan heette. Terwijl de monotheïstische God van de Bijbel ook het
kwaad schept (Jesaja 45:7). In deze gevallen ondergod kunnen we makkelijk Atlas van Atlantis herkennen.
Deze rare mix van Bijbelse waarheid, een dualistische God en een vleug filosofie, noemen we gnostiek.
Paulus kwam dus eigenlijk naar de Griekse wereld om de Atlantis mythe omver te werpen. En om over DE
ENE almachtige God van hemel en aarde te preken die tevens de God van goed EN kwaad was. Zijn missie
was om de gnostiek en dus Atlantis te ontmaskeren.

Terug in Antiochië

In Handelingen 14:26 keerden Paulus en Barnabas eerst naar Antiochië terug om er verslag uit te brengen
over de eerste zendingsreis (Handelingen 14:27-28). Deze eerste reis had bijna twee jaar geduurd.
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Jeruzalem

De verwarring rond de bekeerde heidenen was groot bij de oude kliek in Jeruzalem. Ook het feit dat de
heidenen niet besneden hoefden te worden, wekte bij de Joden irritaties op. Er zat maar één ding op: Paulus
en Barnabas zouden met een aantal leerlingen naar Jeruzalem gaan om er tekst en uitleg te geven. Ze zouden
er verklaren dat er onderweg op hun eerste zendingsreis zomaar heidenen waren bekeerd, zonder dat ze
gedoopt of besneden waren. In Handelingen 15:1-4 zien we hen naar Jeruzalem trekken. Ze hadden de oude
kliek in Jeruzalem veertien jaar niet gezien (Galaten 2:1). De laatste keer was er in Handelingen 11:29 een
delegatie vanuit Antiochië naar Jeruzalem getrokken. Deze keer ging ene Titus mee. De brief van Paulus aan
Titus  is  ook  in  het  Nieuwe  Testament  opgenomen.  Jeruzalem  was  in  dit  stadium  nog  steeds  de
‘moedergemeente’ (Slagter, 2015, p. 207). De oude kliek in Jeruzalem zat voor een dilemma. Aan de ene
kant was men blij dat Paulus het evangelie ook uitdroeg. Aan de andere kant zat het deze oude kliek niet
lekker  dat  de  heidenen  het  evangelie  zomaar  om  niet  ontvingen  terwijl  de  Joden  zich  aan  allerlei
voorschriften moesten houden. Detail: Petrus drukte Paulus op het hart om de armen in Jeruzalem niet te
vergeten (Galaten 2:10). Opnieuw horen we niets over abortus, prostitutie of porno.

Juk

Handelingen 15:7-11 is een bijzondere passage. Hier lezen we de laatste woorden van Petrus in het boek
Handelingen. Hij verklaarde hier dat de heidenen niet door de wet maar door de genade behouden werden.
Hetzelfde gold voor de besneden Joden. Ook zij werden niet langer door de Wet maar door de genade gered.
Het was revolutionair om deze woorden uit de mond van Petrus te horen. We zouden deze boodschap van
Paulus verwachten en niet van Petrus. Toch was het Petrus die de aftrap gaf voor het evangelie dat naar de
heidenen ging en op genade gebaseerd was (Zie ook Knoch, z.j.-a, Handelingen 15:1-11, p. 203). In Galaten
2:11-21 ging Petrus overigens tegen zijn eigen verklaring in. De groepsdruk was te groot. In  Handelingen
15:10 noemde Petrus het juk dat de leerlingen opgelegd werd. Dit was uiteraard het juk van de Wet van
Mozes. In vers 11 werd tegenover het juk van religie de genade genoemd. In feite werd met het juk van
religie, God op de proef gesteld. In Galaten 5:1 werd met het juk de slavernij van de wet bedoeld. Het was
de Titaan Atlas die de hemelbol op zijn schouders droeg. Maar in feite droeg hij het juk van de wet op zijn
schouders. Hij daagde God uit. Traditiechristenen dagen God uit door de Wet na te leven en goede werken te
doen die ze zelf bedenken. Ze volgen niet het voorbeeld van Noach en Rachab die beiden een specifieke taak
uitvoerden waardoor ze gerechtvaardigd werden.

Compromis

In Handelingen 15:19 was het Jacobus, de halfbroer van Jezus, die een compromis probeerde te vinden. Met
betrekking tot Jacobus wil ik opmerken dat zijn positie in de groep steeds belangrijker werd vanwege het feit
dat hij directe familie van Jezus was. De vleselijke band met christus werd onder de oude kliek belangrijker
geacht dan de geestelijke. Deze Jacobus stelde een compromis voor. Nieuwe bekeerlingen moesten zich aan
een paar regels houden: ze mochten zich niet bezig houden met hoererij, ze mochten geen vlees eten waarin
bloed zat en ze mochten geen brood eten dat aan afgoden was geofferd. Deze punten werden in een brief
opgesteld. Dit is opmerkelijk omdat Johannes en Petrus ongeletterd waren. Blijkbaar was Jacobus dit niet. En
naar we mogen aannemen waren Jezus en Zijn moeder dit ook niet. De directe familie van Jezus kon dus in
elk geval  lezen  en schrijven.  Paulus  citeerde  Petrus  die  hem op het  hart  gedrukt  had om de  armen in
Jeruzalem niet te vergeten. Dit lezen we in de parallelpassage van Galaten 2:10.
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Uitwisselingsproject

Paulus,  Barnabas  en  de  leerlingen  die  mee  waren  gekomen  keerden  naar  Antiochië  terug.  Ze  waren
gewapend met de brief waarin de voorstellen van Jacobus stonden. Ook werd er een kleine delegatie vanuit
Jeruzalem mee gestuurd naar Antiochië. Dit waren Silas en Judas Bar Sabbas (Handelingen 15:22). Wie deze
Judas precies was, is niet duidelijk. Zijn bijnaam was Bar-Sabbas die ook in  Handelingen 1:23 genoemd
wordt. Deze BarSabbas had nogal wat bijnamen zoals Jozef, Justus en Matthias. Was hij misschien de auteur
van het Mattheüs evangelie? Hij ging samen met Silas, Paulus en Barnabas mee naar Antiochië. Ook de
moralistische brief ging mee. Waarschijnlijk ging Judas na een kort verblijf in Antiochië weer terug naar
Jeruzalem. Maar Silas bleef bij Paulus in Antiochië en vergezelde hem later zelfs op diens nieuwe reizen. In
Handelingen 15:38 lezen we weer dat Paulus, Markus op zijn volgende reis niet meer mee wilde nemen.

Petrus in Antiochië

Handelingen 15:30-36 heeft parallelpassages in Galaten 2:11-21 en 2 Petrus 3:15. In deze passages lezen we
dat ook Petrus naar Antiochië aan de Orontes kwam. Paulus had hem zelfs op de vingers getikt. Petrus deed
aanvankelijk  stoer  door  in  Antiochië  samen  met  niet-joodse  gelovigen  te  eten.  Maar  toen  ook  de
pottenkijkers van Jacobus (broer van Jezus) vanuit Jeruzalem naar Antiochië kwamen, durfde Petrus deze
nieuwe  gewoonte  niet  openlijk  voor  te  zetten.  Paulus  had  hem dit  hypocriete  gedag  onder  diens  neus
gewreven. In Galaten 2:16 bevestigde Paulus nog eens dat niemand gered kon worden door zich aan de wet
van Mozes te houden maar alleen door in de opgestane Christus te geloven. De daarop volgende verzen zijn
zeer  technisch  van  aard.  Paulus  beweerde  dat  hij  en  zijn  mede  gelovigen  met  Christus  waren  mede
gekruisigd. In Galaten 2:20 zei hij dat hijzelf niet leefde maar Christus in hem. Deze spanning tussen Paulus
en Petrus bepaalt het boek Handelingen dat de overgang kenmerkt van het evangelie dat van de joden naar de
heidenen ging.  

Atlantis

Het lijkt in de eerste instantie helemaal niet meer over Atlantis te gaan. Maar schijn bedriegt en de vreemde
spanning tussen Petrus en Paulus zou genoeg zijn om Atlantis te laten zinken. Het evangelie is namelijk van
de wet naar de genade verschoven. Overleefde Atlantis dit? En droeg Atlas voor niets het juk van religie op
zijn schouders, tot hij erbij neerviel? Ook zien we dat Paulus zijn zendingsreizen in het heidense domein van
Atlantis begon. Abraham trok naar Kanaän terwijl Paulus juist naar de heidense wereld trok. Paulus bracht
het evangelie naar het hart van Atlantis.
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Tweede zendingsreis van Paulus

– Handelingen 15:41-18:22

Paulus wilde op zijn tweede zendingsreis Johannes Marcus er niet bij hebben. Barnabas bleef nu ook achter.
Maar Silas uit de kliek van Jeruzalem ging dit keer met hem mee. Soms werd hij Silvanus genoemd zoals in
2 Korinthe 1:19; 1 Thessalonicenzen 1:1 en 2 Thessalonicenzen 1:1. In het Turkse Lystra kwamen Paulus en
Silas, Timotheüs tegen (Handelingen 16:1). Timotheüs werd met Lucas de trouwste bondgenoot van Paulus
en bleef hem tot het einde trouw. In Handelingen 16:8-9 kreeg Paulus een visioen van een Macedoniër die
hem maande om naar Europa over te steken. Waarschijnlijk was deze man Lucas die hij  even later zou
ontmoeten (Piet, 2015-j). Paulus kreeg dit visioen in de stad Troas die vlakbij de Turkse stad Hisarlik lag.
Onterecht was deze stad met Troje in verband gebracht. We hadden gezien dat Troje de berg Cassius (Jebel
Aqra) was of desnoods een kloon hiervan. In de Ugaritische Baäl en Anat Cyclus lezen we over de afgod
Baäl die zijn paleis op de berg wilde bouwen. Troje was ook zoiets terwijl de Trojaanse helden titanen waren.
Ze waren demonen in de hoedanigheid van buitenaardsen. Een speling van het lot zorgde ervoor dat Heinrich
Schliemann Hisarlik met Troje in verband bracht.  Inderdaad is er in Hisarlik een heuvel die volgens de
traditie aan Troje werd gekoppeld. We zagen eerder dat Babylon in Jeremia 51:25 een berg genoemd werd.
Opnieuw kunnen we vaststellen dat Babylon de blauwdruk voor Troje was. Volgens Erich Sauer was het
visioen  dat  Paulus  kreeg  opnieuw  richtinggevend  voor  de  koers  die  het  evangelie  zou  volgen.  De
werelddominantie in de lijn van Jafet die met de verovering van Babylon door Cyrus was ingezet, kreeg met
dit visioen een nieuwe impuls (Sauer, 1940, p. 84-85). Het evangelie ging namelijk naar Europa. Valt het u
ook op dat het evangelie zowel in de tijd als geografisch gezien exact de andere richting op ging als het leger
van Atlantis? Andersom, zoals Atlantis in zee zonk, zo trok het evangelie naar de Zee der Natiën, ook wel
heidenen genoemd.

Europa

Dat een Macedoniër, Paulus in een visioen maande om naar Europa te gaan, was wel bijzonder. Hoe anders
was Paulus op het idee gekomen om dit te doen? En het belangrijkste van dit visioen was het feit dat er
überhaupt leven in Europa was. Het Bijbelse decor werd nu ingewisseld voor Europa waar ook al mensen
woonden. Sommigen van hen hadden zelfs van de opgestane Jezus gehoord.

Lucas

Sir William Ramsay noemde Lucas een ‘eerste klasse’ geschiedschrijver (Ramsey, 1915, p. 222). In Lucas
1:2 schreef Lucas dat hij veel ooggetuigen had geïnterviewd. Mogelijk had hij ook de moeder van Jezus
geïnterviewd, gezien zijn nauwkeurige beschrijving van haar in Lucas 1:46-55. Paulus noemde hem de arts
en waarschijnlijk was hij een scheepsarts (Kolossenzen 4:14). Lucas was mogelijk tot het laatste moment bij
Paulus, wat we weten uit  2 Timotheüs 4:11. En ondanks dat Lucas goed speurwerk verrichte naar de ware
identiteit van Jezus, noemde hij Atlantis nergens.  Lucas 1 is een prachtige introductie maar we lezen niets
over Atlantis. In  Lucas 24:13-35 schreef hij nauwkeurig over de beide Emmaüsgangers die de opgestane
Jezus op de weg naar Emmaüs ontmoetten. Lucas was hier zelf niet bij geweest. We hebben hier dus met een
interview  over  een  ooggetuigenverslag  te  maken.  Lucas  en  Paulus  waren  beiden  intellectuelen.  En
uitgerekend zij  waren de hoofdrolspelers van  Handelingen.  Dat Jezus hen uitzocht,  geeft te denken. Als
Lucas inderdaad een Macedoniër was dan had Jezus zijn blikveld naar Europa verlegd. We moeten van de
gedachte  af  dat  de  eerste  christenen onnozele  kneuzen waren die  met  fantasieverhaaltjes  aan het  lijntje
gehouden werden. Deze gedachte is op geen enkele manier houdbaar.
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De oversteek naar Europa

De steden die Paulus in Macedonië bezocht liggen thans in het noorden van Griekenland. Thessalonica was
er de belangrijkste stad. Neapolis was de eerste Europese haven die werd aangedaan, al was Cyprus een
voorproef geweest (Handelingen 16:11). Beste meneer Paulus, welkom in Europa! De havenstad Neapolis
lag vlakbij de stad Filippi (vlakbij Kavala). Hier gingen Paulus en Silas naartoe. Omdat de sabbat naderde,
deden ze een “gok”. Toen ze in Filippi aankwamen, liepen ze de stad weer uit tot buiten de stadspoort waar
ze bij een rivier kwamen. Hier was een groep vrouwen verzameld (Handelingen 16:13). Paulus en Silas
begonnen tegen hen over de opgestane Jezus te kletsen. Blijkbaar spraken ze dezelfde taal als de vrouwen.
En het werkte. God gebruikte deze afgelegen en voor Paulus onbekende plek om het hart van één van de
vrouwen te openen, namelijk dat van Lydia (vers 14). Zij was een purperverkoopster uit Thyatira (Akishar in
Turkije). Ze was de eerste bekeerlinge in Europa, al kwam ze uit Klein-Azië. In de tijd van Paulus werd dus
al flink gereisd, ook door vrouwen. En ze was een handelsvrouw. De preek sloeg dubbel aan want Paulus en
Silas verbleven nu bij haar. Ja, we verwonderen ons erover hoe twee wildvreemde mannen zomaar bij een
vreemde vrouw logeerden... Was ze niet getrouwd?

Bezeten meisje en de Python geest

In dezelfde stad, Filippi gebeurde het dat Paulus en Silas later door een bezeten meisje gestalkt werden
(Handelingen 16:16-17).  Deze  geschiedenis  wordt  nog  wel  eens  met  een  vergelijkbare  geschiedenis  in
Handelingen 19 verward toen de edelsmid Demetrius zich tegen Paulus keerde. Dat was op de derde reis, in
Efeze terwijl deze geschiedenis zich op de tweede reis in Filippi afspeelde. Dit bezeten meisje in Filippi had
de zogenaamde pythongeest in zich waardoor ze waarzeggingen kon doen. Deze geest werd met een geest of
slang in verband gebracht die in een grot in Delphi huisde. Delphi was aan de voet van de berg Parnassus die
aan de afgod Apollo was gewijd. Het waren Deucalion en zijn vrouw Purrha die na een vloed met hun schuit
op  de  Parnassus  geland waren  (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Timaeus 22).  Maar  zij  waren Titanen en dus
demonen. Dat hier een pythongeest rondhing, hoeft ons niet te verbazen. Deze pythongeest was in feite de
geest van Apollo, alias Baäl. Maar de Israëlieten associeerden de python vaak met de cobra (Knoch, z.j.-b, p.
25). De cobra is ook afgebeeld op het hoofd van de Sfinx (Matheny, 2011-a, p. 142). Theologisch gezien was
deze confrontatie er één tussen de sfinx en Paulus en Silas. Het bezeten meisje riep steeds dat Paulus en Silas
slaven van de hoogste God waren (Handelingen 16:17). Hoe kon deze geest die ver van het Joodse decor
opereerde, dit zomaar weten? Mogelijk had hij beiden aan het werk gezien maar waarschijnlijker is het dat
satan hem dit verteld had. Zomaar kwamen twee afgezanten van de hoogste God, namelijk Paulus en Silas in
Filippi  het  evangelie  verkondigen.  De stad was tot  nu toe het  onbeperkte  werkgebied van de demonen
geweest. En nu werd hier zomaar het evangelie verkondigd. We zullen zien hoe de demonenwereld op deze
twee  ongenode  gasten  reageerde.  Paulus  wilde  niet  dat  de  waarheid  over  christus  door  een  demon
verkondigd werd en dus snoerde hij dit wezen de mond. Het meisje was plotsklaps genezen. Maar de demon
was nog steeds “ergens”. U moet weten dat Paulus zelf een Romein was. Dat een Romein in een Griekse stad
demonen uitdreef was de wereld op zijn kop. Was het deze pythongeest die Plato ertoe aanzette om het
Atlantis verhaal op te schrijven? Vast wel. Dit meisje had een meester boven zich die haar gebruikte om er
rijk aan te worden. Ze was dus een dienstmeid net zoals Maria van Nazareth de dienstmeid van God was. En
net zoals Petrus twee keer met een dienstmeisje geconfronteerd was in Lucas 22:56 en Handelingen 12:13.
Nu vielen zomaar de inkomsten van deze meester weg. De demonenwereld heeft blijkbaar veel met geld te
maken. We zagen ook al dat Baäl-Mammon de afgod van het geld was. Het gevolg was dat Paulus en Silas
werden opgepakt en in de bajes werden gesmeten. Ze bedreigden immers de lokale inkomsten. Er is in 2000
jaar weinig veranderd, nietwaar? Silas vroeg zich misschien af waar hij aan begonnen was om als hulpje van
Paulus te fungeren. In plaats van te klagen, te schelden en te janken wat ik in zo'n geval zou doen, gingen ze
liederen zingen voor God. Welke indruk moeten ze op de andere gevangenen hebben gemaakt, die hier om
hun eigen redenen zaten...? Toen gebeurde het dat God voor een aardbeving zorgde, precies onder de bajes
(Handelingen 16:26). Deze aardbeving was net zo goed gemikt als de aardbeving die alleen Atlantis had
geveld. De deuren van de cel gingen open en alle ketenen van de gevangenen gingen vanzelf los. Wat een
toestand,  nietwaar?  Er  zaten  misschien  moordenaars  en  verkrachters  tussen.  De  bewaker  was  in  slaap
gesukkeld en schrok zich rot toen hij waker werd. Hij wilde zelfmoord plegen omdat hij toch wel zwaar
gestraft zou worden voor zijn nalatigheid (Handelingen 16:27). Maar Paulus hield hem tegen. Ook dit is een
belangrijke les: pleeg nooit (zomaar) zelfmoord. Het thema zelfmoord versus de Bijbel is een studie op zich.
Maar  in  dit  specifieke  geval  hield  Paulus  hem tegen.  In  Openbaring 9:6  wordt  de  indruk  gewekt  dat
zelfmoord wel degelijk een legitieme vluchtroute is. Nadat de bewaker van zelfmoord had afgezien, vroeg hij

323



Paulus wat hij moest doen om gered te worden? Dat was nogal een omslag, voor iemand die een halve
minuut  eerder aan zelfmoord dacht.  Paulus antwoordde hem dat  hij  in de opgestane Jezus zou geloven
(Handelingen 16:31). Veel gelovigen vatten dit verkeerd op. Ze denken dat “moeten geloven” een kwestie
van handelen is. Maar in feite was het God zelf die het geloof in deze bewaker plantte. Andere belangrijke
les:  we  lezen  nergens  dat  deze  bewaker  besneden  of  gedoopt  werd.  Mogelijk  kwamen  ook  enkele
gevangenen tot geloof maar we lezen er niets over. Dan Atlantis; was het eiland een soort gevangenis? Zeker
als we Atlantis met Plato’s Grot vergelijken, mogen we Atlantis ook met een gevangenis vergelijken. De
bajes waarin Paulus en Silas gezeten hadden, had alle trekken van de onderwereld. Net als in Plato's Grot
zaten er ook rovers in. En het vuurtje van Plato was in deze bajes in Paulus en Silas geïncarneerd. Zij waren
het Licht  in deze duistere bajes.  De aardbeving onder de bajes maakte het  beeld van Atlantis  compleet.
Bovendien was de bajes direct gerelateerd aan de genezing van het demonisch bezeten meisje. Tegelijk zien
we in Handelingen 16 dat Paulus, Atlantis na kon spelen zonder dat het eiland ertoe deed. De pythongeest
die in het meisje zat kon in de toekomst kijken (Handelingen 16:16) en had wellicht Eindtijd Jeruzalem en
Babylon tot een eiland Atlantis getransformeerd. Had deze geest Plato, dan wel Solon of de priester in Saïs
gemanipuleerd? Deze pythongeest was de incarnatie van Poseidon en was als een ‘cobra’ in het ‘voorhoofd’
van de sfinx gekerfd (Matheny, 2011-a, p. 142). Handelingen 16 werd wel eens aan Romeinen 13 gekoppeld
waarin Paulus schreef dat we alle overheden zullen gehoorzamen, inclusief de etterbakjes overheden. Paulus
verzette zich in Filippi immers niet tegen de bestuurders die hem onterecht straften. Maar misschien kreeg hij
hier ook niet de kans voor. Handelingen 16 werd tegenover Handelingen 5:29 gesteld waarin Paulus zich wel
tegenover het Joodse Sanhedrin verweerde. In Handelingen 16 was er blijkbaar een nieuwe situatie ontstaan
met betrekking tot het gehoorzamen van overheden. Deze situatie werd in  Romeinen 13 uitgediept. Over
Romeinen 13 ga ik het nog hebben. Mijn inschatting is dat we alle overheden, ook de minkukel overheden
“in principe” zullen gehoorzamen, tenzij opdrachten zo destructief worden dat u een burn out krijgt of tenzij
ze nadrukkelijk tegen Gods geboden ingaan. De Python Geest koppelde Paulus’ gehoorzame houding aan
Plato’s Atlantis verhaal.  Het kan niet anders of dezelfde waarzeggende Python Geest zat achter Atlantis.
Hieruit  maken we op dat  Atlantis  in de geest  van Plato’s denkwereld een slaveneiland was.  Precies als
Eindtijd Babylon en het vierde Griekse wereldrijk in Daniel 2 & 7. Had Paulus op Atlantis gepreekt dan was
hij terstond in de bajes gemieterd. Tot nog toe was Paulus vanwege religieuze motieven in de bajes gegooid.
De Joodse farizeeërs voelden zich net als door Jezus, bedreigd in hun machtspositie. Hier in de Atlantische
heidenwereld werd er een element aan toegevoegd: Paulus werd hier vanwege financiële overwegingen in de
bajes gemieterd. Het demonisch bezeten meisjes bracht haar meester immers geld in de la. Vanaf de Exodus
zagen we een zwenk in de Tenach die tegen slavernij inging. Vanaf Paulus leek het gehoorzamen van de
overheid de nieuwe norm. Nog een vraag: had dit demonisch bezeten meisje misschien ook nog anorexia? Ik
suggereer dit omdat de slanke zuilen van de tempel van Artemis in Efeze de slanke gestalte van de godin
Artemis uitbeeldden. Zij  was uiteraard Athena van Atlantis ofwel Astarte,  de godin van de Sidoniërs ( 1
Koningen 11:5). Vast en zeker had deze python geest met de duistere hemelse machten te maken die Paulus
in Efeziërs 6:12 noemde. Dan snappen we hoe deze onzichtbare machten Plato aanspoorden om het vreemde
Atlantis verhaal op te schrijven waar we de slang in de Bijbel verder niet over horen.

Thessalonica

De volgende halte was Thessalonica. Hier logeerde Paulus bij ene Jason (Handelingen 17:6-7). Het is een
eigenaardige naam die ook in de mythe van de Argonauten opduikt net als de naam Pelias die als Paulus
klinkt. Jason klinkt een beetje als Jezus. In de Argonauten mythe stelden ze zielen in een gnostisch dodenrijk
voor waarin het leven verder ging. Hier in Handelingen 17 werd de mythe in aardse termen gecondenseerd.
In Handelingen 17:10-14 bezocht Paulus met Silas de gemeente in de Griekse stad Berea. De stad bestaat
nog steeds en heet thans Veria. De gemeente in Beria stond erom bekend dat ze kritisch de geschriften
bestudeerde. De Bereërs in onze tijd zijn op één hand te tellen. Met de geest van Berea onderzoeken we ook
Atlantis. Het is merkwaardig dat de Bereërs Atlantis 2000 jaar geleden niet hadden ontmaskerd.

Achaje

We zijn nog steeds op de tweede zendingsreis van Paulus. Nu ging hij naar Athene in Achaje (Handelingen
17:15). Het huidige Griekenland was dus opgedeeld in Achaje en Macedonië. Het is niet voor niets dat hier
anno 2016 een grote chaos heerst. Satan heeft het op de Grieken gemunt die samen met de Macedoniërs de
eerste  Europeanen waren die  het  evangelie  hoorden.  De  climax van  de bediening van  Paulus  kwam in
Athene, dat het epicentrum van de Griekse afgodenwereld was. Athene was ook de tegenpool van Atlantis in
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Plato’s verhaal. In  Handelingen 17:16 lezen we hoe Paulus “paf” stond van de vele afgodenbeelden in de
stad.  Deze vele afgodsbeelden deden aan de vele tempels op Atlantis denken (Plato, Jowett,  vert.  1892,
Kritias 117).  We  moeten  ons  bedenken  dat  tempels  voor  afgoden  in  Griekenland  een  relatief  nieuw
verschijnsel waren (Heubeck in Louden, 2011, p. 235). In Handelingen 17:17 lezen we dat Paulus dagelijks
op de markt te vinden was. Niet omdat hij elke dag zoveel trek had in een zoute haring maar omdat hij met
Jan  en  Alleman  over  de  opgestane  Christus  wilde  kletsen.  De  markt  was  blijkbaar  een  sociale
ontmoetingsplaats.  En ja,  er  waren toen al  markten.  We weten van Plato dat  de  eerste mens in Athene
Phoroneus heette (Plato, Jowett, vert. 1892,  Timaeus 22). Hij was de zoon van een ‘riviergod’ en dus een
Titaan (Phoroneus, z.j.). Ook was hij de uitvinder van de “markt” als een verzamelplaats van mensen (Graves
in Phoroneus, z.j.). Paulus vervulde hier Timaeus 22 op de markt in Athene. De markt en Athene werden in
Timaeus 22 aan elkaar gesmeed. En dit is precies waar we Paulus tegenkomen, als hij door de Stoïcijnen in
de  kraag  gegrepen  wordt  (Handelingen 17:17-19).  Deze  Stoïcijnen  hadden  de  geest  van  het  leger  van
Atlantis. In Handelingen 17:6-7 kwamen we ook al de naam Jason tegen. Het leek wel of de bediening van
Paulus in Handelingen een omgekeerd Atlantis verhaal was, of misschien zelfs een Bijbelse vervulling ervan.
Bij een verzamelplaats van mensen denk ik aan Babylon dat immers ook een ‘kidinnu’ markt was (Leeman
in D.J. Wiseman, 2004, p. 108). Uitgerekend in dit centrum van commercie bracht hij zijn boodschap van de
opstanding van Jezus ten gehore. Was Paulus’ aanwezigheid op de markt een hint naar Eindtijd Babylon?
Vervolgens werd Paulus meegesleurd naar de Areopagus. In Handelingen 17:18 lezen we over de irritaties
die er bij de filosofen ontstond door het optreden van Paulus. Deze filosofen waren Epicuriërs en Stoïcijnen.
Paulus had al eens kennis gemaakt met de Stoïcijnen omdat er een Stoïcijnse school in zijn geboortestad
Tarsus stond. Deze was ooit gesticht door ene Zeno.

Areopagus

De Areopagus was een heuvel die vlakbij de Akropolis lag. Iedereen heeft wel van de Akropolis gehoord. Op
deze Akropolis stond het Parthenon, dat de tempel voor de godin Athena was. Maar Athene had nog een
heuvel  die  geschiedenis  zou  schrijven.  Dit  was  de  Areopagus.  Merkwaardig  nietwaar?  Dat  één  van  de
hoogtepunten van Paulus’ missie vlak naast het Parthenon plaatsvond. Deze Areopagus (Heuvel van Mars)
was vooral een pleisterplaats voor Filosofen die er op uit waren om hun ego's in de schijnwerpers te zetten.
In onze tijd gebeurt zoiets op het Lowlands Festival. Het kon niet anders of Paulus had de Akropolis ook
gezien. Deze Akropolis en Areopagus deden samen aan Tempelberg en Golgotha denken. En aan de Zuilen
van Hercules. De redevoeringen van de filosofen die hier hun ideeën uiteenzetten, gingen vaak nauwelijks
over de inhoud. Ze waren ervoor bedoeld om de spreker zelf op een voetstuk te zetten. Het was een carnaval
voor intellectuelen. Iemand zei eens dat intellectualisme net zo verslavend is als alcoholisme. Hier zit wat in.
Sommige intellectuelen filosoferen eindeloos door zonder ooit tot een vaste kern van waarheid te komen. Dit
was wat er op de Areopagus gebeurde. Paulus had daarentegen wel iets te melden. Paulus werd hier via
Athena direct met Atlantis geconfronteerd. Athene was thematisch gezien identiek aan Atlantis. Wellicht was
Paulus bang geworden voor de agressieve filosofen, want hij volgde nu een nieuwe benadering voor zijn
gepreek. Wat Paulus op de Areopagus deed was iets nieuws voor een Bijbelse prediker: hij haakte in op de
symbolen  van  de  stad.  Atlantis  werkte  dus  als  een  rode  lap  op  de  stier  van  het  evangelie  en  daagde
vernieuwing  uit.  Paulus  noemde  het  monument  voor  de  onbekende  God  dat  hij  in  de  stad  had  gezien
(Handelingen 17:23). Dit monument gebruikte hij als een aanknopingspunt om over de scheppende God van
hemel en aarde te kletsen. De Zoon van deze God was uit de dood opgestaan. Het is opvallend dat hij de
onbekende god noemde terwijl hij met geen woord over Atlantis repte. In  Handelingen 17:28 citeerde hij
zelfs een zin van hun eigen dichter Aratus. Hij kende zijn klassiekers. Dan had hij zeker van Atlantis en Troje
gehoord want Aratus had een eigen vertaling van de Odyssee (Troje) geschreven (Wolf & Grafton, 1988, p.
166). Dat Paulus uitgerekend hem citeerde, geeft te denken. Maar waarom noemde Paulus, Atlantis niet? Hij
noemde zelfs de afgoden van Atlantis niet maar vestigde juist de aandacht op de ene onbekende afgod. Het
leek alsof  hij  bewust  langs Atlantis  heen scheerde,  net  zoals  hij  in  Filippi  een demon het  zwijgen had
opgelegd (Handelingen 16). Onnodig om te vermelden hoe de heetgebakerde filosofen hierop reageerden. Ze
waren de tegenhangers van de farizeeërs en wezen Paulus' geklets over de opstanding uit de dood af. We
lezen dat er niets nieuws onder de zon was. De meeste Atheners hadden nooit van Jezus of Zijn opstanding
gehoord, alsof er nooit een Golgotha geweest was. Het hele drama van de kruisiging in Jeruzalem was langs
hun heen gegaan. We vergeten weleens dat op het moment van de kruisiging van Jezus, het leven elders
gewoon doorging. Buren maakten ruzie en klasgenoten stuurden elkaar liefdesbrieven. Honden joegen op
katten en zeelieden bestuurden hun schepen. Voor hen waren de dagen rond de kruisiging van Jezus, dagen
als alle andere. Venetië exporteerde wijn naar Engeland en Spanje was al een natie. Iemand moest ergens ter

325



wereld het werk af hebben en duizend kilometer verderop moest er ook een deadline gehaald worden. Dat er
in het verre en voor velen onbekende Israël een mysterieuze kerel gekruisigd werd omdat hij zichzelf de
Zoon van God had genoemd, ging aan een groot deel van de wereld voorbij. Terug naar de Areopagus. Want
we lezen dat er toch enkele Grieken tot bekering kwamen. Zoals Dionysius en een vrouw die Damaris heette
en nog enkele anderen (Handelingen 17:34). Beste lezer: zij waren mensen zoals u en ik.

Paulus versus Aratus

In Handelingen 17:28 citeerde Paulus uit een werk van Aratus dat Phaenomena heette. In dit werk noemde
Aratus de sterrenbeelden. Maar er is meer, want ook de afgoden Zeus, Poseidon en de Pleïaden werden erin
genoemd. God stuurde hem niet voor niets naar de thuishaven van het Atlantis Epos. In Phaenomena werden
om te beginnen de Pleïaden, Maia en Alkyone genoemd (Mair & Loeb, vert. 1921, vers 253). Alkinoos was
tevens  de  koning  van  Scheria  dat  identiek  aan  Atlantis  was.  In  vers  634  werd  Artemis  genoemd.  In
Handelingen 19 zou Paulus in Efeze spoedig kennis met haar maken. Zij was immers Athena, alias Astarte.
In vers 752 werd Poseidon genoemd. De naam Aratus resoneerde met die van Arete die een ‘koningin van de
Faiaken’ was (Louden, 2011, p. 211). Arete was uiteraard geen menselijk wezen en daarom geen koningin
maar een godin. Of om precies te zijn een afgodin en dus een demon. Ze was de echtgenote van koning
Alkinoos die een ‘kleinzoon’ van Poseidon was (Alcinoüs (mythologie), z.d.). Alkinoos was dus ook geen
koning maar een afgod. Arete en Alkinoos waren dus de zoveelste varianten van Baäl Tzafon en Anat. Ook
professor Riemer Faber schreef dat de Areopagus de ultieme plaats was waar het prille evangelie en het
heidendom op elkaar botsten (Faber, 1993, p. 291). Paulus leerde hen dat de God van Hemel en Aarde niet in
een tempel woonde die door mensenhanden gemaakt was. De God van Paulus was de God van Exodus 20:11
en  Jesaja 42:5 (Faber, 1993, p. 292.) Volgens de mythe was de Areopagus door de godin Athena als een
gerechtshof ingesteld (Faber, 1993, p. 291, par. The Apostle of the Areopagus). Deze Heuvel van Mars lag
vlakbij de “Agora” markt, waar Paulus vandaan was gesleurd. Paulus had dus zeker van Athena gehoord. De
Academie van Plato die aan de afgod Academos gewijd was, stond ook in Athene. Paulus zat hier in het hol
van de leeuw. Aratus had ook aan de School van de Stoa gestudeerd die door Zeno van Citium was opgericht
(Faber, 1993, p. 292, par. The Poet Aratus and the Phaenomena). Aratus had zijn eigen versie van Homeros’
Odyssee geschreven.  Phaenomena was geïnspireerd door Hesiodus en Homeros (Faber, 1993, p. 292, par.
The Poet Aratus and the Phaenomena). De openingszinnen van Phaenomena ging ook over de ‘marktplaats’
die ‘vol van Zeus’ was (Phaenomena 1-5, geciteerd in Faber, 1993, p. 293). Paulus had kort daarvoor op de
markt in Athene het evangelie gepreekt. Nu snappen we waarom hij dit gedicht eruit pikte. We zullen nog
zien dat Eindtijd-Babylon ook de ultieme marktplaats is. Dat een Homerische dichter als Aratus uitgerekend
op de Heuvel van Mars geciteerd werd waar het evangelie met de mythe botste, geeft te denken. Met veel
moeite had ooit koning Salomo de tempel gebouwd. Na hem hadden Zerubbabel en Herodes de Grote de
tempel verder uitgebouwd. Hier op de Heuvel van Mars preekte Paulus over de God die niet langer in een
tempel  woonde  die  door  handen  gemaakt  was  (Handelingen 17:23-24).  Hij  verwees  hiermee  naar  de
Tempelberg in Jeruzalem die niet langer dienst deed als plaats van aanbidding. Nu de functie van de Tempel
van  Zion  uitgespeeld  was,  kon  Paulus  zich  in  de  wieg  van  het  Atlantis  Epos  uitspreken  over  de  ene
onbekende God die de Atheners aanbaden. Vlakbij deze Heuvel van Mars stond bovendien het Parthenon,
dat de tempel van Athena was. Paulus moest wel stekeblind zijn geweest om deze tempel niet op te merken.
(Toegegeven, hij had waarschijnlijk slechte ogen). Het gedicht van Aratus resoneerde ook met  Psalm 139
waarin de breedte, diepte en reikwijdte van God werd besproken (Hoogendijk, 2017). Paulus maakte de
onnozele  Atheners  duidelijk:  ook  zij  hoorden  uiteindelijk  bij  de  familie  van  God  (Hoogendijk,  2017).
Atlantis was de ultieme marktplaats waar alle kooplieden in de wereld aanlegden (Plato, Jowett, vert. 1892,
Kritias 117). De Stoïcijnen en Epicuriërs hadden iets van de Farizeeërs en Sadduceeën. Ze leken op de
Zuilen van Hercules. Aratus meende in de lijn van de Stoïcijnen dat Zeus geen letterlijke afgod was maar dat
deze een kracht was die in mens en dier en in diverse locaties werkzaam was. Ongeveer zoals christenen
tegen de heilige geest aankijken. In deze Stoïcijnse leer herkennen we flarden van Atlantis. Volgens Aratus
was Zeus werkzaam in havens, marktplaatsen en de zeeën (Faber, 1993, p. 293). Dit waren de locaties die
ook in het Atlantis Epos in het oog sprongen. In de vijfde vers van  Phaenomena staat dat de mensen de
nakomelingen van Zeus zijn (Phaenomena, geciteerd in Faber, 1993, p. 293). Paulus zette hier Genesis 1:26-
27  tegenover.  In  Romeinen 1:20  schreef  Paulus  dat  God  in  de  schepping  zichtbaar  is.  De  leer  van  de
Stoïcijnen hinkte dus dicht tegen de Bijbelse leer aan. Desalniettemin is de God van Paulus wel een levende
personage.  Paulus  doelde  hierbij  op  Psalm 50:7-15 en  Handelingen 17:25  (in  Faber,  1993,  p.  293).  In
overeenstemming met de straf  waarmee Zeus,  Atlantis  velde,  is  er  een Oordeel  van de God die  Paulus
preekte. Paulus herinnerde de Grieken hieraan in Handelingen 17:30-31 (Faber, 1993, p. 293). Ook preekte
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Paulus de redding door Christus en de opstanding van Hem (Faber, 1993, p. 293). De filosofen die zo dicht
tegen het  evangelie  aanschoven,  haakten nu af.  Desalniettemin hadden zij  van de opstanding van Jezus
gehoord (Faber, 1993, p. 293). Detail: de Stoa was een imitatie van de zuilengang van Salomo in Jeruzalem
die ook Stoa genoemd werd. Ander detail: In  Odyssee boek 7 komt een koningin Arete voor. Was zij de
zoveelste imitatie van een Bijbelse ikoon? Ik bracht eerder naar voren dat satan zijn eigen plan voor de derde
aion  in  gang  had  gezet  door  de  mythe  in  het  leven  te  roepen.  Het  lijkt  steeds  of  God  er  met  Zijn
scheppingsplan achteraan hobbelde. Maar als de mythe in Genesis 1 nog niet bestond dan mogen we ervan
uit gaan dat God ook op de mythe anticipeerde. God liet de serpent in Genesis 3 in de Tuin van Eden toe.
God  had  deze  serpent  niet  hoeven  te  scheppen  en  anders  had  Hij  hem  met  een  vingerknip  kunnen
verwoesten. Het was echter de bedoeling van God dat de zonde in de schepping kwam. Hiervoor had Hij de
aionen gemaakt. Na de Zondvloed had Hij al bedacht dat satan met een nieuw speeltje kwam: de mythe. Zijn
voorbehoedsmiddel was de Stad Babylon die in de verre toekomst alle mythe zou condenseren. Denk aan een
schaakspel waarin u de tegenstander bepaalde zetten laat doen omdat u al weet welke zetten u daarna doet.
Niet dat ik zelf goed in schaken was. Ik verloor nog van onze herdershond. God zette satan klem door hem
een mythe op te dringen die later in een aardse stad Babylon gecondenseerd werd.

Korinthe

Hierna trok Paulus naar Korinthe. Deze stad was een bolwerk van afgoderij die met seks te maken had. Er
stond een  grote  tempel  die  aan  de  godin  Aphrodite  gewijd  was.  Deze  tempel  bezat  meer  dan  duizend
tempelslaven en slavinnen die zich voor hun godin gaven. Waarschijnlijk was dit de reden waarom Paulus in
Korinthe over het huwelijk schreef (1 Korinthe 7:34). In Korinthe ontmoette Paulus het echtpaar Aquila en
Priscilla (Handelingen 18:2). Ze waren in Korinthe omdat keizer Claudius besloten had dat alle Joden uit
Rome moesten vertrekken. Paulus werkte met beiden samen als tentenbouwers om in zijn levensonderhoud
te voorzien (Handelingen 18:3). Priscilla is een bekende naam. In onze tijd zijn er massa’s vrouwen die zo
heten. We komen dus in bekend vaarwater terecht. De tijd van de Achitofels, Nebuchanedzars, Nefertiti’s,
Sanheribs en Farao Necho’s ligt duidelijk achter ons. In Korinthe was een tempel van Poseidon die vlakbij de
plaats lag waar de Isthmische Spelen ter ere van Poseidon gehouden werden. Dit gebeurde in het jaar 51 na
Christus toen Paulus er waarschijnlijk ook was (Christian History, 1995, p. 16). De Isthmische Spelen waren
een variant  op  de  Olympische Spelen  die  in  Olympia  gehouden werden.  Paulus  noemde dit  stadion in
Isthmië, Korinthe in 1 Korinthe 9:24 toen hij de wedloop noemde. Een wedloop die aan Poseidon gewijd was
leek natuurlijk op de paardenrenbaan op Atlantis die Plato in Kritias 117 (Jowett, vert. 1892) noemde.

Gallio

En in Korinthe ontmoette hij Gallio, de proconsul van Achaje. We lezen in  Handelingen 18:11-17 dat de
joden Paulus voor de zoveelste keer probeerden te beschuldigen. Ze zeiden dat Paulus naast de Romeinse
wet, God vereerde. Maar Gallio wuifde deze beschuldigingen weg. Ze moesten het zelf maar uitzoeken met
Paulus. Wie was deze Gallio eigenlijk? Ik krijg overal op het internet dezelfde onduidelijke uitleg. Drie
dingen zijn mij duidelijk geworden: hij was geadopteerd en hij was een broer van de filosoof Lucius Seneca
(Junius Gallio, z.j.). Beiden waren geboren in Cordoba. Juist; dat lag en ligt in Spanje! Gallio en Seneca
waren dus Spanjaarden!  Op het  internet  staat  een mysterieuze correspondentie tussen Paulus  en Seneca
(Thiering, 2005). Of de brief echt of nep is blijft lastig te zeggen. Als deze correspondentie echt is dan blijkt
eruit  dat  Paulus  toegang  had  tot  de  Romeinse  elite.  En dus  kan  het  zijn  dat  hij  naast  zijn  beroep  als
tentenmaker ook giften kreeg. In  Filippenzen 4:22 staat inderdaad dat onder het personeel van de keizer
(Nero?) ook christenen waren. Kende Paulus het Atlantis verhaal? Nou hij had vast van Troje gehoord. En
Gallio  die  hij  al  ontmoet  had  was  familie  van  de  Spaans-Romeinse  dichter  Marcus  Annaeus  Lucanus
(Marcus Annaeus Lucanus, z.d.). Deze Marcus Annaeus Lucanus vergeleek Troje met Babylon in termen van
de expressie van de ‘macht’ van een beschaving (Scheil, 2016, p. 22). Paulus was scherp genoeg om dit soort
gedachten  op  te  pikken.  Hij  zal  dus  geweten  hebben  dat  Troje  met  de  mythische  berg  Tzafon
correspondeerde die nota bene vlakbij zijn hoofdkwartier in Antiochië lag. Op zijn best correspondeerde
Troje met die andere mysterieuze stad,  Pergamum (Bergama) waar binnenkort  de troon van satan staat.
Paulus wist ook Babylon metaforisch een berg genoemd werd. Vrijwel zeker had hij door dat zijn eigen
bediening niet  voor niets  in  het  gebied van de mythe plaatsvond.  Net  zoals Alexander  de grote  op een
Atlantis achtige manier Tyrus had verwoest, zo daagde Paulus de afgoden van Atlantis uit.
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De opstanding uit de dood

Ergens tussen  Handelingen 12 en 18 schreef Paulus zijn brieven aan de gemeente in Thessalonica. In  1
Thessalonicenzen 4:14-17 schreef hij over de komende opstanding van de heiligen. Zij zullen uit de dood
opstaan. Samen met de levende heiligen zullen ze Christus in de lucht tegemoet gaan. Het is ingewikkelde
materie. Ik heb begrepen dat de heiligen van Israël pas na de verdrukking uit de dood opstaan. Maar wat
gebeurt er met de ongelovigen die in hun graven liggen? Zij zullen pas bij de aanvang van de vijfde aion uit
de dood worden opgewekt. Dit is dus over duizend jaar. Ziet u, elke aion wordt in de overtreffende trap met
een nieuw spektakel afgesloten. En de opstanding van iedereen gebeurt in fasen. De kerktraditie leert dat de
ongelovigen na dit leven naar de hel gaan. Deze leer past beter bij Atlantis dan bij de Bijbel.

De wetteloze

In zijn  tweede  brief  aan deze gemeente  noemde Paulus  de persoon die  in  de  Eindtijd  optreedt.  Paulus
noemde hem de wetteloze (2 Thessalonicenzen 2:3, 2:6-8). Hij is dezelfde personage als die in 1 Johannes
2:18-23  de  antichrist  genoemd  werd.  Volgens  mij  is  hij  de  nieuwe  Alexander  die  in  de  Eindtijd  van
Griekenland een wereldmacht maakt. Deze persoon is mijns inziens tevens koning Atlas van Atlantis.

Terug in Antiochië

In Handelingen 18:22 zijn Paulus en zijn collega’s weer terug in Antiochië (Antakya). Het is duidelijk dat
Antiochië, Jeruzalem steeds meer als uitvalsbasis voor het evangelie verdrong. Zoals gezegd lag Antiochië
niet ver van de berg Tzafon. Paulus wist dit. Hij had door dat zijn missie de mythe doorkruiste.
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78

Derde Zendingsreis van Paulus

– Handelingen 18:23-21:17

Efeze

We komen op de derde reis  van Paulus terecht.  Het  was tevens zijn laatste reis  voordat  hij  naar Rome
afgevoerd werd. Onze eerste halte is Efeze waar we in een ingewikkelde samenloop van omstandigheden
terechtkomen. Allereerst  waren Priscilla  en Aquila  hier  de  nieuwe helpers van Paulus die zelf  elders in
Turkije was. Dit was op zich al een merkwaardig detail. Paulus had beiden in Korinthe ontmoet en nu gingen
ze alle drie terug naar Azië. We zouden denken dat het beter was geweest als Priscilla en Aquila de gemeente
in Korinthe verstevigd hadden. Een ander detail was dat Efeze net zo’n hoerig bolwerk was als Korinthe
en…  Atlantis.  In  Korinthe  stond  de  tempel  voor  Aphrodite,  in  Efeze  stond  de  tempel  voor  Artemis
(Handelingen 19:27).  Priscilla  en  Aquila  zochten  “het”  wel  op.  Zowel  Efeze  als  Korinthe  waren
blauwdrukken voor Atlantis waarop vergelijkbare tempels stonden. Artemis die ook Diana genoemd werd,
was  de  Koningin  van  de  Hemelen  (Jeremia 44:17-19).  Haar  andere  titel  was  ‘De  Dame  van  de  Zee’
(Harper’s Bible Dictionary in Woodrow, 1981, p. 18). Een combinatie van zee en hemelen doet ons aan de
afgod Poseidon denken. Haar andere namen waren Isis, Astarte, Minerva, Aphrodite, Cybele en Fortuna. Ze
werd overal in Turkije (Klein-Azië) aanbeden (Handelingen 19:27 in Woodrow, 1981, p. 15). Het was de
apostel Paulus die met deze godin van zowel Atlantis als de Sidoniërs (1 Koningen 11:5) geconfronteerd
werd. Hij was de apostel van de heidenen (Romeinen 11:13) zodat we nu met zekerheid kunnen zeggen dat
Athena een heidense godin  en dus een  demon was.  Paulus  moest  tegen het  onmogelijke  opboksen:  de
Artemis-, en latere Romeinse Isis verering was zo sterk aanwezig dat hij tegen de bierkaai vocht. Maar juist
in deze periode werd het Lichaam van Christus gevormd (Woodrow, 1981, p. 15). Nu kwam er een nieuwe
hoofdrolspeler langs zeilen in Efeze. Hij heette Apollos en kwam nota bene uit Alexandrië (Handelingen
18:24). Er werd behoorlijk gereisd in deze dagen. Alexandrië had een Grieks georiënteerde cultuur maar er
woonden ook zeer veel Joden. De komst van Apollos was misschien een verwijzing naar het korte verblijf
van  Jezus  in  Alexandrië.  Apollos  kende  de  waterdoop  van  Johannes.  Hij  kende  de  prediking  van  het
aanstaande koninkrijk van de hemelen. En hij  kende de naam van Jezus die hieraan verbonden was. Hij
kende  de  geschriften  zeer  goed  en  was  een  begenadigd  spreker.  Het  toeval  wilde  dat  hij  in  Efeze
terechtkwam dat ook het werkgebied van Paulus was geworden. En dat niet alleen; de godin Artemis werd
hier vereerd die een zus van Apollo was. De aanbidding van Apollo dreunde dus door in Efeze en ook in de
naam van Apollos. Waarom deze toevalligheid in de namen zich hier aandiende is niet duidelijk. In elk geval
ging Apollos in de synagogen staan kletsen terwijl de gemeente net was bijgeschoold in de leer van Paulus.
Dit was verwarrend. Uiteraard duurde het niet lang tot Priscilla en Aquila deze vreemdeling tegenkwamen.
Zij pikten hem eruit en gaven hem bijscholing in de genadeleer van Paulus (Handelingen 18:26). Apollos
kreeg een “update” zoals ik net het besturingsprogramma van de PC bijwerkte. Priscilla, Aquila en Apollos
hadden geen betere stad uit kunnen kiezen om er elkaar te ontmoeten. Nu snappen we waarom Priscilla en
Aquila hier waren. God had deze ontmoetingen in scene gezet. Hij wist dat Apollos hier langs zou komen.
Hij wilde de confrontatie tussen Apollos en Paulus nog even uitstellen. En dus zorgde Hij ervoor dat Priscilla
en  Aquila  hier  waren.  Zij  kenden  bovendien  het  klappen  van  de  zweep  met  betrekking  tot  de
Artemis/Aphrodite verering.  God had deze ontmoeting net  zo in scene gezet  als  de bizarre roeping van
Paulus. We mogen ervan uitgaan dat Hij ook de mythe in scène had gezet.

Paulus naar Efeze

In Handelingen 19 kwam Paulus naar Efeze terwijl Apollos nota bene naar Korinthe gereisd was. De rare
spanning tussen Korinthe en Efeze bepaalde nog steeds het decor. En weer liepen Paulus en Apollos elkaar
mis. Waarom regisseerde God het zo? Allereerst waren er praktische redenen. Het was weinig zinvol om
zoveel mensen die dezelfde boodschap deelden op dezelfde plek te houden. Het evangelie moest net als geld,
“rollen”. Apollos was bijgeschoold en kon het evangelie van de opstanding en genade elders verkondigen.
Een andere reden was dat God een spanningsboog in Handelingen aan wilde brengen. Het klinkt een beetje
knullig en moralistisch maar de Bijbel is niet alleen een geschiedenisboek en een boek van heils openbaring;
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het is boven alles een boek. En boeken worden van A tot Z gelezen als ze spannend zijn. Nu moet ik een
gereformeerd rotwoord gebruiken; want we worden “geprikkeld” om verder te lezen in de Bijbel. Paulus
bleef bijna drie jaar in Efeze om de gemeente hier goed bij te scholen in de leer die genade heette.

School van Tyrannus; Handelingen 19:9

Eerst  preekte  Paulus  in  de  synagoge.  Na  een  paar  maanden  deed  hij  dit  in  de  School  van  Tyrannus
(Handelingen 19:9-10). Ik houd van dit soort details omdat ze zo herkenbaar zijn. Mensen die yogalessen of
biodanza workshops geven,  doen dit  ook vaak in schoolgebouwen.  De eigenaar  van deze school  heette
mogelijk Tyrannus. In een manuscript dat “D Syriac” heet, staat dat Paulus er van het vijfde tot het tiende uur
lesgaf (Hunter, z.j.). Om de missie van Paulus te begrijpen, moeten we de cultuur van Efeze begrijpen. Er
heerste veel bijgeloof in de stad en er waren tovenaars en heksen. (Jawel...). Het gevolg was dat Paulus het
druk kreeg. Hij genas er de zieken en wierp er demonen uit. Er waren zeven Joden die Paulus imiteerden. Ze
waren de zonen van een hogepriester die Skevas heette (Handelingen 19:14). Deze zeven Joden die met de
zeven Pleïaden resoneerden, probeerden ook demonen uit  te  werpen. Maar bij  hen werkte het  averechts
(Handelingen 19:14-16). Een demonisch bezeten man sprong op hen af en tuigde hen af tot ze naakt en
gewond waren. In vers 17 lezen we dat de inwoners van Efeze hadden meegekregen wat er gebeurd was. In
deze vers 15 krijgen we een blik in de demonenwereld. Deze demon sprak door een demonisch bezeten man.
De demon zei dat hij Jezus inderdaad kende en al van Paulus gehoord had. Maar hij kende deze zeven kerels
niet.  Demonen  reageren  dus  net  als  mensen.  Ook  in  onze  tijd  zien  we  dat  veel  zogenaamde  traditie-
christenen de echte gelovigen proberen te imiteren. Ze gaan elke zondag naar de kerk, het liefst twee keer, in
de hoop dat ze hierdoor gered worden. Het was duidelijk dat Paulus de geest van Christus in zich had en de
betreffende Joden niet. Nog wat: de brief die Paulus aan de gemeente in Laodocea schreef (Kolossenzen
4:16) was waarschijnlijk wat wij de Efeze brief noemen (Piet, 2019-b, mp3-b).

De slag naar Openbaring

In Openbaring 1:11 schreef Johannes brieven aan zeven Joodse gemeenten in Turkije (Piet, 2018-h). Efeze
was één van de gemeenten waar een synagoge was. Paulus gaf er onderwijs in de school van Tyrannus
(Handelingen 18  in  Piet,  2018-h).  Het  is  lastig  om  uit  te  leggen  wat  Paulus  precies  deed.  Volgens
Handelingen 19:9  maakte  Paulus  van  Joden gelovige heidenen en transformeerde het  evangelie  van  de
besnijdenis naar dat van de voorhuid (onbesnedenen). Dit betekent dat Johannes ook al het evangelie in
Turkije bracht! Maar dan wel het oude, bekende evangelie van de besnijdenis. En dit betekent weer dat zijn
boek  Openbaring tenminste  voor  Handelingen 28 geschreven was.  Vanaf  Handelingen 28 ging de deur
definitief dicht voor het evangelie van de besnijdenis.

Boekverbrandingen, Handelingen 19:19

Een  bijwerking  van  de  wonderen  die  Paulus  in  Efeze  deed,  was  dat  veel  mensen  hun  occulte  boeken
verbrandden. Ik begeef me misschien op glad ijs als ik zeg dat de demonische invloeden in onze tijd vooral
in rockmuziek, religie en de kunst opduiken.

Tempel van Artemis/Diana

In  Efeze  stond  ook  één  van  de  zeven  wereldwonderen.  Dit  was  de  tempel  van  de  godin  Artemis
(Handelingen 19:35).  De  Romeinen noemden haar  Diana.  Ze  was  de  dochter  van  Zeus  en  Leto  en  de
tweelingzuster van Apollo (Artemis (mythologie), z.j.). Artemis was dus een nichtje van Poseidon. Volgens
ene  Antipater  van  Zidon was  deze  tempel  imposanter  dan  de  ‘piramiden’ of  de  ‘hangende  tuinen’ van
Babylon (Temple of Artemis, z.j., alinea 5).  In de eerste instantie werd in de tempel een heilige steen, of
meteoriet aanbeden. Dit was de steen van Zeus (Krystek, z.j., par. The Shrine to the Goddess Artemis, alinea
2). Hiermee leek deze tempel op de Kaäba in Mekka. Als Efeze met Artemis een kopie van Atlantis was, dan
is Mekka dit ook. De tempel was diverse malen herbouwd en in de laatste versie voorzien van marmeren
pilaren.  Niettemin werd  ook deze versie  verwoest.  In  het  Miniatürk Park in  Istanboel  staat  een  replica
(Temple of Artemis, z.j.).  De pilaren waren slank om de slankheid van Artemis uit  te beelden.  En deze
pilaren waren geribbeld omdat hun voorgangers in Babylon van gebundeld riet waren gemaakt (Saggs, 1966,
p. 496). Als we het over de Rietzee van de Exodus hebben dan kon het over de Nijldelta gaan maar even
goed over de moerassen in Zuid-Irak. Egypte was immers een spiegel van Babylon. Er is ook een vreemde
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wisselwerking tussen Artemis en de maand mei. In mei werd haar beeld van de tempel ‘naar het stadstheater
in Efeze’ gedragen (Van den Berg, z.j.-b, alinea 1). Mei lijkt op de naam “Maya” die rakelings met ons thema
Atlantis te maken heeft. 1 mei is ook de dag van de arbeid. Mogelijk heeft deze dag een occulte oorsprong?
En op 14 mei 1948 werd door David Ben Gurion de staat Israël onafhankelijk verklaard (Korkus, 2008,
alinea 2). In mei liggen ook alle vogels een ei. De bijgelovige Efeziërs dachten dat het beeld van Artemis in
de stad uit de hemel was gevallen (Handelingen 19:35). We zagen een vergelijkbare verering met betrekking
tot Dagon. In onze tijd hebben we de verering van de Kaäba in Mekka. Uiteraard kon het niet uitblijven dat
deze Artemis cultus een impuls gaf aan de toeristenindustrie. Er werden zilveren Artemisbeelden verkocht
aan pelgrims, wat natuurlijk goed voor de lokale economie was. Deze beelden leken op de ons bekende
Maria beelden. Nu kwam Paulus langs om de inwoners te vertellen dat er maar één hoogste God was die
hemel een aarde had geschapen. De lezer kan het zich voorstellen hoe de zilversmeden hierover dachten. Zij
kregen door dat Paulus een directe bedreiging voor hun handel en wandel was. Voor hen zat er maar één ding
op: ze jutten de menigte op tegen Paulus. Hoe zou dit aflopen?

Demetrius

Rond deze tempel van Artemis was een toeristenindustrie ontstaan met zilversmeden die souvenir-tempels
maakten. Efeze was een mix van Mekka, Het Vaticaan, Las Vegas, Lourdes, Santiago de Compostela en
Atlantis. Nu vertelde Paulus aan de inwoners dat er maar één hoogste God was. Dit was de God van Hemel
en Aarde. De zilversmeden waren laaiend. Hun handel kwam in gevaar. We zagen iets dergelijks in Filippi
gebeuren waar Paulus de pythongeest uit een bezeten meisje had gejaagd. Ook zij had een baas die zich niet
over haar ontfermde maar die haar als handelswaar gebruikte. Hier in Efeze zien we dat er drie zaken bij
elkaar  kwamen:  religie,  commercie  en  polygamie  of  hoererij.  De  relatie  met  seks  in  deze,  is  een
ingewikkelde.  Deze  varieert  van  ascese  tot  hoererij.  In  deze  tempel  van  Artemis  werd  blijkbaar  ook
tempelprostitutie  bedreven  die  eveneens  aan  Artemis  gewijd  was.  Artemis  alias  Diana  was  sinds
mensenheugenis  de  godin van Efeze  (Fausset’s  Bible  Encyclopedia in  Woodrow,  1981,  p.  17).  Daarom
schreef Paulus zijn verhandeling over hoererij in 1 Korinthiërs 6:12-20. Hierin schreef hij bovendien dat het
lichaam een tempel van de heilige geest is. Religie heeft vaak met geld te maken (Piet, 2016-n). Ik voeg hier
hoererij  en een verknipt  arbeidsethos aan toe.  In  dit  complexe smeersel  van afgoderij,  tovenaars  en de
bediening van Paulus, stond een Goliath-achtige karikatuur op. Hij was de aanvoerder van de boze, bange en
bezorgde burgers en heette Demetrius. Hij was bovendien een zilversmid en een geboren volksmenner. Hij
jutte de stad op tegen Paulus. Hij merkte op dat Paulus in heel Azië bezig was om de mensen van de afgoden
af te houden (Handelingen 19:26). Zonder email of mobiele telefoons had hij al gehoord wat Paulus elders
uitgevreten  had.  Na wat  heen  en weer  getouwtrek  tussen de  lokale  bevolking  en  de medereizigers  van
Paulus, gebeurde het dat de meute twee uur lang “Artemis” begon te schreeuwen (Handelingen 19:34). Als
we de menigte in Handelingen 19:34 vervangen door het legioen van Atlantis dan horen we hier “Atlantis”
roepen. De afgoden van Efeze probeerden juist  te voorkomen dat het evangelie Europa bereikte. Ook al
omdat Paulus spoedig liet weten dat hij naar Spanje wilde (Romeinen 15:24). Artemis was dus alert. Achter
haar stond nog steeds de hemelse prins van Griekenland (Daniël 10:20). De Hemelse Prins van Perzië had
ooit voor oponthoud gezorgd toen de bevrijde Joden uit Babylon naar Israël terug wilden keren. In dit geval
was het de Hemelse Prins van Griekenland die wilde voorkomen dat het evangelie naar Europa kwam. De
extase die bij de Artemis processie loskwam was dezelfde als die bij de WK voetbalfinale of rockconcerten
loskomt. Denk aan Joe Satriani’s lied Crowd Chant. Muziek en sport zijn de afgoden van de Eindtijd. Ons
Oranje Team is de moderne afgod (Van den Berg, z.j.-b, par. 1, Artemis actueel). In de Bijbel kwamen we
een dergelijke verering in de tempel van Dagon tegen toen Simson gevangen was genomen (Rechters 16:27).
Deze extase was dus aan twee afgoden gekoppeld: Dagon, alias Poseidon en Artemis, alias Athena. Ik wil
hier de extase tijdens de bedevaart in Mekka aan toevoegen. Maar ook in de kerken ontstaat dikwijls deze
extase. Ralph Woodrow noemde nog een detail: Tijdens de Raad van Efeze in 431 na Christus werd besloten
dat de Maria-aanbidding een officieel onderdeel van de kerk werd (Woodrow, 1981, p. 17). Het kruis werd
vanaf deze Raad van Efeze ook het christelijke symbool (Harper’s Book of Facts & Seymour in Woodrow,
1981, p. 48).

Moderne levensstijl

Jezus had in Markus 3:33-35 tot ergernis van velen al afgerekend met de traditionele gezinswaarden. Paulus
deed er nog een schep bovenop. Zijn bediening was nieuw en dus kunnen we verwachten dat zijn kijk op een
christelijke levensstijl ook anders was. In 1 Korinthe 7 schreef Paulus dat alleenstaanden niet per sé zouden
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trouwen (Zender, 2017-d). Dit was geen advies om alleen te blijven maar wel om het huwelijk te relativeren.
Het Koninkrijk van God was immers aanstaande. Daarom adviseerde hij om zo weinig mogelijk verstrikt te
raken  in  het  dagelijkse  leven.  In  onze  21ste  eeuw zijn  er  veel  alleenstaanden.  Paulus  ging  hen  voor.
Trouwens, Jezus en Jeremia ook. Paulus had een moderne levensstijl die goed in onze tijd paste. Adam en
Eva kregen de opdracht om zich voort te planten (Zender, 2017-d). Onze bediening is een geheel andere. Wij
leven in genade en krijgen niet per sé de opdracht mee om een gezin te stichten. Bovendien heeft dit vlak
voor de Eindtijd ook niet veel zin. We zullen het celibaat van Paulus ook niet te vroom opvatten. Paulus was
geen vrome, murmelende kloosterling met een hangslot aan zijn snikkel. Paulus was niet anti-seks. Hij was
anti-afleiding. Hij wilde geen tijd besteden aan zaken die hem teveel afleidden van zijn missie. Voor ons zal
hetzelfde gelden. Een gezin stichten, brengt in de praktijk veel stress met zich mee. Paulus schreef de eerste
Korinthe brief waarschijnlijk voor Handelingen 20. In 1 Korinthe 1:14 schreef hij dat hij slechts een enkeling
met water gedoopt had. De betekenis van de waterdoop was al bijna weg gevallen. In  1 Korinthe 12:13
schreef hij dat de gelovigen in de geest in christus gedoopt zijn. Hij noemde de waterdoop nergens. Ook in
Efeziërs 4:5 en Romeinen 6:3-4 schreef hij dat er één doop is. De gelovigen van nu waren 2000 jaar geleden
gedoopt in zijn dood. Wie zich nu nog in water laat dopen, ontkent de dood van Jezus (Zender, 2012, p. 110).
De brief,  1 Korinthe schreef Paulus tussen Handelingen 19 en 20. Volgens sommigen is 1 Korinthe 15 het
belangrijkste hoofdstuk in de hele Bijbel (Piet, 2019-d). Paulus gaat hier in op de ooggetuigen die Jezus na
Zijn dood zagen. Allen legden niet alleen dezelfde verklaring af maar ze gingen er tegen de geest van de
wereld in ook mee de boer op. In  1 Korinthe 15:33 lezen we een passage uit het gedicht “Thaïs” van de
Griekse dichter Menander. Thaïs was een soort van prostituee die Alexander de Grote op zijn expedities
begeleide. Ze had hem aangespoord om de stad Persepolis in de fik te steken (Thaïs, z.d.). Paulus kende zijn
klassiekers nog voordat hij ooit zelf in Griekenland geweest was. Paulus was niet alleen maar de arbeider die
tenten in elkaar knutselde. Hij had ook veel leeswerk verricht. Paulus trok verder naar Korinthe waar hij zijn
Romeinenbrief schreef aan de gemeente in Rome. Er was blijkbaar al een joodse gemeente in Rome ontstaan
die in de opstanding van Jezus geloofde. Dit klinkt tegenstrijdig met de eerdere verklaring in Handelingen
18:2 waarin we lezen dat alle joden uit Rome weg moesten. Mogelijk probeerde hij met deze Romeinenbrief
ook geld los te peuteren voor een reis naar Spanje. Het liefst wilde hij door naar Rome maar hij werd terug
gefloten met het verzoek om eerst geld aan de arme broeders in Jeruzalem te brengen (Romeinen 15:25-29).
In deze passage lezen we dat de gelovigen in Achaje en Macedonië geld inzamelden voor de gemeente in
Jeruzalem. Alsof er in Macedonië en Achaje zelf geen armen waren. Misschien kon het geld evengoed voor
missiewerk gebruikt worden? Op de terugweg naar Jeruzalem kwam Paulus voor de tweede keer door Troas
(Handelingen 20:8). Hij gaf er de nacht voor zijn vertrek naar Jeruzalem nog een preek. Dit deed hij in de
bovenzaal van een gebouw. Deze zaal werd met fakkels verlicht. Dit zijn de details die de Bijbel voor mij tot
een bijzonder boek maken. De toespraak van Paulus was blijkbaar langdradig want er was een jongen die
Eutychus heette en in slaap viel. Hij kukelde achterover uit het raam en viel naar beneden. Hij was morsdood
(Handelingen 20:9). De bovenzaal was op de derde verdieping. Voorzichtig komen we details te weten over
de tijd van Paulus. Wat was er op de andere verdiepingen gaande? Waren de eerste twee verdiepingen bezet?
Was er op de eerste verdieping een trouwerij gaande en op de tweede verdieping een bijeenkomst over de zin
van het leven? We weten dit niet maar de kans is groot dat de eerste twee verdiepingen en de begane grond
bezet waren. Snelden de mensen op de andere verdiepingen ook naar buiten om te kijken wat er gaande was?
We krijgen een beeld te zien van een actief avondleven. Paulus snelde zich naar de begane grond om de knul
uit  de  dood op te  wekken.  Waren er  omstanders  van de andere  verdiepingen bij  die  zich met  de zaak
bemoeiden? Hoe kon Paulus zomaar bij deze knul komen? Toen ik een keer op het perron onderuit ging
stonden er  vier  mensen om me heen voordat  ik  op  kon staan.  Was  Paulus  de  eerste  die  bij  Eutychus
arriveerde of moest hij zich een weg door een kleine menigte banen? En warempel, het lukte Paulus om
Eutychus weer aan de praat te krijgen (Handelingen 20:10). De knul was aanvankelijk niet eens opgemerkt
door Paulus. Maar Paulus voelde zich niet moreel  verheven boven deze knul die in feite zijn toespraak
verstoorde. Het leven van een willekeurige knul van wie niemand ooit gehoord had, kruiste zomaar het pad
van de uitverkoren apostel. Mogelijk was Eutychus nu wel geïnteresseerd in het evangelie. Hij zou voorlopig
niet  meer  in slaap vallen.  We lezen weer niets  over  bijna-doodervaringen.  Misschien was er  filosofisch
gezien een overeenkomst tussen Eutychus die uit het raam viel en Atlantis dat naar de zeebodem zonk. Feit is
dat beiden in de Sheol terechtkwamen nadat ze gevallen waren. Het grote verschil is dat Eutychus uit de
dood werd opgewekt terwijl Atlantis in de Sheol eindigde. Veel mensen menen dat de Bijbel een saai boek is.
Dit ondanks de vele vreemde wezens die we er al in tegenkwamen. Ook Paulus kreeg zijn portie van de
Bijbelse grillen. Sommige vrijdenkers menen dat  je Charles Bukowski,  Jack London,  Papillon of Henry
Miller  moet  heten om een avontuurlijk leven te leiden.  Maar dan hebben ze  2 Korinthe  11:23-28 nooit
gelezen. In deze passage lezen we van alles tegelijk. Rovers, schipbreuk, valse broeders en honger klinken
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erg  als  Atlantis,  nietwaar?  De  Sheol  lag  voortdurend  op  de  loer.  Wat  was  de  relatie  met  Paulus?  Hij
overleefde alles en wist zelfs de Bijbel te voltooien. Zelfs in zee kreeg Atlantis hem niet in haar greep.
Theologisch beschouwd zwom Paulus in vers 25 over Atlantis dat diep onder hem op de zeebodem lag. Ook
Leviathan was waarschijnlijk op vakantie, anders was Paulus op dezelfde manier geëindigd als Jona. In vers
26 ontliep hij de rovers van Atlantis die net uit Plato’s Grot ontsnapt waren.

Galaten 1:9

De ergste gevaren die voor Paulus op de loer lagen waren echter niet schipbreuken of wilde dieren maar
valse broeders. Ze preekten niet het evangelie van de besnijdenis want dan had Paulus dit wel zo genoemd.
Ze preekten een derde evangelie, namelijk een mix van genade en besnijdenis. Religieuzen die vanuit de wet
van Mozes leven, doen er alles aan om de redding door God te verdienen. Gelovigen die vanuit de genade en
opstanding leven hoeven God alleen te dienen en te danken. Bent u een lulletje rozenwater, een werkloze
nitwit, een eikel en een onzekere kneus? Prima, dan is het evangelie van de genade voor u bedoeld. U krijgt
het helemaal gratis, juist omdat u het niet verdiend. Alsof de mensen die het wel zouden verdienen het wel
verdiend hadden. Mensen die veel verdienen omdat ze slim zijn hebben hun intelligentie aan God te danken.
Evenzo mensen die door geluk hogerop kwamen doordat ze een erfenis ontvingen of zelfs drie keer de loterij
wonnen, hadden hun voorspoed aan God te danken. Sommige mensen komen net op het juiste moment op de
arbeidsmarkt terecht. Anderen hebben pech en studeren midden in een recessie af. Heeft de eerste groep
meer echt van spreken om zich hun maatschappelijke succes toe te eigenen dan de tweede groep? Ik dacht
het niet. Ook zulke omstandigheden waren door God in gang gezet. Religie is mens gericht, genade is God
gericht. Religie tracht de schuld van de zonde weg te nemen, genade nam de zonde zelf weg. Een goed boek
over  zulke  zaken  is  Roken  Zonder  Zonde van  Martin  Zender.  Het  staat  als  pdf  op  de  website  Pronk-
Stukjes.nl.  Atlantis  was  bij  uitstek  het  eiland  van  de  valse  broeders  die  religieus  wetticisme en  religie
preekten. Paulus leed nogal eens schipbreuk, zoals ook op zijn laatste reis naar Rome. We weten niet hoe hij
zijn manuscripten steeds droog hield? Paulus zal vast en zeker rekening hebben gehouden met het ergste en
dus was hij op een mogelijke schipbreuk voorbereid. Hoe hij op zijn reizen alles op papier bijhield, is een
deel van het wonder van zijn levensverhaal. In 2 Timotheüs 4:17 lezen we hoe God hem uit de muil van een
leeuw bevrijdde.  Dit  klinkt  als  gladiatorspelen.  Mogelijk  werd hij  door  de Romeinen een keer  voor  de
leeuwen gegooid? In 2 Korinthe 12:1-5 werd Paulus in de geest naar de derde hemel van God verplaatst. Hij
zag en hoorde daar dingen die hem ver de pet te boven gingen. Deze derde hemel is een geografische locatie
boven het  zichtbare heelal.  Ook Stefanus zag deze hemel open rollen (Handelingen 7:55-56).  Sommige
gelovigen hebben geopperd dat dit de hemel van de vijfde aion was. Paulus zou dan niet in de ruimte maar in
de tijd verplaatst zijn. In Openbaring 21:1 wordt echter van twee aarden en hemelen gesproken.
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De Romeinenbrief

Onder  deze  moeilijke  omstandigheden  schreef  Paulus  de  Romeinenbrief.  De  brief  was  gericht  aan  de
gemeente in Rome die in het huis van Priscilla en Aquila ondergebracht was. Paulus had met hen in Korinthe
en  Efeze  samen  gewerkt.  Onder  keizer  Claudius  waren  ze  met  de  andere  Joden  uit  Rome  verbannen
(Handelingen 18:2). Na zijn dood waren ze naar Rome teruggekeerd. Hun verbanning had hen met Paulus in
contact gebracht. Na hun terugkeer kregen ze de Romeinenbrief. God gebruikte zelfs de ballingschap van de
Joden uit Rome voor Zijn eigen doel. Ze hadden zowel het evangelie gebracht als tenten gebouwd. Hiermee
zette hij alle menselijke logica op de kop. In Romeinen 2:16 schreef hij nog eens dat het evangelie dat hij
preekte  zijn evangelie  was.  Het  was  niet  gebaseerd  op  wat  Petrus  verkondigde  (Romeinen 15:20).  De
boodschap van Paulus ging over de gratis  redding die Joden en Heidenen van God kregen als ze in de
opstanding van Jezus geloofden. Hiermee werd de heidense leer van de drie-eenheid uitgesloten. Jezus kon
niet God zijn omdat Hij immers drie dagen dood was geweest. Ook kon er geen hiernamaals bestaan omdat
Jezus letterlijk drie dagen dood was geweest.  Er kon geen eeuwige hel  bestaan omdat Jezus voor onze
zonden (niet in plaats van) gestorven was en zonder meer in een eeuwige hel was terechtgekomen als deze
bestaan had. De dood van Jezus duurde immers maar drie dagen. Als de eeuwige hel niet bestaat dan zullen
we ook langer uitsluiten dat een groot deel van de mensheid voor eeuwig verloren gaat. Jezus had anders
zeker bij deze categorie gehoord. Zodoende kunnen we de conclusie trekken dat Zijn dood en opstanding
direct met de redding van de hele schepping te maken had. De heidense leer van de massa die verloren gaat
komt uit de gnostiek en de mythe. Atlantis ging met man en macht verloren terwijl zelfs Sodom en Gomorra
in de Eindtijd een milder oordeel tegemoet gaan dan Jeruzalem (Mattheüs 10:15). Romeinen 5:20 gaat over
de magie achter wetgeving. Vanuit ons humanistische perspectief denken we dat wetten ervoor gemaakt zijn
om de misdaad in te dammen. Maar Paulus draaide het om: de wet is gekomen opdat de misdaad zich juist
zou vermeerderen (Galaten 3:19). De wet prikkelt ons juist om misstappen te begaan, zelfs als we ze per
ongeluk begaan. De wet drijft de zonde als het ware naar buiten (1 Korinthe 15:26). Het beste voorbeeld
hiervan was Eva die van de Boom van Kennis snoepte. Erich Sauer schreef dat ‘hoe meer dus de zonde tegen
de Wet zondigt’, hoe meer zij ‘tegen zichzelf’ zondigt (Sauer, 1940, p. 142). Galaten 3:19 suggereert dat de
Wet van Mozes iets ‘tijdelijks’ was (Harrison, 1995, p. 65). H.J. Schoeps schreef in zijn boek Paul dat deze
nieuwe ‘functie’ van de ‘Wet’ ‘om de overtreding te vermeerderen’ in de tijd van het ‘rabbijnse Judaïsme’
onbekend was (Schoeps in Harrison, 1995, p. 65). Om deze reden werkt de islamitische sharia ook averechts.
Het geweld zal onder de sharia alleen maar toenemen. Atlantis was het eiland van de wet. Het was een
religieus  eiland  bij  uitstek  waarop  religieus  wetticisme  en  losbandigheid  hand  in  hand  gingen.  Met
betrekking tot  Israël  zagen we dit  ook.  De Wet was voor de Israëlieten een juk waar niemand aan kon
voldoen. De Farizeeërs deden er nog een schep bovenop door de Israëlieten extra regels op te leggen. Dit juk
was de last die Atlas op zijn schouders droeg. De Wet was dus eigenlijk een spiegel voor de Israëlieten. Dit
spiegeleffect zagen we in het Atlantis Epos terug in het reflecterende orichalcum en de Zuilen van Hercules.
De  Zuilen  van  Hercules  symboliseerden  de  wet  versus  de  genade.  In  Romeinen 10:12  schreef  Paulus
nogmaals dat er geen verschil meer was tussen Jood en Griek (Heiden). Beiden konden gered worden door
simpelweg in de letterlijke, fysieke opstanding van Jezus te geloven. In Romeinen 13:1 lezen we ook dat alle
aardse  overheden  aan  God  ondergeschikt  zijn.  U  mag  bezwaar  maken  tegen  hun  besluiten  omdat  de
bezwarencommissies ook door God ingesteld zijn. Te vaak is door gelovigen beweerd dat we alle opdrachten
van onze overheden klakkeloos moeten opvolgen. Maar Paulus maakte ook vaak bezwaar tegen bevelen van
de overheden in zijn tijd. Eén keer beriep hij zich op zijn Romeinse staatsburgerschap (Handelingen 16:37-
39; 22:25; 25:10-11). In Romeinen 15:19 was Paulus in Illyrië wat tegenwoordig Kosovo en Albanië is. In
Romeinen 15:25–28, 1 Korinthe 16:1–4 en 2 Korinthe 8–9 lezen we dat Paulus een collecte van de heidenen
naar  Jeruzalem zou  brengen.  Deze  collecte  was  een  eerste  vervulling  van  de  eer  die  de  heidenen  aan
Jeruzalem brachten en daarmee een ‘verplichting’ (Harrison, 1995, p. 158-159). 
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Spanje

Olé olé olé… In Romeinen 15:24, 28 schreef Paulus dat hij naar “Spanje” wilde. Eerder al, in Handelingen
19:21; 23:11 had Jezus, Rome genoemd. Nergens lezen we in Romeinen 15 iets over Atlantis. Als er één rijk
was waar het evangelie naartoe moest, dan was het wel Atlantis. Maar we lezen er niets over. Dat we de
naam Spanje in Gods boek tegenkomen, is bijzonder. En Spanje lag volgens Plato vlakbij… Atlantis. Paulus’
wens om naar Spanje te reizen was mogelijk geïnspireerd door Gallio die een Spanjaard was. De Spaanse
stierenvechten doen ons bovendien aan het stierlogo van Marduk en Poseidon denken. Met de beide Bijbelse
landen, Engeland en Spanje, kreeg ons land te maken. Weten we nog dat Jezus zich in Mattheüs 12:40 met
Jona vergeleek? Jona wilde naar Tarsis vluchten. Dit was Engeland. We zien hier dat de opgestane Jezus
alsnog een zwenk westwaarts maakt. Nadat Jezus net als Jona drie dagen en drie nachten in de sheol was
voordat Hij opstond uit de dood, voltooide Hij nu een ander Jona symbool. In de persoon van Paulus zou
Zijn evangelie verder westwaarts gaan. Wat Jona niet gelukt was, zou Paulus deels wel voor elkaar boksen.
De beweegredenen waren anders. Jona vluchtte voor God terwijl Paulus juist het nieuwe evangelie naar het
westen bracht. Maar mogelijk was Paulus door Jona geïnspireerd om door te reizen naar Tarsis… In een tekst
van 1 Clemens V.7 staat dat Paulus naar de ‘uiteinden van het Westen’ getrokken was (Christian History,
1995, p. 32; Harrison, 1995, p. 158). Was Paulus inderdaad naar Spanje of zelfs Engeland afgereisd of werd
in deze tekst toch Rome bedoeld? 

Diverse oecumene

In Romeinen 16 lezen we over de gevarieerde oecumene die er al in de tijd van Paulus in Rome was. Op dat
moment was Paulus nog nooit in Rome geweest.  Stuart Allen schreef ook over het multiculturalisme in
Rome (Allen, 2001-b, p. 171). In  Romeinen 16:1 werd ene Phoebe genoemd. Ze verbleef in de buurt van
Korinthe. Volgens Paulus zou ze naar Rome reizen. Dat een vrouw alleen een dergelijke reis maakte, was wel
bijzonder.  In  16:6  wordt  een  Maria  genoemd.  Haar  naam was  dus  al  bekend in  Rome,  al  was  zij  een
onbekende Maria. In 16:12 vallen Tryfena en Tryfosa op. Mogelijk waren ze zussen? In dezelfde vers wordt
Persis genoemd. Zij was een Perzische vrouw die in Rome woonde en ook nog bekeerd was. De mensen die
in  Romeinen 16 genoemd werden, kwamen dus overal vandaan. Wie er ontbreekt in  Romeinen 16 was de
apostel Petrus. Had hij iets met de eerste kerk in Rome te maken gehad, dan had Paulus hem zeker genoemd.
Petrus was dus zeker niet de eerste Paus. (Ik noem ook nog de “Bisshop Strossmayer Speech” over deze
materie.). In Romeinen 16 lezen we dus over een echte oecumene. Deze was niet zomaar een groep mensen
met verschillende nationaliteiten die elkaar de hand schudde en elkaar glimlachend aankeek. Hun motto was
niet  dat  ze  allen  mensen van  dezelfde planeet  aarde waren  en  ze  dus allen  gelijkwaardig  waren.  Deze
oecumene baseerde zich niet op Humanistische principes als “respect” en “gelijkwaardigheid”. Hun mysterie
ging veel dieper dan de oecumene van een buurt barbecue. Ze waren namelijk een oecumene IN Christus
(Kolossenzen 1:16-17). Deze veelkleurige oecumene in Romeinen 16 kreeg zijn bestemming in Christus. In
onze dagen is “multicultureel” het toverwoord. Multiculturalisme wordt vaak diversiteit genoemd maar is het
niet. Diversiteit kan alleen vanuit een prisma ontstaan. Dit prisma is christus. In Handelingen 28:28 lezen we
dat het evangelie definitief naar de natiën ging, waartoe Israël ook opeens behoorde. De situatie werd hier
dus omgedraaid. Nadat de Joden consequent het evangelie van genade afwezen, ging de deur open voor de
natiën terwijl Israël ook tot de natiën degradeerde.

Arbeidsethos

Ik wil een ander detail noemen. Paulus wordt door veel moralisten of Calvinisten als voorbeeld naar voren
geschoven van hoe een gelovige in zijn eigen onderhoud dient te voorzien. Paulus hield immers niet “de
hand op” maar hij bouwde tenten van geitenhaar toen hij in Korinthe was (Handelingen 18:3). Waarschijnlijk
maakte hij  ook mantels van geitenhaar. Of dit  propaganda voor geiten of hard werken is,  laat  ik in het
midden. Het zal u verbazen maar die mantels worden in Tarsus nog steeds gemaakt (Van den Berg, z.j.-i).
Diezelfde moralisten zijn voor de rest vaak behoorlijk wettisch ingesteld en noemen nooit het Jubeljaar. Ze
pikken Paulus eruit wanneer het hen uitkomt. Het tenten maken had hij waarschijnlijk van Priscilla en Aquila
afgekeken die op die manier in Korinthe hun geld verdienden. Tenten maken klinkt heel wat deftiger dan ons
huidige fabriekswerk. Bovendien hoefde Paulus niet eerst langs een uitzendbureau om te horen dat hij niet de
vereiste kwalificaties had om een tent te bouwen en er dus geen werk voor hem was. In zijn tijd ging werk
vinden een stuk anarchistischer. We lezen verder niet over zijn beroep als tentenmaker. Wel lezen we over
zijn vele reizen die hij maakte. Hij was dus zeker niet non-stop aan het werk. Ik wil hier een paar dingen
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tegenin brengen. Allereerst was Achaje de regio waar veel kletsmajoren en zelfbenoemde filosofen voor geld
hun gekwaak aan de  man brachten.  Ze  waren dus kwaakchirurgen.  Paulus  wilde  vooral  niet  de  indruk
wekken dat hij voor het geld preekte. Dit wil niet zeggen dat hij nooit giften kreeg. Want wie betaalde al zijn
reizen? Met tenten bouwen werd hij vast geen miljonair. In 1 Korinthe 9:11-12 lezen we dat Paulus nergens
aanspraak op maakte. Dan blijft  het een mysterie hoe hij  de huur van de School van Tyrannus betaalde
(Handelingen 19:9) en later de huur van zijn appartement in Rome (Handelingen 28:30). Uit een mail van
een collega bleek dat Paulus alleen in  1 Korinthe 9 geen aanspraak op donaties maakte maar verder wel.
Diverse  keren  ontving  hij  donaties  zoals  we  lezen  in  Filippenzen 4:15-18  en  2  Korinthe 11:7-9.  Een
evangelist mocht geld ontvangen voor zijn diensten: 1 Korinthe 9:11, Galaten 6:6. De tegenprestatie voor het
brengen  van  het  evangelie  hoefde  niet  per  sé  geld  te  zijn.  Een  evangelist  kon  onderweg  ook  ergens
overnachten en mee-eten met wat de pot schafte (Lukas 10:5-7). De strekking om voor je eigen brood te
werken  gold  met  name  voor  de  gemeenten  in  Korinthe  en  Thessalonica  (Bridgeman,  2011).  Blijkbaar
parasiteerden enkele gemeenteleden hier op de ecclesia. Dat Paulus en Barnabas zich het apezuur werkten
was geen regel voor de rest van de ecclesia (1 Korinthe 9:6, 12). De Bijbel bestuderen is in onze tijd een veel
tijdrovender klus dan in de tijd van Paulus (Bridgeman, 2011). Als gelovigen fulltime ongeschoold werk
verrichten dan hebben ze nauwelijks tijd over om de Bijbel te bestuderen. Zo’n combinatie houdt niemand
vol. Uiteraard loert het gevaar om de hoek dat evangelisten het evangelie gebruiken om er geld mee te
verdienen. Dit is niet de invalshoek van mijn betoog. Paulus eiste nooit geld voor zijn prediking maar hij
ontving wel degelijk giften. Paulus en Barnabas waren ook niet getrouwd omdat ze zich volledig aan hun
missie wijdden. Diezelfde Calvinisten die hardop preken dat “we” moeten werken voor ons geld, preken ook
“gezinswaarden”. Een belangrijke opmerking: hard werken en je eigen brood verdienen kan ook tot trots
leiden. Als we een uitkering aanvragen dan geven we toe dat we niet op eigen kracht kunnen overleven in de
jungle  van  de  arbeidsmarkt.  We  geven  toe  dat  we  afhankelijk  zijn  van  anderen  (vrije  vertaling  van
Bridgeman, 2000, kopje: Second, we should not have a self-sufficient mentality). Een stap verder is het om
toe te geven dat we afhankelijk zijn van God. Dan is er de passage in 2 Thessalonicenzen 3:10. Deze is door
de eeuwen heen door moralisten misbruikt om de armen ongelofelijk veel pijn te doen. Armen zouden lui
zijn en daarom niet werken. Dan hoefden ze ook niet te eten. Wat werd er bedoeld met niet willen werken?
Ging het alleen om betaald werk of ook om onbetaalde inzet voor de oecumene? De klassieke discussie over
arbeidsethos  en  het  verschil  tussen  werk  en  arbeid  mis  ik  in  2  Thessalonicenzen 3.  Tegenover  2
Thessalonicenzen 3:10 wil ik de vele andere passages over de armen zetten waar ik de moralisten nooit over
hoor. We noemden Tabitha die de armen hielp (Handelingen 9:36-37). Dan waren er de rijke joden die geld
aan  de  arme  broeders  stuurden  (Handelingen 11:29-30).  Cornelius  gaf  aalmoezen  aan  de  armen
(Handelingen 10:2). Petrus drukte Paulus op het hart om de armen niet te vergeten (Galaten 2:10). Paulus
bracht geld naar de arme gemeente in Jeruzalem (Romeinen 15:25–28, 1 Korinthe 16:1–4, 2 Korinthe 8–9).
Hij  was niet  alleen positief  over  de collecte  maar  deed er  actief  aan mee.  Het  was een cadeau van de
heidenen aan de Joden in Jeruzalem. En Jezus zelf nam het in Markus 12:41-44 voor de arme weduwe op. In
onze eenzijdige fixatie op 2 Thessalonicenzen 3:10 zagen we de collectes voor de armen over het hoofd. Ons
huidige sociale vangnet is misschien wel een vervulling van Galaten 2:10. Paulus zou zeker positief staan
tegenover een stabiele sociale zekerheid. Des temeer houden we tijd over voor het evangelie als we ons niet
druk hoeven te maken over armenzorg. Zeker als we de armenzorg van Paulus binnen de brede context van
het evangelie van de besnijdenis plaatsen dan past in onze tijd sociale zekerheid zeker binnen de Bijbelse
boodschap. In de diverse kerkdiensten die ik bijwoonde ging het nooit over deze passages. Altijd kwam
abortus weer voorbij. In 1 Samuël 2:8 staat dat God de armen uit de losse aarde opricht. Ook het Lied van
Maria van Nazareth in Lucas 1:46-55 gaat over sociale wantoestanden. Er hangt duidelijk een socialistische
sluier  over  heen.  We  kunnen  de  arbeidsmarkt  anno  2019  ook  niet  één  op  één  vergelijken  met  de
omstandigheden in de tijd van Paulus en Jezus. In de tijd van Paulus was er echte slavernij. In onze tijd is de
arbeidsmarkt vooral complex en een ondoorzichtige jungle. Rudolph O. Yeager merkte ook op dat Palus zijn
teksten uiteraard ver voor de ‘industriële revolutie’ schreef (Yeager, 1998, p. 311). Sindsdien zorgen allerlei
maatschappelijke patronen voor werkloosheid en uitbuiting. Dat men betaalde arbeid heeft wil bovendien
nog niet zeggen dat men rond kan komen. Mensen die simpelweg geen werk kunnen vinden, vallen buiten de
horizon van  2 Thessalonicenzen 3:10. Hier rust in het Westen echter een taboe op. Een antwoord van de
werkenden is vaak dat als je maar wilt er wel werk te vinden is. Ze zijn de spreekwoordelijke “beste stuurlui
die aan wal staan”. En die ook aan wal moeten blijven. Betaald baanloos zijn betekent niet dat iemand niks
hoeft te doen. Een werkloze kan zich op Bijbelstudies richten of zich vrijwillig voor de gemeente inzetten. In
2 Thessalonicenzen 3:10 speelde ook mee dat  sommige mensen van de ecclesia  hun baan opzegden of
ophielden met werken omdat ze dachten dat de terugkeer van Jezus nabij was. In 1 Korinthe 7 had Paulus
iets  vergelijkbaars  geschreven  over  het  huwelijk.  Waarom  zouden  mensen  trouwen  als  het  Koninkrijk
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aanstaande was? Sommige mensen van de ecclesia vertaalden deze denkwijze naar hun werkzaamheden. Ze
gokten erop dat de ecclesia hen zou onderhouden. Paulus zei hen dat ze juist moesten blijven doorwerken om
de ecclesia niet tot last te zijn. Deze gang van zaken kunnen we niet zomaar op de structurele werkloosheid
in 2019 toepassen welke een direct gevolg is van het kapitalisme. Paul Heintzman schreef ook dat we  2
Thessalonicenzen 3:10 in de context moeten lezen van de aanstaande verwachting van het Koninkrijk in de
dagen van  Paulus  (Heintzman,  2005).  Wat  werd er  in  2 Thessalonicenzen met  “werk”  bedoeld? Alleen
betaalde arbeid? Ieder rottig rotbaantje dat maar geld opleverde? Of werd er ook in algemene zin “inzet”
voor de samenleving mee bedoeld? Het ging erom dat gelovigen in financieel opzicht niet op de ecclesia
leunden. Een huidige werkloze ontvangt een uitkering die door belastinggeld wordt opgebracht,  wat een
groot verschil is met de situatie van toen. Het werkwoord “thelei” – “willen” – in 2 Thessalonicenzen 3:10
maakt de discussie alleen maar complexer. Dan staat er: wie niet “wil” werken, die zal niet eten. Maar wat is
niet “willen” werken? Betekent “niet elk rot baantje willen accepteren” hetzelfde als “niet willen” werken?
En moeten we minimaal veertig uur per week rotwerk verrichten om aan het woord “thelei” te voldoen? In
dat geval leidt “thelei” onherroepelijk tot discriminatie. Alleenstaanden zullen langer moeten werken dan
samenwonenden die immers de vaste lasten kunnen delen. Wat doen we met mensen die de lotto winnen of
een joekel van een erfenis binnen slepen? Zij  hoeven niet  te werken maar kunnen ervoor kiezen om te
luilakken of zich in te zetten voor het evangelie. Vallen zij ook buiten de kaders van  2 Thessalonicenzen
3:10? Sommige mensen zijn laatbloeiers en vinden via een omweg een manier om in hun levensonderhoud te
voorzien. Een gloeiende opmerking: mensen die afhankelijk zijn van giften of een uitkering geven feitelijk
toe dat ze op eigen kracht niet alles kunnen (vrije vertaling van Bridgeman, 2011, kopje: Second, we should
not have a self-sufficient mentality). De hele Bijbel preekt afhankelijkheid van God. Onafhankelijkheid kan
ook een vorm van afgoderij worden! Atlantis was een eiland dat zelfvoorzienend en onafhankelijk van de
wereld was. Uitgerekend om deze reden werd het eiland gestraft waarna het in de golven verdween. Zeus zei
niet: tjonge, wat hebben jullie, Atlantiërs de boel goed voor elkaar. Jullie kunnen tenminste op eigen benen
staan. Integendeel, Zeus sloeg met de vuist op tafel tot het eiland ten onder ging. Waarmee Zeus op de stoel
van God ging zitten… Het doorgedraaide arbeidsethos van onze tijd klinkt eerder Platonisch dan Bijbels.
Plato schreef: ‘Elkeen moet het werk doen dat hem is opgedragen. Dat moet hij doen en niemand heeft de
tijd om ziek te zijn en te genezen’ (Plato, geciteerd in Moerland, z.j.). Met zulke verklaringen vragen we ons
af waarom Plato zo’n belangrijke filosofische positie in het Westers denken inneemt.

Gewone arbeiders

Een andere truc vanuit de vrome hoek is het om te beweren dat gelovigen zich als gewone arbeiders (lees:
slaven) moeten gedragen. Paulus was immers ook een gewone hardwerkende arbeider die na zijn simpele
arbeid weinig anders deed dan in de Bijbel lezen. Toch? Om te beginnen had zijn beroep vast en zeker meer
status dan dat van een moderne fabrieksarbeider. De kans is groot dat Paulus toegang had tot de elite van het
Romeinse Rijk. Hij zou goed bevriend zijn geweest met zowel Seneca als Gallio. Hij groette de gelovigen in
het huis van de keizer (Nero?) (Filippenzen 4:22). Hij was een intellectueel (Handelingen 26:24). Hij was
zeker meer dan een moderne fabrieksarbeider. De vrome predikanten doen er een schep bovenop door te
beweren dat het evangelie voor ongeletterde mensen bedoeld was. De passage in Handelingen 4:13 waarin
Johannes  en  Petrus  ongeletterde  mensen  genoemd  werden,  wordt  door  sommige  Bijbel  uitleggers
uitvergroot. Lucas en Paulus waren immers intellectuelen en de moeder van Jezus was tenminste politiek
bewust zoals we in  Lucas 1:46-55 lezen. Ook Jezus was van alle markten thuis.  Hij was tenminste een
kosmopoliet. Het evangelie is voor de uitverkorenen en niet per sé voor Jan met de Pet die alleen geschikt is
voor het rechtbuigen van bananen. De verloren zoon in Lucas 15 paste ervoor om varkens te hoeden, wat
altijd nog een betere job was dan het moderne fabriekswerk. Hij keerde terug naar zijn vader. De laatste
berispte hem niet en zei niet tegen hem dat hij maar naar de varkens terug moest gaan. Deze vader ontving
zijn zoon met open armen en vierde zelfs een klein feestje. De Bijbel preekt nergens dat een werknemer met
ieder  rotbaantje tevreden moet  zijn.  In de praktijk zijn  het  bovendien niet  de luilakken die  het  rotwerk
verrichten maar de pechvogels. Moralisten en Calvinisten lijken eerder op de afgunstige broer dan op de
verloren zoon. En laten we het eens over het jubeljaar hebben. In 1 Korinthe 7:21-24 lezen we dat “slaven”
de mogelijkheid kunnen benutten om vrij  te  worden van hun slavernij.  Zoals  je  geroepen werd mag je
blijven. Was je ongetrouwd dan hoef je niet per sé te trouwen. Was je werkloos dan maak ik eruit op dat je je
werkloze tijd in elk geval mag benutten om werk voor God te doen. Dit is een persoonlijke interpretatie. De
koers moet volgens mij zijn om toch werk te vinden. Maar lukt dit niet dan kun je in je vrije tijd God eren
door het evangelie te brengen. In Filemon 10 en Titus 2 staan ook nog verzen over deze materie. Om appels
met peren te vergelijken daagt Paulus in  1 Korinthe 7:7 gelovigen uit om niet te trouwen. Ze hebben dan
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meer tijd over om zich met het evangelie bezig te houden. Geldt zoiets ook voor het verrichten van arbeid?
In 1 Korinthe 7:21-23 staat dat slaven de mogelijkheid moeten kunnen benutten om vrij te worden. Zoals ik
het lees is de voorwaarde dan wel dat ze zich inzetten voor het evangelie. Vrijheid is er niet voor bedoeld om
te lanterfanten. Moet u toch vroeg opstaan en zwaar werk doen dan wordt u hiervoor in de toekomende
aionen beloond (Kolossenzen 1:12 & 3:24). In de brief aan een baas die Filemon heette werd diens slaaf
Onesimus genoemd. Hij was gevlucht en verdoemd tot een leven in de sloppen van Rome. Hij was in de
kraag gevat en in de bajes gesmeten waar hij Paulus ontmoette en tot bekering in Jezus kwam. Paulus nam
het in een brief aan Filemon voor Onesimus op en schreef dat hij hem goed kon gebruiken. Desalniettemin
stuurde  hij  hem toch  weer  terug  naar  Filemon  met  het  verzoek aan  de  laatste  om Onesimus  netjes  te
behandelen. Filemon had immers ook een baas in de hemel. Beiden waren nu broeders in christus. In  1
Timotheüs 1:10 veroordeelde Paulus de mensenhandelaars. In onze tijd denken we aan vrouwenhandelaren
maar wellicht ook aan die “cowboys” - “farao” werkgevers die al te gretig naar goedkope arbeidskrachten,
zoals kansloze werklozen zoeken. In de Tenach was een slaaf nooit langer dan zeven jaar slaaf. De Exodus
was juist een ontsnapping uit de slavernij in Egypte. Vervolgens gaf God de geboden aan Mozes om een
herhaling van slavernij te voorkomen. In Deuteronomium 23:15 was een “Ebed”een slaaf die de vrijheid had
om weg te lopen als hij niet goed behandeld werd door zijn meester. Paulus stelde de gezagsverhoudingen
tussen een meester en een slaaf niet ter discussie. Het hele “systeem” was hierop gebaseerd. De Bijbel preekt
geen ‘revolutie’ maar een ‘reformatie’ (Van den Belt, 2006, kopje geen revolutie). Alle verhoudingen worden
t.z.t. door God recht gezet. Dankzij God is de naam van zomaar een slaaf die Onesimus heette in het boek
van de mensheid – de Bijbel – terechtgekomen. God bemoeit zich direct met onze arbeidsverhoudingen.

Gehoorzamen van overheden

Een volgende truc om het volk te onderdrukken had met Romeinen 13:1-7, Titus 3:1 en 1 Petrus 2:13-14 te
maken.  In deze passage staat  dat  we  ons zullen onderschikken aan elke overheid.  Eén van de redenen
waarom het schrijven van dit boek zolang duurde was dat ik tussendoor een mini-onderzoek naar Romeinen
13:1-7 deed. Rome had de geest van Atlantis en dus leek het me zinnig om me hierin te verdiepen. Mijn
conclusie is dat ik allerlei tegenstrijdige conclusies tegenkwam waaruit ik zelf een tegenstrijdige conclusie
filterde.  Globaal  zijn  er  twee  groepen:  hardliners  die  zelfs  menen  dat  Nazi-Duitsland  door  God
georchestreerd was, wat ik zelf ook geloof. Als je die lijn doortrekt dan ben je verplicht om mee te werken
aan de massavernietiging van de Joden. Je dient immers de nazi overheid te gehoorzamen. Op zijn minst dien
je te weigeren om Joden bij je onder te laten duiken. Je kunt de holocaust dan simpelweg afdoen met het
excuus “moest van God, zie  Romeinen 13”. Je vergeet dan dat de hoer Rahab in  Jozua 2 ook spionnen
onderdak bood en tegen de afgezanten van de koning loog. Romeinen 13 was desalniettemin later geschreven
wat niet wil zeggen dat we de hele thematiek van het gehoorzamen van overheden alleen op Romeinen 13
zullen projecteren. Bovendien komen we nogal wat dilemma’s tegen als we er zo tegenaan kijken. Veel nazi
misdadigers werden na de oorlog alsnog vervolgd en zeker niet met rust gelaten, zoals we in Romeinen 13:3
lezen. Hoe zat het bovendien met de geallieerde soldaten? Zij moesten hun eigen overheden gehoorzamen
maar gingen tegen de nazi overheid in. Waren ze nu gehoorzaam of ongehoorzaam? Als de verzetsmensen
Bijbels  gezien  ongehoorzaam waren  en  dus  zondigden dan  zitten we met  een venijnig  dilemma:  Nazi-
Duitsland was door God gelegitimeerd terwijl het verzet Bijbels gezien zondig was. De Bijbel zet wel vaker
zaken op de kop, maar laten we hierin niet overdrijven. Wat doen we bovendien met de verzen in Romeinen
13:5 waarin ons geweten wordt aangesproken of met 13:8 waarin opgedragen wordt om de ander lief te
hebben. Een paar kanttekeningen: de Romeinenbrief was pas later in hoofdstukken ingedeeld. Bijbels gezien
bestond er niet zoiets als  Romeinen 13 dat simpelweg een voortzetting van Romeinen 12 is dat eerder ook
niet bestond. In Handelingen 9:25 verstopte Paulus zich in Damascus in een mand om voor zowel de Joden
als het stadsbestuur te vluchten. Hij was zelf ongehoorzaam aan de overheid. In 2 Korinthe 11:33 lezen we
hierover ook weer. De ontsnapping van Paulus leek op die van de hoer Rachab en haar gezin. Ook zij loog
tegen de autoriteiten om de Joodse spionnen te beschermen (Jozua 2). In Handelingen 22:25 beriep Paulus
zich op de Romeinse keizer om zich te verdedigen. Dit was ook de reden waarom hij naar Rome gestuurd
werd. Tegenover de gehoorzaamheid van Abraham aan God om zijn zoon Izaak te offeren (Genesis 22) stond
de leugen van Rachab in Jozua 2 tegen haar autoriteiten. We zullen het gehoorzamen aan de overheid wel in
de juiste proporties blijven zien (Allen, 2001-b, p. 158). Tegenover de harde lijn die ik net noemde waarbij
we zelfs Nazi-Duitsland tot in het uiterste zullen gehoorzamen is er een andere groep die de nuance ziet. Dat
in vers 13:5 het geweten genoemd werd,  zette mij aan het denken. Zo erg kan het  dus niet  zijn om de
overheid te gehoorzamen. Of werd met het  geweten bedoeld dat  we alles  aan God overlaten en we de
overheid  dus toch  strikt  zullen gehoorzamen?  In  Efeziërs 6:1 lezen  we dat  kinderen hun ouders  zullen
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gehoorzamen. Maar wat als de ouders hun kinderen opdragen om een fiets te jatten. Hieraan zullen hun
kinderen geen gehoor  geven.  Waarom zullen we dan wel  aan destructieve overheidsmaatregelen gehoor
geven? Geen ouder zal een ziek kind naar school sturen. Waarom zullen we wel een overheid gehoorzamen
die werknemers steeds zieker maakt door de aow leeftijd te verhogen tot werknemers met de rollator naar het
werk gaan? We zullen onze ouders eren, dus onze ouderen ook. Volgens hetzelfde principe zullen vrouwen
zich aan hun mannen onderschikken (Efeziërs 5:22-23;  1 Korinthe 11:3).  Als een man zijn vrouw slecht
behandelt dan kan ze beter bij hem weggaan. Deze vlieger gaat mijns inziens ook op voor overheden of
werkgevers:  als  ze ons structureel  slecht  behandelen,  kunnen we ons beter  terugtrekken,  voor  zover dit
mogelijk is. Op een weblog werd gesuggereerd dat we ons wel aan de overheid zullen ‘onderwerpen’ maar
haar  gezag  niet  zullen  ‘erkennen’ als  zijnde  door  God  ingesteld  (Veen,  2014).  Wel  zullen  we  aardse
overheden zegenen, ook als ze in uniformen met hakenkruizen rondlopen. God maakt van iedere “min”een
“plus”. In Openbaring 13 lezen we dat de aardse overheden boosaardig zijn.

Op de website van  HetBesteNieuws las ik dat onze moderne democratie door ene Adam Weishaupt was
uitgedacht (Janse, z.d.-a). Voortaan was niet ‘de heerser de baas maar de burger’ (Janse, z.d.-a). Alsof er
dingen “gespiegeld” waren. Voor het principe van onderschikken in  Romeinen 13 maakte dit niet uit. We
blijven onderschikt aan de aardse heersers. Paulus werd zelf in Handelingen 16 door de overheid in de bajes
gesmeten. Handelingen 16 was ook het hoofdstuk waarin we de pythongeest van Atlantis tegenkwamen. De
Romeinse overheid liet hem dus ook niet met rust. In Handelingen 16 lezen we hoe Atlantis gereageerd zou
hebben op de komst van Paulus. Hij werd in dat geval per direct in de bajes geknikkerd.

Ook Klaas Goverts schreef over Romeinen 13. Veel studies van Klaas Goverts zijn in boekvorm uitgegeven
en  zo  ik  begrijp  valt  zijn  commentaar  op  de  Romeinen  brief  onder  nummer  70  op  de  boekenlijst,
waarschijnlijk onderverdeeld in A t/m E. Volgens de filosoof Emmanuel Levinas kon het ‘kwaad’ in de ‘staat’
incarneren (Levinas in Klaas Goverts, Romeinen studie, nr. 70E3 afkomstig van een oud Word bestand dat ik
ooit ontving). Bij de staat denk ik aan de Republiek van Plato waarin ook het Atlantis verhaal opgenomen
was. Merkwaardig dat Atlantis tien koningen had waar ik bij een republiek juist niet aan denk. Atlantis was
blijkbaar  een  incarnatie  van  het  kwaad.  Levinas  noemt  de  ‘hoogste  wil’ (Levinas  in  Klaas  Goverts,
Romeinen studie, nr. 70E3). Volgens Klaas Goverts kunnen we met deze hoogste wil ‘het gevaar’ ‘voorzien’
(Klaas Goverts, Romeinen studie, nr. 70E3). Als de vertaling van Romeinen 13:1 is dat elke overheid “onder”
God is dan betekent dit dat God er niet per sé achter staat (Klaas Goverts, Romeinen studie, nr. 70E20). In de
Bijbel was het Naboth die in  1 Koningen 21:1-2 tegen het grootgrondbezit van koning Achab tekeer ging
(Klaas Goverts, Romeinen studie, nr. 70E20). Alle grond was immers van God. We zien hier een voorbeeld
waarbij het kapitalisme – en dus Atlantis – op de hak wordt genomen. Het is een sprekend voorbeeld omdat
koning Atlas van Atlantis volgens Kritias 114 ook een grootgrondbezitter was. Klaas Goverts gaat zover dat
we tegen de boze geesten bidden die de overheid beïnvloeden (Klaas Goverts, Romeinen studie, nr. 70E20).
Deze gebeden lijken op de geestelijke verdedigingswapens in Efeziërs 6:18-19. In Efeziërs 6:1 schreef Paulus
dat kinderen hun ouders zullen gehoorzamen. En als we onze ouders zullen eren dan zullen we ook voor een
lagere aow leeftijd bidden.
 In 1 Korinthe 7:23 schreef Paulus dat we de gelegenheid zullen aangrijpen om vrij te komen. We zullen ons
niet binden aan mensen of organisaties. Vrijheid is in de ogen van Paulus niet hetzelfde als vrijblijvendheid.
We zullen onze vrije tijd primair gebruiken voor het evangelie en niet voor van alles en nog wat. Het is een
lichtpuntje dat Paulus niet het woord “gehoorzamen” maar “onderschikken” gebruikte. Laat staan dat Paulus
ons  opdroeg  om  de  overheid  eindeloos  te  gehoorzamen.  Uit  onderschikking  volgt  niet  automatisch
gehoorzaamheid. In Romeinen 13:4 lezen we dat de overheid is ingesteld om voor God het goede te doen.
Dankzij de genade van God komen sommige overheden er tijdelijk mee weg als ze er een potje van maken.
Matthew Trewhella schreef dat als we de staat ongegeneerd gehoorzamen ‘ongeacht’ wat de staat doet, we
van de ‘staat’ een ‘God’ maken (Trewhella, 2013, p. 79). Laten we niet vergeten dat Adam en Eva uit de Tuin
van Eden verbannen werden om het onderscheid tussen goed en kwaad te leren. Een overheid die het kwade
bewerkt doet simpelweg niet Gods wil ook al was farao een werktuig van God. Plato beweerde ook dat het
volk de overheid moest gehoorzamen (Plato, De Staat, 382, 389; De Wetten 492 geciteerd in Moerland, z.j.)
maar als ik het goed begrijp was Paulus er in Romeinen 13:1-7 minder strikt in dat Plato. De vraag is vooral
of we de overheid eindeloos zullen gehoorzamen? Met Matthew Trewhella denk ik van niet (Trewhella,
2013, Appendix A, passim). In  Romeinen 13:1-7 lezen we inderdaad niet dat we de overheden eindeloos
zullen  gehoorzamen.  Monica  A.  Stubbs  schreef  in  haar  boek  Indebted  Love dat  Romeinen 13:1-7  een
‘rhetorische shocktherapie’ was (Stubbs, 2013, p. 121). Een dergelijke conclusie was een vorm van ‘wakker
worden’ uit een ‘diepe slaap’ zoals in Romeinen 13:11 geschreven staat (Stubbs, 2013, p. 120). De mensheid
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kwam erachter  dat  ze gevangen zat  in de heidense heerschappij  van wereldse heersers in een ‘gesloten
wereld’ waarin geen ‘uitgang’ was (Freire in Stubbs, 2013, p. 120). Dit doet ons denken aan de Grot van
Plato  en  aan  Atlantis.  Maar  het  wakker  worden heeft  zeker  ook  betrekking  op  het  alert  blijven  op  de
terugkeer van Jezus waarover we in  Filippenzen 3:20 lezen (Harrison, 1995,  p. 142). Volgens mevrouw
Stubbs is Romeinen 13:1-7 eerder ‘beschrijvend’ dan ‘voorschrijvend’ van karakter (Stubbs, 2013, p. 140).
Ongehoorzaamheid aan de overheid levert net als gehoorzaamheid ook de nodige dilemma’s op. Als een
protestactie tegen een overheidsmaatregel werkt, bijvoorbeeld om studenten te compenseren voor een lening
die  ze  aangingen dan ga je  misschien grenzen verleggen.  Het  ligt  voor  de hand om tegen steeds  meer
overheidsmaatregelen  te  protesteren  in  de  hoop  om  kleine  succesjes  los  te  peuteren.  Dit  was  niet  de
bedoeling van Romeinen 13. Zelf denk ik dat we de overheid “in principe” zullen gehoorzamen. Dit strookt
met het geweten dat in 13:5 genoemd werd, wat er ook mee bedoeld werd. Als een overheid “destructief”
wordt zullen we mijns inziens op de rem trappen. De vraag is in hoeverre trots dan weer een rol speelt.
Willen  we  ons  niet  door  God laten  vernederen  of  hebben we  simpelweg  geen “zin”  om een  bepaalde
overheidsmaatregel na te volgen? Overheidsmaatregelen kunnen tot een burn-out leiden, tot je de overheid
simpelweg niet meer “kunt” gehoorzamen. De overheid zullen we als onze meerdere erkennen. Betekent dit
automatisch dat  we eindeloos aan elke maatregel  gehoor  geven? Zo ja,  waarom schreef  Paulus  dit  niet
letterlijk op in Romeinen 13? Sinterklaas is bijvoorbeeld onze meerdere. Dit betekent niet dat we automatisch
verplicht zijn om bij hem op schoot te gaan zitten. Op grond van Romeinen 13 zullen we niet de staf in zijn
reet duwen als hij “te ver” gaat. Maar we zullen hem ook niet eindeloos gehoorzamen als hij “te ver” gaat. In
1 Petrus 2:17-18 lezen we een hele andere Petrus dan in  Handelingen 5:29.  Tussendoor had Paulus de
Romeinenbrief  geschreven  waar  Petrus  door  beïnvloed  was  (Zender,  2019-f).  In  Galaten 2:7  lezen  we
bovendien dat Petrus niet bij het Lichaam van Christus hoorde maar bij de heiligen van Israël. Zij gaan straks
op aarde regeren terwijl het Lichaam in de hemel verder gaat.  1 Petrus 2:17-18 gaat tegen alle menselijke
gevoel in en kenmerkt  de scheidslijn tussen een papieren God en een levende God. Everett  F. Harrison
schreef ook dat Paulus zijn woorden matigde door in Romeinen 13:5 de term ‘submission’ - onderschikking
in plaats van ‘obey’ gehoorzamen te gebruiken (Harrison, 1995, p. 136). Niet voor niets  resulteerde het
Joodse verzet tegen Rome in de daarop volgende verwoesting van Jeruzalem en de ‘verstrooiing’ van de
Joden over de wereld (Harrison, 1995, p. 137). Dan schrijft Everett Harrsion weer dat onderschikking aan de
overheid niet hetzelfde is ‘blind’ ‘conformisme’ (Harrison, 1995, p. 138).  Romeinen 13 treft de onderkant
van de samenleving het hardst omdat hij het meest afhankelijk van de overheid is. Dit mag er niet toe leiden
dat gelovigen in een betere positie hierbij wegkijken. Romeinen 13:1-7 vereist een radicaal andere kijk op het
leven dan welke we vanuit het Humanisme gewend zijn. 

Hannah Whitall Smith schreef in haar boek Is God in Everything hoe we samen met een levende God met
irritante buren en lastige overheden om dienen te gaan. Alles wat op ons pad komt was immers door God
gestuurd,  ook de minder  leuke dingen.  In  een mail  schreef  een christen-anarchist  dat  we voor  de boze
overheden  zullen  bidden  en  geen  geweld  tegen  hen  zullen  gebruiken.  Iemand  anders  schreef  dat  deze
discussie al lang voortwoekert en er maar weinig christenen zijn die onbeperkte gehoorzaamheid aan de
overheden preken.  We kunnen het  ook anders zien:  als  Paulinisch Christenen een nazi  overheid moeten
gehoorzamen dan zit  er al iets mis. Die christenen hadden zich beter in een vroeg stadium met politiek
kunnen bemoeien om vervelende keuzes in een later stadium te voorkomen. Om terug te keren naar ons
thema:  op  Atlantis  heerste  ook  de  Pax  Romana,  een  heidense  dictatuur.  Meer  leesvoer:  Christopher
Goodman: How Superior Powers Ought to be Obeyed by Their Subjects and Wherein They May Lawfully by
God’s Word be Disobeyed and Resisted;  Neil Elliott, Liberating Paul; Richard Horsley,  Paul and Empire,
Joseph Fitzmyer, Romans. En de website: http://magdeburgconfession.com/mag/. Uiteraard schreven Martin
Zender en Goedbericht ook de nodige studies over deze materie. Off topic: In Romeinen 15:24 werd Spanje
al genoemd en het was Jezus zelf die Rome noemde (Handelingen 19:21; 23:11). In Romeinen 16 lezen we
over de diverse oecumene in Rome in de dagen van Paulus. Deze bestond echter alleen IN Christus. Jezus
spoorde zijn discipelen duidelijk aan om naar Europa te trekken. 
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Terug naar “af”, Jeruzalem

Paulus ging in plaats van naar Rome of zelfs Spanje, terug naar Jeruzalem om er geld aan de arme broeders
te overhandigen (Romeinen 15:26-27; Handelingen 19:21). Dit geld was uit een collecte onder de heidenen
bij elkaar gebracht zoals we in 2 Korinthe 8 lezen. Volgens de hervormde predikant S. Janse zag Paulus in
deze collecte gift een ‘vervulling van de profetie dat heidenen hun heerlijkheid zullen inbrengen in de stad
van God, Jeruzalem’ (Janse in Zwanenburg, 2001, alinea 5). Ook F. Hahn meende dat deze collecte een
‘vervulling’ van de ‘profetie’ was (Hahn, geciteerd in Janse, 2000, p. 172). De collecte toonde aan dat de
verwachting was dat het koninkrijk van Christus, de ‘parousie’ aanstaande was (Janse, 2000, p. 232). De tijd
was  immers  “kort”  (1  Korinthe 7:2).  De  collecte  had  ook  een  ‘oecumenisch  doel’:  de
‘heidenchristelijkegemeenten’ konden niet zonder Jeruzalem (Janse, 2000, p. 244). Dit derde bezoek aan
Jeruzalem staat in Galaten 2:1-10. Alsof er in Klein-Azië, Achaje en Macedonië geen arme gelovigen waren.
En hadden de arme broeders in Rome en elders dan geen hulp nodig? Ik vermoed dat er toch een zekere mate
van afgunst meespeelde bij de broeders in Jeruzalem. Herinneren we ons de Samaritaan in Lucas 10:25-37
nog? Hij was wel “erg” barmhartig. Zo verging het Paulus ook. Hij bracht geld naar de arme broeders in
Jeruzalem terwijl de prille gemeenten in Turkije en Griekenland ook geld konden gebruiken. Ik noem de
gemeente in Macedonië, die in diepe armoede verkeerde (2 Korinthe 8:2). Dan was er ook nog het risico dat
Paulus onderweg naar Jeruzalem beroofd werd. Dan kreeg niemand het geld, behalve de rovers in de Grot
van  Plato.  Hij  werd  nogal  in  een lastige  situatie  gebracht.  Niettemin  ging Paulus  toch naar  Jeruzalem.
Waarschijnlijk was deze gift de tweede, nadat hij veertien jaar eerder tijdens een hongersnood ook al geld
naar  de  arme  broeders  in  Jeruzalem had gebracht  (Handelingen 11:29).  Stuart  Allen  merkte  op  dat  de
gemeente in Jeruzalem niets kon toevoegen aan de nieuwe genadeleer van Paulus. Desalniettemin drukte
Petrus, Paulus op het hart om de armen niet te vergeten (Galaten 2:10 in Allen, 2001-b, p. 169). Dit is een
zeer belangrijke les voor ons. Het evangelie van Paulus stond haaks op het evangelie dat door de gemeente in
Jeruzalem gepreekt werd. Maar de hulp aan de armen was een ankerpunt in de beide bedieningen. Over de
tweede geldinzameling voor de armen in Jeruzalem lezen we ook in 1 Korinthe 16:1-4 en 2 Korinthe 8:4;
9:1, 12 (Allen, 2001-b, p. 169). In  Handelingen 19:21 lezen we al dat de Geest van God, aan Paulus de
instructie  gaf  om naar  Jeruzalem terug te  keren.  In  feite  was het  terug naar  “af”  voor  Paulus  om naar
Jeruzalem te gaan, omdat zijn nieuwe hoofdkwartier al heel lang Antiochië was en hij “overal en nergens”
opdook.  In  Handelingen 20:16  lezen  we opnieuw dat  Paulus  zich haastte  om voor  het  Pinksterfeest  in
Jeruzalem te zijn. Hij voer eerst naar Tyrus (Handelingen 21:3). Hier kwam een schare leerlingen naar hem
toe om hem te waarschuwen, niet naar Jeruzalem te gaan. Het zou er te gevaarlijk zijn voor hem. Deze
waarschuwing leek op die in Markus 8:27-38 waarin Petrus, Jezus waarschuwde om niet naar Jeruzalem te
gaan. Jezus berispte hem direct door hem nota bene satan te noemen. De reden hiervoor leek onschuldig
maar dat was hij niet: Petrus dacht namelijk vanuit menselijk en niet vanuit Bijbels perspectief. In het geval
van  Paulus  werden  aan  zijn  vastberadenheid  om  de  armen  in  Jeruzalem  te  steunen,  dagelijkse  details
toegevoegd. We lezen over prachtige en herkenbare taferelen. Een schare met kinderen en vrouwen nam op
het strand van Tyrus (Libanon) afscheid van de eigenwijze Paulus die toch doorzette (Handelingen 21:5).
Trouwens, dit was het Tyrus dat ooit door Alexander met de grond gelijk gemaakt was. En Jezus genas in
Mattheüs 15:21 in Tyrus een Fenicische vrouw. Blijkbaar was er weer leven in de brouwerij. In Handelingen
21:17 kwam Paulus met zijn gezelschap in Jeruzalem aan. “Terug naar af”, was de beste titel voor deze
aankomst.
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Petrus en de Tartarus

Ergens  rond  de  derde  reis  of  aan  het  einde  ervan  schreef  Petrus  twee  brieven  die  ook in  het  Nieuwe
Testament staan. Detail is dat hij ze vanuit Babylon schreef, dat naast Atlantis ons hoofdonderwerp is (1
Petrus 5:13). Terwijl Paulus in Turkije kennis maakte met de afgoden van Atlantis, begaf Petrus zich in het
hol  van de leeuw. Wat deed hij  daar trouwens? Ik heb geen idee.  Wel is  het  opvallend waar hij  vanuit
Babylon over schreef: de Tartarus. We hadden het al eerder over de Afgrond gehad die in  Judas 6 en 7
genoemd wordt.  Deze  afgrond  is  een  gevangenis  waarin  de  Zonen  van  God  werden opgesloten  die  in
Genesis 6 de aardse vrouwen verkrachtten. In 1 Petrus 3:19 lezen we dat Jezus na zijn opstanding naar de
gevallen engelen in de Tartarus ging om aan hen de overwinning op de dood te verkondigen (Haring in Van
Waarde, z.d.-a). Het is niet duidelijk of Jezus ook de bevrijding van deze griezels verkondigde. Voor de
duidelijkheid: Jezus was drie dagen dood en in de Sheol. Na zijn dood was er zijn opstanding. Waarna hij
eerst naar de gevangenen in de Tartarus ging. Sheol en Tartarus zijn dus twee verschillende zaken. Geen
mens zou een afdaling in deze Tartarus overleven. Maar de opgestane Jezus wel. Deze wezens hadden in de
dagen van Noach voor het laatst daglicht gezien. Wat mij betreft komt 1 Petrus 3:19 het dichtst bij de reis die
Odysseus in  Odyssee 11 naar de onderwereld maakte om er de profeet Teiresias te raadplegen (Crane &
Tsagarakis  in  Louden,  2011,  p.  197).  De  afdaling  in  de  Tartarus  doet  me  ook  aan  de  Nachtreis van
Mohammed denken die in Soera 17.1 vermeld wordt. In 2 Petrus 1:16 leerde Petrus ons dat we geen mythen
zullen navolgen maar dat we het evangelie zullen verkondigen op basis van getuigen verklaringen. Atlantis
en Troje waren zulke mythen. Was dit de reden waarom hij in Babylon was?

Petrus in Babylon

Ik noem nogmaals 1 Petrus 5:13. In deze passage lezen we een cryptische zin die bijna niet te vertalen is.
Het gaat over de gemeente in Babylon. Petrus was dus in Babylon. Was hij letterlijk in Babylon of was hij in
Rome? Velen meenden dat Petrus in Rome was omdat Marcus ook bij Paulus in Rome was ( Kolossenzen
4:10). Volgens zeggen lag Babylon in de tijd van Petrus en Paulus in puin. Desalniettemin was er ten tijde
van 1 Petrus 5:13 toch misschien een beginnende oecumene. Albert Barnes schreef dat als Petrus de naam
Babylon voor de gemeente in Rome had gebruikt, dit geen compliment was geweest (Barnes, geciteerd in
Swan, 2006, par. Albert Barnes). Volgens het Believer’s Bible Commentary is er geen spoor van bewijs dat
Rome in de tijd van Petrus en Paulus al Babylon genoemd werd (Believer’s Bible Commentary, in Swan,
2006,  par.  Believer’s  Bible  Commentary).  Dat  Rome  als  Babylon  voorgesteld  werd,  was  een  latere
interpretatie.  In een inscriptie uit  24-25 na Christus uit  Palmyra werden de ‘kooplieden’ van Palmyra in
Babylon genoemd (Inv.  IX, II,  in Boiy,  2004,  p.  188).  Flavius  Josephus schreef  in zijn boek  De Oude
Geschiedenis van de Joden, boek 15, hoofdstuk 2, dat er veel Joden in Babylon waren (Josephus, in Swan,
2006, par. Lorraine Boettner, tweede alinea). Ook Johannes Calvijn schreef in zijn commentaar op 1 Petrus,
dat Petrus naar Babylon aan de Eufraat ging omdat er veel Joden woonden (Calvijn, geciteerd in Swan, 2006,
par. John Calvin). Petrus was dus niet in Jeruzalem, Caïro of Rome maar in Babylon aan de Eufraat. In vers
18 verwees Petrus een laatste keer naar het visioen dat hij met Johannes en diens broer Jacobus op de berg
Hermon had gezien. Het was de trailer van het aanstaande Koninkrijk. In  2 Petrus 2:4 noemde Petrus de
Tartarus. Dit was blijkbaar hetzelfde oord als de Afgrond in Genesis 7:11; 8:2 en Judas 6. In  Openbaring
9:11 wordt  deze Afgrond ook weer  genoemd in samenhang met  een obscuur  wezen dat  Abaddon heet.
Nogmaals lezen we in 2 Petrus 2:4 dat de Zonen van God uit Genesis 6 “boodschappers” genoemd worden.
Ze worden in deze onderaardse gevangenis vastgehouden in afwachting van hun oordeel. De Tartarus is dus
in tegenstelling tot de Sheol een werkelijke geografische locatie die diep onder onze voeten verborgen is.
Deze locatie is erg belangrijk voor ons onderzoek. Ten eerste lijkt deze Tartarus als twee druppels op de
Tartarus van de mythe waarin de Titanen gevangen zaten (Ilias 14.274, 15.225 in Bremmer, 2008, p. 79). Ten
tweede doet de Tartarus aan de film  War of the Worlds uit 2005 van Steven Spielberg denken. In de film
kwamen de enge wezens uit de grond (War of the Worlds (2005), z.j.). Mijn suggestie is dat de mythische
Sheol eigenlijk de Tartarus voorstelt, afhankelijk van hoe we er tegenaan kijken. Aan de ene kant wekt de
mythe de indruk dat het leven na de dood in een gnostisch dodenrijk verder gaat. Tegelijk waren het de zielen
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van de Titanen die in deze gnostische Sheol verder leefden. Of we met een gnostische Sheol dan wel met de
Tartarus te maken hebben, is afhankelijk van hoe we tegen deze zaak aankijken. Maar er valt iets voor te
zeggen dat Atlantis meer met de Tartarus gemeen had dan met een gnostisch dodenrijk. Temeer omdat de
Tartarus vol water zat (Genesis 7:11 en 8:2). Dit water komt uit de Tehom, de onderaardse oceaan. Het lijkt
erop dat de Tehom en Tartarus dezelfde oorden zijn. In  2 Petrus 2:6-9 wordt een toespeling op Sodom en
Gomorra gemaakt in relatie met de Eindtijd. De Nefilim zullen terugkeren en de armen, wezen en weduwen
zullen nog steeds verdrukt worden.

Locatie

Waar is deze Tartarus precies? Volgens Dr. Ernest L. Martin bevindt deze zich tussen de woestijnplaats Beth
Chaduda, en de Dode Zee (Martin & Sielaff, 2010, par. The Valley of Hinnom). Het was in Beth Chaduda
waar Jezus in Mattheüs 4:3 door satan beproefd werd (Martin & Sielaff, 2010, par. The Valley of Hinnom).
In dit verband wil ik het uiteendrijven van de continenten nogmaals noemen. Het was nogal vreemd dat de
wereld van de voortijd door de Zondvloed zo opeens in een heleboel stukken uit elkaar viel. Blijkbaar waren
er breuklijnen waarlangs dit gebeurde (Setterfield & Setterfield, 2009, p. 23). Of dit betekent dat de Tartarus
wereldwijd onder de grond zit, weet ik niet. We weten weinig van deze Tartarus, behalve dat deze bestaat en
een labyrintachtig complex, diep onder onze voeten is. Nu snappen we ook waar de angst voor de “kobolds”
in de mijnen vandaan kwam.

Het boek Henoch

Er zijn ook overeenkomsten tussen de Bijbelse Tartarus en het gnostische boek  Henoch.  In  Henoch 54:1
wordt een vallei met brandend vuur genoemd (Charles, 1917). De vallei lijkt op het Ben Hinnomdal waar in
de nabije toekomst lijken van misdadigers verbrand worden. Maar de vallei heeft ook iets van de Tartarus. In
Henoch 54:5 wordt  de Afgrond genoemd en een wezen dat  Azazel  heet  (Charles,  1917).  Deze naam is
uiteraard een imitatie van Azazel in Leviticus 16:8. In Henoch 67:4 wordt naar de gevallen engelen verwezen
die in de diepte worden gesmeten (Charles, 1917). In Henoch 71:1 en 11 staat dat de geest van Henoch in de
hemel was opgenomen (Charles, 1917). Dit tafereel lijkt op dat van Paulus die in  2 Korinthe 12:1-5 in de
geest naar de derde hemel gevoerd werd. In Henoch 88:1-2 wordt de bodemloze put diep en donker genoemd
(Charles, vert. 1917). In de passage worden ook ‘olifanten’ en ‘kamelen’ in de ‘afgrond’ genoemd. Waren dit
de olifanten van Atlantis in Kritias 114-115 (Plato, Jowett, vert. 1892)? In Openbaring 9:1-2 lezen we ook
over  deze  duistere  afgrond  waaruit  water  en  rook  opsteeg.  We  lezen  hier  niets  over  olifanten  maar  in
Openbaring 18:12 wordt wel ivoor genoemd. Het Boek Henoch is dus een wirwar van imitaties van Bijbelse
symbolen, te beginnen bij de naam van het boek. De Bijbelse profeet Henoch vond in elk geval de dood
(Hebreeën 11:5). We mogen dit boek Henoch met een flinke korrel zout nemen. Het is niet voor niets een
apocrief (buiten-Bijbels) boek. Henoch past in hetzelfde rijtje als het boek van Jubilee, Atlantis, de  Ilias,
Odyssee, het Evangelie van Thomas en niet te vergeten… het Boek van Mormon en… de Koran.
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Episode 4

Jeruzalem en Rome
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Gevangenschap in Jeruzalem en Caesarea

Paulus was in Jeruzalem voor de zoveelste keer gevangen gezet. Niet alleen vanwege het evangelie van
genade  dat  hij  er  preekte.  Maar  hij  was  door  een  samenloop  van  omstandigheden  in  een  “wirwar”
terechtgekomen. De Romeinen zagen hem aanvankelijk voor een Egyptische rebel aan (Handelingen 21:38).
Zag hij er Egyptisch uit dan? In werkelijkheid hield Paulus zich niet met deze zaken bezig. Maar het was een
rare  situatie  waarin  hij  zat.  Hij  zat  in  een  Romeinse  cel  in  Jeruzalem  omdat  hij  zijn  reis  naar  Rome
afgebroken had om de arme broeders in Jeruzalem te helpen. Later zou hij als een gevangene naar Rome
gaan. Als we hier Atlantis voor Rome invullen, dan zien we een psychologische slingerbeweging van het
aantrekken en afstoten van Paulus. Atlantis wilde hem in de bajes hebben en tegelijk was het juist Atlantis
dat hem tegen de Joodse schriftgeleerden beschermde. Hun religieuze akkefietjes zouden de Romeinen een
leverworst wezen. Zolang Paulus geen Egyptische rebel was, was hij wat de Romeinen betrof vrij om te gaan
en te staan waar hij wilde. Maar de Joden bleven erop aandringen dat Paulus berecht werd.

Jezus op bajesbezoek

Paulus maakte in Jeruzalem kennis met een nieuwe generatie die het decor bepaalde. Zijn probleem was
dubbel. Niet alleen was de oude kliek verdwenen maar ook kreeg het evangelie van de genade in Jeruzalem
geen voet aan de grond. Niettemin zag Hij wel hoe Zijn gemeente elders in de wereld groeide. Alsof de
situatie  al  niet  ingewikkeld  genoeg  was,  zagen  de  Romeinen  hem  voor  een  Egyptische  rebel  aan.  In
Handelingen 22:24 deden de Romeinen waar ze goed in waren: ze maakten aanstalten om Paulus te geselen,
aangezien de Joden Hem per sé wilden laten veroordeelden. Voor de Joden was het een doorn in het oog dat
Paulus een gratis evangelie preekte en dan ook nog aan de heidenen. Dat de heidenen via Israël deel kregen
aan Gods reddingsplan was één ding. Maar volgens Paulus kregen de heidenen hun redding buiten Israël om.
En  dat  kon  echt  niet.  De  Romeinen  snapten  niks  van  deze  zaken  en  hadden  nog  steeds  de  politieke
oproerkraaier in gedachten. En mensen geselen was hun hobby. Dit was een buitenkans om er flink op los te
meppen.  In  Handelingen 22:25 zei  Paulus dat  hij  een Romein was.  Dit  schrok de beul  eindelijk af.  De
Romeinen snapten steeds minder van de hele zaak en brachten hem naar het Joodse Sanhedrin om te horen
wat Paulus misdaan had. Was Jeruzalem al terug naar af;  het Sanhedrin was helemaal terug naar af.  De
etterbak Kajafas was vervangen door een lul die Ananias heette. Paulus schold hem ten overstaan van het
Sanhedrin de huid vol (Handelingen 23:3). Jezus noemde de Farizeeërs nog graven (Mattheüs 23:27). Paulus
noemde hen een  ‘wit  gewassen  muur’ (Handelingen 23:3  in  Mitchell  & Harness,  2008.,  NHEB,  vert).
Wellicht wilden deze farizeeërs zich in de ogen van het publiek wit wassen. Paulus was blijkbaar vergeten
dat hij in zijn vorige leven ook een farizeeër geweest was. Onnodig om te zeggen hoe dit afliep. Hij werd in
de bajes gekukeld. Een vrijzinnige, ruimdenkende, progressieve, intellectuele Humanist zou Paulus in zo'n
geval proberen te sussen. Maar dan was er nog Jezus. We vergeten wel eens dat ondanks de veranderende
omstandigheden in onze levens, God en Jezus er ook nog altijd zijn. Ondanks dat Paulus met een nieuwe
generatie te maken kreeg, was Jezus er nog steeds. Hij verscheen in de bajes aan Paulus (Handelingen 23:11)
en deed er nog een schep bovenop. Jezus gebood hem om ook in Rome over Hem te spreken. Dat was goed
en slecht nieuws. Het goede nieuws was dat Paulus in elk geval één trouwe bondgenoot had en niet de
minste; hij kreeg bevestigd dat hij goed bezig was. Het slechte nieuws was dat hij als een gevangene naar
Rome zou gaan. Dit was vreemd nieuws van Jezus, nietwaar? Paulus wilde juist naar Rome. De enige reden
waarom hij naar Jeruzalem was terug gekeerd, was om er geld te overhandigen aan de arme joden. En nu zou
hij alsnog naar Rome gaan maar dan als een gevangene. Ja, beste lezer; Paulus wilde in Jeruzalem alleen
maar  geld  overhandigen  aan  de  arme  broeders  (en  zusters?).  En  kijkt  u  eens  in  welke  toestanden  hij
terechtkwam. En… Jezus noemde Rome, dat wil ik even benadrukken. Rome was niet alleen de stad van
Keizer Nero maar in onze tijd ook van de filmster Sophia Loren. Ooit was de voorloper van de antichrist die
Antiochus  Epiphanes  heette  in  Rome  gevangen  gezet  (Sauer,  1940,  p.  194).  Deze  Epiphanes  wilde  in
Jeruzalem  de  Zeus  verering  doordrukken  (Sauer,  1940,  p.  194).  En  nu  was  het  Paulus  die  in  Rome
gevangenschap te wachten stond. Rome was de laatste halte waar de geest van Atlantis nog rondwaarde.
Uitgerekend hier eindigde de Bijbel met Paulus in gevangenschap. Jezus was erop gebrand dat deze missie
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doorging.  We zien hier  Jezus als  een politicus aan het  werk.  Hij  stond al  boven het  aardse gedrang en
bepaalde de verdere gang van zaken. Hoe anders was Zijn opdracht aan Paulus in vergelijking met Zijn eigen
tijd toen Hij op aarde was. Het is een wonder dat Jezus Tarsis of Oppidum Batavorum – Nijmegen niet
noemde. Het had er alle schijn van dat Jezus naar het noordwesten wilde doorstoten.

Jeruzalem en Rome

Jeruzalem en Rome waren volgens Friedrich Nietzsche de twee polen van de wereldstrijd (Nietzsche in De
Graaff, 1993, p. 67). Paulus werd van het kastje naar de muur gestuurd. Zo gevoelig lag de verstandhouding
tussen Rome en Jeruzalem dat Paulus een speelbal van beide werd. Nergens wordt de spanning tussen Rome
en Jeruzalem beter verwoord dan in  Handelingen 19:21. Hoite Slagter schreef, ‘Jeruzalem … en Rome!’
(Slagter, 2015, p. 149). Voor Rome kunnen we hier Atlantis invullen. In Handelingen 25 hadden de Joden
hem weer in de handen van de autoriteiten gedreven. Festus wilde Paulus aanvankelijk terugsturen naar
Jeruzalem. Paulus beriep zich op de keizer (Handelingen 25:10). Dit was Nero, waarmee Paulus het zichzelf
niet gemakkelijk maakte. Hierop besloot Festus om Paulus naar Rome te sturen (Handelingen 25:12). Voor
een ‘second opinion’ stuurde Festus, Paulus eerst nog naar koning Agrippa die toevallig in de buurt was
(Slagter, 2015, p. 231). We lezen hierover in Handelingen 25:13-14. Bij Festus was er één zin blijven hangen
over ‘een zekere Jezus’ (Handelingen 25:19 in Slagter, 2015, p. 231).

Atlantische intriges

In  2 Korinthe 11:25 was Paulus over Atlantis gezwommen. Atlantis was zelf in de Sheol afgedaald maar
Paulus was aan het einde van zijn missie als een boemerang naar Jeruzalem terug gekeerd. In Jeruzalem
kreeg Paulus allerlei intriges voor de kiezen. De Joden zagen hem voor een valse broeder aan terwijl de
Romeinen hem aanvankelijk voor een rebel aanzagen. En hij  was een Romeinse Jood. Op een bepaalde
manier was hijzelf een Atlantiër die het nieuwe evangelie naar Atlantis zou brengen. Tegelijk was hij ook een
Jood. Atlantis wist niet wat het met deze ongrijpbare indringer aanmoest en dook liever kopje onder. Atlantis
dook onder water om zich voor God te verschuilen. Net zoals Adam en Eva zich ooit voor God verstopt
hadden. Als klap op de vuurpijl had Paulus ook nog een woelig verleden in Jeruzalem. Hij had er ooit de
revolte tegen Stefanus geleid. Het was alsof Atlantis in het hart van Jeruzalem zat te stoken terwijl Jeruzalem
terug stookte. We zullen ook niet vergeten dat Paulus met een flinke buit  vol met Atlantische dollars in
Jeruzalem aankwam. Zowel de Romeinen als de Joden zaten wellicht op dit geld te azen. Atlantis bracht hier
geld naar Jeruzalem dat ook al niet wist wat ze met Paulus aanmoest. Ook de lezer kan er geen touw aan
vastknopen. Aan de ene kant was het de Romeinse geest van Atlantis die Paulus tegen de Joden beschermde
en hem vrij  wilde laten.  Tegelijk was het  de religieuze geest  van Atlantis  die in de Joodse priesters en
schriftgeleerden zat en Paulus aanklaagde. En de geest  van Mammon speelde mee in het  gewoel  omdat
Paulus  een  buidel  geld  op  zak  had.  Atlantis  trok  en  duwde  tegelijk  aan  Paulus.  Paulus  kwam  in  een
onmogelijke spagaat terecht. Hij werd vrijgelaten en tegelijk gevangen genomen. Ook later in Rome was hij
een gevangene terwijl hij vrij het evangelie kon blijven verkondigen. Atlantis was de kluts kwijt. En Paulus
had die kluts zorgvuldig bewaard. De kluts heette “genade”.
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De Reis naar Rome

In Handelingen 27 lezen we over de reis van Paulus naar Rome. Deze reis was niet zomaar een reis maar een
climax na de ingewikkelde intriges die er in Jeruzalem aan vooraf waren gegaan. Paulus had tussendoor ook
nog twee jaar in de bajes in Caesarea gezeten. Net als Jozef die ooit twee jaar in de gevangenis Sar in Egypte
zat. Deze twee jaar waren een type van de afgelopen tweeduizend jaar waarin de opgestane Christus in het
verborgene werkte. We zullen zien dat Paulus nog meer vuurwerk voor zijn kiezen kreeg. Hij ging niet voor
niets  in  de  richting  van  Atlantis.  Paulus  had  deze  reis  al  eerder  willen  maken en  nu  werd  hij  als  een
gevangene afgevoerd. Atlantis was in paniek. Paulus kon op deze reis van alles verwachten: van Scylla en
Charybdis die hem met huid en haar opvraten tot en met de sirenen die hem het hoofd op hol brachten, tot en
met de rovers die de gouden vullingen uit zijn kiezen roofden. Het was opnieuw een rare situatie. Paulus had
het  geld al  in  Jeruzalem afgeleverd.  In  zijn  tijd  ging het  reizen per  schip anders.  Er  waren geen vaste
charterlijnen  op  Rome.  Reizigers  moesten  met  de  schepen  meeliften  die  toevallig  op  een  bepaalde
bestemming voeren. Natuurlijk moest er voor de reis betaald worden. Op deze manier reisde Paulus naar
Rome. Hij kreeg een begeleider mee die Julius Priscus heette. Van Jeruzalem reisde hij over land naar de
haven van Caesarea. Van hieruit ging er een schip naar Sidon (Libanon). In Sidon ging hij aan wal om er
vrienden van de gemeente te ontmoeten. We lezen in Handelingen 27:3 dat zijn lijfwacht het hem toestond
om van boord te gaan. Dit was goed nieuws. De ultieme Atlantis stad die de godin Astarte vereerde (1
Koningen 11:5) was nu de nieuwe thuishaven van een prille christen gemeente. De volgende halte was de
stad Myra in zuidwest Turkije. Hier komt Sinterklaas vandaan en het zou zomaar kunnen dat Paulus er wat in
zijn schoentje kreeg. In Myra stapten ze over op een schip uit Alexandrië dat uit de koers was geraakt en op
weg was naar Rome. Uiteraard ging de lijfwacht mee, en iemand die Aristarchus heette. In Myra zijn de
bekende grotwoningen. De bevolking geloofde dat je bovenin deze woningen eerder door de sirenen mee
werd  genomen  ‘naar  het  hiernamaals’ (Van  den  Berg,  z.j.-h,  par.  Met  handen  gemaakt).  Het  was  ook
Odysseus die deze wezens tegenkwam. Odysseus bond zichzelf vast aan de mast om zich tegen het gezang
van de sirenen te beschermen (Butler,  1900,  Odyssee 12).  Hoe hij  zichzelf  vast  bond en zich ook weer
losmaakte, weten we niet.  Het is in elk geval tekenend dat Paulus in Myra op een schip uit  Alexandrië
overstapte dat op zee in de problemen kwam. Eerst kwam het schip niet vooruit. Daarna raakte het uit de
koers en vervolgens leed het schipbreuk. Deze schipbreuk vond plaats bij Kreta en wel bij een plaats die
‘Goede Havens’ heette (Handelingen 27:8, Mitchell & Harness, 2008, NHEB vert.). Paulus had blijkbaar
genoeg verstand van scheepvaart om zich met de koers van het schip te bemoeien. Hij zei dat de combinatie
van de zware vracht aan boord en de verkeerde windrichting een gevaar vormde om verder te reizen. Wat
bijzonder  dat  de  hoofdrolspelers  in  het  Nieuwe  Testament  zoveel  kennis  van  zaken  hadden.  Maar  zijn
begeleider en de kapitein dachten er anders over. Ze wilden doorvaren. Men wilde verder reizen naar Feniks,
een stad die ook op Kreta lag om er te overwinteren. Toen gebeurde het waar Paulus voor gewaarschuwd
had: er kwam een orkaan (Handelingen 27:14). Het schip kwam bij een klein eiland onder Kreta terecht dat
Cauda heette (thans Gavdos). Ze waren nu bang dat het schip, of in het drijfzand bij Cauda vast zou lopen, of
dat  het  naar  de kust  van Noord-Afrika zou koersen.  De volgende dag werd er  allerlei  troep overboord
gegooid om het schip lichter te maken. Maar de situatie werd er alleen maar erger op. Het werd bewolkt
zodat het schip niet op de sterren kon varen en overdag was er geen zon te zien. En de storm hield aan. Dan
kun je beter veilig thuis in je bedje liggen. En het was nog erger: want ook het voedsel raakte op. Ik zou in
zo’n situatie huilebalken en klagen. Maar Paulus niet.

Engel van de Heer aan boord

Paulus kon beter zijn mond houden maar hij deed alweer het tegenovergestelde. Hij stond op en sprak de
bemanning toe. Zijn sociale vaardigheden waren niet helemaal up to date. Maar een engel van de Heer was
aan hem verschenen aan  boord van het  schip om een profetie  aan hem te  openbaren.  Kunt  u het  zich
voorstellen? Was de engel naar het schip gezwommen of had hij  zich aan boord verstopt? Of...  was hij
“opeens” aan boord van het schip? De engel zei tegen Paulus dat niemand aan boord van het schip verloren
zou gaan (Handelingen 27:24). Paulus herhaalde dit tegen de bemanning die bang werd van dit geklets over
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engelen. De engel had ook gezegd dat Paulus in Rome voor de keizer zou worden gedaagd. Hij zou de reis
dus voltooien. God was er nogal op gebrand dat Paulus in Rome aan zou komen, valt het u ook op? De engel
van God zei niet: “nou, als Rome niet lukt, dan is Sicilië ook goed, of anders Kreta of Athene”. Paulus was
duidelijk niet op vakantie. Anders had hij zijn missie wel gewijzigd en was hij elders aan wal gegaan. Het
was duidelijk dat God hem in Rome wilde hebben. Net als toen God Abraham ooit een zoon en een talrijk
nageslacht beloofde stond het lot van de bemanning van het schip vast. Niemand zou zelfmoord plegen of
verongelukken,  ondanks de woeste  zee en de honger.  Het  thema van de vrije wil  had hiermee sowieso
afgedaan. Wat voor rare situatie was dit? Paulus had zijn eigen opdracht van God gekregen om in Rome te
getuigen. Onderweg zou hij echter schipbreuk lijden. Het schip begon zo vast te lopen dat al het graan dat
aan boord was overboord werd gegooid (Handelingen 27:38). Wat hadden de andere opvarenden met de
opdracht van Paulus te maken? Niets. Ook zij waren gevangenen. Paulus was samen met “tuig” aan boord.
God had dit schorem kunnen laten omkomen in de golven zoals Atlantis omkwam in de golven. Maar God
maakte juist dit schorem onderdeel van zijn wonderlijke redding. Zo werd ook de Romeinse soldaat die
Paulus begeleidde door God gered. Want de situatie voor de bemanning zag er slecht uit  toen het schip
vastliep. Desalniettemin werd iedereen gered. Het gajes dat aan boord was, maakte opeens deel uit van een
Goddelijke redding die strikt genomen alleen voor Paulus bedoeld was. Het schip zelf symboliseerde Israël
dat  op  de  klippen liep.  Maar  het  evangelie  van  Paulus  werd  gered,  net  als  de  bemanning.  Een andere
mededeling van de engel was dat het schip niettemin ergens bij een eiland zou stranden. Aangezien er nogal
wat eilanden op de route lagen, was het niet duidelijk welk eiland de engel had bedoeld. We weten weinig
van engelen. En kon deze engel het schip niet gewoon uit de storm redden? Het antwoord was “ja”! Maar
God wilde dat de bemanning eerst nog wat avontuur beleefde. Veel mensen vinden de Bijbel saai. Dan zegt
God: oh ja?? Deze engel provoceerde Atlantis door zomaar in een schip op te duiken. In de volgende verzen
van  Handelingen 27  lezen  we  over  de  praktische  rituelen  die  bij  scheepvaart  horen.  Dat  deze  details
terechtkwamen in de Bijbel, is te danken aan Lucas. Nu de bemanning veertien dagen niet gegeten had, deed
Paulus weer een wonder. Hij brak brood en dankte zijn Vader in de hemel ervoor. Toen verdeelde hij het
brood onder de bemanning die ervan verzadigd raakte (27:33-38). Om het nog gekker te maken, werd al het
graan in het schip in zee gekieperd opdat het schip lichter zou worden. Dagon, de afgod van Atlantis was een
graangod. Het graan werd bovendien in Dagons ultieme domein, de zee gegooid. Het gebeurde op een ultiem
moment,  namelijk  voordat  Paulus  en de bemanning,  onderweg naar  Rome,  opnieuw schipbreuk zouden
lijden. Het was alsof Atlantis net als de engel aan boord meeliftte met de avonturen van Paulus. Bijzonder
ook hoe de Romeinen van al deze goddelijke zaken getuige waren.

Schipbreuk

In  Handelingen 27:39-41 kwam het schip van Paulus bij  een eiland terecht waar ze in een kanaal klem
kwamen te zitten. Het lijkt erop dat dit eiland Malta was. In dat geval waren ze al een stuk dichterbij Italië
terechtgekomen.  In  de  laatste  verzen  krijgen  we  nog  wat  spektakel  te  zien.  De  soldaten  wilden  de
gevangenen doden omdat ze bang waren dat ze anders zouden vluchten. (Maar waarheen?) Maar de lijfwacht
van Paulus hield hen tegen.  We zien twee verschillende kliekjes aan boord van het  schip die op elkaar
reageerden. De soldaten aan boord van het schip hadden hun eigen taak. De lijfwacht van Paulus stond hier
buiten.  Toch interrumpeerde hij  hen om hen op andere gedachten te  brengen.  Deze lijfwacht  die  Julius
Priscus heette, wilde dat iedereen die kon zwemmen naar de kust zwom. Kunt u het zich voorstellen? Hij gaf
hiertoe zelfs het bevel waarmee hij de soldaten aan boord het zwijgen oplegde. Blijkbaar had Julius Priscus
een hoge rang. Net als de soldaten was ook hij een Romein. Overigens, ook net als Paulus. En zwemmen was
al een bekend fenomeen. Mogelijk had het geklets van Paulus over een engel ook indruk op de bemanning
gemaakt. Het kan zijn dat de Romeinen een tikje bang voor Paulus waren. In vers 44 staat dat sommige
passagiers op planken of andere zaken van het schip naar de kust spartelden. Het leek de ramp met de Titanic
wel. Het zijn zeer herkenbare taferelen die in het boek van de mensheid staan opgetekend. We missen deze
details in de Atlantis mythe. Paulus en de rest van de bemanning zwommen filosofisch gezien over Atlantis.
We vragen ons af  hoe Paulus het  nog voor elkaar kreeg om de manuscripten bijeen te houden en alles
gedetailleerd op te schrijven? Maar hij had een team van schrijvers om zich heen verzameld dat de voortgang
garandeerde. Hij had een organisatie achter zich (Koester in Stark, 2007, p. 130). Elk project begint met een
goede  organisatie  (zo  ook  mijn  boek)  en  Paulus  had  dit  wellicht  goed  geregeld.  Hij  had  van  tevoren
ingecalculeerd welke gevaren hij kon tegenkomen. Deze gevaren moest hij ondervangen door helpers aan te
wijzen op wie hij kon bouwen. Nu had de engel gezegd dat de hele bemanning de schipbreuk zou overleven.
De soldaten hadden hen willen doden.  De lijfwacht  van Paulus had dit  voorkomen.  In feite  had hij  de
profetie  van  Paulus  in  vervulling  laten  gaan.  Het  eiland  waarop  iedereen  aanspoelde  was  Malta.  Uit
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Handelingen 28:2 blijkt dat er meer Robinson Crusoës op het eiland woonden. Ze werden barbaren genoemd
omdat ze geen Grieks spraken. Maar gelukkig waren het wel aardige barbaren die een houtvuur stookten
voor de drenkelingen. In vers 2 werden ook de kou en een aanstaande regenbui genoemd. Vers 3 is ook een
bijzondere vers. De meeste gelovigen noemen de gifslang die in het hout zat. Thans zijn er geen giftige
slangen  meer  op  Malta  maar  in  het  verleden  waren  ze  er  misschien  wel.  Wat  ik  op  dit  moment  wil
benadrukken is de actieve rol van Paulus. Hij had al een flink avontuur achter de rug. En hij wist ook wat
hem in Rome nog te wachten stond. Niettemin hielp hij de lokale bevolking met het verzamelen van hout
voor het vuur. Hij was dus iemand met een actieve geest die initiatief nam om de groep waar hij deel van
uitmaakte te ondersteunen. Veel mensen nemen in een groep een passieve houding aan en laten anderen het
voortouw nemen. Hier is op zich niets op tegen maar Paulus was iemand die het werk “zag”. Hij deed ook
geen moeite om te vluchten, wat Humanisten in zijn geval zouden proberen. Mensen die de Bijbel zomaar
afdoen als  een boek vol  kletsverhalen kunnen een voorbeeld aan Paulus  nemen.  Ik zou in  zijn  situatie
klappertanden, klagen, huilebalken, mopperen, zeiken en zeuren. Maar Paulus was nog niet aangespoeld of
hij ging aan het werk. Mensen die kritiek op de Bijbel hebben mogen hier wel eens bij stilstaan. Paulus “zag
het werk” en hij zag ook de nood van anderen, veel beter dan de meesten van ons “het werk zien”. De meeste
religieuzen zijn vooral met zichzelf bezig. Maar Paulus had duidelijk een taak van God te volbrengen waarbij
hij oog voor de medemens had. Hij was geen goedgelovig kereltje dat zich met kletspraat in liet. Maar er zijn
ook  mensen  die  te  ijverig  zijn.  Paulus  was  er  één  van.  Hij  had  niet  op  de  gifslang  gelet  die  in  het
gesprokkelde hout zat. Mogelijk was hij slechtziend. Kunt u het zich voorstellen? Even tevoren spartelde hij
nog in zee en nu sprokkelde hij hout. Dit rotbeest beet hem in de hand, wat tot zijn dood had kunnen leiden.
Maar  wat  hem een  verblijf  in  de  bajes  van  Rome had kunnen besparen.  Paulus  had  onnoemelijk  veel
meegemaakt en nu zou deze verre nazaat van het rotbeest in  Genesis 3, Paulus alsnog vellen. Jezus had
gezegd dat Paulus in Rome aan zou komen. Zou zo’n slang het plan dan dwarsbomen? Nee toch? Het leek
een Deja Vû met  Genesis 3 hoe het noodlot hier zomaar toesloeg. De barbaren die geen Grieks spraken
mompelden dat Paulus nu wel snel het lootje zou leggen. Maar er gebeurde niets. Al die tijd had de geest van
God hem voor het gif van de slang behoed. Als Paulus zoals ik, op zijn luie reet was blijven zitten en was
blijven klagen van “oeh en ah, ik heb het koud en ik voel me niet lekker en mijn duim doet zeer en ik ben
helemaal nat”, en “porno is slecht voor de hersenen” dan was hij vast niet door een slang gebeten. Misschien
wel door zijn medereizigers maar niet door dat rotbeest.  De slang doet ons natuurlijk aan het meisje in
Handelingen 16:16 denken dat  de  pythongeest  in zich had.  Deze boze geest  werd door Paulus uit  haar
gedreven.  Deze slang die  een symbool van Poseidon was,  had geen vat  op Paulus.  Atlantis  was in zee
gezonken,  maar Paulus niet.  Met als gevolg dat  de barbaren opnieuw dachten dat  Paulus een God was.
Barbaren of niet; een lap grond in de buurt was van de voornaamste barbaar van het eiland die Publius
heette. Hij was ziek en Paulus genas hem waardoor zowel de bevolking als de bemanning met de God van
Hemel en Aarde kennismaakte. Paulus zei niet, “beste barbaren, als jullie porno kijken dan gaan jullie naar
de hel!” Nee, hij bracht het evangelie van de opstanding aan deze gastvrije barbaren. De bemanning van het
schip bleef drie maanden op het eiland en Paulus genas steeds meer mensen. Dankzij de schipbreuk werd het
evangelie  ook naar  de  barbaren  van  Malta  gebracht  die  nog steeds  geen  Grieks  spraken maar  wel  het
evangelie leerden kennen. Voor de andere bemanningsleden was deze onverwachte vakantie helaas niet meer
dan een uitstel van executie. Op de valreep komen we toch nog wat over Atlantis te weten. Charybdis had
geen  grip  op  Paulus.  Dit  werd  duidelijk  op  een  klein  eiland  dat  symbolisch  met  Atlantis  kon  worden
vergeleken. De schipbreuk bij het eiland had geen Odysseus opgeleverd die op het strand was geworpen
maar de Romein Paulus die het evangelie naar de natiën bracht.  Hij werd niet afgeleid door Sirenen of
vergiftigd  door  een  slang  of  ontvoerd  door  Kalypso.  Zoals  de  reizigers  van  Plato,  Atlantis  als  een
doorreishaven gebruikten, zo gebruikte Paulus, Malta om naar Rome te reizen. Koning Atlas verdronk in het
water terwijl deze serpent in het vuur omkwam.

Dioskuren

Onvermijdelijk kwam het afscheid. Paulus en de crew voeren op een nieuw schip verder naar Rome. Dit
schip heette Dioskuren (Handelingen 28:11). Dioskuren heeft niets met antibiotica te maken. Deze naam was
de bijnaam voor Castor en Pollux, alias de Romeinse Zuilen van Hercules. Ze waren de beschermers van de
zeelieden (Woodrow, 1981, p. 32). Ze doken op in de mythe van de Argonauten. Deze Argonauten werden
weer in de  Odyssee genoemd (Butler, 1900,  Odyssee 12). Atlantis kwam in het laatste hoofdstuk van de
Bijbel steeds nadrukkelijker uit de verf. Volgens de Joodse traditie had Rome alle trekken van Ezau (De
Graaff, 1993, p. 30). En Ezau had weer met Edom en de berg Seïr te maken. Zo kunnen we Edom ook aan
Atlantis koppelen. De spreuk, “Wachter, wat is er van de nacht” was ook aan Atlantis gericht. In Psalm 14:1
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werd de ‘dwaas’ genoemd (De Graaff,  1993, p. 31). Deze dwaas was Ezau maar ook Rome en dus ook
Atlantis  dat  ruzie  met  de hele  wereld maakte  maar  tegen het  kleine Athene verloor.  Volgens de mythe
bouwden de nazaten van de Dioskuren ‘schepen’ en vervolgens een ‘tempel’ op de ‘Berg Casius’ de berg
Tzafon  (Rawlinson,  1896,  p.  343).  Zee  en  berg  werden  in  de  mythe  tegenover  elkaar  gezet.  Iets
vergelijkbaars lezen we in Amos 9:3.
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Paulus in Rome

We zijn in Italië aangekomen. In de naam Italië lezen we ook de letters “tal” van Atlas. Het evangelie dat
uiteindelijk naar de natiën gebracht moest worden, bereikte na veel hindernissen metaforisch Atlantis. Rome
was vanwege de Dioskuren – Castor en Pollux – een erfgenaam van Atlantis. Rome lag aan zee en Bijbels
gezien middenin zee. Met Jupiter, Saturnus en Isis die in Rome aanbeden werden, had Rome de geest van
Atlantis. Volgens Stuart Allen, was Paulus’ missie naar Rome onderdeel van een grotere reis die hij wilde
maken, richting Spanje (Allen, 2001-b, p. 58). Goed dan, Paulus kwam in Italië aan en onderweg naar Rome
kwamen zijn  broeders  hem tegemoet.  Zonder  email  of  mobiele  telefoon wisten ze  dat  hij  eraan kwam.
Blijkbaar  was er  weer  een Joodse  gemeente  in  Rome nadat  de  Joden in  Handelingen 18:2 uit  de  stad
verdreven waren. Volgens Sir William Ramsay (in HDB extra Volume, pp. 396, 397) werd er in die dagen
best veel gereisd, zeker ook door christenen (Ramsay geciteerd in Harrison, 1995, p. 162). Paulus ging eerst
naar twee pleisterplaatsen die vlak onder Rome lagen: Apii Forum en Tres Tabernae (Handelingen 28:15).
Het waren herbergen waar gespuis rond hing. In die herbergen werd vooral wijn gedronken. Paulus zal een
flink glas wijn gedronken hebben na alle toestanden die hij achter de rug had. Herbergen en kroegen zijn
belangrijke “spots” in Gods plan. Vervolgens kwam hij in Rome aan waar hij de gelovige joden bijeen riep.
U ziet het: ook zonder email of mobiele telefonie kon het evangelie zich snel verspreiden. Paulus had veel
bewegingsvrijheid. Zijn enige restrictie was dat de lijfwacht bij hem bleef (Handelingen 28:16). We weten
niet wat hij van Paulus' geklets over Jezus vond. Waarschijnlijk vatte hij zijn taak puur zakelijk op en liet hij
Paulus zijn gang gaan zolang hij het gevoel had dat de laatste niet zou vluchten. En Lucas was nog steeds bij
hem. Hij zou alles opschrijven. In Handelingen 28:23 staat dat Paulus opnieuw in een gastenverblijf verbleef
van waaruit hij ook zijn zendingswerk voortzette. We weten niet of hij de vrijheid nam om als een toerist
Rome te gaan bezichtigen? In elk geval: Paulus was in Rome en het evangelie was nu echt in Europa. De
Romeinse  afgod  Neptunus  was  de  variant  van  Poseidon.  Neptunus  kreeg  met  de  komst  van  Paulus
concurrentie van de God van Hemel en Aarde. Deze God was de Echtetunus.

Het evangelie naar de heidenen

Er is een voortdurende controverse over de vraag wanneer het evangelie van de genade en de opstanding
naar de heidenen ging. Sommigen menen dat dit pas in de laatste verzen van Handelingen 28 gebeurde. Maar
Paulus liet vanaf het begin weten dat zijn evangelie anders was dan wat de kliek rond Petrus in Jeruzalem
verkondigde. Het antwoord is dat Paulus het evangelie van de opstanding vanaf het begin van zijn bediening
preekte. Desalniettemin schreef hij zijn laatste brieven vanuit de gevangenis in Rome. Deze gevangenis leek
op de grot van Kalypso op het eiland Ogygia. En Lucas was altijd bij hem in de buurt ( 2 Timotheüs 4:11).
Mogelijk had Lucas toegang tot de gevangenis waarin Paulus verbleef. Paulus had er alle vertrouwen in dat
zijn schrijfsels de buitenwereld zouden bereiken. Inderdaad liggen ze nu in de meeste hotelkamers in het
Westen. Filosofisch gezien schreef Paulus vanaf Atlantis en had hij op een bepaalde manier de plaats van
koning Atlas ingenomen. Waar Atlas met de heidenwereld ruzie maakte, probeerde Paulus deze te redden.
Hij stuurde geen oorlogsvloot op de heidenen af maar schreef hen brieven. Paulus corrigeerde wat Plato
verzuimd had.

Vervullingen van Jesaja

In Handelingen 28:25 citeerde hij ten overstaan van de joden de profeet Jesaja. Jesaja had gezegd: dit volk
zal horen maar niet begrijpen en kijken maar niet waarnemen. De profetie was nu driemaal in vervulling
gegaan: in Jesaja 6:9-10; Mattheüs 13:14-15 en in Handelingen 28:25 (Slagter, 2015, p. 236). In Romeinen
11:26 lezen we ook weer hoe de joden zich van het evangelie van de genade afkeerden. Vanaf nu behoorden
ze zelf tot de heidenen.
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Huurwoning

In  Handelingen 28:30 werd de huurwoning van Paulus genoemd. Blijkbaar werd hij af en toe vrijgelaten,
waarna hij tegen iedereen tekeer ging en steeds weer in de bajes gegooid werd. Uiteindelijk was hij in Rome
in afwachting van zijn veroordeling. Hoe kreeg Paulus het voor elkaar om in gevangenschap geld bij elkaar
te scharrelen voor een huurwoning?  Ik denk dat hij giften kreeg. Dat er op de valreep een huurwoning in het
boek van God genoemd wordt, is bijzonder. In onze tijd zijn er steeds meer mensen die de huren niet meer
kunnen betalen. Misschien noemde Paulus de huurwoning met een verwijzing naar de Eindtijd als er steeds
minder sociale woningbouw is.

Reiziger

Paulus was een echte globetrotter. God wil graag dat we reizen. Jezus zelf was hier een uitzondering op. Zijn
enige uitstapje was naar Tyrus in Libanon, maar verder bleef Hij in de buurt. Paulus niet. Hij reisde in totaal
‘25000 kilometer’ (Sauer, 1940, p. 203).

Petrus in Rome?

Paulus  en niet  Petrus  was de apostel  van de heidenen (Romeinen 11:13 in  Woodrow,  1981,  p.  77).  De
bediening van Petrus was voor de Joden (Galaten 2:7-9 in Woodrow, 1981, p., 77). Er is geen aanwijzing
voor het feit dat Petrus ooit in Rome was, laat staan dat hij er de eerste Paus was. Waarschijnlijk was het de
tovenaar Simon Petrus uit Samaria (Handelingen 8:9) die naar Rome trok om er een cult te beginnen (The
Catholic Encyclopedia, Vol 7 in Woodrow, 1981, p. 81-82). Uit  Kolossenzen 4:10 kunnen we opmaken dat
Markus ook in Rome was. Dan was het Friedrich Nietzsche die de strijd tussen Juda en Rome de ultieme
strijd in de geschiedenis noemde (Nietzsche in De Graaff, 1993, p. 67). Voor Rome kunnen we dan Atlantis
invullen. Israëls geheime wapen was hierbij ‘Jezus’ (Nietzsche in De Graaff, 1993, p. 69). Het wapen van
Atlantis was Atlas of wellicht Athena. Paulus had Jezus naar Atlantis gebracht.

Afrekening met de gnostiek

In de laatste periode van Handelingen schreef Paulus ook de Kolossenzenbrief. Hierin rekende hij af met de
gnostiek. De Kolossenzenbrief is één lange waarschuwing tegen het opdoen van kennis die ‘buiten de Gods-
openbaring om gaat’ (Slagter & Slagter, 2004, p. 83). Ik denk hierbij vooral aan de filosofie.

Scythen

In Kolossenzen 3:11 wordt de Scyth genoemd. Mogelijk waren zij net als de Picten de voorgangers van de
Schotten?

Brief aan de Efeziërs

Paulus  schreef  in  Rome ook de brief  aan de Efeziërs.  In  Efeziërs 1:20,  21 lezen we over  de machten,
krachten en autoriteiten ten midden van de hemelwezens. Er zijn niet alleen buitenaardsen in de hemelen
maar ze hebben ook verschillende rangen en standen. In  Efeziërs 2:6 en 3:10 staat dat de gemeente van
Christus NU al in geestelijk opzicht tussen de hemelse wezens opereert. Voor het eerst werd hier kenbaar
gemaakt dat een groep gelovigen de aarde verlaat en in de hemel aan het werk gaat. Sinds Genesis 6 en Job 1
en 2 hoorden we niet zoveel meet over de hemel. In het boek Daniël kwamen we nog wat hemelse prinsen
tegen en dat was het. Ter vergelijking: Israël gaat op aarde verder. De aarde was in Genesis 12 aan Abram en
zijn nakomelingen beloofd. Dit is wel een groot verschil. Onze bestemming is in de hemel, die van Israël is
op aarde.  De hemelse machten observeren ons en dan vooral  de gelovigen.  Door ons leren ze Christus
kennen. Wij zien hun niet maar andersom zien ze ons wel. Blijkbaar hebben ze andere zintuigen waarmee ze
ons kunnen zien. In Filippenzen 2:10 worden deze hemelse wezens ook weer genoemd evenals onderaardse
wezens. Ja, er is leven in het heelal (1 Korinthe 15:40). Maar ook onder onze voeten broeit het. In Efeziërs
2:11-22 lezen we over het wegvallen van de barrière tussen Joden en heidenen. Tot nog toe was aan Abraham
beloofd dat alle volken gered zouden worden, door Israël. Volgens Efeziërs konden de heidenen nu los van
Israël gered worden. Slechts het evangelie neemt muren tussen mensen weg. Het anarchisme predikt zoiets al
heel lang maar zonder het evangelie kan het anarchisme geen enkele muur wegnemen. In Efeze 2:20-22 lezen
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we over de vervulling van de opdracht in  2 Samuël 7 van God aan David om een huis voor YHWH te
bouwen. Wat ooit  met  de tabernakel  van Mozes begonnen was en gecondenseerd was in de tempel van
koning Salomo, werd nu vervuld in het levende Lichaam van Christus dat de ecclesia is. Paulus voegde hier
nog iets aan toe: we vechten niet tegen mensen van vlees en bloed maar tegen hemelse machten die geleid
worden door satan. Dit is voor menigeen een verrassing: we vechten niet tegen mensen maar tegen boze
geesten  die  de  mensen  beïnvloeden  (Efeziërs 6:12,  2  Korinthe 10:3-4).  De  pythongeest  die  we  in
Handelingen 16:16 tegenkwamen was zo’n onzichtbare hemelse macht. Of deze geesten tevens de gevallen
engelen van  Genesis 6 zijn, is me op dit moment niet duidelijk. (Maar waarom niet?). Deze demonische
machten hebben een hemelse prins van de duisternis die ook de autoriteit  van de lucht  genoemd wordt
(Efeziërs 2:2). Welke lucht wordt er hier bedoeld? In de eerste plaats de lucht tussen de aarde en de bovenste
atmosfeer. Dit is de lucht waarin de vogels vliegen. In de hogere lagen vliegen ook de vliegtuigen en nog
hoger zweven de weerballonnen. Deze autoriteit van de lucht is uiteraard satan, alias de serpent in Genesis
3:1. Met “lucht” wordt waarschijnlijk niet het heelal bedoeld, al twijfel ik er niet aan dat satan ook hier zijn
sporen achterliet. De lucht boven onze hoofden is dus het ultieme domein van satan. Veel mensen hebben
vliegangst. Deze angst is niet helemaal uit de “lucht” gegrepen. Vliegtuigen betreden het ultieme domein van
satan en zijn, kwetsbaar als ze zijn, overgeleverd aan de grillen van satan. Misschien heeft hoogtevrees ook
een klein beetje met dit verschijnsel te maken? Zelfs als we op een trap staan om de dakgoot schoon te
maken zijn we in de lucht. Niet voor niets wordt deze overste van de lucht de heer van de vliegen genoemd.
Nu zijn vliegen wel iets anders dan vliegtuigen maar de overeenkomst tussen hen is dat ze beide kunnen
vliegen (Lucas 11:15; Mattheüs 9:34; 12:24; Markus 3:22-26).

Filippenzen: Mopperen

Volgens Filippenzen 2:14 mogen we niet “mopperen”. In Exodus 15:24 en 16:3 lezen we over het volk dat
uitgedroogd in de woestijn tegen Mozes in opstand kwam. U en ik zouden ook klagen. Waarschijnlijk ging
hun  mopperen  over  in  opstandigheid.  In  Handelingen 6:1  klaagden  de  Grieken  dat  de  Joden  werden
voorgetrokken bij het uitdelen van de maaltijden. We weten niet of dit terecht was. Misschien dachten ze dat
ze werden achtergesteld en speelde afgunst een rol bij hun gemopper. Hun geklaag scoorde wel effect en
eindigde in het maken van onderlinge afspraken over het voorbereiden van de maaltijden. Er werd een team
van koks aangesteld waaronder Stefanus die later gestenigd werd. Met de steniging van hem werd de periode
van de zeventig jaarweken vanaf het decreet van Cyrus afgesloten. Het is werkelijk niet te geloven hoe God
hier een stel Griekse klagers gebruikte om de vervulling in gang te zetten waarmee de genoemde periode van
zeventig jaarweken werd afgesloten. Ik kan op dit moment niet zeggen of de Grieken in  Handelingen 6:1
ondanks hun misschien terechte geklaag ook zondigden. Tenslotte: voor veel mensen was het Kruis van
Golgotha misschien te afgrijselijk en een brug te ver. De God die in Exodus 15:24 en 16:3 van zich liet horen
maakte ons één ding duidelijk: we hebben niet te maken met een papieren God maar met een levende God
Die het menens is.

Titus en Kroatië

Ergens aan het einde van de Handelingenperiode schreef Paulus zijn brief aan Titus. In 2 Timotheüs 4:10 dat
na de brief aan Titus geschreven was lezen we dat Titus in Dalmatië was. Dit is thans Kroatië. Titus was in
Solona dat vlakbij Split lag. Split is thans de tweede stad in Kroatië. Split ligt niet ver van vakantieoord
Dubrovnik  en  ook  niet  ver  van  Srebrenica  waar  in  de  jaren  negentig  Dutchbat  gelegerd  was.  Veel
landgenoten kennen dit gebied van hetzij de Balkanoorlog uit de jaren negentig of als een vakantieland. We
kunnen het haast niet geloven dat hier in de jaren negentig de tanks door de straten rolden. Net zomin kunnen
we het geloven dat Titus hier was. Als de hele Schrift door Jezus geïnspireerd (of geëxpireerd) was dan
noemde de opgestane Jezus in 2 Timotheüs 4:10, Dalmatië, wat wij thans Kroatië noemen. Dus hoezo is de
Bijbel een achterhaald en oubollig boek dat voor de generatie van destijds van belang was? Met Spanje,
Rome en Split zitten we in zeer bekend vakantiefolder vaarwater. In Titus 1:12 citeerde Paulus de Griekse
dichter  Epimenides  van  Kreta.  Eerder  had  hij  uit  de  werken  van  Aratus  en  Menander  (gedicht,  Thaïs)
geciteerd. Paulus was een belezen man. Hij leerde ons dat het leven niet alleen uit handenarbeid en hard
werken bestaat maar ook uit leesarbeid.
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Vervulling van het Huis in 2 Samuël 7

In  1 Timotheüs 3:15 en  2 Timotheüs 2:19-21 lezen we net als in  Efeze 2:20-22 over de vervulling van de
opdracht in 2 Samuël 7 om voor God een huis te bouwen. Dit huis is niet langer een ding van steen of hout
maar een organisch geheel dat de ecclesia is en door de gelovigen wordt gevormd. Dit is een groot verschil
met de tempel van Poseidon waarin nota bene zijn beeld stond terwijl God nooit een beeld in Zijn tempel
wilde. Na de twee Exodussen uit Egypte en Babylon, volgde er een nieuwe ballingschap die tweeduizend
jaar zou duren. Erich Sauer noemde dit  de ‘Romeinse nood’ (Sauer, 1940, p. 132). De Joden hadden de
Messias verworpen, zodat deze ballingschap het langst zou duren (Deuteronomium 28:49-68 in Sauer, 1940,
p. 132). De Romeinse legers die in 70 na Christus, Jeruzalem verwoestten, werden in Numeri 24:23 en 24
genoemd (Sauer, 1940, p. 195). 2 Timotheüs was de laatste brief van Paulus.

Paulus in Spanje en Engeland?

Paulus was na twee jaar huisarrest in Rome vrij. Paulus was niet naïef. Mogelijk wist Paulus dat zijn vrijheid
tijdelijk was. Het moment kwam waarop hij nogmaals gearresteerd of zelfs geëxecuteerd werd. Het kan zijn
dat hij  zijn vrijheid benutte om een lang vervulde wens in  Romeinen 15:28 om naar Spanje af te reizen
vervulde. En waarom trok hij niet verder naar Gallië en Engeland? De naam van zijn geboortestad Tarsus
klonk wel heel erg als Tarsis. In dat geval werd het prille christendom al in Engeland gesticht ver voordat de
Latijnse kerkvaders er een voet aan wal zetten. In  Filippenzen 4:3 noemde Paulus zijn collega Clemens.
Deze Clemens verklaarde later  dat  Paulus naar  de ‘uiteinden van het  Westen’ getrokken was (Christian
History, 1995, p. 32; Harrison, 1995, p. 158). Niemand weet met zekerheid of in deze verwijzing, Rome,
Spanje of zelfs Engeland bedoeld werd. Het zou naïef zijn om te veronderstellen dat Paulus zijn laatste
levensdagen in het bekende gebied van Rome was blijven rond hangen. Ik durf niet te beweren dat het
uiterste westen misschien zelfs Amerika was dat zowel in Ezechiël 38:13 als in Timaeus 25 genoemd werd.
Wat wel duidelijk is, is dat Paulus uitgerekend die steden bezocht die een Atlantis aura hadden zoals Athene,
Korinthe, Troas, Efeze, Thessalonica. De afgoden van Atlantis waren er alle aanwezig maar Atlantis zelf was
telkens de grote afwezige. God maakte ons duidelijk: de afgoden van Atlantis waren er nog steeds in plaats
van dat  ze  negenduizend jaar  voor  Plato uitgewist  waren.  Wel  kregen de afgoden van Atlantis  met  het
evangelie van de opstanding te maken. We zullen zien dat Atlantis alleen in samenhang met Jeruzalem kon
bestaan.

Manuscripten

Afgezien van het boek Openbaring zijn we aan het einde van de Bijbel gekomen. Het evangelie was naar de
heidenen gegaan met als opzet om de Joden jaloers te maken en hen bij God terug te brengen (Harrison,
1995,  p.  119-120).  Paulus  deed hetzelfde als  wat  Mozes ooit  deed.  Hij  voerde de eindredactie  over  de
manuscripten die voorhanden waren (Kolossenzen 1:25). Dit deed hij uiterst zorgvuldig. Er bestaan op dit
moment 5686 Griekse manuscripten van het  Nieuwe Testament (Geissler & Bocchino in Slick 2008). Ter
vergelijking: van Plato zijn er maar 7 originele manuscripten in omloop en van de Ilias 643 (Geissler, Fales
& McDowell in Slick, 2008). Hierbij wil ik opmerken dat het hele  Nieuwe Testament in een periode van
enkele decennia tot stand was gekomen terwijl de andere genoemde manuscripten veel meer tijd kregen om
voltooid maar ook gecorrumpeerd te worden. Dat Paulus de hele Bijbel zo snel redigeerde behoedde de
Bijbel tegen corruptie. Bekend is dat in een later stadium de laatste verzen van het Markus evangelie werden
weggelaten. Het had erger gekund als de originele geschriften over een periode van enkele eeuwen tot stand
was gekomen. Inderdaad was de Bijbel over een langere periode geschreven maar deze periode ging juist
vooraf aan het redactiewerk van Paulus. Het waren de aartsvaders en profeten die de Bijbel onder moeilijke
omstandigheden bijhielden.  Zelf  benoemde sceptici  die claimen dat  de  Bijbel  een kletsverhalen boek is
zullen  zelf  eens  drie  dagen  op  zee  rond  dobberen  en  er  tegelijk  voor  zorgen  dat  ze  een  dikke  stapel
documenten nauwkeurig bijhouden. In onze tijd kunnen we informatie in een “cloud” zetten. De enige cloud
die Paulus had was God. In het  Nieuwe Testament staan details die de authenticiteit ervan garanderen. Zo
wordt  in  Handelingen 13  de  Romeinse  proconsul  Sergius  Paulus  genoemd.  Volgens  de  sceptici  waren
Romeinse vertegenwoordigers op Cyprus geen ‘proconsul’ maar ‘propraetor’ (Messori, 1981, p. 134). En
toen werd er een ‘inscriptie’ in de stad Paphos op Cyprus gevonden. Volgens deze inscriptie was Sergius
Paulus wel degelijk een ‘proconsul, de landvoogd’ (Messori, 1981, p. 134). Hahaha, “sceptici”, lange neus en
ajuu paraplu! Ook zouden er volgens deze sceptici in Israël geen munten met portretten van de keizer in
omloop zijn geweest (Mattheüs 22:20-21) (Messori, 1981, p. 134). In Palestina (Kanaän) mochten echter wel
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‘koperen’ munten geslagen worden (Messori, 1981, p. 135). Andere munten met portretten van de keizer
werden in ‘Italië’ geslagen en door de Romeinen aan de Joden opgedrongen (Messori, 1981, p. 135). Deze
details maken de Bijbel tot een uniek geschiedenisboek. Fraudeurs moesten van goede huize komen om
zoveel manuscripten te vervaardigen waarin dezelfde details stonden. Bob Evely schrijft dat er een grote
‘continuïteit’ (en consistentie) in de Bijbel te vinden is terwijl deze toch over een periode van ‘1500 jaar’ en
door ‘40 verschillende schrijvers’ geschreven was (Evely, 2002-2003, p. 2). Ook ‘zijn er miljarden kopieën
van de Bijbel in omloop’, meer dan van welk ander boek ter wereld (Evely, 2002-2003, p. 2). En de Bijbel
overleefde alle vervolgingen door de eeuwen heen (Evely, 2002-2003, p. 3). De authenticiteit van de hele
Bijbel wordt onderstreept door het feit dat gnostische boeken als Henoch buiten de Bijbel zijn gehouden. In
de Bijbel onthult God zichzelf aan de mensheid in plaats van andersom (Evely, 2002-2003, p. 3). We hadden
al gezegd dat het hele  Nieuwe Testament,  inclusief  Openbaring voor het jaar 70 na Christus geschreven
moest zijn. Er stond namelijk niets in over de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus (Robinson, 2000,
p. 10). Deze verwoesting was net zoiets als wat de Holocaust voor onze generaties is. In mijn jeugd ging het
nergens anders over. Zo zou de verwoesting van Jeruzalem vast en zeker ook genoemd zijn als het NT later
geschreven was. Ook dachten de apostelen tot dan toe dat het Koninkrijk aanstaande was. Ze hadden alle
redenen om de manuscripten zo goed en snel mogelijk bij te houden. Petrus beijverde zich als redacteur om
de updates bij te houden (2 Petrus 1:15). In 2 Petrus 3:15 noemde hij Paulus die het redactiewerk afmaakte.
Het was Paulus die de eindredactie voerde over de manuscripten van het Nieuwe Testament (Kolossenzen
1:25). Hij voegde ze samen met de Tenach. En hij had haast. Want in 2 Timotheüs 4:6 schrijft hij dat zijn tijd
erop zat.  Wat  een ongelofelijke  prestatie  eigenlijk...  En  dan te  bedenken dat  Paulus  het  ook voor  onze
generatie deed! Zelfs in gevangenschap bleef hij  zijn evangeliewerk trouw. Hij had de klus ook kunnen
doorschuiven naar een ander en van zijn oude dag kunnen genieten. Maar dit deed hij niet. Als hij bovendien
de boer op wilde met zijn evangelie, dan moest hij wel haast maken. Zonder Paulus zouden maar liefst 21
boeken van het Nieuwe Testament afvallen (Evely, 2003, p. 84-85). En de heidenen zouden niet buiten Israël
om gered worden. Dankzij Paulus weten we dat zoals alle mensen ooit in Adam stierven, ze in Christus
levend gemaakt worden (1 Korinthe 15:22; Romeinen 5:18; Hebreeën 2:9). Voor wie nu nog niet overtuigd is
van de goddelijke waarheid van de Bijbel, verwijs ik naar het boek van E.W. Bullinger, Number in Scripture.

Intussen in het verre Nederland

Jawel,  we  maken  een  moment  een  zijsprong.  En  nog  wel  naar  het  verre  Nederland  dat  pakweg  4500
kilometer van Golgotha verwijderd ligt. Waarschijnlijk vond er een jaar na de dood van Paulus in het jaar 69
na Christus in de buurt van het huidige Arnhem een opstand tegen de Romeinen plaats (Julius Civilis, z.j.).
De opstandelingen waren Batavieren die onder de leiding van Julius Civilis tegen de Romeinen vochten. De
Batavieren wonnen de eerste slag (Julius Civilis,  z.j.).  Spoedig vond de volgende veldslag in Nijmegen
plaats. De Batavieren wonnen ook deze veldslag (Julius Civilis, z.j.). Het kan niet anders of Paulus had van
de Batavieren, Nijmegen en Maastricht gehoord. De opstand tegen de Romeinen vond waarschijnlijk vlak na
zijn dood plaats. Blijkbaar broeide het al in onze contreien. Tacitus had al over deze opstand geschreven
(Julius Civilis, z.j.). En het kan niet anders of Paulus had al over dit mysterieuze zendingsgebied nagedacht.
We weten dat hij naar Spanje wilde. Maar wellicht wilde hij met de geschiedenis van Jona in gedachten
verder trekken naar Gallië, Tarsis of Germanië?

De Val van Jeruzalem

In  70  na  Christus  werden  de  Batavieren  alsnog  door  de  Romeinen  verslagen.  Deze  opstand  dreunde
waarschijnlijk  in  het  hele  Romeinse  Rijk  na.  In  hetzelfde  jaar  werd  ook  Jeruzalem door  de  Romeinse
veldheer Titus verwoest. Arnhem, Nijmegen en Jeruzalem zaten in hetzelfde schuitje. Eerst al geografisch en
administratief en nu als het ging om neergeslagen opstanden. De val van Jeruzalem in 70 na Christus was in
Markus 13:2, Lucas 21:6 en Mattheüs 24:2 door Jezus voorzegd. De taal die Jezus gebruikte was die van een
aannemer. Hij noemde grote gebouwen waarvan geen enkele steen overeind bleef. Gods hoofdkwartier was
al eerder naar Antiochië verhuisd. En nu was het dan in Rome aangekomen. Jeruzalem had het evangelie
afgewezen en vervulde voorlopig geen rol meer. Behalve dat er Biodanza workshops, Yoga cursussen en
workshops vlinderstrik strikken gehouden werden, was de rol van Jeruzalem als geestelijk centrum van de
wereld uitgespeeld.  God woonde voortaan niet  meer  in  een tempel  die  door  mensen gemaakt  was.  Het
Lichaam van Christus was nu de nieuwe tempel. Wat bij de verwoesting van Jeruzalem meespeelde was dat
de Romeinen veel goud in hun huizen verstopt hadden. De Romeinen wilden letterlijk elke steen omdraaien
om al het goud te vinden (Josephus in Martin, 2000, p. 27). De voorzegging van Jezus in  Mattheüs 24:2 had
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dus met goud te maken. Detail is dat de Romeinen uiteraard hun eigen Fort Antonia lieten staan. De kans is
groot dat de Klaagmuur hier een restant van is. In dat geval maken de Joden en moslims ruzie om heidens
terrein (Martin, 2000, p. 32, 49, 75-81). De veertig jaar tussen de val van Jeruzalem en de opstanding van
Jezus hadden een blauwdruk in de voorzegging van Jona over de verwoesting van Ninivé. Deze verwoesting
zou binnen veertig dagen geschieden (Piet, 2016-e). Ware het niet dat de inwoners zich tot ergernis van Jona
bekeerden. Zo duurde de periode vanaf de opstanding van Jezus tot de verwoesting van Jeruzalem veertig
jaar. Als Jeruzalem in 70 na Christus door Titus verwoest was, dan was de opstanding van Jezus in het jaar
30 AD. Paulus stierf spoedig, net als de kliek rondom hem. De opgestane Jezus ging eenzaam en alleen
verder.  Hij  zag  zijn  eigen  generatie  wegsterven  en  nieuwe generaties  opkomen.  Hij  zag  de  komst  van
Augustinus, de opkomst van de islam, de komst van de Vikingen en Karel de Grote. De voor Hem bekende
wereld vervaagde terwijl er een nieuwe wereld voor Hem opdoemde. Krap tweeduizend jaar later riep hij mij
om dit boek te schrijven. Ik werd op mijn beurt uit mijn veilige wereld weggerukt. Mijn idolen, de Rolling
Stones en Iron Maiden, werden ingewisseld voor Paulus en Lucas. Mijn ouders overleden en maakten plaats
voor het Lichaam van Christus waar ik straks mee verder ga. Paulus openbaarde een paar geheimen aan ons.
In Romeinen 16:25 werd er “een” geheim verklapt, vaak foutief vertaald met “het” geheim. Dit geheim ging
over Gods handelen met de hele mensheid en niet alleen met Israël (Zie Romeinen 5-8) (Allen, 2001-b, p.
178). De profeten hadden het hier ook al over, zodat het dus niet echt een geheim was. In Efeziërs 3 noemde
Paulus het geheim van het lichaam van Christus. Dit was een echt geheim waar zelfs de profeten geen weet
van hadden (Efeziërs 1:3-4 in Allen, 2001-b, p. 178). Jezus werkte na zijn dood in het verborgene aan het
vormen van een club van gelovigen die door Paulus de ecclesia dan wel het lichaam van Christus genoemd
werd. Dit lichaam bestaat uit de gelovigen en hoort net zo goed bij Christus als Jezus zelf. Het werd na de
opstanding,  buiten  Israël  om,  gevormd.  Vooral  het  feit  dat  dit  Lichaam van  Christus  buiten  Israël  om
gevormd wordt is opzienbarend. Dit Lichaam van Christus was voor de nederwerping van de wereld door
God  uitverkozen  (Efeziërs 1:4,  Openbaring 13:8).  Toen  Eva  van  de  verboden  vrucht  at  had  God  al
uitgedokterd dat ik dit boek op mijn PC met Linux Mint schrijf. Terwijl Adam zijn taak verrichtte, was God
al met de ecclesia bezig die pas in een verre toekomst na de opstanding van Jezus gevormd werd. Deze
methode wijkt in alles af van Gods Verbond met Israël. Een ander boek over deze materie is dat van H.B.
Slagter & P.A. Slagter, Het Geheimnis Bekendgemaakt (2004, Wijk bij Duurstede, Nederland, Stichting Het
Morgenrood/Everread). Beste mensen, dit is belangrijk: niet alleen Jezus werd opgewekt uit de dood, maar er
gebeurde ook nog iets anders. Het lichaam van Christus werd gevormd. De Bijbel gaat dus concreet ook over
mij  en mijn collega’s.  Psalm 110 gaat  concreet  over mij.  Dat  Joden en heidenen voortaan één lichaam
vormden  dat  bij  God  hoorden  was  voor  de  religieuze  Joden  in  Jeruzalem  een  gruwel.  Maar  ook  de
heidenwereld kende het principe niet waarbij mensen van verschillende standen en rangen in het Lichaam
van Christus elkaars gelijken werden (Allen, 2001-a, p. 61). In onze tijd zijn het de anarchisten die op een
kunstmatige en geforceerde manier een gemeenschap tot stand proberen te brengen. Zij missen echter het
brandpunt dat Christus is.
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Het kwaad in de wereld

Veel mensen vragen zich af waarom er veel kwaad in de wereld is, als er een almachtige God bestaat? Tenzij
Hij een sadistische God is, valt het kwaad moeilijk te plaatsen. Ook ik stel me die vraag keer op keer. Het
probleem hierbij is dat de vraag naar het kwaad in de wereld direct samenhangt met de vraag of de mens een
eigen vrije wil heeft. Zo ja, dan is God niet almachtig en zo nee, dan zorgt God dus voor het kwaad in de
wereld. Dit laatste lezen we inderdaad in Jesaja 45:7. Een andere kanttekening hierbij is dat iedereen weer
een andere opvatting over het kwaad heeft. De meeste mensen zijn het er wel over eens dat kanker een vorm
van kwaad is die we liever buiten de deur houden. Desalniettemin wordt het al wat ingewikkelder als we het
over longkanker hebben. Er wordt dan wel eens gezegd dat mensen maar niet moeten roken en de ziekte aan
zichzelf te danken hebben. Om maar te zwijgen van hoe mensen soms op de ziekte aids reageren. Ik wil met
deze voorbeelden alleen maar zeggen dat het begrip “kwaad” in de wandelgangen een ingewikkelde lading
heeft. Hetzelfde geldt voor oorlog. Niemand wil graag oorlog voeren en ook ik heb me in de jaren 80 laten
meevoeren in het pacifistische “gedreutel” tegen kernwapens. Nu kijk ik heel anders tegen deze zaken aan en
geef ik toe dat oorlog soms nodig is om een agressor als Isis uit te schakelen. Iemand die over deze dingen
een boek schreef is de Amerikaanse professor Thomas Talbott. Zijn bestseller The Inescapable Love of God
is inmiddels in het Nederlands vertaald met als titel  De onweerstaanbare liefde van God (2006). Meneer
Talbott  noemt interessante  dingen in zijn  boek.  Ik  ben het  niet  altijd  met  hem eens.  Hij  meent  dat  het
‘onmogelijk’ is om ‘vast te stellen welke vrije keuzes’ er in een wereld zonder kanker’ werden gemaakt
(Talbott, 2006, p. 183). Misschien waren er dan meer mensen oorlog gaan voeren (Talbott, 2006, p. 183)?
Maar  misschien ook niet.  Een wereld zonder  kanker  is  volgens mij  net  als  een wereld zonder  de pest,
cholera, tbc en malaria, namelijk een wereld zonder kanker.

Complex

Het kwaad is niet alleen subjectief maar ook complex. Jezus is een holistische genezer. Hij geneest niet
alleen  onze  zere  kies  maar  Hij  geneest  ons  helemaal.  Hij  zal  dus  niet  de  ene  zonde  tegen  iets  goeds
wegstrepen. Hij wil best kanker weghalen uit de schepping, maar dan zal Hij ook weer de sabbat invoeren en
het onderdrukken van de werklozen een halt toeroepen. Voor de werklozen zal dit een zegen zijn maar de
werkgevers zullen het  een ramp noemen. Het  werkt  niet  zo dat  we democratisch gekozen een wenslijst
kunnen indienen met vijfentwintig vormen van kwaad die we uit de wereld willen hebben, te beginnen met
kanker en oorlog. Vooropgesteld dat het de mensheid lukt om zo’n lijst samen te stellen. Zo werkt het als we
verlanglijsten  voor  Sinterklaas  opstellen,  hoewel  zwarte  piet  inmiddels  ook al  ruzie  oplevert.  Maar  een
verlanglijst samenstellen, werkt op macro-niveau niet. Bijbels gezien is ongeloof ook een vorm van kwaad.
Als we het kwaad consequent willen wegwerken, blijven er weinig mensen over. En dan heb ik het nog niet
eens over het kwaad in de dierenwereld. Zelfs koolmezen vechten elkaar de tent uit om hun territorium te
beschermen. Gelukkig gaat God een wereld zonder kwaad scheppen. De wereld van de vijfde aion is hier al
een voorproef van. Maar Hij doet dit op Zijn eigen manier en volgens Zijn eigen schema.

Straf van God

Soms  komen  we  merkwaardige  zaken  tegen  in  christenland.  In  2015  was  er  een  grote  aardbeving  in
Kathmandu. Het eerste puin was nog niet geruimd of er waren sommige christenen die de aardbeving als een
straf van God beschouwden. Nu mag u raden waar die straf mee te maken had? Jawel, Kathmandu was het
Sodom en Gomorra van Azië. En we hoeven ook niet te raden waar Kathmandu deze titel aan te danken had?
Nepal  was  immers  de  ‘homoseksuele  hoofdstad  van  Azië’,  werd  er  beweerd  (McTernan,  2015,  par.
‘Commentary’ alinea 2). Maar Nepal is een land en geen hoofdstad. De media smullen helaas van bloggers
als McTernan. En Jezus is opnieuw het kind van de rekening. Het is natuurlijk absurd om te denken dat God
ontelbare mensen zou doden omdat er drie homo’s in Kathmandu wonen. Nog afgezien van de dieren die
natuurlijk ook met de aardbeving te maken kregen. De drie homo’s waren misschien net op vakantie terwijl
er  duizenden  onschuldige  mensen,  waaronder  toeristen,  door  de  aardbeving  getroffen  waren.  Laten  we
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alsjeblieft niet op deze manier tegen de oordelen van God aankijken. Eerder is het zo dat God een volk straft
voor de onderdrukking van de armen, weduwen en wezen. We zagen dit in Sodom gebeuren en later ook in
Egypte tijdens de Exodus. Inderdaad gebeurt er geen ramp waar God geen weet van heeft (Amos 3:6).

Alles uit God

Goed en kwaad kwamen van dezelfde Boom van Kennis die in Eden stond (Genesis 2:9). In Romeinen 11:36
lezen we dat alles uit God is, met als brandpunt Jezus Christus. Ook het kwaad is uit God. En alles heeft ook
zijn bestemming in Hem. In Jesaja 45:7,  Klaagliederen 3:38,  Psalm 33:8,9 en Amos 3:6 lezen we dit ook
weer: God schiep en schept het kwaad, inclusief ziektes. In  Amos 3:6 staat dat er geen ramp in de stad
gebeurt zonder dat God er op zijn minst weet van heeft. Van deze verzen krijgen we de koude rillingen. Toch
staat er wat er staat. We denken ook aan het voorbeeld waarin God aan Abraham vroeg om diens zoon te
offeren (Genesis 22). Uiteindelijk kwam deze daad van God (Knoch, 2010, hoofdstuk 4, p. 18). Dit zou op
de Olijfberg gebeuren waar een kleine tweeduizend jaar later, Jezus gekruisigd werd. Uiteraard was God ook
weer bij machte om Izaak uit de dood op te wekken (Genesis 22:8-16; Romeinen 4; Hebreeën 11 in Knoch,
2010, hoofdstuk 4, p. 18). In het boek Job lezen we hoe God het kwaad gebruikte om het tij voor Job ten
goede te keren. Een kennis van me zei een keer, “jajaja, op papier klopt het allemaal wel. Maar in de praktijk
werkt dit niet.” Deze reactie is voorstelbaar als je meent dat de dood het eindpunt van de mens is. Maar de
Bijbel preekt een opstanding van ieder mens (en dier?) uit de dood. Iemand die een rotleven had en een
ellendige dood stierf,  krijgt na de opstanding in fase 2 alsnog zijn recht maar wordt desalniettemin ook
geoordeeld.

Kwaad ten goede gebruikt

De Bijbel laat keer op keer zien dat het kwaad niet alleen van God komt maar dat het ook ten goede gebruikt
wordt.  Als  voorbeeld  noem ik  Rechters 9:23.  Abimelech  had  door  een  misdaad  de  leiding  over  Israël
gekregen (Adams, 2011-a, p. 36). God stuurde vervolgens een ‘boze geest tussen hem en de burgers van
Sichem’ zodat alle schuldige partijen gestraft werden (Adams, 2011-a, p. 36). Vat u hem? God zelf stuurde
een kwade geest op iemand af. In 1 Samuël 16:14 staat ook dat God een ‘boze geest’ in Saul joeg (Adams,
2011-a, p. 36). Eerder noemden we ook het voorbeeld van de ‘leugengeest’ die door God in koning Achab
gejaagd was om hem uit te schakelen (1 Koningen 22:23 in  Adams, 2011, p. 36).

Onschuldig lijden

Nisso uit Tajikistan was een vrouw van 24 en had twee kinderen. Tussen haar en de familie van haar man
boterde het niet. Ze koeioneerden haar tot er een escalatie volgde (UNDP Eurasia, 2013). Na de zoveelste
ruzie duwde haar schoonzus Nisso tegen een stoof (tandir) waarna ze voor meer dan 50% verbrandde (UNDP
Eurasia, 2013). Na een ziekenhuisbehandeling raakte ze ook nog eens met HIV besmet (UNDP Eurasia,
2013). Wat had ze misdaan waardoor ze deze ellende over zich heen kreeg? Teresa Carmona uit Cancun
verloor  haar  zoon  die  door  een  Mexicaans  drugs  kartel  vermoord  werd  (Guru-Murthy,  2017).  Damaris
Alexandra Reyes Rivas, een vijftien jarig meisje uit Maryland werd door een bendelid van de beruchte MS13
gang meerdere malen gestoken tot ze in Virginia overleed (Carey & Jones, 2018). Cyntoia Brown werd als
kind  langdurig  misbruikt.  Toen  ze  de  betreffende  man  vermoordde  kreeg  ze  een  ‘levenslange
gevangenisstraf’ (Joop.bnnvara,  2019-b).  Dankzij  clementie kwam ze na vijftien jaar vrij  (Joop.bnnvara,
2019-b). Nu ze vrijkomt heeft ze een strafblad en moet ze op de toch al lastige Amerikaanse arbeidsmarkt
zien mee te draaien. De Amerikaan Craig Coley zat 39 jaar onschuldig in de bajes. Hij zou zijn vrouw en
kind hebben vermoord. Zijn straf was veelvoudig: hij zat niet alleen vast maar ook was hij zijn vrouw en
kind kwijt. Bovendien liep de echte dader nog vrij rond. In 1978 werd hij opgesloten. In 2017 kwam hij op
een vreemde planeet aarde terecht die volledig veranderd was. Zo zullen de ongelovigen over duizend jaar
opstaan uit de dood en op een voor hen vreemde planeet aarde geoordeeld worden. Waarom kreeg Craig
Coley zoveel onrecht over zich heen? Vanuit de Bijbel weten we dat God soms absurde motieven voor het
lijden heeft. Zomaar een man was blind geboren opdat de werken van God in hem zichtbaar werden en hij
door Jezus genezen werd (Johannes 9:3). Wat was het motief achter het nodeloze lijden van Craig Coley?
Wilde God de mensheid laten zien dat we op eigen houtje geen goed rechtssysteem kunnen opbouwen? Of
had God simpelweg een tijdreiziger nodig die vanuit het paradijselijke jaar 1978 (John Travolta, Grease, AC/
DC)  naar  2017  over  geheveld  werd?  Dat  iemand  zolang  onschuldig  vastzit  geeft  te  denken  over  ons
rechtssysteem maar misschien ook over het feit dat ons begrip van goed en kwaad niet helder is. Laten we
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beter over de Craig Coley’s van deze wereld nadenken voordat we hardop schreeuwen dat we een betere
wereld en vrede op aarde willen. Voor we het weten sluiten we een volgende onschuldige op. In Johannes
5:5 lezen we over een vergelijkbare situatie waarin een gehandicapte man 38 jaar bij de poel van Bethesda op
een wondergenezing wachtte. Tot – eindelijk – Jezus langs kwam. Had Jezus niet eerder kunnen komen? In
de film A Death in Canaan (1978, regie: Tony Richardson) wordt een tiener onschuldig veroordeeld voor de
moord op zijn moeder.  Hij  krijgt  de kans niet  om het  verdriet  vanwege het  verlies  van zijn  moeder te
verwerken en wordt tot overmaat van ramp levenslang veroordeeld. Het is maar een film maar het scenario
geeft goed weer hoe het onrecht soms toe kan slaan. Het leven van Camille Claudel was hartverscheurend.
Ze brak door als beeldhouwer maar werd levenslang in het gekkenhuis opgesloten. Een vrouw alleen werd
niet geacht om succesvol te zijn. Het persoonlijke leven van Edith Piaf was even rampzalig als eenzaam. Ik
noem ook de lijdensweg van Vincent van Gogh die een leven van armoede en verstoting kende. Ik noem
Blanche Monnier die door haar moeder vijfentwintig jaar op een zolder in Parijs gevangen werd gehouden
omdat Blanche weigerde om met een rijke kerel te trouwen. (Niet alleen mannen doen dit soort dingen).
Harriet  Tubman leidde  een slaven bestaan in  Amerika.  Waar  hadden al  deze  mensen hun lijden aan te
danken? Dan heb ik het nog niet eens over de wijze waarop de mensen soms met dieren omgaan. Dichterbij
huis maakte ik het mee hoe een kennis van me door een dronken automobilist de dood in werd gereden. Ik
kan deze zaken niet vanuit de Bijbel verklaren. Waarom doet God niks? En waarom kijkt Jezus al bijna
tweeduizend jaar toe zonder in te grijpen? Maar Jezus gaat ingrijpen als de tweeduizend jaar vol is. Tot dan
blijft  het  kwaad  (deels)  een  mysterie.  In  de  praktijk  treft  het  kwaad  vaak  de  onschuldigen  terwijl  de
schuldigen er lachend vandoor gaan. Maar dit is nu juist inherent aan het kwaad in de wereld. De schuldigen
zouden zich wel drie keer bedenken voordat ze kwaad deden als ze zichzelf hiermee in de vingers sneden.
Het kwaad treft juist de onschuldigen omdat zij zich niet kunnen verdedigen. Niet voor niets beschermde de
Tenach weduwen en wezen.  Arthur P. Adams geeft  hier  wat  mij betreft  geen bevredigend antwoord op.
Volgens  hem  worden  hierdoor  Goddelijke  eigenschappen  bij  omstanders  gekweekt  zoals  ‘mededogen’,
geduld en barmhartigheid e.d. (Adams, 2011-a, p. 39). Het is maar helemaal de vraag of dit zo is. Niettemin
ben  ik  ervan  overtuigd  dat  God  ook  het  kwaad  ten  goede  gebruikt  (Romeinen 8:28).  In  vers  18  staat
bovendien dat het huidige lijden niet opweegt tegen de glorie die ons straks te wachten staat. Dit geldt ook
voor de ongelovigen die in een veel later stadium gered worden. Zelfs de armen krijgen in de vijfde aion hun
recht (1 Samuël 2:8). Opvallend is het dat de mensen in de Bijbel een specifieke taak toebedeeld kregen.
Rachab, Noach of Abraham hielpen niet per sé de armen dan wel de vluchtelingen die in hun thuisland
mishandeld werden. Rachab hielp Israëlische spionnen waarmee ze meewerkte aan het ontstaan van de natie
Israël  waaruit  Jezus later  geboren werd.  Noach hielp ook geen vluchtelingmeisjes  die  thuis  mishandeld
werden. Hij bouwde een Ark waardoor de mensheid gered werd. God rekent op Zijn eigen manier met het
kwaad af. Doorgaans is dit een manier die wij niet overzien. Als ik het kwaad in de wereld noem dan mag ik
uiteraard niet vergeten om de Shoah te noemen.

Satan

Hem waren we al tegengekomen. In 1 Kronieken 21:1 werd hij voor het eerst bij zijn naam genoemd. Het
was David die hier satan met de serpent in Eden in verband bracht (Morris, 2000, p. 81). In Openbaring 20:2
lezen we ook dat satan de serpent in Eden was. In deze vers wordt hieraan toegevoegd dat hij tevens de draak
van de Eindtijd  is.  In  Handelingen 16:16 vermomde hij  zich als  de  python geest.  Zijn  beeld is  op het
voorhoofd van de sfinx gekerfd (Geru, vert. 2003, spreuk 34; Matheny, 2011-a, p. 142). Satan volgt dus een
principe dat zich over de aionen uitstrekt. Net als Atlantis… In Job 1 en 2 was hij duidelijk de tegenstander
van God die Job het leven zuur maakte. In onze tijd doet hij zich als een lichtbrenger voor ( 2 Korinthe
11:14). In de tijd van Jezus was dit al begonnen. Petrus berispte Jezus vanwege Zijn voornemen om naar
Jeruzalem te gaan (Mattheüs 16:22). Jezus noemde hem vervolgens satan. Satan kan dus op de één of andere
manier mensen besturen. Het Humanisme dat ons dominante systeem is, staat in veel gevallen haaks op het
evangelie. Menselijkerwijs was het inderdaad geen goed idee dat Jezus naar Jeruzalem ging. Jezus maakte
Petrus  duidelijk  dat  God  anders  dan  de  mensen  dacht.  Het  Humanisme  is  blijkbaar  een  satanisch
gedachtegoed.  In  Jesaja 54:16 lezen we dat  God zelf  de vernietiger,  alias satan,  alias de ultieme “trol”
schiep. Satan heeft een eigen rol in de schepping. Veel gelovigen menen dat satan ooit Lucifer heette die als
een goede engel geschapen was en vervolgens van zijn voetstuk viel. Maar in Johannes 8:44 staat de ware
aard van satan beschreven:  hij  was een moordenaar vanaf het  begin.  In  Openbaring 22:16 noemt Jezus
zichzelf de Morgenster. Elders wordt de Morgenster Jezus ook genoemd in 2 Petrus 1:19; Openbaring 2:28
en Job 38:7. Jezus en niet Satan is Lucifer! In Lucas 10:18 merkte Jezus op dat Hij satan als een flits uit de
hemel zag vallen. In deze bliksemflits herkennen we de donder van Zeus en de drietand van Poseidon, alias
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Neptunus. Veel gelovigen menen dat het hier om een visioen over de toekomst ging dat in Openbaring 12:4
vervuld wordt.  Hier zit  misschien een kern van waarheid in. Het is ook mogelijk dat satan enigszins in
paniek naar de aarde afdaalde nadat 72 discipelen in Zijn naam demonen hadden uitgeworpen (Lucas 10:17).
Deze 72 demonen doen ons aan de 72 maagden denken die de moslims in het paradijs menen aan te treffen.
Ik hoop voor de moslims het geen 72 “snapping turtles” zijn, want die vallen tegen tijdens de seks. Satan
imiteert juist Lucifer, alias de Morgenster, alias Jezus. Uiteindelijk heeft satan slechts de speelruimte welke
God hem toelaat. In buiten-Bijbelse Midrasj bronnen werd de vijand van Israël aangeduid met de schimmige
naam  Armilos  (Janse,  2000,  p.  98).  De  Zoon  van  David,  Ben-David  ‘doodt  Armilos  en  verzamelt  de
verstrooide Israëlieten’ (Janse, 2000, p. 98). Vervolgens gaan de ‘72 parels’ in Jeruzalem schijnen, wat over
de hele wereld te zien is (Janse, 2000, p. 98). Mogelijk werden deze 72 parels in de islam met maagden
verward.

Val van Satan

Als we Jesaja 54:16 over het hoofd zien en van satan de uitvinder van het kwaad maken, dan betekent dit dat
God zich in Zijn eigen schepsel vergist had  (Knoch, 2010, Deel 3 – De bron van de zonde, p. 12). Satan wil
niets liever dan zijn eigen uitvinder van het kwaad zijn. En als het even kan, ook de uitvinder van het goede.
Om die reden imiteert hij de Morgenster. Maar een val van Satan in een grijs verleden propageren, is pure
gnostiek (Knoch, 2010, Deel 5 – De val van satan, p. 19). De Bijbel waarschuwt keer op keer voor gnostiek
dat Satan’s speeltje is om het kwaad uit Gods handen te nemen (1 Timotheüs 6:20 in Knoch, 2010, Deel 5 –
De val van satan, p. 19). De vermeende val van Satan in een verleden valt onder de waarschuwing in 1
Timotheüs 6:20 waarin Paulus tegen het geloof in mythen waarschuwde. Hetzelfde kunnen we zeggen van de
ondergang van Atlas en Atlantis in een ver verleden. In een ver verleden was er vast en zeker geen ondergang
van een mysterieus eiland Atlantis. Mogelijk had Timotheüs van Troje en Atlantis gehoord, waardoor Paulus
hem tegen deze dwaalleer waarschuwde. Satan heeft hiertoe zelf veel maskers opgezet om zijn gnostiek te
promoten.  Hij  verschijnt  als  ‘Satan,  de  ‘Tegenstander,  de  oude  slang  en  de  draak  van  de  eindtijd’
(Openbaring 20:2 in Knoch, 2010, Deel 5 – De val van satan, p. 20). Zoals gezegd lijkt de mythe van Lucifer
veel op die van Atlas die op een vergelijkbare manier kopje onder ging. Deze gnostische leugen bepaalde dat
God deze val niet aan zag komen en Hij dus niet almachtig is. Bovendien ontstond de beschaving volgens
deze gnostiek niet in Eden maar op een mysterieus eiland voor de kust van… Gibraltar, nog wel. Dit eiland
lag Bijbels gezien totaal uit de koers. Een satan die een eigen koers vaarde, lijkt meer op Plato’s ‘Demiurg’
die een lagere godheid was (Stark, 2007, p. 99). Hij was een kwade god naast de goede god. Een goede en
een kwade god lijken op de Zuilen van Hercules. En dit is wat u elke zondag in de kerken hoort, namelijk dat
het kwaad uit satan voortkomt en niet uit God. Het is simpel: als het kwaad van satan komt, dan is de God
van Hemel en Aarde niet almachtig. Of er is één almachtige God of er is geen almachtige God. Hooguit
kwam het kwaad in relatieve zin van satan.  

Vraag het hem zelf

In Johannes 9 komen we op het slagveld van het evangelie terecht. Met deze paragraaf ga ik geen vrienden
maken.  Die  heb ik  toch al  nauwelijks.  Jezus  en  Zijn  fanclub passeerden hier  een blinde  man.  Er  staat
nadrukkelijk dat de man vanaf de geboorte blind was. Zijn leerlingen stellen Jezus een vraag die herkenbaar
in de oren klinkt. Wiens schuld was het dat deze willekeurige man blind was? Dat zou de man zelf ook wel
eens willen weten? Had hij  ooit  iets  misdaan waardoor hij  zijn verdiende straf  kreeg? Had hij  stiekem
pornoboekjes gelezen, waardoor God hem zo hard strafte? Nee, want dat was natuurlijk onmogelijk. Waarom
worden mensen gehandicapt geboren? Deze vraag dreunt al 2000 jaar na hoewel het antwoord al gegeven is.
Jezus zei dat de betreffende man blind was opdat de werken van God in hem openbaar werden. Wat volgens
dezelfde mensen die de vraag stelden even later ook gebeurde. Het onvoorstelbare gebeurde: Jezus raakte de
man aan waarna de laatste ziende werd.  Het  eerste wat  hij  zag was Jezus.  Hij  werd dus dubbel  ziende
(Johannes 9:7). Zijn genezing ging gepaard met een bekering. Geloof ik dit letterlijk? Ja. Tegelijk was deze
genezing even gruwelijk als hoopvol. Want waarom was Jezus niet veel eerder langs gekomen om de man te
genezen? En waarom moest deze man zijn hele leven blind zijn omdat een godje ergens in een onzichtbare
hemel zich zogenaamd op een rare manier moest openbaren? Hij had veel gemist door zijn blindheid en
misschien was hij wel bang dat zijn genezing tijdelijk was? Moest hij Jezus hier echt voor bedanken? En
waarom genas Jezus niet tegelijk alle blinden en kreupelen?
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En…

En de Farizeeërs waren weer in de buurt. Ze hadden nogal moeite met deze genezing. Hun begrip voor de
mensen in nood beperkte zich tot het jatten van het geld van bedelaars en gehandicapten. Ze deden er alles
aan om te achterhalen WIE oh WIE deze man genezen had? Ze zetten zelfs een zoekactie op touw die aan de
razzia's van de Gestapo deed denken. Konden ze hun energie niet beter gebruiken? Bijvoorbeeld door deze
genezen man een leuke baan aan te bieden? Nee! Op de één of andere manier wisten ze de ouders van de
genezen man op te sporen. Ze waren er nogal op gebrand om de “dader” te achterhalen, nietwaar? Deze
ouders kregen de kans niet om het geluk van hun zoon te delen. Ook zij hadden vast en zeker allerlei vragen
bij wat er gebeurd was. Het shockeffect van de actie van Jezus was nog lang niet uitgewerkt. De ouders
gaven een antwoord dat helemaal in onze tijd past: “Hij is oud genoeg. Vraag het hem zelf” (Johannes 9:23
in NHEB vert). Als er één Bijbelvers is die in helemaal onze tijd past dan is het  Johannes 9:23 wel. De
ouders durfden een grote waffel tegen de Farizeeërs op te zetten. Dit is het eerste wat in de vers opvalt. In
vers 22 staat dat de ouders bang voor de farizeeërs waren. Zo klonk hun antwoord niet. Het tweede is dat ze
assertief waren en hun opmerking goed formuleerden. De blinde zoon die genezen was kwam vast en zeker
uit een nest van geletterde mensen. Hij was waarschijnlijk niet de zoveelste bedelaar uit een achterbuurt.
Waarop de Farizeeërs de genezen man voor de tweede keer bij zich riepen. Die Farizeeërs waren pas echt
begaan met de mensheid, nietwaar? Zij waren pas kerels op wie je kon bouwen. De genezen man wilde
misschien een groot feest vieren, samen met zijn familie. Voor het eerst kon hij genieten van de kroeg en zich
te pletter zuipen. Maar nee, de Farizeeërs vonden het nodig om zijn ultieme feestje te verpesten en hem twee
keer op het matje te roepen. Deze ongekende ziekmakende stinkende wreedheid jegens gehandicapte mensen
die een echo kreeg in de holocaust van de twintigste eeuw kan ik maar op één manier verklaren; mogelijk
waren deze zieke stink Farizeeërs demonisch bezeten? William Moss schreef een geweldig stuk over deze
wezens in zijn boek, The Spirit of the Pharisee.

Genezing

Paul Tillich schreef in zijn boek The New Being een goede uiteenzetting over ziekte en genezing. Hij trof in
het Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog een ‘ziek volk’ aan (Tillich, 1956, p. 34). Ook noemde hij de
dienstplichtigen die voor de keuring afvielen omdat ze geestelijk niet helemaal in orde waren (Tillich, 1956,
p. 35). Als we de bronnen uit de tijd van Jezus mogen geloven dan lezen we dat de Joden en Grieken ook al
over  deze  gebrokenheid  van  de  mensen schreven (Tillich,  1956,  p.  36).  Sommigen van  deze  gebroken
mensen waren zelfs demonisch bezeten (Tillich, 1956, p. 37, 43). Dit is een verschijnsel dat niet meer in ons
moderne denken past. Demonen worden hooguit in figuurlijke zin gebruikt. Maar we lezen keer op keer dat
Jezus zijn handen vol had aan deze kwelgeesten. Jezus was niet zomaar een “dokter”. Hij gaf de mensen een
nieuw leven. Pas in de volgende aion zullen we volledig hersteld zijn. Jezus geneest ons helemaal, en niet
alleen onze zere kies. Zijn genezing is holistisch (Tillich, 1956, p. 39). En zijn genezing gaat zelfs verder dan
dat: Jezus redt ons (Tillich, 1956, p. 41). Een psychiater of hulpverlener kan ons helpen. Hij kan ons zelfs
van trauma’s bevrijden. Maar kan hij ons ook heelheid geven (Tillich, 1956, p. 40)? Nee dus, maar Jezus kan
dit  wel.  In  Tillich’s  boek staat  telkens het  woord  ‘wholeness’ (Tillich,  1956,  p.  42).  Ik  vertaal  dit  met
‘heelheid’. Tillich noemt ‘heelheid’ en verzoening (met God) in één adem. Jezus geneest ook degenen met
gebroken harten (Psalm 147:3; 103:2,3,4, in Tillich, 1956, p. 42). Kan een dokter of psychiater een gebroken
hart  repareren? Ik dacht  het  niet.  Maar Jezus doet  dit  wel.  Hij  werd meerdere malen door  “ontferming
bewogen” toen Hij de schare van gebroken mensen zag (Markus 6:34). Hij zeurde niet over seksualiteit,
porno of abortus maar zag de gebrokenheid van de mensen die Hem omringden. Dit in tegenstelling tot de
farizeeërs (moralisten) die de gebroken mensen een trap achterna gaven en geven. Een zinnige opmerking
van Paul  Tillich:  mensen worden niet  alleen ziek omdat  ze  aandacht  tekort  komen maar  ook omdat  ze
geremd worden om aandacht te geven aan anderen (Tillich, 1956, p. 48). Het voorbeeld van de vrouw in
Markus 14:3-9 die dure olie voor Jezus verspilde, spreekt in deze boekdelen. Door allerlei maatschappelijke
codes worden we geremd om aandacht aan de ander te schenken. Geld geven aan de armen mag niet omdat
dit meteen door de Sociale Dienst geïncasseerd wordt. Kinderen even omarmen kan ook niet meer. Voor je
het  weet,  ben je  de pedofiel  in  de buurt.  Voor de omgang met kinderen zijn allerlei  codes ontwikkeld.
Hetzelfde geldt voor terrorisme. We kunnen niet meer uitbundig een vliegtuig instappen. Voor je het weet,
word je eruit gepikt. Soms is het goed om je in te houden. Dit snap ik ook wel. Maar vaak is het ook niet
goed. Bij uitstek is religie iets wat ons nodeloos frustreert. Religie legt ons allerlei vreemde regels op die ons
frustreren. Vaak hebben die regels met seks te maken, waardoor ze ons privéleven blokkeren.
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Verborgen zaken

De hiervoor genoemde redenen voor het  kwaad in de wereld zijn onbevredigend.  Misschien moeten we
ermee leren leven dat kwaad en onrecht zaken zijn die net als het begrip eeuwigheid ons bevattingsvermogen
te boven gaan. Kwaad en onrecht horen mogelijk bij de verborgen dingen die alleen voor God toegankelijk
zijn (Deuteronomium 29:29). Zelfs als we een antwoord op het onrecht in de wereld krijgen is het maar de
vraag of we hier goed mee om kunnen gaan.

Een ideale wereld

We kunnen het ook omdraaien. Als we het kwaad weg willen hebben uit de schepping, wat willen we dan?
Hoe ziet een idealistische samenleving eruit? Is dit een Atlantis achtige burcht waar alleen mensen vertoeven
die niks gewend zijn? Leven er in zo’n samenleving alleen kneuzen? Mag je in zo’n samenleving niet hardop
boeren omdat anders iemand ‘s nachts misschien een nachtmerrie krijgt? Mag je in zo’n samenleving 112
bellen als je door een mug gestoken wordt? Kun je je in zo’n samenleving verzekeren tegen het krijgen van
een lekke fietsband? Is dit wat we willen? In zo’n kneuzen wereld heeft de serpent inderdaad vrij spel om
opnieuw toe te slaan. Is een ideale samenleving gebaseerd op angst voor de harde werkelijkheid? Is het een
vlucht om naar een ideale samenleving te streven? De Bijbel leert ons zeker niet dat we ons van de harde
samenleving  zullen  afzonderen.  Integendeel:  we  zullen  als  een  licht  in  een  donkere  wereld  schijnen.
Tenslotte: een ideale samenleving die een brandpunt mist is altijd een gefragmenteerde samenleving. Dit
brandpunt is de opgestane Christus (Kolossenzen 1:16-17). Als we de wereld door een Humanistische bril
zien dan snappen we de rol van het kwaad niet. Maar als we vanuit een Bijbelse bril de schepping als een
strijd tussen Jacob en Ezau bezien (Nietzsche in De Graaff, 1993, p. 18) dan snappen we dat een almachtige
God verantwoordelijk is voor het kwaad in de wereld, ook voor het extreme kwaad. Atlantis was een ziek
eiland  dat  zich  afsloot  van  de  buitenwereld  en  dan  weer  ruzie  met  de  hele  wereld  zocht.  Atlas  was
ongeneselijk ziek. Welke ziekte had Atlantis? Het eiland had Atlantisitis. De koningen van Atlantis hadden
de geest van de Farizeeër. Alleen Jezus kan Atlantisitis genezen. Dit deed Hij toen hij demonen bij mensen
uitwierp. Verdere literatuur over de rol van het Kwaad staat in het boek:  Zullen miljarden mensen voor
eeuwig verloren gaan? Van: J. v. A. Onder e-boeken van HetBesteNieuws.
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Hoe worden we gered?

Wat wordt er precies bedoeld met de Bijbelse redding? Onze lichaamscellen veranderen elke zeven jaar,
alleen de zenuwcellen blijven intact. Fysiek zijn we dus niet dezelfde mensen als acht jaar geleden. Het is
dus  legitiem  als  God  nieuw  materiaal  voor  onze  opgewekte  lichamen  gebruikt,  zolang  onze
lichaamsstructuur dezelfde blijft. Jezus wekte Lazarus op uit de dood. Lazarus was al vier dagen in zijn graf
(Johannes 11:43). Toen Jezus stierf gingen de graven open waardoor de heiligen van vroeger naar buiten
kwamen (Mattheüs 27:52; Ezechiël 37:12, 13). Jezus was zelf drie dagen dood waarna Hij uit de dood werd
opgewekt. Technisch gezien is het dus mogelijk om dode mensen (en dieren) levend te maken. De geest van
ieder mens gaat na dit leven immers als een externe harde schijf terug naar God. Technisch gezien is het
slechts nodig om deze geest na de dood aan hernieuwde materie te koppelen waarna de mens weer een
levende ziel wordt. Het klinkt niet veel moeilijker dan atoomsplitsing. De Bijbel kent twee manieren van
redding uit  de  dood.  De algemene constructie  is  dat  iedereen gered wordt,  inclusief  de  ongelovigen en
waarschijnlijk zelfs de dieren (1 Timotheüs 4:10). In het uiterste geval worden de “moeilijke gevallen” aan
het einde van de vijfde aion gered. Dit is de situatie waarover we in 1 Korinthe 15:28 lezen. Over duizend
jaar,  aan het  einde van de vierde of het  begin van de vijfde aion worden alle ongelovigen uit  de dood
opgewekt om geoordeeld te worden (Openbaring 20:5). We zien elkaar dus tenminste één keer terug. Wat er
vervolgens gebeurt is niet helemaal duidelijk. Degenen die vroeger goede werken verrichten zullen mogelijk
nog een flinke tijd op de wereld van de vijfde aion leven. Degenen die echt alleen maar boosaardig waren
zullen de tweede dood ingaan. Waarna ze vele duizenden jaren later opnieuw worden opgewekt. Dan zitten
we in de situatie van 1 Korinthe 15:28. In 1 Korinthe 15:22 lezen we inderdaad dat de hele mensheid van de
dood bevrijd wordt. Niemand kan eeuwig in zijn graf blijven liggen aangezien aan het einde van de vijfde
aion de dood zelf vernietigd wordt (1 Korinthe 15:26). De gelovigen waren vanaf de wegrukking al die tijd
op aarde aanwezig. Hun redding is speciaal omdat ze zowel de vierde als de vijfde aion meemaken. Ze zullen
generaties zien komen en gaan. Bovendien hebben de gelovigen een hemelse taak terwijl de heiligen van
Israël op aarde heersen. Wat moet u ervoor doen om gered te worden? Heel eenvoudig: u moet in uw hart
geloven dat Jezus letterlijk en fysiek opstond uit  de dood (Romeinen 10:9-10). En u moet met de mond
belijden dat de opgestane Jezus Heer is (Romeinen 10:9-10). Deze korte zin geeft u toegang tot het eeuwige
en vooral het aionische leven. Gelooft u dit niet, dan bent u niet gered voor de aionen. Uit deze ene zin volgt
dat God geen Drie-eenheid is, dat er geen hiernamaals maar een opstanding is en dat Jezus niet God maar de
Zoon van God en een middelaar is. Jezus en Zijn Vader zijn gelijk in beeld en bestemming (Johannes 10:30).
Gelijkenis  is  niet  hetzelfde  als  identiteit.  Ze  zijn  twee  verschillende  personen.  De  Heilige  Geest  is
ingewikkeld om te definiëren en is tenminste de kracht van God. Of de Heilige Geest ook een persoon is, laat
ik in het midden. Het leven van een Paulinische christen gelovige beweegt zich tussen de opstanding van
Jezus die achter ons ligt en onze eigen wegrukking die voor ons ligt. Geloven dat Jezus uit de dood opstond
is één ding. Een diepere laag in het geloof is dat u in de naderende Eindtijd en de wegrukking gelooft. In
Efeze 1:13 en Kolossenzen 1:5 lezen we nogmaals dat we de garantie hebben dat we gered worden voor het
aionische leven als we in Jezus geloven. In deze verzen wordt niet goed uitgelegd wat ermee bedoeld wordt.
In Jezus geloven betekent dat u gelooft dat Jezus de zoon van God is – en niet God zelf  – en dat Hij op een
fysieke manier uit de dood werd opgewekt. Dit laatste betekent dat er naast Jezus nog een macht is die de
schepping aanstuurt. Deze macht is dezelfde macht als welke Adam ooit schiep, namelijk de God van Hemel
en Aarde. Ook Martin Zender preekt de alverzoeningsleer waarbij iedereen in fasen gered wordt (Zender,
2018-a). Deze leer is echter een resultaat van de opstanding van Christus dat de kern van het evangelie is. In
Kolossenzen 1:20  lezen  we  dat  iedereen  op  basis  van  het  bloed  van  Christus  gered  wordt  (Zender,
2018-b/2019-g). In  1 Korinthe 15:3 dat na de Romeinen brief kwam staat dat we ook zullen geloven dat
Jezus voor onze zonden stierf. Hij stierf voor en niet in plaats van onze zonden, anders hoefden wij niet meer
te sterven. Maar het is lastige materie en hoe kunnen we van ongelovigen verwachten dat ze iets geloven wat
ze niet begrijpen of wat de gelovigen zelf nauwelijks begrijpen. 
 Arthur Percy Adams rekende af met de gedachte dat Jezus plaatsvervangend voor ons stierf als zou Hij de
straf voor onze zonden gedragen hebben om God tevreden te stellen (Adams, z.d.-b, H3). De mens kan niet
zomaar vergeving krijgen voor het feit dat hij nota bene op zondag stiekem een seksboekje leest. En dus
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moest  Jezus  onze  straf  dragen  en  ongenadig  aan  het  kruis  worden  dood  gemarteld,  waarna  God  weer
tevreden was. Deze leer is volstrekt anti-Bijbels (Adams, z.d.-b, p. 1). Op deze manier wordt bovendien God
met de mens verzoend in plaats van andersom. Er wordt een huilebalk God geschetst die zich net als in
Genesis 3 voor de zoveelste keer door de gemene mensen liet verrassen en nu eindelijk wraak wil. Aangezien
de mensen geen zin hebben om de wraak van God te dragen moest Gods eigen zoon dit maar doen. Niet dat
één persoon de straf op de zonden van de hele wereld kan dragen maar omdat Jezus de Zoon van God is,
moet dat maar kunnen. Ook deze gedachte is anti-Bijbels (Adams, z.d.-b, H3, p. 1-2).  Het ergste is dat
uiteindelijk maar anderhalve man en een paardenkop gered wordt.  Belangrijk, niet  rechtvaardigheid was
Gods motief om Zijn Zoon te laten kruisigen, Hem op te wekken om zo de wereld met Hem te verzoenen
maar liefde (Adams, z.d.-b, p. 3). Nergens wordt in de Bijbel de indruk gewekt dat het lijden van Christus
een genoegdoening voor God was om een rekening te vereffenen vanwege onze zonden (Adams, z.d.-b, p.
3).  Integendeel  werd  Jezus  na  zijn  opstanding  de  heerser  over  de  levenden  en  doden  (Romeinen 14:9
geciteerd in Adams, z.d.-b, p. 4). Hij werd dus beloond in plaats van gestraft. Christus stierf weliswaar voor
onze zonden maar in opdracht van God. Christus was een middelaar tussen God en de mensen (Adams, z.d.-
b,  p.  3).  Als  we  er  zo  tegenaan  kijken  dan  onttronen  we  ook  de  harde,  boze  God  die  voortdurend
genoegdoening  eist  voor  het  feit  dat  we  uitgerekend  op  zondag  stiekem  een  pornosite  bezoeken.  Het
tegendeel is waar: God kan zijn lachen niet houden als u dit doet. Hij gaf Zijn Zoon Jezus de opdracht om
ons met Hem te verzoenen. In  Romeinen 5:10 lezen we dat God ons al verzoende toen we nog vijanden
waren.  In  2  Korinthe 5:19  en  Kolossenzen 1:20-22  staat  dat  God  in  Christus  de  wereld  met  zichzelf
verzoende. En dus niet andersom. God, niet Christus nam het initiatief tot deze verzoening (Adams, z.d.-b, p.
6). De vraag is dan waarom God ons niet rechtstreeks met zich verzoende? Het antwoord is dat God nu
eenmaal de onzichtbare is. Door Jezus liet Hij aan ons zien hoe echte verzoening tot stand kwam. Zelfs als
we Zijn zoon beestachtig vermoordden, schonk God ons genade. Door Jezus weten we wie God werkelijk is.
Jezus hoefde niet bij God voor ons te pleiten maar het is juist andersom: Hij openbaarde aan ons wie God is
(Adams, z.d.-b, p. 6). Het woord “voorspraak” in 1 Johannes 2:1 dat Jezus voor ons bij Zijn Vader zou doen
betekent eerder dat Jezus een helper en geen advocaat is (Adams, z.d.-b, p. 7). Een helper dus die de ware
aard van God aan ons bekend maakte in plaats van een advocaat die voor ons bij een veel te strenge rechter
pleit (Handelingen 7:26). We zullen niet vergeten dat God zelf de zondeval in Genesis 3 in scène zette om
Adam en Eva kennis te laten maken met het kwaad. Dan mogen we ervan uitgaan dat Hij ook een plan
bedacht om de mens ooit weer van de zonde te bevrijden (Romeinen 8:7; Efeziërs 2:15). Was Jezus voor de
straf voor onze zonden gestorven dan was Zijn marteldood niets meer dan een juridische ‘spitsvondigheid’
geweest (Adams, z.d.-b, p. 8/50). In Zijn lijden en sterven was Jezus onze lotgenoot en metgezel maar nooit
onze plaatsvervanger (Adams, z.d.-b, p. 9/51). Hij stierf voor ons maar niet in plaats van ons (Adams, z.d.-b,
p. 9/51). Hij leed als een mens en wij volgen Hem en delen in Zijn lijden tot aan de dood toe tot we aan Hem
gelijk worden (1 Johannes 3:2). Jezus bewandelde dezelfde lijdensweg die wij zullen gaan. Hij droeg onze
ziekten en zwakheden, niet als een plaatsvervanger maar als een metgezel (Adams, z.d.-b, p. 9/51). Hij nam
onze last niet weg maar leerde ons hoe deze te dragen. Het kruis was een noodzakelijke stap om ons met God
te verzoenen (Lucas 24:26, 46). Alleen het bloed van het kruis kon verzoening teweeg brengen (Kolossenzen
1:20). Met een bonus want Hij bevrijdde ons van de dood (Romeinen 7:24-25 in Adams, z.d.-b, p. 9/51).
Jezus redde ons niet van de straf op de zonde en zelfs niet van de zonde zelf. Hij redde ons uit de zonde
(Hebreeën 5:7 in Adams, z.d.-b, p. 9/51). God kon ons bovendien de straf op de zonde zomaar kwijtschelden
zonder Zijn Zoon te laten kruisigen (Adams, z.d.-b, p. 9-10, zie  Ezechiël 18:21). De vraag is niet hoe de
mens zijn straf kan ontlopen of vergeven kan krijgen maar hoe hij van de zonde zelf verlost kan worden. Hoe
kan hij van een zondaar in een heilige veranderen? Hoe kan de mens uit het lichaam van de dood bevrijd
worden, dat is de vraag (Romeinen 7:24).  Nou door Jezus (Romeinen 7:25) die door de opstanding een
nieuwe schepping werd (2 Korinthe 5:17; Efeziërs 2:10). De mens zal uit de vergankelijkheid worden gered
(Romeinen 8:21-22). Dit was precies wat Jezus deed. Hij nam de zonde uit de wereld weg (Johannes 1:29).
Jezus nam niet al onze afzonderlijke overtredingen weg maar “De Zonde” alsof alle ongerechtigheid van de
wereld op Hem gelegd werd (Jesaja 53:6 in Adams, z.d.-b, p. 10/52)). Dit principe vinden we in Leviticus
16:20-22 waarin geschreven staat hoe de zondebok - Azazel – dit werk verrichtte. In Hebreeën 9 lezen we
hier ook over. Christus stierf om leven te geven aan een wereld die al dood was (Johannes 6:33, 51; 10:10).
Alle initiatief om de mens uit de dood te redden kwam dus van God en niet van Jezus. In 2 Korinthe 5:18-21
lezen we dat  we gered worden omdat Jezus juist  tot  zonde gemaakt was. Het ‘volbrachte’ werk van de
opgestane christus vormt op grond hiervan de basis voor de mens om zich te verzoenen (Adams, z.d.-b, p.
11/53). In  Jesaja 44:22-23 lezen we hoe God ooit Jacob verloste en Hij zich in Israël verheerlijkte. Gods
verzoening kwam voort uit Zijn liefde om ons met Hem te willen verzoenen (Johannes 3:16). Hiervoor liet
Hij zijn Zoon aan het kruis nagelen (1 Johannes 3:16; 4:9). Christus stierf voor ons toen we nog zondaren
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waren (Romeinen 5:8).  Het  kruis  van Golgotha was in  het  heelal  een eenmalige ongeëvenaarde act  die
opgevoerd werd. Des temeer bewondering zullen we voor God hebben. Laten we blij zijn dat we op deze
planeer de aarde geboren zijn en niet op die vele andere planeten die zoals we later in dit boek zullen zien
ook bewoond zijn maar waar geen Jezus gekruisigd was. 
 Een Bijbels principe is het dat ‘Gods weg ten leven’ via de dood voert (Adams, z.d.-c, H5, p. 2). Dit geldt
ook voor de genade zoals we in  Johannes 12:23-25 lezen. De weg ten leven gaat via ‘beproeving, lijden,
vergankelijkheid en de dood’ waarvan het kruis het symbool is (Adams, z.d.-c, p. 2). In de voetsporen van
Jezus worden we gelijkvormig aan Zijn dood (Filippenzen 3:10) opdat ook het leven van Jezus zich in ons
openbaart (Romeinen 8:11) (Adams, z.d.-c, p. 2). Onze vele beproevingen zijn alle onderdeel van dat ene
kruis (Adams, z.d.-c, H5, p. 2).  Interessant is dat Arthur Adams de vleeswording van christus als Diens
werkelijke dood beschouwt (Adams, z.d.-c, H5, p. 4) waarvan het houten kruis slechts een anticlimax was. In
Romeinen 5:10 lezen we dat God de ecclesia met zich verzoende toen we nog vijanden waren. Niet God
hoefde verzoend te worden maar de mens. Waarom zou God überhaupt genoegdoening voor onze zonden
vragen? In Romeinen 14:9 lezen we over het doel van Zijn dood, namelijk opdat hij heerser over de levenden
en doden werd. In Kolossenzen 1:18 lezen we dat Hij de eerstgeborene uit de doden is en in Efeziërs 1:22
lezen we dat Hij het hoofd over alles is. In Openbaring 1:18 lezen we dat Jezus dood was en de sleutels van
het dodenrijk heeft. Over Osiris lazen we dat hij de leider van het Westen lag (Geru, 2003). Waar volgens
Plato Atlantis lag. Dit westen was het Griekse dodenrijk. Osiris was dus een imitatie van Jezus. 

Waarom moest Jezus zo akelig sterven? 

Uit een mail van een collega filter ik het volgende,  

Waarom werd Jozef door zijn broers in een put gegooid en later aan de Midjanieten verkocht? Had God 
de  broers  van  Jozef  niet  op  een  andere  manier  kunnen bereiken?  Misschien  wel  maar  God koos  
voor deze manier,  mogelijk om de harten van zijn broers te winnen. Jezus moest eerst sterven om  
nieuw leven te geven, wat volgens Johannes 12:23-25 een Bijbels principe is. Maar om te verzoenen 
was het bloed van het kruis nodig (Kolossenzen 1:20). Jezus droeg onze schuld, te weten het onrecht  
dat  wij  Hem  aandeden,  waarmee  God  Zijn  liefde  voor  ons  bewees  (Romeinen 5:8).  In  deze  
Bijbelverzen zien we soms niet alle logica maar hoe meer we erover nadenken hoe meer logica we  
ontdekken. Jezus moest ook sterven om de Eersteling te zijn die uit de doden opgewekt werd. God had  
met een vingerknip de dood weg kunnen toveren. Maar door Zijn Zoon door ons aan het kruis te  
laten nagelen en Hem weer op te wekken en ons genade te schenken toonde Hij hoever Hij met ons  
wilde gaan. God betaalde een prijs door Zijn Zoon dood te laten martelen om ons van Zijn liefde te  
overtuigen. Met een vingerknip je liefde bewijzen overtuigt niemand. Door een groot offer te brengen 
overtuig je tenminste meer mensen. 

Uw redding

Als ik schrijf dat u in de opstanding van Jezus moet geloven dan klinkt dit als een redding onder voorwaarde
of als een werk in plaats van een genade gunst. De waarheid is dat als u in Hem gelooft, Hij de onzichtbare
hulp was die dit geloof in u legde. Het enige dat u kunt doen is Hem om hulp vragen om uw geloof tegemoet
te komen. Dan lijkt het of het initiatief van uw kant kwam. Maar stiekem trok Hij u naar zich toe. Zelf was ik
een hardcore atheïst. Mij riep Hij ook. We kunnen er ook anders tegenaan kijken. Op het moment dat bij u
het kwartje valt en u door heeft dat Jezus letterlijk uit de dood opstond en voor uw zonden stierf gebeuren er
twee dingen. U bent verzegeld binnen het Lichaam van Christus. Dit zegel wordt nooit meer verbroken. En u
realiseert zich dat God u al voor de nederwerping van de wereld geselecteerd had. God had u in dat geval ver
van tevoren bestemd om deel uit te maken van het Lichaam van Christus (Romeinen 8:30). Zo verging het
mij ook. Mijn hele verleden als atheïst was een voorbereiding voor mijn bekering. Toen ik dat boek van de
kunstacademie las, viel er bij mij een kwartje. Ik snapte dat Jezus echt geleefd had. Maar dat Hij voor mijn
zonden gestorven was, had ik op dat moment nog niet door. 

Mijn moeder

Mijn moeder zorgde goed voor me. Ze ontzegde zichzelf elke luxe om voor mijn toekomst te sparen. Het
enige wat ze niet deed was geloven dat Jezus fysiek uit de dood was opgewekt. Dit betekent dat ze de vierde
en wellicht de vijfde aion misloopt. En waarom? Vanwege een paar Bijbelverzen loopt ze een toekomstig
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leven van duizenden jaren mis. En ben ik zoveel beter dan mijn moeder, waardoor ik het aionische leven wel
zomaar gratis op mijn bord krijg? Dit hele schema gaat voorbij aan mijn rechtvaardigheidsgevoel. Geloof ik
dus nog steeds in Jezus die mijn moeder duizenden jaren laat barsten? Ja, maar ik ben het er niet mee eens.
Maar dat zal God een leverworst wezen. Het is trouwens een dubbele straf want ik zal het ook al die tijd
zonder mijn moeder moeten doen. In het beste geval gaat mijn moeder na haar oordeel nog een tijd mee in de
vijfde aion. Zolang ze van de vruchten van de Levensboom snoept, blijft ze wel in leven. In het slechtste
geval, gaat ze na haar oordeel de tweede dood tegemoet. Uiteindelijk zal ze ook uit de tweede dood opstaan
omdat 1 Korinthe 15:28 zoiets suggereert. Ik wil een paar kanttekeningen bij dit schema plaatsen. De God
die mijn moeder misschien duizenden jaren laat barsten is tevens dezelfde God die haar ooit schiep. Hij had
mijn moeder niet hoeven te scheppen. Hij had trouwens ook mij niet hoeven te scheppen. Maar Hij deed het
wel. Ten tweede weet Jezus als geen ander hoe een moeder zich voelt. Terwijl Hij zijn kruisdood tegemoet
ging, dacht Hij aan zijn moeder. Johannes, de latere schrijver van Openbaring, zou haar nieuwe zoon worden
(Johannes 19:26). En Jezus mist al tweeduizend jaar zijn moeder, familie en vrienden. Wat deed mijn moeder
fout opdat ze ondanks al haar opofferingen voor mij de beide aionen misloopt? Ik krijg geen antwoord op
deze vraag en dus is de vraagstelling misschien fout. Wat is het aionische leven precies? Dit is het leven dat
de gelovigen en de rechtvaardigen van Israël krijgen gedurende de beide toekomende aionen. Ze zullen de
hele vierde en vijfde aionen van A tot Z meemaken. Voor de duidelijkheid: in de vierde en vijfde aion worden
nieuwe generaties  geboren.  Maar  zij  gaan ook weer  dood,  hoewel  ze  wel  veel  ouder  worden dan onze
generaties. Het verschil met het aionische leven is dat de gelovigen en rechtvaardigen de beide aionen van
begin tot eind meemaken. Deze selecte groep maakt alle generaties van de vierde en vijfde aion mee. Het
aionische leven is een zeer exclusief cadeau van God aan een zeer selecte groep van mensen uit de derde
aion die de vele duizenden jaren van de komende aionen zullen meemaken. Ik behoor tot die groep en ik
hoop, u ook. Als we er zo tegenaan kijken, is het zo dat mijn zorgzame moeder niets tekort komt. Het is
andersom: ik krijg juist iets extra’s. Mijn moeder krijgt haar beloning voor haar goede zorg. Hier twijfel ik
geen moment aan. God schonk mij niet voor niets deze moeder. Maar de extra beloning die ik krijg, valt
buiten de kaders van haar beloning. Ook dan voelt het nog steeds onrechtvaardig maar al een stuk minder
dan wanneer mijn moeder nooit meer uit haar graf op zou staan. Ik vermoed overigens dat mijn moeder en
velen met haar, na hun oordeel nog een flinke tijd in de schitterende wereld van de vijfde aion zullen leven.
Wat er na de vijfde aion gebeurt, weten we niet. We komen dan in de situatie van 1 Korinthe 15:28 terecht.
Misschien volgt dan aionen deel 2. Inderdaad gaat het aionische leven dan steeds meer op het eeuwige leven
lijken. Elke daad van iedereen wordt ooit geoordeeld (Prediker 12:14). De gelovigen worden op de Bema –
het erepodium – geoordeeld (2 Korinthe 5:10). Hier ontvangen ze hun erekrans. De ongelovigen worden over
duizend jaar voor de Grote Witte Troon geoordeeld (Openbaring 20:11, 12). Elke gedachte en elk woord
wordt straks op een weegschaal gewogen. 

Bestaat God?

Bestaat God? Ja… Jezus Christus noemde om de haverklap zijn Vader in de Hemel. Zo nu en dan kwam er
ook antwoord uit die hemel zoals in Mattheüs 3:17, 17:5; Lucas 3:22, 9:35; Johannes 12:28; 2 Petrus 1:17 en
Jesaja  42:1.  Paulus  noemde  de  ene  God  die  hemel  en  aarde  maakte  in  Handelingen  17:23-24.  En
Handelingen was net  als  het  Lucas evangelie opgeschreven door Lucas die een Macedoniër en dus een
Europeaan was. Wie anders dan deze zelfde God wekte Jezus na twee dagen op uit de dood? Dezelfde God
die het volk Israël ook al uit de slavernij van Egypte had geleid. Als je snapt dat de drie-eenheid een valse
heidense leer is die afkomst was van nota bene Plato – jawel, onze Plato van Atlantis – dan snap je dat Jezus
niet God was maar de Zoon van God en de middelaar tussen God en de mensen. God bestaat dus, gebaseerd
op logica kunt u in elk geval niet ontkennen dat Hij bestaat. Een paar goede boeken hierover zijn van Robert
(Bob) Evely: Does God Exist? Joel W. Hemphill: Glory to God In the Highest. En van Vittoria Messori: Wat
te Denken van Jezus? Lee Strobel schreef zijn boek: Bewijs Genoeg en Josh McDowell schreef zijn boek
Evidence  that  Demands  a  Verdict.  Het  schijnt  dat  N.T.  Wright  ook  nog  een  grandioos  boek  over  de
opstanding  schreef.  Dat  ging  dan  over  Jezus  maar  van  Jezus,  Paulus  en  Lucas  weten  we  dat  er  een
almachtige God bestaat. Het is een geruststelling dat ook het kwaad bij God in goede handen is en dat het
geen grillige bijwerking van een evolutie is. In dat laatste geval kwam het nooit meer goed, in het eerste
geval wel. 
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Deel VII

De mysterieuze Tussentijd
van 2000 jaar
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De merkwaardige tussentijd (2)

De afgelopen 2000 jaar sinds de opstanding van Jezus was nergens direct in de Bijbel voorzegd. Wel werden
er hints gegeven zoals in Jozua 3:4 waar over een afstand van tweeduizend el gerept werd. Paulus noemde
deze tussentijd pas in Efeziërs 3:9. In deze passage staat ook het woord “aionen” in plaats van eeuwig. De
opzet was dat Jezus zou komen en dat het Koninkrijk van God werd gesticht. We weten nu dat dit niet is
gebeurd.  En  het  stilzwijgen  van  God  kenmerkt  onze  ‘tussenfase’  (Slagter,  2015,  p.  126).  In  deze
merkwaardige  tussentijd  staat  de  klok  voor  Israël  stil.  En  dit  niet  alleen  maar  Israël  hoort  bij  de
heidenvolken. Intussen werkt God in het verborgene aan het stichten van Zijn gemeente. Deze gemeente is in
feite het Lichaam van Christus. Christus is het hoofd van dit Lichaam terwijl de gelovigen het Lichaam
vormen. Samen zijn “we” Christus. De Bijbel gaat eveneens heel concreet over ons. Als ik Psalm 110 lees
dan lees ik een tekst die direct over mij gaat. Dit Lichaam van Christus kreeg sinds de opstanding van Jezus
vorm en zal spoedig voltooid worden. De vraag is: wie is het laatste lid van dit Lichaam? Naarmate we de
Eindtijd naderen, zal “iemand” de laatste zijn die tot bekering komt, voordat het lichaam wordt weggerukt.

Diverse typologieën in de Bijbel gaven wel indirect een hint naar de afgelopen tweeduizend jaar. Toen de
Israëlieten onder leiding van Jozua door de Jordaan Kanaän binnen trokken, ging de Ark van het Verbond
voorop. Tussen deze Ark en de Israëlieten was een afstand van 2000 el. Dit is pakweg een kilometer. Ook de
afstand van een sabbatsreis tussen de Olijfberg en Jeruzalem was 2000 el en dus een kilometer (Handelingen
1:12, geciteerd in Piet, 2016-i). Deze 2000 el is een typologie van de afgelopen 2000 jaar (Jozua 3:4 in Piet,
2016-m). Spoedig komt Jezus terug en begint de klok voor Israël weer te tikken. In Romeinen 9-11 lezen we
dat de bedeling voor Israël voorlopig terzijde geschoven is opdat het evangelie naar de natiën zou gaan.

In  Johannes 19:15 lezen we dat  de  Joden liever een heidense despoot  aan de macht  hadden dan Jezus
Christus.  Ze kregen waar  ze  om vroegen.  De afgelopen tweeduizend jaar  waren ze  tussen de heidenen
gesteld.
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Gnostisch Christendom

Het  prille  christendom  kreeg  vorm  in  een  Hellenistische  wereld  die  door  de  afgoden  Cybele  en  Isis
gedomineerd werd (Stark, 2007, p. 89). Beiden doen ons aan de Zuilen van Hercules denken. Maar Cybele
en Isis waren maskers van elkaar, want Isis werd de ‘godin van tienduizend namen’ genoemd (Bailey in
Stark, 2007, p. 101). In de Bijbel heette ze Astarte. Ze heerste volgens de Hellenisten over ‘de eeuwigheid’
en had hemel en aarde van elkaar gescheiden (Grant in Stark, 2007, p. 102). Mogelijk is dit het belangrijkste
kenmerk  van  de  gnostiek:  namelijk  het  vervangen  van  de  aionen  door  de  eeuwigheid.  Isis  migreerde
westwaarts maar kwam niet verder dan Rome. In het verdere West-Europa kreeg ze aanvankelijk geen voet
aan  de  grond  (Stark,  2007,  p.  110).  Zelfs  in  Rome  demonstreerden  ‘intellectuelen’ tegen  haar  komst
(Donalson  in  Stark,  2007,  p.  110).  Wat  een  verschil  met  de  intellectuelen  van  onze  tijd  die  de  islam
omarmen.  Isis  kwam vanuit  Alexandrië  naar  Rome.  Beide  steden waren  havensteden.  Atlantis  was  een
imitatie van een havenstad en had haar eigen Isis in de vorm van Athena. We hoeven niet vreemd op te
kijken van het feit dat Atlantis een zeevarende natie was. Isis reisde vooral over water naar Europa. Het leek
erop dat  het  prille  christendom meeliftte  op het  succes  van Isis  en Cybele  (Stark,  2007,  p.  113).  Maar
misschien  was  het  wel  andersom?  Ook  Ralph  Woodrow  schreef  dat  de  Isis  aanbidding  in  de  Grieks-
Romeinse wereld zo sterk was dat de vroege kerk weinig andere keuze had dan hierin mee te gaan. Isis werd
op Maria  geprojecteerd omdat  Isis  negeren  onmogelijk  was  (Woodrow,  1981,  p.  16).  Het  was de  oude
bekende godin Astarte van de Sidoniërs in 1 Koningen 11:5 die in Efeze als Diana (Artemis) opdook en in
Rome als Isis (Woodrow, 1981, p. 14-15). Juist in deze periode werd het lichaam van Christus gevormd
(Woodrow, 1981, p. 15). Isis werd al snel met de moeder van Jezus verward en in die hoedanigheid werd ze
vanaf de Eerste Raad van Efeze in 431 officieel in de kerk aanbeden (Woodrow, 1981, p. 17). Dit hoeft ons
niet  te  verbazen,  aangezien  Efeze  de  stad  van  Isis  alias  Diana  alias  Artemis  was  (Handelingen 19:28)
(Fausset’s Bible Encyclopedia in Woodrow, 1981, p. 17). De hemelse machten die Paulus in  Efeziërs 6:12
noemde werkten mee aan deze nieuwe Astarte verering. In het Italiaans werd Isis nu ‘Madonna’ genoemd –
een bekende naam, nietwaar? Ze was de vrouw van Baäl (Hislop in Woodrow, 1981, p. 18) en de vrouw van
de  zee  (Harper’s  Bible  Dictionary in  Woodrow,  1981,  p.  18).  Ook  werd  ze  ‘Koningin  Isis’ genoemd
(Dibelius in Ferguson, 2003, p. 274). Naast de concurrentie tussen het prille christendom en de aanbidding
van Cybele  en  Isis  broeide  er  nog een  andere  interne  strijd  die  we  vandaag de  dag  ook in  de  kerken
meemaken. Want al snel na de dood van Jezus en zeker na de dood van Paulus laaide de controverse over het
verschil tussen de genade en de wet weer op. Eerder had Paulus tegen valse broeders gewaarschuwd die de
leer van de genade los wilden laten en naar de Wet van Mozes terugkeerden (Galaten 2:4). Nu Paulus er niet
meer was, kregen deze valse broeders vrij spel.

4 Ezra

En de  gnostiek  maakte  een  come back.  De  mix  van  een hiernamaals  met  een  eeuwige hel  kennen we
inmiddels uit de Hellenistische wereld. Na de bediening van Paulus bereikte deze mix ook Jeruzalem. Ik
noem ten eerste het gnostische boek  4 Ezra dat we niet met het boek  Ezra in het oude Testament zullen
verwarren.  4 Ezra was rond het  jaar 100 naar aanleiding van de verwoesting van Jeruzalem geschreven
(Bonda,  2010,  p.  49).  Het  is  een apocrief  boek.  Dit  wil  zeggen dat  het  niet  in de Bijbel  voorkomt.  De
rabbijnen en kerkvaders hadden zorgvuldige selecties toegepast op wat wel en niet in de oorspronkelijke
Bijbel thuishoorde. We kunnen hen alleen maar oneindig dankbaar zijn. Trouwens, in feite had Paulus de
selectie al gemaakt. Alles wat erna aan toegevoegd werd, was ruis. In 4 Ezra werd voor het eerst geschreven
dat de meeste mensen verloren zouden gaan (Bonda, 2010, p. 49). Deze miskleun resoneerde misschien met
de verwoesting van Jeruzalem waarover we in het Nieuwe Testament verder niets lezen. Andere gnostische
miskleunen als de ‘hel’ of een ‘paradijs’ worden in  4 Ezra 7:33-36 genoemd (Bonda, 2010,  p. 49). We
noemden in dit verband ook al het boek Henoch waarin een ‘diepe vallei van brandend vuur’ genoemd werd
(Charles, 1917,  Henoch 54:1). De mythe slaagde er dus in om een eigen apocalyptisch drama te scheppen
waarbij de massa verloren ging. Alleen anderhalve man en een paardenkop werden volgens Ezra ‘gered’ (4
Ezra 8:38)  (Bonda,  2010,  p.  50).  Dit  klinkt  erg  als  de  leer  van  de  gemiddelde  orthodoxe  kerktraditie,
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nietwaar. De gnostici vonden een hele nieuwe vorm van ‘spiritualiteit’ uit die niets meer met het evangelie te
maken had. Tegelijk bleven ze de ‘naam van Jezus’ noemen (Wright in Stark, 2007, p. 154). Atlantis ging
met man en macht onder om nooit meer boven te komen terwijl de opgestane Jezus de hele mensheid gaat
redden. Zelfs de olifanten van Atlantis gaven zich over, ondanks dat hen niets gevraagd was. Atlantis was een
contra-scheppingsverhaal  dat  dramatisch  eindigde.  De  massa  ging  verloren.  Er  was  zelfs  niet  één
overlevende.

De wereldse kerk

De prille kerk werd steeds meer organisatorisch van karakter  in plaats van organisch.  Er vond ook een
vreemde  wisselwerking  met  Rome  plaats.  Het  symbool  van  het  kruis  van  Golgotha  dat  waarschijnlijk
helemaal geen kruis maar een paal (Stauros) was, werd door de Romeinen gretig gejat. Voortaan was dit
kruis in het Romeinse vaandel opgenomen, ‘boven de beeltenis van de keizer’ (Roget, 1981, p. 42). Het kruis
zou voortaan het Romeinse keizerrijk verdedigen (Roget, 1981, p. 42). Christus was voortaan de ‘winnaar
van veldslagen’ (Roget, 1981, p. 42) en niet per sé de overwinnaar van de dood. Dit is ook wat we met
betrekking tot de oorlog van Atlantis zien. Het was een heilige oorlog die een ode aan Atlas en Athena was.
Niet alleen de Romeinen wilden de baas spelen. Jezus had gezegd dat de heersers van deze wereld hun
onderdanen zouden minachten (Mattheüs 20:25). De kerk ging ook op dit punt de Romeinen achterna en
wilde volgens Isidorus van Pelusium voortaan over de massa heersen (in Roget, 1981, p. 77). Dan was er
Aurelius Augustinus die ook verklaarde dat de ongelovigen na hun oordeel niet meer gered konden worden
(Bonda, 2010, p. 27). Een goed boek hierover is  The Augustinian Revolution in Theology,  door Thomas
Allin.

Serapis

Dan was er de afgod Serapis die als twee druppels op de Griekse Zeus leek. Hij was een fusie van ‘Osiris
met  Apis’ (Ferguson,  2003,  p.  266).  Vanuit  Alexandrië kwam hij  via de Ptolemeüs dynastie  de Griekse
wereld binnen (Ferguson, 2003, p. 266). Zeus werd als een milde vorm van Serapis voorgesteld (Ferguson,
2003,  p.  266).  Ook  andere  bronnen  bevestigen  dat  Ptolemeüs  I  Soter  de  afgod  Serapis  in  Alexandrië
introduceerde (Osman, 2001, alinea 3). Isis en Serapis bereikten ook Rome (Osman, 2001, alinea 5). Al in
219 voor Christus werden Isis en Serapis uit Rome verbannen (Roget, 1981, p. 92). Later doken ze toch weer
op. Hun tempels moesten echter ‘buiten de muren’ van Rome gebouwd worden (Roget, 1981, p. 93). Zeus
alias Serapis zag eruit als een man met een overdadige hoeveelheid haar op zijn hoofd en een uit de kluiten
gewassen baard. Hij leek op de profeet Mohammed. Het woord “Seïr” is hier op zijn plaats dat “harig”
betekent. Seïr was weer gekoppeld aan Ezau. Zeus leek op de visgod Dagon (Inman, geciteerd in Woodrow,
1981, p. 84, afbeelding). Deze baardman leek ook op de kerkJezus. De echte Jezus had kort haar want Paulus
had gezegd dat mannen hun haren af moesten scheren om niet op vrouwen te lijken (1 Korinthe 11:3-16).
Ook priesters moesten eerst hun haar afknippen voordat ze de tempel van God binnen mochten (Ezechiël
44:20). En wie weet, was Jezus kaal? Waar het nu om gaat is dat Serapis de schakel tussen Atlas en Jezus
was. De kerkJezus met lang haar en een baard is dus een kloon van Serapis, alias Atlas. Want kijkt u eens
naar de pose van Atlas die voorover gebogen de hemelbol op zijn schouders draagt. Deze pose is dezelfde als
die van Jezus aan het kruis.  De kerkJezus die aan het kruis hangt heeft de pose van de zanger van Led
Zeppelin.  De kerkJezus hangt  sensueel  aan het  kruis.  Als we de lap voor zijn piemel inruilen voor een
minirok en zijn baard wegdenken, dan is de kerkJezus eigenlijk een vrouw, namelijk: Isis. Serapis deed wat
satan al heel lang van plan was: Jezus afbeelden als koning Atlas van Atlantis. Maar de kerkJezus heeft ook
iets van Isis,  alias Athena. In de opmaat naar de Eindtijd zien we dat zelfs Jezus genderloos gepromoot
wordt.  Zoals  een kerk  in  de  Zweedse  stad Västerås  Jezus genderloos promootte  (Senter  & Mogren,  in
Edwards, 2017). Dit past helemaal in het Isis-Serapis en Athena-Atlas verhaal. Jezus wordt dus steeds meer
Atlas van Atlantis dan de opgestane Christus die aan de rechterhand van Zijn Vader in de derde hemel zit.
Jezus ziet er in de gedaante van Isis anorexisch uit. De magere Jezus die in de kerken aan het kruis hangt, is
een anorexiapatiënt. De echte Jezus was een vreetzak (Lucas 7:34). Bij de aanbidding van Serapis hoorde
ook de herintroductie van de waterdoop (Osman, 2001, alinea 5). Gedurende de Handelingen periode was
deze  waterdoop  juist  met  veel  moeite  afgeschaft.  In  Rome  ontstond  dus  een  imitatie  van  het  Bijbelse
christendom.
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Heidens christendom

We horen weleens dat er veel heidense elementen in het christendom geslopen zijn, zoals de drie-eenheid, de
geboorte rond kerstmis, het geloof in een hiernamaals, de negatieve obsessie met seks en de hippie-Jezus.
Mogen we het beestje bij de naam noemen? Het officiële christendom is voor pakweg 80% of misschien wel
99% een Baäl-religie. Zo werd tijdens de tweede Raad van Efeze het heidense kruis in het christendom
geïntroduceerd (Seymour in Woodrow, 1981, p. 48). Het kruis was een imitatie van het Egyptische Tau-kruis
(Vine in Woodrow, 1981, p.  49).  Deze tweede Raad van Efeze vond in 449 na Christus plaats (Second
Council of Ephesus, z.j.). In de tempel van Serapis in Alexandrië stond al een kruis (Woodrow, 1981, p. 51).
Het kruis hoort dus bij Serapis. Het christendom zoals wij dit kennen is niet het Bijbelse christendom. Het is
juist een imitatie van wat Paulus beoogde en een Atlantisch Serapis-christendom.

Reizen

Paulus was een grote reiziger. Hij ondernam drie missiereizen door Klein-Azië, waarna hij als gevangene
naar Rome afgevoerd werd. Maar zowel in de oudheid als in de begindagen van het christendom werd er
meer gereisd dan we denken (Stark, 2007, p. 73). Detail is dat veel reizigers onderweg de lokale afgoden
eerden terwijl veel Joodse reizigers hun eigen God trouw bleven (Zetterholm in Stark, 2007, p. 120). Dit
zette vast en zeker kwaad bloed bij de bevolking waarmee de basis voor antisemitisme gelegd was (Stark in
Stark, 2007, p. 120). Veel van deze Joden bleven echter weer vasthouden aan de Joodse wetten in plaats van
aan de nieuwe genadeleer van Paulus. Zo was er een koopman uit ‘Frygië’ (West-Anatolië) die zeventig keer
naar Rome gereisd was (Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertientes, 4.841 in Stark, 2007, p. 73-74).
Hij legde een totale afstand van 70.000 kilometer af (Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertientes,
4.841 in Stark, 2007, p. 74). Het lange afstand reizen ging per boot (Stark, 2007, p. 74). Wat in onze tijd het
vliegtuig is, was destijds de boot. Om die reden sloeg het vroege christendom vooral in de ‘havensteden’ aan
(Stark, 2007, p. 76). Atlantis was een imitatie hiervan.

Oorsprong gnostiek

Het  blijft  een  mysterie  waar  de  gnostiek  nu  precies  vandaan  kwam die  telkens  het  prille  christendom
achtervolgde en infiltreerde. Volgens ene Friedlander gingen de gnostiek en het prille christendom gelijk op
in de eerste eeuwen na Christus. Beide kwamen volgens Friedlander voort uit het ‘Hellenistisch Judaïsme’
(Friedlander in Stark, 2007, p. 162-163). Volgens Birger Pearson kwam de gnostiek uit de ‘Joodse’ ketterij’
voort (Pearson in Stark, 2007, p. 163). Mag ik het woord “kabbala” noemen? Misschien is de gnostiek van
beide wat: Baäl-religie, gemengd met wat koffiedrap uit het Judaïsme? Ik noem ook het boek  A Seperate
God: The Christian Origins of Gnosticism van Simone Pétrement dat over deze zaken gaat (Stark, 2007, p.
163). Ene Kurt Rudolph lijkt mijn veronderstelling te bevestigen: de Demiurg kwam uit het heidendom voort
(Rudolph in Stark, 2007, p. 221). We komen dus weer bij Baäl uit.

Pelgrimage

Het gnostische christendom draaide om macht. Desalniettemin waren er oprechte christenen die vanuit de
uithoeken van Europa pelgrimstochten naar Jeruzalem maakten.  In het  jaar  333 was er  een pelgrim uit
Bordeaux die naar Jeruzalem trok en onderweg ‘360 keer van paard wisselde’ (Kolleck & Pearlman in Stark,
2009, p. 80). Dan was er een reisverslag uit 381-384 van een vrouw die over haar ervaringen in Jeruzalem
aan haar vriendinnen aan het thuisfront schreef (Stark, 2009, p. 81). (* Was zij Etheria/Eugeria? Deze Etheria
maakte  ook  een  pelgrimsreis  naar  Jeruzalem  en  Babylon).  Er  werd  dus  veel  gereisd  en  er  was  een
postsysteem in de eerste eeuwen na Christus. In 440 was Jeruzalem een “hippe” en ‘modebewuste’ stad
waarin veel vrouwen van stand onder de pelgrims waren (Hunt in Stark, 2009, p. 82). En er waren in de
vijfde eeuw na Christus ‘driehonderd hostels en kloosters’ in Jeruzalem voor de opvang van alle pelgrims
(Runciman in Stark, 2009, p. 82). Waren er ook al reisbureaus?

Geknoei met de tijd

Dan was er nog een monnik die Dionysus Exiguus heette en die rond het jaar 525 na Christus de kalender
aanpaste. In plaats van dat hij bij de doop of opstanding van Jezus begon te tellen, nam hij de gefingeerde
geboorte van Jezus als het beginpunt van onze jaartelling (Piet, 2016-e, alinea 3). Het komt erop neer dat

372



onze kalender 30 jaar voorloopt op de Bijbelse chronologie. Hierdoor herkennen we de naderende Eindtijd
niet. Werd meneer Exiguus ook demonisch beïnvloed? Misschien wel en kwam onze kalender uit dezelfde
gnostische koker als Atlantis.

Aanbevolen literatuur: Thomas Allin, The Augustinian Revolution in Theology
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De gnostische islam

Paulus noemde in Galaten 1:8 de gevaren van een engel die een ander evangelie zou verkondigen. Vast en
zeker doelde hij hiermee op de neiging van religieuzen om terug te keren naar de wet. Maar Paulus was een
profeet die ook de Eindtijd zag (2 Timotheüs 1:12; 1:18 en 4:8).  Ofwel, voorzag hij de opkomst van de
islam? Misschien wel. Het zou naïef zijn om te denken dat satan na de opstanding van Jezus op zijn lauweren
rustte. En Paulus was de eerste die hiertegen waarschuwde. Hij had gezien dat de religie van Baäl in de
Eindtijd een come-back maakt. Onnodig om te zeggen dat de Romeinse inlichtingendienst van zijn tijd zeer
geïnteresseerd was in zijn visioenen. Paulus had contact met de Romeinse elite. Zelfs in het huis van de
Romeinse keizer had hij volgelingen (Filippenzen 4:22). Zowel de keizer als de Romeinse inlichtingendienst
wilden graag weten wat hij te melden had. En zijn visioenen voor de toekomst zullen hen zeker alert hebben
gemaakt. Mogelijk werd Paulus door Romeinse spionnen gevolgd. De soldaat die hem op zijn reis naar
Rome begeleidde was misschien zo iemand. Tegelijkertijd zat Paulus met het onuitstaanbare feit dat hij de
derde  hemel  had  gezien  (2  Korinthe 12:2-4)  evenals  de  komst  van  de  antichrist  in  de  Eindtijd  (2
Thessalonicenzen 2:3-7). Dergelijke heftige visioenen moest hij aan iemand kwijt. Rondom hem ging het
leven  gewoon  door.  Buren  maakten  ruzie  en  de  Romeinse  heersers  maakten  zich  druk  over  hun
veroveringstochten. Paulus en Johannes en met hen de oude profeten hadden dingen gezien die geen mens
gezien had. Paulus kon dit niet kwijt aan tandarts Piet noch aan de keizer. Het kon niet anders of hij moet met
een enorme frustratie hebben rondgelopen. Hadden we beter naar Paulus geluisterd en nog eens op Galaten
1:8 gemediteerd dan hadden we misschien aan de islam gedacht. Beste lezer, de profeet Mohammed kreeg
zijn openbaringen van de mysterieuze engel Gabriël die vast en zeker een ander wezen was dan de Gabriël
die in  Daniël 8 en 9 en Lucas 1 verscheen. Paulus had het evangelie immers voltooid en Johannes had al
geschreven dat niemand een letter aan Openbaring toe zou voegen (Openbaring 22:19). Mijn gok is dat de
engel  Gabriël  van  Mohammed een  vermomming van de  Python Geest  in  Handelingen 16:16  was.  Om
precies te zijn was Gabriël II de serpent. Ditzelfde wezen zou in de verre toekomst het hoofd van ene Joseph
Smith op hol brengen en het Boek van Mormon tot leven wekken. We komen dan in het vaarwater terecht
van wat in de ufologie de “Men in Black” genoemd worden. Maar laat ik niet teveel op de feiten vooruit
lopen.

Islam

Islam betekent “onderwerping” aan Allah. We lezen er ook het woord Lam in, van het Lam van God zoals
Jezus in Johannes 1:29 genoemd werd. Islam klinkt ook een beetje als het Hebreeuwse woord “olam” dat net
als het Griekse woord “aion” op een langere periode slaat. Met Islamtis zitten we weer in het vaarwater van
Atlantis.  Islamtis  klinkt  ook als  Uzlamtis.  Uz  was  het  land  van  Job  dat  ook Edom of  Seir  heette.  Uz
betekende in het Babylonisch ‘geit’ (Spence, 1916, p. 292). Ismaïl is een anagram van islam. Hij en Ezau
waren de stamvaders van de arabieren en islamieten.

Opleving van Baäl

Satan was erin geslaagd om het  christendom te transformeren tot  een (semi) Baäl-religie.  Maar dit  was
blijkbaar niet genoeg. Hij had nog een troefkaart. Met de dood en opstanding van Jezus was zijn strategie
niet uitgewerkt. De oude Baäl religie zou een nieuwe jas krijgen. Op de binnenzak van deze nieuwe jas,
prijkte een label met de naam “islam”. Hoe kom ik hier zo bij? Mijn aandacht werd getrokken door een boek
van mevrouw Carola Kloos, Yhwh's Combat with the Sea (1986). Slechts één regel in haar boek, was voor
mij voldoende om Allah te ontmaskeren. Volgens Werner H. Schmidt (1961) was Baäl een eenzame God
terwijl de Bijbelse God omringd was door hemelse onderdanen die Hem eerden (1 Koningen 22:19; Jesaja
6:1-2) (Schmidt in Kloos, 1986, p. 23). Deze eenzame Baäl doet me sterk denken aan Allah die ook nogal
een eenzaam bestaan heeft. Volgens Karen Armstrong was Allah een God ‘in de verte’ die zich nauwelijks
met het ‘dagelijks leven’ bemoeide (Armstrong, 2006, p. 35). Is Allah de opvolger van Poseidon? Dit gaan
we uitzoeken. Verder is  1 Koningen 22:19 een zeer interessante passage. We lezen over hemelse menigten
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die we in de volksmond buitenaardsen noemen. In Job 1 en 2 kwamen we ook al zulke wezens tegen. Allah
wordt in Soera 112 de ‘eeuwige’ genoemd (Finegan, 1965, p. 501). Dit is de God van de Hemel en Aarde
ook. Maar de Allah in Soera 112:2 schiep geen aionen waarin hij de mens aan het werk zette.

Hubal

De voorganger van Allah was mogelijk de Kanaänitische afgod Hubal. Toen de profeet Mohammed leefde
was de Kaäba in mekka aan de afgod Hubal gewijd. Hubal werd uitgebeeld ‘door een grote roodachtige steen
die in de Ka’ba stond’ (Peters in Armstrong, 2006, p. 35). Deze rode kleur doet ons aan het orichalcum
denken dat de tempel van Poseidon op Atlantis sierde. Ook Maxime Rodinson schreef dat het beeld van
Hubal van ‘rood kornalijn’ was (Rodinson, 2008, p. 28). Deze rode kleur kwamen we eerder tegen in de
vorm van de bloedrode maan (Handelingen 2:20) en de rode wijn in de gouden drinkbeker van Babylon
(Jeremia 51:7).  Deze  Hubal  was  ook  weer  een  Maangod  (Glassé  in  Shamoun,  z.j.-a,  alinea  19).  Sam
Shamoun schrijft dat Allah en de Moabitische afgod Hubal identiek zijn (Shamoun, z.j.-a, laatste alinea). Ik
kom op het internet hele ingewikkelde theorieën over hem tegen. Deze afgoden zijn tamelijk ongrijpbaar.
Mogelijk zou Hubal dezelfde zijn als Baäl-Peor in Numeri 25:3, 5, Hosea 9:10 en Deuteronomium 4:3. Deze
Hubal was een afgod van de Moabieten (Shamoun, z.j.-a, par. Who was Hubal?, tweede alinea). En wie was
er nog meer een maangodin? Juist, Athena. Tenslottte noemde Percy J. Wiseman, Allah een verbastering van
Elah dat het enkelvoud van Elohim was. Elah werd verbasterd tot ‘ilah’ en ‘al’ilah’ (P.J. Wiseman, 2004, p.
138).

Welk Mekka?

In welk Mekka werd Hubal eigenlijk aanbeden? Om te beginnen zijn de overeenkomsten tussen Mekka en
Atlantis  treffend.  Mekka  wordt  in  Maxime  Rodinsons  boek  steeds  weer  een  handelscentrum  genoemd
(Rodinson, 2008, p. 51). En dit niet alleen maar de Kaäba was aanvankelijk aan Hubal gewijd en later aan
veel andere afgoden (Rodinson, 2008, p. 50). Er vond ook een gebiedsverdeling plaats (Rodinson, 2008, p.
50-51). En precies hetzelfde gebeurde op Atlantis. Aanvankelijk was Poseidon de afgod maar later waren er
tempels voor andere afgoden op het eiland (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 117). Ook werd Atlantis onder
de tien koningen verdeeld, wat ongelijkmatig gebeurde (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 114). Mogelijk
kunnen we hieruit de conclusie trekken dat meergodendom (polytheïsme) gelijk opgaat met een ongelijke
verdeling van land en middelen. Mag ik het woord kapitalisme gebruiken? Ik geloof er niets van dat het
huidige Mekka in de tijd van Mohammed al een handelscentrum was. Het lag en ligt totaal afgelegen. Maar
de rotsstad Petra in Jordanië lag waarschijnlijk wel op een handelsroute tussen Oost en West. Weinig mensen
weten dat Mekka maar een paar keer in de Koran genoemd wordt. Zo noemt de Koran de Vallei van Bekka in
Soera 48:24 (Pickthall in Gibson, 2011, p. 221). In  Soera 3:96 wordt Becca of Mekka ook nog genoemd
(Asad & Pickthall in Gibson, 2011, p. 221). Ook Dr. Patricia Crone schreef dat het Mekka in de islamitische
literatuur niet overeenkomt met de huidige stad Mekka (Crone in Gibson, 2011, p. 221). Mekka was immers
omringd  door  bergen  (Ishaq  in  Gibson,  2011,  p.  226).  Vanaf  deze  bergen  kon  men  de  aanvallen  met
‘Jemenitische  olifant’ op  Mekka  zien  (Ishaq  in  Gibson,  2011,  p.  226).  Misschien  kwam hier  de  valse
gedachte vandaan dat Sheba, Jemen (of zelfs Mekka) was? Trouwens Jeruzalem is wel omringd door bergen
(Psalm 126:2). Op Atlantis waren ook olifanten (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 114-115). In Openbaring
18:12 komen we ivoor tegen dat aan Babylon verhandeld wordt. We zullen zien waarom de olifanten van
Atlantis met die van Mekka en het ivoor in Openbaring 18:12 te maken hebben. Waarschijnlijk kwamen de
Koran en Atlantis uit dezelfde koker. In Soera 6:92 wordt de ‘moeder van alle steden’ genoemd. Er staat niet
bij welke stad hiermee bedoeld werd. Ik denk aan Jeruzalem of Babylon. Maar ene Yusuf Ali dacht hierbij
aan Mekka (Ali  in Gibson,  201,  p.  222).  Ook volgens anderen werd Mekka de moeder van alle steden
genoemd (Serageldin, Shluger & Martin-Brown in Gibson, 2011, p. 222). Het ging hier dan weer om een
imitatie. Want Hagar was de moeder van het aardse Jeruzalem, terwijl Sarah de moeder van het Hemelse
Jeruzalem was (Galaten 4:25-26). In dit verband noem ik de hoer van Babylon in  Openbaring 17:1. Ook
Babylon werd de ‘MOEDER VAN ALLE HOOFDSTEDEN’ genoemd (Fatuhi, 2012,m p. 94). Volgens Dan
Gibson wezen de funderingen van de eerste moskeeën naar de rotsstad Petra in Jordanië in plaats van naar
Mekka. Om te beginnen wijst het ‘Ummayadische paleis’ in ‘Humaima’ naar Petra (Gibson, 2011, p. 256).
Ook de ‘Grote Moskee van Baälbek in Libanon’ wijst naar Petra (2010 Basarsoft, 2010 ORION-ME, MAP
Data 2010 AND, 2010 DigitalGlobe & 2009 Google, geciteerd in Gibson, 2011, p. 256, afbeelding). De
fundering van Wasit Moskee in Irak wees in de richting van Petra (Saifullah, Ghoniem, Squires & Ahmed in
Gibson, 2011, p. 258). De Al Aqsa moskee in Jeruzalem wijst naar Petra (2010 Digital Globe, geciteerd in
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Gibson, 2011, p. 260, afbeelding). Deze moskee staat naast de Rotskoepel. Detail is dat deze waarschijnlijk
vlak na 637 na Christus  gebouwd was.  John Moschus schreef  hier  zijn  verslag  Spiritual  Meadow over
(Moschus in Gibson, 2011, p. 260). Ook de Ummayadische Moskee in Damascus wijst in de richting van
Petra (2010 GeoEye & 2009 Google, geciteerd in Gibson, 2011, p. 262, afbeelding). Het is dus aannemelijk
dat  het  echte  Mekka  aanvankelijk  de  rotsstad  Petra  in  Jordanië  (Edom)  was.  Pas  later  wezen  de
Ummayadische  moskeeën  in  Jordanië  naar  het  huidige  Mekka  (2010  Gisrael.  2010  ORION-ME,  2010
GeoEye, 2009 Google, geciteerd in Gibson, 2011, p. 267, afbeelding). Ook Karen Armstrong schrijft dat de
‘kibla’ – de richting van gebed – vlak na ‘januari 624’ veranderde (Watt, Hodgson, Andrae in Armstrong,
2006, p. 116).

Ka’aba

De Ka’aba is de grote vierkante zwarte doos, ofwel de “Black Box” die Allah in het huidige Mekka naliet ter
getuigenis van zijn getuigenis. Dit vierkante zwarte gebouw lijkt een uitvergroting van de Joodse “tefillin”.
Dit zijn vierkante zwarte doosjes die aan een leren riem worden gedragen. Het is erg verleidelijk om de
woorden ka’aba en Allah tot het woord Kabbala aaneen te rijgen. Het islamitische woord Qibla dat “richting”
betekent schijnt bovendien dezelfde woordstam ‘Q-B-L’ als het woord kabbala te hebben (Bouchard, 2016).
Inderdaad schijnt er een connectie te zijn tussen het islamitische Soefisme en de Joodse Kabbala (Schwartz,
2011, alinea 3). Het is niet duidelijk wanneer de interactie tussen beide begon. Maar ene Abraham Abulafia
(1240) uit Zaragossa die tussen Palestina en Barcelona heen en weer reisde had er blijkbaar iets mee te
maken (Schwartz, 2011, alinea 6). Deze meneer Abulafia had een ‘extatische’ manier gevonden om met God
in contact te treden (Schwartz, 2011, alinea 7). Zijn methode had parallellen in het ‘soefisme’, het ‘Oosters-
orthodoxe  christendom’ en  zelfs  in  ‘yoga’ (Schwartz,  2011,  alinea  7).  Ook  in  Palestina  ontstond  een
interactie tussen het soefisme en de Joodse kabbala (Schwartz, 2011, alinea 8). Deze beweging kwam in
contact met de leer van Abraham Abulafia waardoor er een slingerbeweging tussen Barcelona en Palestina
ontstond die de invloed van het soefisme op de kabbala versterkte (Schwartz, 2011, alinea 8). Kan het zo zijn
dat deze leer van invloed was op het Joods-Palestijnse conflict? Het is maar een gedachte.

Mohammed

Petra  werd  in  de  Bijbel  Rekem  (Jozua 13:21)  en  Sela  genoemd  (Psalm 84:4,  2  Koningen 14:7,
Schriftwoord.nl vert.). Sela werd ook in Jesaja 16:1 genoemd. De stam van de Nabateeërs was aan deze stad
in Edom gekoppeld (Gibson, 2011, p. 137). Edom klinkt alvast een beetje als Mohammed. Edom was tevens
Uz, het land van Job (Klaagliederen 4:21 in Gibson, 2011, p. 63). Deze Nabateeërs waren de nazaten van
Nabot in 1 Koningen 21. Ze werden ook het volk van Thamud genoemd (Gibson, 2011, p. 137). Volgens Dr.
John Healy waren de Nabateeërs en het volk van Thamud dezelfde volken (Healy in  Gibson, 2011, p. 138).
Ook in  Soera 7:73-79 wordt het volk van Thamud gelijkgesteld aan de Nabateeërs (Pickthall in Gibson,
2011, p. 139). In Soera 7:74 lezen we over “Ad”, dat evengoed Uz als Atlantis kon zijn. In Soera 7:78 lezen
we over een aardbeving. Hoeveel Atlantis willen we nog meer hebben? Petra lag niet midden in zee maar wel
middenin de volkenzee. Thamud klinkt als Mohammed (Rosenthal in Shamoun, z.j.-b, onderste 10 alinea’s).
We lezen er ook “Ud” of Uz in.  Thamud was waarschijnlijk Edom. In  Numeri 25:3,5 en  Psalm 106:28
(Scripture4all.org, vert.) komen we de letters “zmd” in combinatie met Baäl-Peor tegen. Ik ken een beetje
Perzisch en daarom snap ik dat Samad ook in Soera 112:2 genoemd wordt (Al-Tabari in Shamoun, z.j.-b).
Allah Samad betekent hier, Allah, ‘de Eeuwige Vluchteling’ (Quran.com). Maar vooral dat laatste woord
‘Vluchteling’ is lastig om er handen en voeten aan te geven. Volgens andere vertalers betekende het woord
‘absoluut’ in de zin van zelfredzaam (Ali & Razi in Shamoun, z.j-b, halverwege de tekst). Dan komen we in
de buurt van Atlantis dat  alles in overvloed had en zelfredzaam was (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 114).
Trouwens… in Ilias 2 komt een Thamyris voor (Butler, 1898, Ilias 2, 592-603). Was Mohammed een kloon
van Homerus of was hij zelfs Odysseus? Ik denk dat de islam, Mohammed en Atlantis hun oorsprong in
Edom hebben. Als ik Uzlam, Uzlantis,  Islamtis of Atlantislam zeg, dan snapt u hoe ik tegen de materie
aankijk. Volgens Plato kwam het Atlantis verhaal uit Egypte (Jowett, vert.  1892,  Kritias 113). Maar hoe
kwamen de Egyptenaren aan het verhaal? Hadden zij het van de Hyksos uit Edom verkregen? Er waren
Hyksos koningen in Egypte. Hun hoofdstad was Avaris (Van der Land, 2008, p. 30).  Als de Hyksos de
Edomieten waren (Gibson, z.j.), dan wordt de oorsprong van het Atlantis verhaal ons duidelijk. De Hyksos
introduceerden ook paarden in Egypte (Van der Land, 2008, p. 94). In Genesis 47:17 worden paarden voor
het eerst genoemd. Waren er voor die tijd geen paarden? Vast en zeker wel, maar ze werden vanaf nu voor de
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strijd gebruikt. Een andere uitleg is dat Job als eerste paarden voor oorlogsvoering gebruikte  (Job 39:18-
25). Zeker met Job zitten we in Edom. Atlantis had mogelijk een Edomitische oorsprong. Dat een
Edomitisch  Atlantis  verhaal  in  Egypte  terechtkwam,  was  dus  niet  zo  vreemd.  Mohammed  was  een
beschermer of helper ‘van de armen en de wezen’ (Rodinson, 2008, p. 95). Was dit wat er met ‘de Helpers’
van Medina, de ‘Ansjaar’ bedoeld werd (Rodinson, 2008, p. 266)? Mohammed leek dus op Robin Hood die
ook al een zelfbenoemde helper van de armen was. We zullen nog zien dat we bij elk van deze figuren de
vraag kunnen stellen of ze echt wel mensen dan wel Titanen (demonen) waren. Robin Hood klinkt immers
als (Ho-)Odin. En Odin klinkt als Edom. Als Mohammed een verbastering van Edom was dan is hij een
imitatie van Jezus die straks uit Edom terugkeert (Jesaja 63). Zijn witte gewaad zal bloed doordrenkt zijn,
waarin we de kleur van orichalcum herkennen.

Ansar

Dat Mohammed een Titaan was, blijkt misschien uit het feit dat de andere hoofdrolspelers in de Koran ook
Titanen waren. Neem Ansjaar in Soera 9:117 (Quran.com, vert.). Wie was deze Ansjaar nu precies? We lezen
hier verschillende verhalen over. Vanuit islamitisch perspectief gezien, waren de Ansjaar de ‘Helpers’ uit
Medina (Armstrong 2006, p. 98; Rodinson, 2008, p. 266). Ansjaar zou van het werkwoord “nasir” stammen
en “helpen” betekenen.  Volgens Karen Armstrong is de titel  ‘Helpers’ veel  te pacifistisch.  Deze Ansjaar
hadden ‘s  nachts  ‘in  Aqaba’ ‘een  tweede  verbond’ met  Mohammed gesloten  en  een  ‘Eed van  Oorlog’
afgelegd (Armstrong, 2006, p. 98-99). Ze waren bereid om zo nodig geweld te gebruiken (Armstrong, 2006,
p. 98-99). Een tweede verbond klinkt erg Bijbels. Jezus gaat immers na Zijn terugkeer een nieuw verbond
met Israël sluiten (Jeremia 31:31-34). Dat deze Helpers ‘s nachts een verbond met Mohammed sloten, is ook
typisch. Ik noem voor de zoveelste keer de voorzegging tegen Edom, “Wachter, wat is er van de Nacht?”
(Jesaja 21:11). Medina heette vroeger Yathrib.  Deze Ansjaar helpers waren volgens de overlevering een
groep moslims uit Jathrib (Medina) in Saoedi-Arabië waar ook Joden woonden. Medina was ooit als een
Joodse kolonie begonnen (Baron in  Peters & Katz, z.j.). In verband hiermee noem ik de Slag bij Kaybar
tussen Joden en de aanhangers van de prille islam (Lewis in Peters & Katz, z.j.). Deze Slag vond plaats in het
jaar 629 na Christus (Slag bij Khaybar, z.j.). Of waarschijnlijk een jaar eerder? Of was deze Slag bij Kaybar
ook weer een mythische veldslag die net als Troje naar de Eindtijd verwees? En had de Slag bij Kaybar nooit
plaatsgevonden? Volgens de traditie kwamen de Ansjaar voort uit de strijd tussen Joden en de prille moslims
van Medina. Maar hoezo waren ze “helpers”? Want de naam Ansjaar voert terug op die van Assur (Black &
Green, 2014, p. 38, par. Assur). Assur was Assyrië en Osiris. Ansjaar was ‘de vader van Anu’ (Black &
Green, 2014, p. 38, par. Assur). In Genesis 41:45 kwamen we Anu in de tijd van Jozef tegen in de gedaante
van de stad On in Egypte. On was de stad Heliopolis die deel uitmaakte van de Egyptische Pentapolis. Deze
Pentapolis had een tegenhanger in de Pentapolis in Gaza. Beide symboliseerden de vijf tweelingkoningen
van Atlantis. Deze Anu stond aan het hoofd van de Anunnaki. Ansjaar was dus een demon. Als hij al een
helper was, dan van satan. We kwamen Ansjaar al eerder tegen. In tablet 1 van de Enoema Eliesj werd hij
samen met Anu genoemd (Enuma Elish,  The Epic of  Creation,  King,  vert.  1902,  tablet  1).  Verderop in
kleitablet 1 werden ook de Anunnaki genoemd. Terwijl in tablet 3, Marduk en de Anunnaki genoemd werden
(Enuma Elish, The Epic of Creation, King, vert. 1902). Zo is de cirkel weer rond. We snappen deze materie
als we doorzien dat  we met maskers te maken hebben.  Ansjaar werd ook samen met een andere afgod
genoemd die Gaga heette (Saggs, 1966, p. 413). Deze naam duikt in onze tijd weer op. 

Ansjaar als Marduk

Deze islamitische afgod Assur was in Assyrië de vervanger van de Babylonische afgod Marduk (Black &
Green, 2014, p. 177, par. Tiamat’s creatures). Volgens D.J. Wiseman was Ansjaar identiek aan Marduk (D.J.
Wiseman, 2004, p. 71). In tablet 7 van de Enoema Elisj lezen we dat Ansjaar alias Ausar dezelfde afgod als
Marduk was (Enuma Elish, The Epic of Creation King, vert. 1902). We weten dat Ausar door de volksstam
“Subartu”  naar  Babylon  was  gekomen  (Fatuhi,  2012,  p.  138).  In  de  Assyrische  hoofdstad  Mari
transformeerde Ansjar in Dagon die de blauwdruk van Poseidon was. De hoofdstukken in de Koran heten
“Soera’s”. Mogelijk is dit woord “Soera” ook taalkundig verwant aan Assur, dan wel Seïr?
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Quedarieten

Een volk dat qua cultuur nauw verwant was aan de Nabateeërs waren de Qedarieten. Zij waren nazaten van
Ishmaël (Psalm 120:5;  Jesaja 21:16-17;  Ezechiël 27:21). Volgens Herodotus aanbaden ze de afgoden Allat
en Orotalt (Herodotus in Gibson, 2011, p. 195). De naam Orotalt lijkt al iets op de naam van de Azteekse
afgod, Quetzalcoatl. Mogelijk was deze Orotalt dezelfde als de afgod Ruda, wiens symbool de Avondster
was (McDonald in Gibson, 2011, p. 195). Een aanverwante Qedaritische afgod heette Nuhay en was de
Morgenster (Gibson, 2011, p. 195). Weer een andere afgod van de Kedarieten was Atarsamain, die ook al een
Morgenster genoemd werd (Hoyland in Gibson, 2011, p. 195). Allat was een dochter van Allah (Soera 53:19-
20). Orotalt was tevens de Griekse afgod Dionysos terwijl Alilat, Aphrodite was (Herodotus in Orotalt, z.j.).

Drie dochters van Allah en Baäl-Tsafon

Allah heeft drie dochters waarin we een hint naar een islamitische drie-eenheid herkennen. Mogelijk hadden
zowel de drie dochters van Allah als de christelijke drie-eenheid iets met de drie locaties van Tzafon te
maken: Babylon, Caïro (Sfinx) en de horizon in het westen. Deze drie dochters van Allah worden in Soera
53:19-20 genoemd (Quran.com). De eerste dochter heette Al-lat, waarin we de namen van Allah, Atlas en
Eilat herkennen. De Arabieren noemden haar ‘Athene’ en ze was ‘Venus, de morgenster’ (Rodinson, 2008, p.
28). Nu snappen we waar de mythe van Lucifer vandaan kwam: uit Babylon. Deze Lucifer hadden we al aan
de serpent in Eden gelinkt die de echte Morgenster, Jezus imiteerde (Openbaring 22:16). Nu kunnen we
Lucifer via Allat ook aan Allah plakken. Daarnaast was Allat ook een maangodin en hiermee een kloon van
de Babylonische afgod ‘Sin’ (Winnett in Finegan, 1965, p. 483). Volgens Herodotus was Allat de godin van
de Quedarieten (Herodotus in Gibson, 2011, p. 195). De twee andere dochters waren Al-Uzza en Al-Manat
(Armstrong,  2006,  p.  35-36;  Finegan,  1965,  p.  483;  496;  Rodinson,  2008,  p.  28).  In  de  naam  Manat
herkennen we de letters “Man” van Minos, Menes, Money en Agamemnon. In de naam Al-Uzza herkennen
we de naam van Uz, het land van Job. Ook lezen we er de naam van Venus in. Als ik zeg AtlantUzza, dan
snapt u in welke richting ik denk. In  Soera 53:25 wordt het ‘hiernamaals’ genoemd en in  Soera 53:7 de
‘horizon’ (Quran.com). Met de horizon zitten we bij  Atlantis en de Egyptische afgod Horus. Het woord
Horizon betekent zoiets als ‘Rijzende Horus’ (Hoagland & Bara, 2009, p. 278). Deze horizon in Soera 53:25
doet me aan de Grot van Plato, de Egyptische Duat (onderwereld) en zelfs het Cydonia gebied op Mars
denken. Over het laatste gaan we het nog hebben. We hebben hier met een verkapte drie-eenheid in de islam
te maken. Ook andere bronnen noemen de drie dochters van Allah (Wellhausen, Nöldeke & Zwemer in
Finegan, 1964, p. 482-483). Volgens Cyrus Gordon had de Kanaänitische afgod Baäl drie dochters (Gordon
in Finegan, 1965, p. 483, noot 92). We zien opnieuw een link tussen Allah en Baäl.  Ook leken de drie
dochters op de drievoudige godin Anatha (Silvermoon, 2012, alinea’s 2-5). Op een bepaald moment had
Allah zijn drie dochters, Allat, Al-Uzzah en Manat verdreven (Rodinson, 2008, p. 269). Net zoals Zeus tegen
zijn vader, Kronos in opstand kwam (Bremmer, 2008, p. 79). We zien hier een schijntegenstelling die we ook
in de oorlog tussen Atlantis en Athene tegenkwamen. Jezus noemde deze valse tegenstelling in  Mattheüs
12:26.

Al Uzza

Al-Uzza kwam mogelijk uit Sinaï en werd net als Quetzalcoatl met Venus in verband gebracht (Finegan,
1965, p. 483; Rodinson, 2008, p. 28). De naam Sinaï is weer verwant aan de naam van de maangod Sin
(Finegan, 1965, p. 483). Met Venus zitten we in de buurt van Uz/Edom. Al-Uzza had dus zowel iets met de
maan als de morgenster te maken. Beide symbolen zien we in de vlaggen van de islam terug: de Morgenster
en de Maansikkel. De islam is pure afgoderij. In dit verband noem ik de afbeelding van de godin Astarte op
een oude munt. Haar hoofd werd binnen een maansikkel afgebeeld (Woodrow, 1981, p. 19). Het geheel leek
op de ster die in de maansikkel paste. Al-Uzza was dus de zoveelste kloon van Astarte alias Isis. Zij was de
godin van de Sidoniërs (1 Koningen 11:5). Ook Quetzalcoatl profileert zich soms als een ster of gezicht
binnen een maansikkel. Dit zien we in diverse graancirkels terug zoals in die van 17 augustus 2017 in Sutton
Hall,  Rochford,  Essex en  in  die  van 5  juli  2009 bij  Silbury Hill.  In  Rechters 8:21  en 8:26 werden de
maansikkels ook genoemd. De maan heeft duidelijk met de duisternis te maken net zoals Atlantis met de
duisternis te maken had.  
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Fatima

Allah had drie dochters terwijl de profeet Mohammed ook een dochter had. Zij heette Fatima (Séguy, 1977,
p. 82). Zij dook in het begin van de twintigste eeuw als een demon in Portgual op, waar ze vanaf 1915 aan
drie kinderen verscheen (Shrine of Fatima, z.j.). Als Fatima een demon is, dan is haar vader, Mohammed ook
een demon. Dacht ik het niet? Mohammed hoort in hetzelfde rijtje thuis als Poseidon en Zeus. Terwijl Fatima
uiteraard een kloon van de Bijbelse Astarte is. Zijn moslima’s de aardse tegenhangers van Fatima? Fatima
was  vast  en  zeker  een  gesluierde  verschijning  zodat  de  moslima’s  imitaties  van  haar  zijn.  Islamitische
hoofddoekjes zijn dus gewijd aan Fatima alias Astarte (1 Koningen 11:5), alias Athena. Bij een sluier denken
we aan de nachtmist  die  in  2  Samuël  1:21,  Spreuken 3:20 en 19:12 genoemd werd.  Later  was er  een
‘sjiïtische  dynastie’ die  de  Fatimiden  heette.  Hun  hoofdstad  werd  Caïro,  dat  tevens  de  stad  van  Mars
genoemd werd (HHA in Finegan, 1965, p. 524). De oude stad Caïro was de plaats waar de Israëlieten in de
eerste instantie verbleven (Exodus 14:2). Zullen we Fatima ook op Mars tegenkomen? We zullen zien. Want
over Mars gaan we het zeker hebben.

Allah als Tammuz

We  komen  bij  een  zeer  cruciaal  onderdeel  van  ons  boek  terecht.  Want  in  het  zoveelste  Babylonische
vloedverhaal, The Epic of Atrahasis werd de naam Allah al genoemd, ‘Alas the lad, the warrior Ninazu! Alas
the lad, my lad, my Damu! Alas the lad, the child Ningishzida! Alas the lad, Alla, owner of the net!…The
shepherd, lord Dumuzi, bridegroom of Inanna’ (Jacobsen geciteerd in Shoebat, 2012, nr. 20, 21). Allah werd
hier afgekort  met Alla en als  ik het  goed heb dan was Dumuzi,  Tammuz. Waarmee Allah aan Tammuz
gelijkgesteld werd. In Ezechiël 8:14 lezen we dat de vrouwen in Jeruzalem om hem huilden. En Tammuz was
de equivalent van de Egyptische Horus (Encyclopedia of Religions, Vol 3, in Woodrow, 1981, p. 40). Het
was deze Horus die  ook met  de Horizon in  verband werd gebracht.  Zo werd de Sfinx,  ‘Horus van de
Horizon” genoemd (Matheny, 2011-a, p. 141). Dit was dezelfde titel als de ‘heer van het noorden’ alias Baäl-
Zafon (Matheny,  2011-a,  p.  141).  De horizon was zowel Atlantis  als  de Bijbelse aion.  Als  de Sfinx de
Egyptische afgod Horus was dan komen we in schimmig vaarwater terecht. Eerder hadden we vastgesteld
dat het Oog van Horus dat feitelijk het ‘Oog van Ra’ was (Oog van Horus, z.d.) van bovenaf gezien op de
heuvel in Babylon aan de Eufraat leek (Fotoznieba, 2014). In Zacharia 5:6 lezen we over een Babylonisch
oog in de wereld. Op deze heuvel staat het vroegere paleis van Saddam Hoessein. Dit paleis kon zomaar het
paleis van koning Atlas van Atlantis zijn. Allah heeft dus Atlantische en Babylonische wortels. Hetzelfde
geldt dan voor Tzafon en de Sfinx; ze zijn verwijzingen naar de heuvel die thans in Babylon staat. Hier zetelt
in de Eindtijd de heer van het noorden die via een noordelijke route Jeruzalem binnenvalt.

De Sfinx

Als Allah inderdaad de Sfinx is (Elshout [wipwap], 2018-b, reactie 5 mei 2018, 9:36; Elshout, [phtaloblauw],
2018-c, reactie: 4 mei 2018, 20:34) dan is Allah tevens de zuidelijke dimensie van Tzafon (Klaas Goverts,
commentaar op  Jeremia 1:13-15, bijlage C). Allah heeft dan iets met Atlantis te maken en de islam als
zodanig heeft iets met de middaghitte te maken. Bij de uittocht in het boek Exodus werden de Israëlieten uit
de klauwen van Allah bevrijd. In Spreuk 34 van  het Egyptische Dodenboek lezen we dat de Cobra op het
voorhoofd van de ‘Eeuwige’ schitterde (Geru, 2003). De eeuwige was de Sfinx alias Allah.

Zamzam

De beginperiode van de islam draaide om een waterput die ‘Zamzam’ heette en vlakbij de kaa’ba in Mekka
was (Armstrong, 2006, p. 26; Finegan, 1965, p. 482). Het woord Zamzam doet me denken aan de Zumim
(Genesis 14:5) en de Zamzummim in Deuteronomium 2:20. Zij waren Nefilim en dus reuzen. Ook doet deze
waterput me aan de bron bij Beersheba denken die de put van de eed was (Genesis 21:33 en 26:25, 33) en
waar de latere koningin van Sheba vandaan kwam. Was de Zamzam de zoveelste imitatie van een Bijbels
symbool dat in de immer groeiende Baäl mythe gekopieerd werd? Ik denk het wel. Het merkwaardige is dat
het Bijbelse Sheba vaak met Jemen verward werd. In de Bijbel komen we in Jesaja 8:6 en Lucas 13:4 de
waterbron van Siloah tegen. De moslims beweren dat de Zamzam en de bron van Siloah de twee bronnen
van het  ‘paradijs’ zijn (Farrar,  1874,  p.  337).  Zoals er  volgens  Kritias 113 onder Atlantis  twee bronnen
waren. Plato’s Atlantis correspondeerde dus met het islamitische paradijs dan wel met het Griekse Elysion
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(Atsma, z.d.-a). Een andere uitleg is dat de  Zamzam poel een verbastering is van de oerpoel Zimzum van
Isaac Luria.

Water in Edom?

Petra als de hoofdstad van Edom (Jordanië) was de bakermat van de islam met de vele afgoden die we ook
op Atlantis tegenkomen. Maar waar was de zee van Edom dat middenin de woestijn lag? Een zee missen we
inderdaad, behalve dan die mysterieuze Zamzam waterpoel die een imitatie van de Bethesda poel bij de
Schaapspoort  in  Jeruzalem was  (Johannes 5:2).  Had de zee van Atlantis  met  deze  Zamzam te  maken?
Mogelijk wel. Of was de Zamzam het water van de Afgrond die in Genesis 7:11 en 8:2 genoemd werd? Dan
is er met betrekking tot Edom nog iets wat met water te maken heeft. Het Akkadische (Babylon) woord ‘Edu’
betekent ‘vloed’ of waterstroom. Terwijl het Hebreeuwse woord ‘Ed’ ‘damp’ of ‘dauw’ betekent die opstijgt
(Genesis 2:6 in Van der Valk, 1930, p. 69-70). Waterdamp die opstijgt en het bovenliggende land doordrenkt
doet ons aan Atlantis denken. In Job 36:27 lezen we ook weer hoe ‘Ed’ met mist en waterdamp te maken
heeft (Van der Valk, 1930, p. 70). Maar ‘Ed’ in Genesis 2:6 is oppervlaktewater van waaruit ‘de zegeningen
van de Tehom’ komen (Genesis 49:25 in Anderson, 1987, p. 39-40). Bij het Akkadische ‘Edu’ denken we aan
de overstromingen van de Tigris en de Eufraat (Van der Valk, 1930, p. 69). We zitten dan weer in Babel. De
naam van Edom raakt dus aan de overstromingen in Babel. Het woord ‘Ed’ raakt aan een ander Hebreeuws
woord, namelijk ‘Tal’ dat in tegenstelling tot gewone dauw, ‘nachtmist’ betekent (2 Samuël 1:21; Spreuken
3:20;  19:12 in Van der  Valk,  1930,  p.  70).  Het  is  een speciale vorm van mist  die buiten de regen om,
Palestina verkoelt, waardoor de nachten er koud zijn (Van der Valk, 1930, p. 70-71). Van der Valk wijst ons
op het belangrijke verschil tussen ‘Ed’ en ‘Tal’. In de naam Atlantis zijn ze kunstig samengevoegd tot Ad-
Tlantis. In Jesaja 26:19 betekent het woord “tal” ook weer “dauw”. Petra hoefde dus niet voorbij Gibraltar in
zee te liggen om aan de watervoorwaarde van Atlantis  te voldoen.  Edom betekent ook rood en voldoet
hiermee aan het orichalcum dat een mix van goud-, en koperkleurig was. Dit rood zien we terug in de rode
pilaren van de moskeeën zoals bij de moskee van Uqbah (Ali Bakri in Finegan, 1965, p. 522). Rood is ook
de kleur van Mars. En Caïro was de stad van Mars (HHA in Finegan, 1965, p. 524). Petra lag tenslotte
midden in de volken zee. Dit is een metaforische zee zodat we mogen aannemen dat de python geest in
Handelingen 16:16 figuurlijke en letterlijke zaken verdraaide.

Olifanten

In  Kritias 114-115 (Plato, Jowett, vert. 1892) worden olifanten genoemd die Atlantis bevolkten. Ze waren
Atlantiaanse olifanten die de slurven van achteren hadden en de slagtanden van voren. Ze hadden twee paar
flaporen en ogen van orichalcum. In de Koran duikt de olifant ook op en wel in  Soera 105. Mekka kreeg
zelfs de olifant als symbool (Koran 105 in Armstrong, 2006, p. 27). Mohammed werd ‘in het jaar van de
Olifant’ geboren, rond 570 na Christus (Séguy, 1977, p. 8). We kwamen al de Jemenitische olifanten tegen
die  de  Kaa’ba  wilden  bestormen  met  hun  XXXL snuiten  (Ishaq  in  Gibson,  2011,  p.  226).  Het  is  een
aanwijzing voor het feit dat de Koran en Atlantis uit dezelfde gnostische koker kwamen. Mekka en Atlantis
zijn thematisch beschouwd identiek! Mekka ligt net als een andere eigenaardige stad, Dzjeddah aan de kust.
Net als Atlantis. Een snelweg van pakweg 30 kilometer scheidt Mekka van de Rode Zee.

Asjerapalen en Minaretten

Karen Armstrong schreef dat de Ka’ba door ‘360 stammentotems’ ‘omringd’ was (Armstrong, 2006, p. 28).
Waren dit de Asjerapalen uit  2 Koningen 23:14? Waarschijnlijk wel. Mogelijk waren dit obelisken zoals er
ook één van in Washington voor het Witte Huis staat. Dit is nogmaals een aanwijzing voor het feit dat de
islam een Baäl religie is. Ralph Woodrow vergeleek de minaretten met deze Asjerapalen (Woodrow, 1981, p.
45-46). Wij noemen ze obelisken en de Bijbel noemt ze ‘matzebah’ (1 Koningen 14:23;  2 Koningen 18:4;
23:14; Jeremia 43:13; Micha 5:13 in Woodrow, 1981, p. 40). Zo’n obelisk stelde volgens Cyrus Scofield een
penis voor (Scofield Reference Bible in Woodrow, 1981, p. 40). In een tempel in het Egyptische Hiërapolis
lezen we dat de pilaren voor de tempel piemels voorstelden die door Dionysus ter ere van Hera (Astarte)
waren opgericht (Hasting’s Encyclopedia of Religion and Ethics in Woodrow, 1981, p. 42). Sanger Brown
schreef in zijn boek  Sex Worship and Symbolism of Primitive Races op pagina 38 ook dat de kerktorens
waarschijnlijk  van  de  obelisken  afstamden (Brown,  geciteerd  in  Woodrow,  1981,  p.  46).  Lilian  Eichler
Watson schreef in haar boek  The Customs of Mankind, p. 55 dat kerktorens en obelisken fallussymbolen
waren  (Eichler,  geciteerd in  Woodrow,  1981,  p.  46).  De  moslims hebben dus  piemels  op  de moskeeën
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gebouwd. Dit is niet erg, maar zeg dit eerlijk. Het zijn zelfs stijve piemels. Deze Odols waren aan Semiramis,
alias de Koningin van de Hemel in Jeremia 44:17-19 gewijd. Was ze echt een koningin of was ze opnieuw de
zoveelste kloon van Astarte alias Fatima die de dochter van Mohammed was? Het islamitische leger was een
Odol-leger maar het legioen van Atlantis was dit ook: een Odol Legioen dat aan Athena gewijd was. 

Babylonische minaretten

De moskee in de Iraakse stad Samarra heeft alle trekken van de Migdol in Babylon (Genesis 11:4) (Creswell
in Saggs, 1966, p. 499; Morris Jastrow, geciteerd in Spence, 1916, p. 242). De bewuste moskee is echter rond
terwijl  de  Migdol  waarschijnlijk  vierkant  was.  Verder  zijn  de  overeenkomsten  treffend.  De  muren  van
Babylon stonden waarschijnlijk ook in een vierkant terwijl Atlantis cyclopische (ronde) muren had. Ook
komt in de islam het motief van twee slangen voor die met elkaar verstrengeld zijn (Saggs, 1966, p. 500).

Nachtreis, Soera 17:1

Jeruzalem wordt niet één keer in de Koran genoemd, tegen 700 keer in de Bijbel. In Soera 17:1 wordt wel de
“Verste Moskee” genoemd. Volgens de overlevering zou dit Jeruzalem zijn (Armstrong, 2006, p. 84; Gibson,
2011, p. 291). De Nachtreis van Mohammed in Soera 17:1 naar de verste moskee bestond uit twee fasen die
misschien resoneerden met de twee fasen van de terugkeer van Jezus. Want Jezus komt eerst voor de ecclesia
terug en een paar jaar later voor Israël. Het eerste deel van de reis ging van Mekka naar Jeruzalem en heette
de Isra (Nachtreis, z.j.). Maar de Al Aqsa moskee in Jeruzalem bestond in de tijd van Mohammed niet. Het
klinkt aannemelijk dat deze Isra in Petra begonnen was en niet in het huidige Mekka dat veel verder weg ligt.
Overigens is een retour Petra-Jeruzalem nog steeds een behoorlijke afstand. Het tweede deel van de reis
heette de Mi’raj en ging vanaf de Haram es Sharif (Finegan, 1965, p. 496) in Jeruzalem naar de hemel. We
zullen nog zien dat deze Haram-es Sharif, Romeins en dus heidens grondgebied is (Martin, 2000, p. 32, 33,
47, 49). Jezus zei immers dat geen enkele steen in Jeruzalem overeind zou blijven (Markus 13:2). Dus juist
de tempel zou ook verdwijnen. Zelfs als de overlevering klopt, dan vertrok Mohammed vanaf heidens terrein
naar de hemel.

Isra

Isra klinkt als het Bijbelboek Ezra. Er is een buiten-Bijbels (apocrief) gnostisch boek dat 4 Ezra heette. Het
boek werd rond het jaar honderd geschreven, ‘naar aanleiding van de verwoesting van Jeruzalem’ (Charles in
Bonda, 2010, p. 49). In dit boek komt het zogenaamde ‘derde visioen’ voor waarin besloten werd dat een
groot deel van de mensheid voor eeuwig verloren gaat (Bonda, 2010, p. 49). Dit derde visioen klinkt als de
Nachtreis van Mohammed. Kwam de Koran uit  4 Ezra  voort? En was de  Nachtreis van Mohammed een
parodie op de verwoesting van Jeruzalem? Of voerde de  Nachtreis van Mohammed 17:1 naar – Eindtijd
Jeruzalem – als de zon verduisterd is en de maan bloedrood wordt (Handelingen 2:20;  Openbaring 6:12;
Mattheüs 24:29-30;  Joël 2:31)?  Mohammed  is  in  dat  geval  niemand  minder  dan  de  antichrist  en  een
toekomstige persoon in plaats van iemand uit een verleden.

Buraq

Zijn Isra  reis  maakte  Mohammed op een gevleugeld  paard dat  ‘Buraq’ heette  (klinkt  als  barque,  boot)
(Finegan, 1965,  p. 496).  Had deze Buraq iets  met de Ark van Ra te maken die in Spreuk 102 van  het
Egyptische Dodenboek genoemd werd (Vert. Geru, 2003)? Dit Pegasus paard was een zoon van Poseidon van
Atlantis (Odhner, 1927, hoofdstuk Poseidon-Neptune, alinea 14). Vaak werden Poseidon en Pegasus met
elkaar  vereenzelvigd.  Elders  werd  Boraq  met  een  bliksemflits  vergeleken  (Séguy,  1977,  p.  9).  In  deze
bliksemflits herkennen we de drietand van Poseidon en ook de bliksem van Satan (Lucas 10:18). In de Miraj
Nameh is sprake van donder die opgewekt wordt door met een kralensnoer te ratelen (Séguy, 1977, p. 51).
Deze donder is van de aardschudder Poseidon (Ilias 8, 20, Butler, vert. 1898; Spence, z.j., p. 236). Een detail
is dat dit gevleugelde paard van Mohammed een ‘vrouwenhoofd’ en een ‘pauwenstaart’ had (Finegan, 1965,
p. 496). Ik heb nog nooit zo’n paard gezien maar Mohammed blijkbaar wel. Buraq doet me namelijk aan de
wezens in  Openbaring 9 denken. De soortgenoten van Buraq komen we ook in  Joël 2:4, 9 tegen. Ze zijn
duistere  wezens.  Boraq  had  de  hoeven  van  een  kameel  (Séguy,  1977,  p.  34).  De  combinatie  van  een
vrouwengezicht en een kameel doet me weer aan Rebekka denken die de kamelen water gaf (Genesis 24:20).
Bij pauwenveren denk ik al in de richting van de Geveerde Prins van de Lelies. Ook leken de pauwenveren
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op de veren van Quetzalcoatl. Was Buraq, Quetzalcoatl? Hoe kon Mohammed op zo’n bizar wezen reizen?
Was Mohammed zelf,  Buraq,  alias  Quetzalcoatl?  Was  hij  wel  een mens,  of  ook een Titaan?  En bij  de
Nachtreis van Mohammed in Soera 17:1 denk ik onwillekeurig aan het woord “nachtmist” in Spreuken 3:20.
De reis van Mohammed was namelijk in mysteriën gesluierd. Was Poseidon, Buraq? Vast wel. Buraq doet
me ook denken aan het schip van Odysseus. Mijn suggestie is dat Mohammed en Odysseus dezelfde reis
maakten.  De  reis  van Odysseus voerde naar  de onderwereld van Ogygia  en Scheria.  De  Nachtreis van
Mohammed was thematisch gezien, net zoiets. Tenslotte leek deze Nachtreis op de passage in Mattheüs 4:8.
Hierin lezen we hoe Satan, Jezus meenam naar de Tempelberg in Jeruzalem.

Mi’raj

Het tweede deel van de Nachtreis heette de ‘Mi’raj’ (Nachtreis, z.j.). Het Arabische woord voor piramide
was ‘Mir’ (Matheny, 2011-a, p. 137). Was de Rotskoepel een verkapte piramide en een parodie op de Migdol
van Babel die dit keer in hartje Jeruzalem gebouwd werd? Of is de Rotskoepel de helft van de wereldbol die
Atlas op zijn schouders droeg? De Koran is in feite een apocrief boek, net als het Atlantis verhaal. Er is ook
een apocrief boek dat ‘Mi’raj Namah’ – ‘Apocalyps van Mohammed’ heet (Finegan, 1965, p. 533; Séguy,
1977). Het werk kwam in de 15 de eeuw in Herat (Afghanistan) tot stand en bestaat uit tekst die ondersteund
wordt door miniaturen (Séguy, 1977, p. 6). Het boek bevat een uitvoerig verslag van de nachtelijke reis van
Mohammed die behalve naar de verste moskee ook naar de hemel en de hel voerde. Hier duikt opnieuw het
aura van 4 Ezra op want de Bijbel kent geen hel. Desalniettemin heeft dit boek net als de Koran misschien
meer met de Apocalyptische taferelen in Openbaring 9 te maken dan we denken. De Miraj is de hemelse reis
van Mohammed die vanaf de Verste Moskee naar de Troon van God voerde (Séguy, 1977). Om precies te
zijn was het vertrekpunt de ‘Klaagmuur’ (Finegan, 1965, p. 497). De reis ging niet per Space Shuttle maar op
een vliegend paard dat op Pegasus leek en Buraq heette (Finegan, 1965, p. 496). De reis van Mohammed
voerde door ‘zeven hemelen’ (Soera 67:3; 23:88; 41:11 in Séguy, 1977, p. 42) die een Babylonisch principe
zijn (Sumerian Flood Story 202-4 in Horowitz, 1998, p. 218). Deze zeven hemelen waren weergaven van
zeven dagen en nachten (Sumerian Flood Story 202-4 in Horowitz, 1998, p. 218). De Migdol van Babel
bestond uit zeven verdiepingen waarvan elke verdieping aan een andere afgod gewijd was (Fatuhi, 2012, p.
107).  De  Hemelreis  van  Mohammed  doet  me  in  de  eerste  instantie  aan  het  visioen  van  Johannes  in
Openbaring 1 denken. Met dit verschil dat Johannes niet de overleden rechtvaardigen van Israël in de hemel
zag. Die zijn immers dood. Ook zag hij geen zeven hemelen. Mohammed zag de heiligen van Israël wel. Hij
zag Adam in het paradijs van de eerste hemel (Séguy, 1977, p. 10). In de Tweede Hemel zag hij Zecharias en
Johannes de Doper (Séguy, 1977, p. 10). Ook zag hij er een reusachtige engel die een ‘hoofdtooi van blauwe
en vergulde veren’ droeg (Séguy, 1977, p. 55). Was deze engel de Geveerde Prins van de Lelies van het
fresco in Knossos? Was deze Prins een Titaan? Want deze geveerde engel deed me ook aan Buraq en de
wezens in  Openbaring 9 denken. Het was David die een grote engel tussen hemel en aarde zag staan (1
Kronieken 21:16). Maar de engel van David had geen verentooi op zijn hoofd. Mohammed zag duidelijk een
ander wezen. Het hoeft ons niet te verbazen dat Mohammed, David in de derde hemel tegenkwam, naast ook
Salomo, Jacob en Jozef (Séguy, 1977, p. 10). Maar David, Jacob en Jozef zijn in de Sheol en morsdood
(Prediker 9:5). Mohammed zag dus gnostische voorstellingen. In de vijfde hemel zag Mohammed Ismael,
Isaäk, Aäron en Loth (Séguy, 1977, p. 71). Maar ook zij zijn morsdood en in de sheol. Valt het u overigens
op dat Mohammed vooral Bijbelse figuren in de hemel tegenkwam? Als de Koran echt zo’n bijzonder boek
is, waarom zag Mohammed dan geen overleden mensen uit de eigen geledingen? In de Zevende Hemel zag
hij Abraham in diens ‘paleis’ (Séguy, 1977, p. 11). Een hemels paleis doet ons denken aan het paleis van Baäl
op de berg Zafon. De Koran en Miraj Nameh zijn dus gnostische boeken waarin het leven na de dood in een
hiernamaals voorgesteld wordt. Alleen de Bijbelse Jezus is inderdaad in Gods hemel welke de derde hemel
is. Verder zijn alle hiervoor genoemde profeten morsdood en in afwachting van hun opstanding. Om die
reden ben ik eerder geneigd om de nachtelijke reis van Mohammed naar de Troon van God met de uitstapjes
van “Satan” in Job 1 en 2 te vergelijken. Ook Satan kwam bij God met het verzoek om Job (Koning Jobab
van Edom) op de proef te stellen. Ook al omdat Boraq als een bliksemflits werd voorgesteld, denk ik bij
Mohammed aan satan (Séguy, 1977, p. 9 versus Lucas 10:18).

De  Nachtreis van Mohammed doet eerder denken aan de onderwereld van de Tartarus dan aan een hemel.
Geheel volgens het gnostische boekje kwam Mohammed ook in de hel terecht (Séguy, 1977, p. 15, 122). De
eerste laag van de hel heette bovendien ‘Gehenna’ (Séguy, 1977, p. 122). We weten inmiddels dat dit het
Hinnomdal bij Jeruzalem was. Hier werden ooit kindoffers aan Moloch gebracht. Het is geen wonder dat we
in de islamitische hel de engel ‘Malik’ tegenkomen (Séguy, 1977, p. 14, 122). Malik is mijns inziens een
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verbastering van Moloch. Er wordt op een kinderlijke manier over hemel en hel in een gnostisch hiernamaals
gekletst. De verdoemden gaan naar de hel (Séguy, 1977, p. 14). In Soera 2:119 wordt het vuur van de hel
genoemd (Quran.com). Het verschil tussen verdoemden en rechtvaardigen zit hem in het doen van goede dan
wel slechte werken (Séguy, 1977, p. 15). Er wordt niet bijgezegd wat ermee bedoeld wordt. Hooguit wordt er
op een Oud-Testamentische manier over de ‘vergiffenis’ van ‘zonden’ gesproken (Séguy, 1977, p. 87, 102).
Leven vanuit  genade op basis van de opstanding van Jezus komen we in de  Nachtreis van Mohammed
nergens tegen. Evenmin kom ik het woord aion erin tegen. Volkomen terecht vergeleek Maxime Rodinson
deze Nachtreis met de ‘Divina Commedia’ van Dante die ook langs hemel en hel ging (Rodinson in Séguy,
1977, p. 17). Ik vergelijk de Nachtreis ook met de reis naar de onderwereld in het boek Henoch en met de
droom van Antikleia,  de moeder van Odysseus (Odyssee 11.213 in Louden,  2011, p.  204).  In de Vijfde
Hemel zag Mohammed een ‘zee van vuur’ (Séguy, 1977, p. 11, 71). In het  Boek Henoch lezen we niet
letterlijk  over  een vuurzee maar  er  komen wel vergelijkbare taferelen in voor.  Mijn suggestie  is  dat  de
gnostische hel en de vuurpoel in Openbaring 19:20 in de mythe door elkaar werden geklutst.

In  de  diverse  hemelen  van  de  Nachtreis  worden  verschillende  kleuren  demonen  genoemd.  Een  zwarte
(Séguy, 1977, p. 142), een rode (Séguy, 1977, p. 143), een groene (Séguy, 1977, p. 130) en een grauwe
(Séguy, 1977, p. 131). Deze kleuren doen me aan de vier gekleurde paarden van de apocalyps in Openbaring
6  denken.  Terecht  merkte  Marie-Rose  Séguy  op  dat  de  islamitische  hel  apocalyptisch  uitgebeeld  werd
(Séguy, 1977, p. 15). Dan komt er in de Miraj een engel voor die voor de ene ‘helft uit vuur’ en voor de
andere ‘helft uit sneeuw bestond’ (Séguy, 1977, p. 51). In Henoch 14 komen we een ‘huis’ tegen dat ‘heet als
vuur’ en ‘koud als sneeuw’ is (Charles, 1917). Het is wat mij betreft duidelijk dat de  Nachtreis net als de
Koran, het boek Henoch, 4 Ezra en de Divina Commedia, Odyssee, Ilias en Atlantis uit een gnostische koker
kwamen.  Iemand  “channelde”  steeds  dezelfde  thematiek  door  aan  geselecteerde  mensen  op  aarde.  De
Nachtreis van Mohammed in Soera 17:1 doet me tenslotte ook denken aan de reis van Gilgamesj naar het
Cederbos op de Assur berg (Albright, 1919, p. 178; The Epic of Gilgamish, Thompson vert., 1928, tablet 3).
De Nachtreis had iets van de “horizon” die in Soera 53:7 genoemd wordt. We kwamen deze horizon in het
Egyptische Dodenboek tegen (Spreuken 11, 18, 79, 117, 127, 137a, geciteerd in Geru vert. 2003). Het is
onduidelijk waar de Miraj Nameh precies naartoe voerde. Misschien zijn er meer opties mogelijk zoals de
Tartaros, Babylon of Eindtijd Jeruzalem.

ufo

In 2011 werd de Miraj nagebootst door een ufo die vanaf de Rotskoepel omhoog schoot (Eligael, 2011). Het
is een aanwijzing voor het feit dat we Mohammed in de occulte hoek moeten zoeken. De  Nachtreis van
Mohammed was uiteraard een imitatie van de Hemelvaart van Jezus die vanaf Bethanië op de Olijfberg
vertrok (Lucas 24:51).

Zwart/Wit leger

Mohammed zag in de zevende hemel moslims die zwartwit gestreepte ‘tunieken’ droegen (Séguy, 1977, p.
82). Ze mochten het hemelse paleis niet binnen. Dit was natuurlijk het Paleis van Baäl op de berg Zafon. De
zwartwitte strepen symboliseerden de Zuilen van Hercules alias Heracles.

Babel

In Soera 2:102 werd Babylon in één adem met koning Salomo genoemd. Dit is opnieuw een aanwijzing voor
het feit dat Salomo zijn goud uit de regio van Babel en Opis (Ofir) haalde. Ook worden er twee engelen van
Babel  genoemd  die  geen  Hendrik  en  Karin  maar  ‘Harut’ en  ‘Marut’ heetten  (Quran.com).  Zij  waren
verwijzingen naar de Zuilen van Hercules en misschien naar het Babel van Nimrod versus Eindtijd Babylon.
Ter herinnering: Babylon werd ook de “Poort van Twee Goden” genoemd (Borger in D.J. Wiseman, 2004, p.
44). In de Miraj Nameh kreeg Mohammed een visioen van de ‘lotusboom van het einde’ waaruit de Nijl en
de Eufraat ontsprongen en nog de rivier van Eden, plus een andere rivier (Soera 53:14 in Séguy, 1977, p. 90).
In dit visioen werden de beide Babylons aan de Nijl en Eufraat met elkaar verbonden. Er was immers ook
een stad Babylon aan de Nijl (Matheny, 2011-a, p. 83, 126). In  Soera 19:2 (Quran.com) wordt Zecharias
genoemd. We denken dan aan de vader van Johannes de Doper,  maar dit  staat  er  niet  nadrukkelijk bij.
Mogelijk zijn de verzen een stille hint naar de profeet Zecharia die de herbouw van Babylon in de Eindtijd
voorspelde (Zecharia 5:11)? In Soera 6:92 wordt Mekka de moeder van alle steden genoemd, een titel die op
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het aardse Jeruzalem van Hagar slaat (Galaten 4:25-26). Maar bij de moeder van alle steden, denk ik ook aan
de hoer van Babylon in Openbaring 17.

Boekverbrandingen

Wat we bij  een dergelijke opkomst van de islam kunnen verwachten, zijn boekverbrandingen. Vooral de
bibliotheek van Alexandrië moest het ontgelden (Gibbon in Gibson, 2011, p. 348; Canfora in Gibson, 2011,
p. 349). De islamitische legers verbrandden alle boeken in de bibliotheek in Alexandrië. Nu ze toch verbrand
werden, werden ze gebruikt om er de baden mee te verwarmen (Eutychius en Ibn al-Qifti in Gibson, 2011, p.
348-349).  Maar  de  boekverbrandingen  waren  al  eerder  in  Ctesiphon  (Opis/Ofir)  begonnen  (Kroger  in
Gibson,  2011,  p.  349).  Wat  was er  in  de bibliotheek in Alexandrië  te vinden? Wellicht  informatie  over
Amerika en de rest van de wereld? De Filistijnen en Feniciërs hadden de Nieuwe Wereld allang ontdekt.
Plato en Ezechiël kenden beiden Amerika (Plato, Jowett vert. 1892,  Timaeus 25;  Ezechiël 38:13). Na de
boekverbrandingen,  verdween  deze  informatie  als  sneeuw  voor  de  zon.  Enkelingen  wisten  tot  de
overleveringen door te dringen en waagden de oversteek. Zij waren de gelukszoekers en goudzoekers van
hun tijd. Ze waren de voorgangers van Jack London die in de Klondike naar goud zocht. Voor de massa
raakte Amerika in vergetelheid.

Isa of Isis?

Dan is er nog iets: de moslims noemen Jezus ‘Isa’ (Koran 3:45-48 in Rodinson, 2008, p. 244). Er is een
voortdurende controverse over deze naam. Volgens Ahmed Deedat zou Hij niet Isa maar Eesa heten (Deedat,
z.j., Chapter 2: Jesus in the Quran, alinea 1). Wat plausibel klinkt, is dat Eesa iets met Ezau te maken heeft
(Deedat, z.j., Chapter 2: Jesus in the Quran, par. "EESA" LATINISED TO JESUS). Dan was er een tovenaar
die in Handelingen 13:6 Bar-Jezus genoemd werd. Het is heel interessant om de vraag te stellen wat hij met
de islamitische Isa te maken had (Deedat, z.j., Chapter 2: Jesus in the Quran, par. "EESA" LATINISED TO
JESUS)? Eerder hadden we geopperd dat de andere tovenaar in Handelingen 8:9 die Simon Petrus heette iets
met het de oorsprong van het christendom te maken had (The Catholic Encyclopedia Vol. 7 in Woodrow,
1981, p. 81-82)? Beide tovenaars stonden wellicht aan de wieg van zowel het officiële christendom als de
islam. In feite hadden ze de oude Baäl religies nieuw leven in geblazen onder de dekmantel van twee nieuwe
“drie-eenheid” religies. Het christendom noemde de Vader-Zoon-Heilige Geest een heilige drie-eenheid. De
islam deed er wat geheimzinniger over. Maar we lezen in  Soera 53:19-20 tussen neus en lippen door dat
Allah  drie  dochters  had.  Tenslotte  staat  het  woord  Isa  in  Johannes 5:18,  waar  het  “gelijk”  betekent
(Scripture4all.org). Misschien heeft de islamitische Isa daarom iets met de komende antichrist te maken? Hij
zal zich gelijkstellen aan Christus. Inderdaad zagen we dat Mohammed een imitatie is van Jezus die bij Zijn
terugkeer  in  een met  bloed  doordrenkt  gewaad uit  Edom komt  (Jesaja 63).  Het  woord ‘Issa’ wordt  in
Genesis 1:27 ook voor de vrouw (mannin) gebruikt (Van der Valk, 1930, p. 64). Issa is in dat geval een
vrouwelijk woord. En Isa klinkt natuurlijk als Isis en Uzza. Had de islam iets met IsisLam te maken of met
Uzlam en lag de oorsprong inderdaad in de rotsstad Petra in Jordanië? Volgens Frederic Farrar waren er door
de vlucht van het gezin van Jezus naar Egypte (Alexandrië?) in Mattheüs 2 allerlei legenden ontstaan die we
in de geschiedenis in  Mattheüs 2 niet terugvinden. Deze legenden waren terug te voeren op  Psalm 148:7,
Jesaja 11:6-9;  19:1  & 65:25  en  hadden  uiteindelijk  de  Mohammedaanse  verhalen  over  Jezus  gekleurd
(Farrar, 1874, p. 48). 

Hadith

Naast de Koran zijn er nog overleveringen in andere boeken die meetellen en samen de Hadith genoemd
worden. Detail  is dat het om zes boeken gaat (Finegan, 1965, p. 493). Hiermee komen we weer uit  bij
Atlantis. In de tempel van Poseidon stond ook een beeld met zes paarden ervoor terwijl 666 het getal van de
antichrist is (Openbaring 13:18). En 666 had met de Filistijn Goliath te maken (Piet, 2009-b).

Mehdi

De islam kent een verlosser die in de Eindtijd Jeruzalem van de Joodse bezetters zal bevrijden. Hij wordt de
Mehdi genoemd. Maar ammehoela, veel christenen weten allang dat hij niet de verlosser maar de antichrist
is. Allereerst werd hij in  Daniël 7:23, 24 genoemd als zijnde de elfde hoorn. Volgens Joël Richardson is
Mehdi een kloon van de ruiter op het witte paard in  Openbaring 6:1-2 (Richardson, z.j., hoofdstuk 5, par.
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The Rider on the White Horse). Deze ruiter is een imitatie van Jezus die zelf in  Openbaring 19:11 op het
toneel verschijnt. De komende Mehdi is niet zomaar de zoveelste goeroe. Hij zal zichzelf in de plaats van
Christus stellen en over de hele wereld regeren (Richardson, z.j., hoofdstuk 5, par. The Mahdi as a World
Ruler).  Bij  een  wit  paard  denken  we  tevens  aan  Mohammed die  in  Soera 71:1  zijn  Nachtreis op  het
vliegende paard Buraq maakte. Maar we denken ook aan Pegasus en aan Leukippe die als bijnaam het Witte
Paard had (Leukippe, z.j.). Zij was immers de eerste vrouw op Atlantis, terwijl ze feitelijk een Titaan was.
Atlantis en de Koran kruizen elkaar voor de zoveelste keer.

Is-Lama

Een  Lama  is  behalve  een  kruising  tussen  een  spugende  kameel  en  een  winden  latende  geit  ook  een
Babylonische godin (Black & Green, 2014, p. 115, par.  lama (lamassu). Zij was de zoveelste kloon van
Astarte, alias Semiramis. Het woord ‘lamadu’ betekende in het Akkadisch (Babylonisch) zoiets als ‘oefenen’,
‘leren’ maar  ook  ‘steken’ (Van  der  Valk,  1930,  p.  91-92).  Lamadu  had  het  Akkadische  woord  ‘Edu’
verdrongen (Van der Valk, 1930, p. 92). Een Lahmu was een Babylonische afgod die met Marduk in verband
gebracht werd. Het woord zelf betekent ‘harig’ (Black & Green, 2014, p. 115, par. Lahmu). Waarmee we in
het vaarwater van Scheria en Seïr zitten dat ook ‘harig’ betekende (Matheny, 2011-a,  p.  342). Bij harig
denken we aan Ezau en…  (Sasquatch). Bij Lama denken we ook aan het wezen dat Aleister Crowley in het
begin van de twintigste eeuw “Lam” noemde.

Pilaren

De  Zuilen  van  Hercules  en  het  goudrood  gekleurde  orichalcum  die  we  in  het  Atlantis  verhaal  steeds
tegenkomen, hebben een islamitische tegenhanger. De grote moskee van Kairouan (Tunesië) heeft twee grote
rode  pilaren  aan  de  voorkant  (Al-Bakri  in  Finegan,  1965,  p.  522).  Ze  resoneren  met  de  pilaren  in  2
Kronieken 34:4;  Jesaja 17:8 en  2 Koningen 23:4. Ze zijn de Harut en Marut engelen in Soera 2:102. Wie
naar de foto’s van de moskeeën in Isfahan of Samarkand kijkt, ziet de grote boogpoorten ervoor staan. Deze
boogpoorten lijken precies op de Ishtar poort in Babylon.

Zwarte Steen

Dan is er de beroemde ‘Zwarte Steen’ (meteoriet?) die in de ‘zuidoostelijke hoek’ van de Ka’ba bewaard
wordt (Finegan, 1965, p. 506). Deze steen doet ons aan de drietand van Poseidon denken en is een imitatie
van de witte steen in Openbaring 2:17. Deze witte steen is waarschijnlijk een kiezelsteen (Schriftwoord.nl).
Dit zwartwit contrast doet ons ook weer denken aan de engelen in zwartwitte tunieken die Mohammed in de
zevende  hemel  zag  (Séguy,  1977,  p.  82).  Deze  zwarte  steen  is  van  een  glasachtig  materiaal  gemaakt,
waardoor het op het orichalcum van Atlantis lijkt. Sidon was beroemd vanwege het glaswerk dat er gemaakt
werd (Rawlinson, 1896, p. 275).

Palmyra

Een merkwaardige tik in de plaat is de Syrische stad Palmyra waar het leger van Isis tekeer ging. De bijnaam
is  de ‘Stad van Duizend Zuilen’ (Palmyra,  (Syrië),  z.j.).  De bewoners  van Palmyra waren arabieren en
hadden een mengelmoes religie. Maar de kern van hun religie draaide om een drie-eenheid die een afgeleide
van de Babylonische afgod Bel was (Rostovtzeff, Hoyningen-Huene & Robinson in Finegan, 1965, p. 481).
Palmyra gaan we nog weer tegenkomen. Want het was in de New Yorkse wijk Palmyra waar ene Joseph
Smith een “openbaring” kreeg die tot de oprichting van de Mormoonse Kerk zou leiden. Terecht wordt het
Mormonisme de islam van Amerika genoemd. Voor het moment wil ik ermee zeggen dat woorden en namen
niet voor niets op elkaar lijken. Het is geen toeval dat Joseph Smith in het New Yorkse Palmyra geroepen
werd door een engel van Satan. Te gemakkelijk wordt een dergelijke vergelijking afgedaan als conspiracy
denken.

Shiva

Petra kent veel tempels. We zouden bijna denken dat we op Atlantis zijn aangekomen. Maar ja, Atlantis lag
voorbij Gibraltar, nietwaar? In Petra werd door de Nabateeërs ook de zoveelste afgod, Dushara aanbeden.
Dushara betekende ‘de heer van Shara’ (Finegan, 1965, p. 480). Misschien vergezocht maar ik lees in het
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woord Shara (en Sharia?) ook weer de woorden Assur, Seir of Soera. Deze Dushara werd in Petra (Rekem)
uitgebeeld in de vorm van een ‘zwarte rechthoekige steen’ (Finegan, 1965, p. 480) of een ‘zwart, blok of
steen’ (Misra, 2011, alinea 3). En zo hebben we al een Ka’ba. Was de oorspronkelijke Ka’ba soms deze
rotsblok afgod Dushara die in Petra vereerd werd? Waarschijnlijk wel. Het logo van Dushara was de ‘ stier’
(Misra, 2011, alinea 4). De vrouw van Dushara was Al-Uzza of Al-lat (Misra, 2011, alinea onder Fig. 7). In
de tempel van de gevleugelde leeuwen in Petra, staat een beeld van Al-Uzza. Zo op het gezicht lijkt dit beeld
op het Gezicht op Mars. Dan is er in Petra een ‘slangenmonument’ (Gibson, D. z.j. foto: Snake Monument,
Petra).  Het  is  een rotsblok waarop een opgerolde slang ligt.  Deze voorstelling van Dushara lijkt  op het
‘Shiva-Linga’ monument van de Hindoestaanse afgod, Shiva (Misra, 2011, alinea’s onder figuur 4).  Een
afbeelding van dit ‘Shiva-Linga’ monument staat ook op dezelfde weblog (D.J. Gibson, geciteerd in Misra,
z.j. foto:  Black Stone, Shiva Linga,  fig. 5). In India is er ook het Dussehra festival dat tien dagen duurt
(Misra, 2011, derde alinea onder figuur 7). Deze tien dagen doen aan de tien koningen van Atlantis denken of
aan de Trojaanse Oorlog die ook tien jaar duurde. Dit artikel is ook op de website van Viewzone geplaatst.
Ene Kate Kelly gaf commentaar op het stuk en merkte op dat de naam Shiva misschien afkomstig was van de
‘Yeshivas’ scholen die de Joden in Babylon hadden opgezet (Kelly, z.j.). Ik noem ook nog de koningin van
Sheba die feitelijk uit Beersheva kwam (en niet uit Yemen, de Falklands of Tasmanië). Shiva was misschien
een imitatie van Sheba. De stap van een Koningin van Sheba naar een Godin Shiva is niet ver. Shiva wordt
weliswaar afgebeeld als een man, maar in de afgodenwereld hebben we sowieso met demonen en maskers te
maken. Ishtar was soms een man en soms een vrouw. En dus… was het hindoeïsme ook in Petra ontstaan?

Hiernamaals

Hoe weten we of de Bijbel gelijk heeft of de Koran?  

Hiervoor bestaan wat ijkpunten. Ik noem er drie. De Bijbel is anti-religieus. Alle andere religieuze boeken
preken een aanbidding van demonen en gaan van de mens uit om aan de verlangens van de demonen te
voldoen. De Tenach is geen religieus boek maar handelt over Gods verbond met Israël. Het genade-evangelie
van Paulus is anti-religieus en God-gericht. Een tweede verschil is dat de Bijbel preekt dat alle mensen gered
worden, inclusief de ongelovigen. Religieuze boeken preken altijd dat een zeer klein deel naar een hemels
hiernamaals gaat,  terwijl de massa in de eeuwige vlammen verloren gaat.  De reïncarnatieleer is ook een
variant hiervan omdat de ziel aan het rad van de wedergeboorte moet ontsnappen. Wat nooit lukt. Het derde
verschil tussen religie en de Bijbel is de kijk op het leven na de dood. De Bijbel preekt duidelijk een fysieke
opstanding vanuit de dood. Volgens Prediker weten de doden niets. Ze hebben geen bewustzijn. Religies
houden ons echter een leverworst voor met de gedachte dat er na de dood een hiernamaals is. Soms preken
religies ook een opstanding, wat de verwarring alleen maar groter maakt. Een religie kan niet tegelijk een
hiernamaals en een opstanding preken.  We zagen eerder dat  het  hiernamaals uit  de gnostiek kwam. De
Koran preekt ook een hiernamaals waarin het leven na de dood in een nieuwe vorm verder gaat (Ali, 1990, p.
199-200).  In  Soera 93:4  lezen  we  dit  ook.  Ik  zie  fundamenteel  geen  verschil  tussen  de  islam en  het
Egyptische Dodenboek waarin de dode in het hiernamaals ‘als een God’ vereerd werd (Van der Valk, 1930, p.
111). De Bijbel zegt dit soort dingen nergens en baseert zich louter op de opstanding van de doden. Het
islamitische hiernamaals  is  de  leugen van  de serpent  in  Genesis 3  in  een  notendop.  Maar  het  officiële
christendom preekt hetzelfde. Het geloof in een hiernamaals is volgens  Soera 5:70 zelfs een ‘essentieel’
onderdeel van de islam (Smith & Haddad, 2002, p. 106). Dit geloof betekent dat de ziel na dit leven van het
lichaam ‘gescheiden wordt’ en autonoom verder gaat om zich bij ‘de geesten van ‘verwanten en vrienden’ te
voegen (Smith & Haddad, 2002, p. 121). Deze valse gnostische leer kennen we inmiddels vanuit de Baäl-
religies. In dit geval worden ziel en geest ook nog eens met elkaar verward. Ook Maxime Rodinson schrijft
over de verknipte houding van de islam ten aanzien van de dood. De ‘verdoemden’ zullen naar het Gehenna
(‘djahannam’) gaan (Rodinson, 2008, p. 248). Het Bijbelse Gehenna wordt dus ook in de koran genoemd
(Soera 3.192; 9.63). Maar het Gehenna is het Hinnomdal aan de rand van Jeruzalem dat in de tijd van Jezus
een afvalstort was.  U kunt  er thans picknicken maar in de komende aion fungeert  het dal weer als een
crematorium voor de lijken van misdadigers. In elk geval heeft de locatie niets met een traditionele hel te
maken. Wel is het zo dat hier in de tijd van de Israëlitische koningen, kinderen aan Moloch geofferd werden.
Hoe verschrikkelijk dit ook was, het Hinnomdal was nog geen hel. Zowel de christenen als moslims zitten er
dus  ver  naast  met  hun invullingen van de  hel.  Beide religies  missen  het  aionische  principe  waarbij  de
ongelovigen pas aan het  begin van de vijfde aion uit  de dood opstaan om geoordeeld te worden.  Maar
Rodinson schrijft dat de doden in hun graven ‘al een ‘voorproef hadden gekregen’ van wat hen ‘te wachten
staat’ (Rodinson, 2008, p. 248). Dit is dezelfde misvatting als welke we in het christendom tegenkomen. De
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verdoemden gaan volgens de traditie na hun dood naar de “hel”. En als ze opstaan uit de dood worden ze
nogmaals tot de hel veroordeeld. Deze kromme redenering wordt elke week ergens in een kerk of moskee
verkondigd. Terug naar de islam: degenen die na het Oordeel niet verdoemd zijn, worden de ‘gelukzaligen’
genoemd (Rodinson,  2008,  p.  248).  Zij  komen in een surrealistisch oord terecht  dat  het  ‘firdaus’ ofwel
‘paradijs’ genoemd wordt  (Rodinson,  2008,  p.  249).  In  dit  oord mogen ze opeens alles  doen wat  eerst
verboden was. Er hangen nogal wat ‘verleidelijke vrouwen’ rond in dat paradijs (Rodinson, 2008, p. 249). De
hele beschrijving van het islamitische paradijs heeft een seksuele ondertoon. Wat op aarde verboden was, is
nu opeens de norm.

Gelukzaligen

Wat doen deze ‘gelukzaligen’ verder in de islamitische hemel? Wat is hun “dagbesteding”? Wat ze doen is
‘spottend’ en sarcastisch de verdoemden treiteren die in de Gehenna zitten (Rodinson, 2008, p. 248). Deze
gelukzaligen zijn opeens ‘sadistisch’ tegen de pechvogels (Rodinson, 2008, p. 248). Nu vraag ik me af wat er
nog te treiteren valt aan mensen die in een brandende oven zitten? Niet veel volgens mij. Ook vraag ik me af
waarom deze gelukzaligen überhaupt gered zijn, als ze zo sarcastisch zijn? Op aarde waren ze braaf maar
eenmaal in de hemel komt hun ware aard naar boven. Deze ‘gelukzaligen’ doen me eerder denken aan de
brave  broer  van  de  verloren  zoon  in  Lucas 15:28-30.  Deze  brave  zoon  was  helemaal  niet  braaf  maar
afgunstig.  Zijn  afgunst  kwam  pas  naar  buiten  toen  zijn  eigen  positie  bedreigd  werd.  De  onnozele,
achterbakse ‘gelukzaligen’ in het islamitische paradijs zijn ook afgunstige wezens. Hun frustraties komen pas
naar buiten als  ze hiervoor  de kans krijgen.  Namelijk  in de hemel waar  ze  schijnbaar  ongrijpbaar  zijn.
Misschien waren deze ‘gelukzaligen’ op aarde gewoon te bang om hun frustraties te uiten? De islamitische
gelukzaligen zijn net als de broer van de Verloren Zoon: lafbekken. De Bijbel preekt zoiets niet. De Bijbelse
uitverkorenen zullen de ongelovige massa juist redden. Alle mensen worden ooit gered – 1 Timotheüs 4:10.
Een overeenkomst tussen de Bijbel en de islam is dat er inderdaad een oordeel over de ongelovigen komt.
Maar het Bijbelse oordeel is juist bedoeld om de ongelovigen dichterbij Jezus te brengen. Na het oordeel
zullen ze alsnog gered worden. Of desnoods zal een kleine categorie de tweede dood ondergaan, gevolgd
door een tweede opstanding. De beschrijving van de islamitische hemel lijkt eerder op die van de gnostische
Sheol die we de hele tijd tegenkomen in ons onderzoek. Deze gnostische, Atlantische sheol bestond uit een
hiernamaals en een eeuwige hel. De gelukzaligen die sarcastisch op degenen neerkijken die in de brandende
oven zitten,  doen me ook denken aan de vergelijking van de rijke  man en Lazarus  in  Lucas 16.  Deze
vergelijking betreft beeldspraak want in het dodenrijk hebben de doden geen bewustzijn. Ook op dit punt
gaat de Koran in de fout.

Bomen

De beide bomen die in de Tuin van Eden stonden – de Levensboom en de Boom van Kennis – zijn ook
‘gespiegeld’ in  de  islam.  In  het  islamitische  paradijs  staat  de  ‘Lotus’ of  ‘Tubbaboom’ terwijl  in  de
islamitische hel de ‘Zaqqumboom’ staat (Soera 7:46-50 in Smith & Haddad, 2002, p. 9). Deze laatste boom
ruikt naar de zweetsokken van uw opoe en ziet eruit als een kruising tussen een krokodil en een cactus. Het is
bovendien niet duidelijk wat er met de islamitische hel bedoeld wordt? In Ezechiël 31:16, 18 komen we ook
bomen tegen in de Bijbelse Sheol. Maar hier is er sprake van beeldspraak. Op Atlantis was ook een bos
(Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 117).

Koran en alcohol

Volgens de Koran is alcohol strikt verboden. Die drie keer toen ik in Iran was, heb ik wel Bavaria Malt
gezien (jawel!), maar verder niet. En toch werden de vele bruincafé’s in Teheran druk bezocht. Dus het kan
wel: een kroeg runnen zonder alcohol en tabak. Misschien heeft de aversie tegen alcohol iets met de gouden
wijnbeker van Babylon te maken die in de Eindtijd de hele wereld dronken maakt (Jeremia 51:7). Ansjaar in
Soera 9:117 was immers een Babylonische afgod.

Welke Allah?

Moslims gaan er prat op dat de islam een monotheïstische religie is. Een religie is de islam sowieso. Maar is
deze ook monotheïstisch? Is elke willekeurige religie sowieso monotheïstisch? Ik noemde al de drie dochters
van Allah die een verkapte drie-eenheid vormden. Er zijn veel verschillende stromingen in de islam. Hebben
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die allemaal  met  Allah te  maken? We weten inmiddels dat  er  een demonenwereld boven onze hoofden
schuilgaat. Elke demon kan zich in principe Allah noemen. Wie garandeert me dat Allah, Allah is? Zowel
Mammon als Moloch als Isis als Milkom als Marduk kunnen zich voordoen als Allah. Hetzelfde geldt voor
de  god  van  het  christendom.  Religie  is  mijns  inziens  per  definitie  een  uiting  van  een  meergodendom.
Paulinische christenen weten echter tot welke God ze bidden. Hij openbaarde zich in Jezus. Als de drie
dochters van Allah overeenkomen met de drie dochters van Baäl (Gordon in Finegan, 1965, p. 483, noot 92)
dan waren ze alle drie uitingen van Astarte,  de godin van de Sidoniers (1 Koningen 11:5).  Allah is dus
niemand  minder  dan  Baäl  Zafon…  alias  Satan.  Waarschijnlijk  geldt  voor  Mohammed  en  Zarathustra
hetzelfde.  Als  we  Allah  met  Poseidon  vergelijken  dan  was  Mohammed  dezelfde  personage  als  Atlas.
Sommige moslims roepen zelf ook dat Allah, satan is. Bij een overval op een Joodse vrouw in Parijs, werd
hardop ‘Allahu Akhbar’ en ‘Shaitan’ (satan) geroepen (Cohen, 2017, alinea 3). Binnen de islam is mevrouw
Yasmin Mogahed trending. Zij is een psychologe, journaliste voor de Huffington Post en ze heeft verstand
van massa-communicatie. In een lezing noemt ze de islamitische variant van het  Exodus verhaal. Ook zij
zegt dat de Israëlieten de Rode Zee overstaken (Mogahed, 2017). Ze noemt de hel, het Gehenna dat in het
hiernamaals  bestaat  (Mogahed,  2017).  Kerk-christenen  beweren  hetzelfde.  Maar  het  Gehenna  was  een
taalkundige verbastering van het Hinnomdal bij Jeruzalem. In de vierde aion is dit dal een crematorium waar
de  lijken  van  misdadigers  worden  verbrand.  Mevrouw  Yasmin  Mogahed  maakte  in  haar  lezing  geen
onderscheid tussen de aionen en bedelingen. Tenslotte beweert mevrouw Mogahed in haar lezing dat de
islamitische Mozes zich op Allah focuste en niet op de diepte van de Rode Zee of op het leger van Farao
(Mogahed, 2017). We moeten oppassen om de islamitische variant van het Exodus epos met de Bijbelse
tegenhanger te vergelijken. Over welke Allah ging het in dit islamitische Exodus epos? We zagen dat in
Exodus 14 Baäl-Zafon een nieuwkomer was die net zo mysterieus op het toneel verscheen als de serpent in
Genesis 3 de Tuin van Eden binnen sloop. Het lijkt erop dat de Allah van Exodus niemand minder dan Baäl-
Zafon alias de Sfinx is. In dat geval werden de Israëlieten in de tijd van Exodus al eens uit de klauwen van
Allah bevrijd.

Atlantis

Wat had de begintijd van de islam met Atlantis te maken? Mogelijk veel. Allereerst is er gesjoemeld met de
qibla, de richting waarin gebeden moest worden. Petra was het oude Mekka, terwijl het nieuwe Mekka in
Saudi Arabië ligt. Is de ligging van Atlantis ook veranderd? Lag het eiland eerst ergens anders, zoals in het
oude Babylon of zelfs in Petra? En werd er later een eiland voor de kust van Gibraltar van gemaakt? Het zou
zomaar kunnen. Dan is er de islamitische ‘Zwarte Steen’ (Finegan, 1965, p. 506) die aan de drietand van
Poseidon deed denken. De islamitische legers die na de dood van Mohammed in 632 als een wervelwind
(Jesaja 17:13) Noord-Afrika en Zuid-Europa overspoelden (Stark, 2010, p. 12), deden aan de legers van
Atlantis denken. Plato had het Atlantis verhaal via Solon van een Griekse priester uit de stad Saïs verkregen.
Vooropgesteld dat deze gang van zaken überhaupt klopt dan resteert  de vraag hoe deze priester  aan het
verhaal kwam? Had hij het van de Hyksos uit Edom gekregen? Lag de oorsprong van het Atlantis Epos
inderdaad in Edom en met name Petra in plaats van in Egypte? De naam Atlantis klinkt wel erg als Adlantis
of Uzlantis (Elshout, 2018-g/h). Adlantis betekent dan net als Ed-Olam zoiets als “de duur van de eeuw”. Of
wat te denken van Atlantislam? Er was ook één verschil tussen de moslim legers en die van Atlantis: de
moslims  waren  geen  zeevaarders  (Butler  &  Jandora  in  Stark,  2010,  p.  57-58).  Atlantis  had  tenminste
scheepswerven en schepen. Of was de marine van Atlantis “bluf”? Een overeenkomst met de islam: er was
geen serieuze moslimcultuur. Islamitische kunst was niet per sé islamitisch als  zodanig maar werd door
mensen gemaakt die in een dominante moslimgemeenschap leefden (Bloom in Stark,  2010, p.  59).  Had
Atlantis dan wel een samenhangende cultuur? Of bestond het eiland uit vijf paar koningen die het eiland als
los zand bestuurden? En “deden ze maar wat”? Wat mij betreft wel.

Verder noemde Rodinson, Mohammed een kruising van ‘Jezus en Karel de Grote’ (Rodinson, 2008, p. 297).
We zouden Mohammed ook nog met Alexander de Grote kunnen vergelijken. Maar zeker niet met Jezus.
Rodinson doelt op het grote rijk dat Mohammed tot stand bracht. In die zin is er een overeenkomst tussen de
legers van Atlantis en die van de islam. Het islamitische leger was en is in alle opzichten het leger van
Atlantis. Ook Mohammed was een man ‘vol tegenstrijdigheden’. ‘Hij hield van genot en gaf zich over aan
ascese’ (Rodinson,  2008,  p.  317).  Hij  was  tegelijk  ‘wreed’ en  ‘meedogend’ (Rodinson,  2008,  p.  317).
Iedereen heeft tegenstrijdigheden maar bij Mohammed hadden ze een gnostisch aura. Bij tegenstrijdigheden
denken we aan… Atlantis. Allah was de Sfinx die naar de horizon verwijst. Allah is de zuidelijke dimensie
van Tzafon (Klaas Goverts, commentaar op Jeremia 1:13-15, bijlage C). In Soera 53:7 werd de horizon in
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het westen genoemd, net als in de spreuken 11, 18, 79, 117, 127, 137a van het Egyptische Dodenboek (Geru,
2003). Hier lag de gnostische onderwereld van Atlantis. Hoe vaak horen we niet als iemand overleden is dat
“het  leven verder  gaat”.  Voor  de achterblijvers  is  dit  een harde en oneerlijke  waarheid.  Een gnostische
onderwereld is zoiets, al wordt de procedure omgedraaid. Degene die overleden is gaat in een onzichtbare en
ongrijpbare onderwereld zonder de achterblijvers verder. Of ze wachten tot de achterblijvers hen nakomen.
In dat geval is het hiernamaals een soort wachtkamer waarin nooit iets verandert omdat iedereen die erin zit
op elkaar  wacht.  Waarom zouden de zielen van overleden mensen in een hiernamaals een nieuw leven
opbouwen als ze op de achterblijvers wachten? De dood in de Tenach heeft toch iets dat eerlijk is. De doden
worden in de sheol als het ware “geplasticifeerd”. Ze worden op de plaats gehouden alsof het einde van de
aion er voor hen al opzit. De herinneringen aan de laatste momenten blijven vereeuwigd alsof de sheol een
spirituele foto is. In de afwachting van hun opstanding blijft hun laatste moment in de sheol vereeuwigd. De
opstanding van iedereen corrigeert de laatste momenten weer. De mensen zien elkaar weer, kunnen bijkletsen
en ondergaan het oordeel. Tenslotte zagen we dat Allah de sfinx, alias Baal Tzafon is terwijl Ansjaar zowel
Marduk als Poseidon voorstelde. Feitelijk waren Ansjaar en Allah dezelfde personages. In Soera 53:7 lezen
we over de horizon. Deze horizon was de overgang naar de onderwereld van Atlantis. Osiris was de leider
van deze onderwereld aan de horizon. Ansjaar, Osiris en Poseidon waren dezelfde afgoden. In de Bijbel
betekent het woord “acharith” – hiernamaals – het leven in de toekomstige aionen (Spreuken 23:18).
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Meso-Amerika

In Oost-Mexico zijn bizarre beelden gevonden van mensenhoofden. Wat de beelden bizar maakt is dat ze een
paar  maten te  groot  zijn  en  er  negroïde uitzien.  Ze zijn  bekend geworden als  de Olmeken beelden.  In
Santiago Tuxtla staat een kolossaal beeld van een ‘Afrikaans hoofd’ dat een helm draagt (Hancock, 1995, p.
120).  Dan  is  er  Tres  Zapotes  waar  de  Amerikaanse  archeologist  Matthew  Stirling  opgravingen  deed
(Hancock, 1995, p. 121). Ook hier vond Stirling een groot beeld van een Afrikaans uitziende man die een
‘helm’ droeg (Hancock,  1995,  p.  122).  Stirling  vond er  ook kinderspeelgoed zoals  ‘honden’ op  wielen
(Stirling in Hancock, 1995, p. 122). Wielen doken in de Bijbel pas op in de tijd van Jozef. De Olmeken
cultuur kan dus niet ouder zijn. Let ook op de letters “tla” in Tuxtla. Graham Hancock vergelijkt de beelden
met het gezicht van de Sfinx in Egypte (Faiia, geciteerd in Hancock, 1995, p. 128, foto’s). Deze sfinx is
natuurlijk een oude bekende van ons, namelijk Baäl Zafon die in Exodus 14:2 genoemd werd. Wat mij betreft
tonen de beelden eerder Nefilim dan Afrikanen. Ene John D. Keyser kwam tot een vergelijkbare conclusie
(Keyser, z.j., par. Olmec Origins). Hoewel we tot dezelfde conclusie komen, baseert meneer Keyser zich op
gegevens van Herman L. Hoeh (Keyser, z.j., par. Olmec Origins). Met als resultaat dat er wezens opduiken
die ik niet in de Bijbel kan traceren zoals een reus die Gerion heette en wiens zonen in Spanje heersten
(Hoeh in Keyser,  z.j.,  par.  Olmec Origins).  Deze Geryon werd in de  Theogonie van Hesiodus genoemd
(Mair, 1908, Theogonie, 270-296). In deze passage werden ook de Gorgonen (Graiai) genoemd die met de
Gergesenen in Mattheüs 8:28,  Markus 5:1-10 en Lucas 8:26-28 resoneerden. Het Land van de Gergesenen
was een andere aanduiding voor het gebied dat tegenover Galilea lag. Hier lagen tien steden die Decapolis
genoemd werden en met de tien koningen van Atlantis resoneerden. Nog wat, in de passage van Theogonie
270-296 (Mair, 1908) staat dat de Graiai ‘grijs geboren’ waren. In onze tijd denken we aan ufo’s en de “Gray
Aliens”. Hierop komen we terug. Waren de Graiai de Gray Aliens die de mogelijkheid hadden om mensen
demonisch te beïnvloeden? Zijn ze een soort van remote control wezens die op afstand het aardse gebeuren
sturen? Dit  zou heel  wat  verklaren.  In  Lucas 8:30 werden ze legioen genoemd. Jezus stuurde ze uit  de
bezeten man waarna ze zich via een kudde varkens in het Meer van Galilea stortten. Ook leuk als je daar
toevallig zwemt. Dit Meer van Galilea had bovendien dezelfde vorm als Atlantis op de Athanasius Kircher
kaart (Elshout, [knakker], 2019-i). De Bijbel zwijgt echter over een reus die Gerion heette maar de naam
klinkt  een  beetje  als  legioen.  Wel  noemde  de  Bijbel  in  Lucas 8:25-30  de  Gergesenen  en  demonen.
Desalniettemin heeft meneer Keyser wel een punt als hij beweert dat de Olmeken waarschijnlijk Nefilim
waren. Het kan niet anders of ze voeren met Filistijnse (en Kanaänitische?) schepen naar Amerika. Op een
fresco in de tempel van Bonapak in Chiapas, Mexico zijn Mayakrijgers te zien die als twee druppels op de
Prins van de Lelies op het fresco in Knossos leken. Waren de Maya's Filistijnen? Het lijkt er wel op. Ook de
Mayakalender  lijkt  veel  op  de  Phaistos  schijf.  Wat  deden  al  deze  volksstammen  uit  de  Egeïsche  Zee
überhaupt  in Amerika? Uiteraard was zo’n verre uitvalsbasis wellicht  vanuit  militair  opzicht  interessant.
Maar mogelijk viel er in Amerika ook “goud” te halen? Veel goud, zelfs.

Baardmans

Dan komen we bij de Azteekse afgod Quetzalcoatl terecht. Let op de drie letters “atl” aan het eind van de
naam. We kunnen er moeiteloos Quetzalcoatlas van maken. Hij was een man met een ‘lange baard’ (De
Torquemada in Hancock, 1995, p. 102). Hem kwamen we tegen in de gedaante van Serapis, Mohammed en
de kerk-Jezus. Her en der in Midden-Amerika had hij verschillende namen als ‘Kukulkan’, ‘Viracocha’ en
‘Gucumatz’. Al deze namen betekende ‘Bepluimde (of Geveerde) Serpent’ (Davis in Hancock, 1995, p. 103).
Volgens Lewis Spence noemden de Maya’s hem ‘de Oude Slang die bedekt is met groene veren en die in de
oceaan ligt’ (Spence, 2002, p. 59). Dit klinkt als Atlantis maar ook als Leviathan (Job 41:1). Dan weer werd
Quetzalcoatl de ‘Geveerde Serpent’ genoemd (Spence, 2002, p. 61). We denken nogmaals aan de Prins van
de Lelies van het fresco op Kreta. Hij had ook een verentooi, net als de indianen. Weer een andere naam van
hem was ‘Votan’ (Fair Gods and Stone Faces & Hamlyn in Hancock, 1995, p. 103; Woodrow, 1981, p. 50).
Votan klinkt als Wodan, Odin en Voodoo. En de vele namen van Quetzalcoatl doen aan de vele namen van
Babel en Atlantis denken. Ander detail is dat Quetzalcoatl volgens de Maya’s en Mexicanen een tuniek droeg
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met ‘zwarte en witte kruizen’ (Rea, 1975, p. 51). Dit patroon doet ons aan de Zuilen van Hercules denken
maar ook aan de moslims in zwartwitte ‘tunieken’ die Mohammed zag (Séguy, 1977, p. 82). Ik noemde
Matthew Stirling al. Hij vond in de jaren 40 in La Venta een ‘Stèle van de Bebaarde Man’ (Hancock, 1995, p.
132). We hebben dus een bebaarde Kaukasische KerkJezus tegenover een Afrikaanse reus die het mysterie
van de Olmeken in Mexico bepaalden. Hoe kwam deze kerk-Jezus in La Venta terecht? Ik vermoed dat er
sjamanen of heksen waren die deze bebaarde man in visioenen zagen.  Mogelijk werden deze visioenen
opgewekt met drugs zoals ayahuasca? En deze visioenen leken bijna altijd over de Eindtijd te gaan. De
bebaarde man was dus geen personage uit een grijs verleden, maar hij bestond juist in de toekomst. Hij
heette Quetzalcoatl en zijn oorsprong lag vast en zeker in Babel. Het was immers Marduk die Tiamat in twee
stukken hakte (New Larousse Encyclopaedia of Mythology in Hancock, 1995, p. 144). Quetzalcoatl deed in
de gedaante van een ‘scheppingsgod’ hetzelfde bij Cipactli die het ‘Grote Aard Monster’ Tiamat voorstelde
(Glendinnen in Hancock, 1995, p. 144). Quetzalcoatl is wel een buitenissige naam. De enige naam in de
Levant  die  er  op leek was die  van de Qedaritische afgod Orotalt  (Herodotus  in Gibson,  2011,  p.  195).
Quetzalcoatl had dus twee gedaanten: hij was een scheppingsgod en daarnaast een Kaukasische man met een
baard. We herkennen hier de Zuilen van Hercules in. Het schema waarin het demonische en menselijke
elkaar kruisen zien we ook terug in Genesis 6:2,4. De Nefilim waren zulke wezens. Een Geveerde Serpent
doet ons ook denken aan de Heer van de Luchten in Efeziërs 2:2. De letters “T-l” keren terug in de namen
van de Tolteken en Thule. Boek 3 van Herodotus, Geschiedenis heet ‘Thaleia’ (Herodotus, Macaulay, vert.,
1890, De Geschiedenis van Herodotus, Boek 3, Thaleia).

Quetzalcoatl en Atlas

Het kan niet missen of Quetzalcoatl moet ooit ergens aan een koffietafel Atlas ontmoet hebben. Of misschien
zaten  ze  in  hetzelfde  voetbalteam?  Of  de  één  had  een  tante  die  een  achterkleintante  was  van  de
achterkleintante van de ander. In een gravure die in Chitzen Itza (Mexico) gevonden was, was Quetzalcoatl
te zien terwijl hij het hemelgewelf op zijn schouders droeg (Spence, 2002, p. 60, afbeelding, p. 83). De vader
van Quetzalcoatl  was Gucumatz die op Poseidon leek (Spence,  2002,  p.  83).  Net  als  Atlas was Q. een
tweeling (Spence, 2002, p. 83). Zijn tweelingbroer of metgezel was Xolotl met wie hij net als Odysseus in de
‘onderwereld’ afdaalde (The Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya in Hancock, 1995, p. 253).
Waarschijnlijk was de  Nachtreis van Mohammed in  Soera 17:1 ook zoiets. Het symbool van Quetzalcoatl
was de planeet Venus (Quetzalcóatl, z.j.). Venus is zowel een ‘Morgenster’ als een ‘Avondster’ (Saggs, 1966,
p. 334). (Venus is weliswaar een planeet). Quetzalcoatl alias Lucifer was dus een imitatie van de Morgenster
die  in  feite  Jezus  in  Openbaring 22:16 is.  Een andere  afgod heette  Tlaloc die  de ‘god van water’ was
(Spence, 2002, p. 81). Hij was identiek aan Poseidon. Bij Tla en water denken we aan de Nachtmist in
Spreuken 3:20;  19:12 en  2 Samuël 1:21 (Van der  Valk,  1930,  p.  70-71).  Nog een detail:  een Atlant  of
Telamon is een ‘zuil in de vorm van een mannenfiguur’ die ‘een gebouw draagt’ (Atlant, z.j.). We denken
natuurlijk  ook aan de Zuilen van Hercules in  het  Atlantis  verhaal.  Op een bepaalde manier droegen ze
Atlantis. In Ilias 14 kwam ook een Telamon voor die de zoveelste Titaan was (Butler, 1898, vers 460-465).
De  letterconstructie  “Tla”  kennen  we  ook  van  het  woord  “Talmoed”.  Dat  “tla”  in  Atlas,  Atlantis,
Quetzalcoatl, Orotalt (Griekse afgod, McDonald in Gibson, 2011, p. 195), Nahuatl en Talmoed voorkomt
geeft te denken.

Tollan en Troje

Tollan heette vroeger ook wel Tula en was de hoofdstad van de Tolteken. De stad zou zich nabij de stad Tula
in de huidige Mexicaanse deelstaat ‘Hidalgo’ bevinden (Tula, z.j.). We zien dat de letters Tla steeds weer in
bijna ieder woord opduiken. Opnieuw doe ik de suggestie dat de Tolteken dezelfde wezens als de Griekse
Titanen waren. En was Tollan dus wel een echte stad? Want opnieuw duikt het getal “zes” op. Het duurde
namelijk zes jaar om de tempels en paleizen te bouwen (Spence, 2002, p. 50). Denk ook aan het paleis van
Baäl op de berg Zafon. Volgens Lewis Spence leek ‘de geschiedenis van Tollan’ op die van Atlantis (Spence,
2002,  p.  50).  Ik  noem natuurlijk  ook Troje.  Het  is  nogmaals  de  vraag  hoe  deze  identieke  verhalen  en
symbolen  in  Mexico  terechtkwamen?  Mogelijk  via  visioenen  waarbij  de  mysterieuze  afzender  steeds
dezelfde thema’s  door “channelde” aan sjamanen of  heksen.  Dit  gebeurde door de tijd  heen en op alle
mogelijke geografische locaties. Als we met Baäl aanbiddingen te maken hebben, dan weten we ook wie de
mysterieuze  afzender  was  die  deze  visioenen door  de  eeuwen  en  millennia  heen  doorgaf  aan  onnozele
sjamanen. De mensoffers die in Mexico gebracht werden, deden aan de offers denken die de Kanaänieten en
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Israëlieten aan Baäl-Moloch brachten. Er is in elk geval geen eiland Atlantis voor nodig om de culturen in
Mexico en elders in Amerika te verklaren.

Hekserij

In  de  Levant  was  de  verenpluim  van  Quetzalcoatl  een  algemeen  bekend  symbool.  Volgens  Herodotus
(VII.92) droegen de Lykiërs ook een verentooi (Herodotus in Covey, 1987, p. 142). Op een reliëf van koning
Sanherib in Ninivé waren Ioniërs en Kariërs afgebeeld die hoofdtooien met verenpluimen droegen (Covey,
1987, p. 142). Op de beroemde Phaistos Schijf is een geveerde krijger afgebeeld (Covey, 1987, p. 142). Op
een reliëf in de Egyptische stad Thebe zijn ook getooide krijgers afgebeeld die op indianen lijken (Rea, 1975,
p. 39). Dit reliëf heeft vast en zeker met de tijd van Jozef of Mozes te maken. Ergens in dit tijdvak waren er
indiaans uitziende krijgers in Egypte. Waarschijnlijk waren zij de Filistijnen? Dit betekent dat verentooien in
het oude Egypte en daarbuiten al een bekend fenomeen waren (Covey, 1987, p. 142). Opnieuw moeten we
vaststellen dat  de  oude culturen in  de beide Amerika’s  iets  met  de Oude Wereld te  maken hadden.  De
Egyptische tempel te Medinet Haboe toont op een muur ook krijgers met gepluimde hoofdtooien. Volgens
sommigen waren ze krijgers van Atlantis (Rea, 1975, p. 11-12). Ik ziet niet in waarom? Volgens mij waren de
krijgers juist niet van Atlantis. De afbeelding bewijst simpelweg één ding: namelijk dat de krijgers in de
Levant en Egypte in de oudheid er hetzelfde uitzagen als de ons bekende indianen in Amerika. En dus komen
we opnieuw bij dezelfde conclusie terecht: de indianen stammen af van de volken uit Europa en het Midden-
Oosten. En dus was de Straat van Gibraltar niet geblokkeerd. De verenpluim van Quetzalcoatl werd door
professor Barry Fell met een vliegende vogel in verband gebracht (Fell in Covey, 1987, p. 142). Niet voor
niets werd deze verentooi, samen met een vogel, in tablet 7 van het Gilgamesj Epos genoemd (The
Epic of Gilgamish, Thompson, vert. 1928). Vogels in de vlucht doen ons weer aan heksen denken die op
bezemstelen rondvliegen. Maar ook aan de geest die over de waters zweeft in  Genesis 1:2 (Van der Valk,
1930, p. 46). Ook doet deze vogel in de vlucht ons aan Deuteronomium 32:11 denken: een adelaar die over
zijn nest waakt en de vleugels spreidt en zijn kuikens de lucht in draagt (Van der Valk, 1930, p. 46). Bij deze
arend, wordt soms ook gedacht aan de ‘voorstelling van het wereldei’ bij de Feniciërs (Kanaänieten) (Van der
Valk, 1930, p. 46). De vogel in vlucht komen we ook tegen in Psalm 11:1; 124:7 en Ezechiël 13:20 (Van der
Valk, 1930, p. 48). De wind die de vogel voortstuwt lijkt op de ‘levensadem’ in Genesis 6:17; 7:15, 22 (Van
der  Valk,  1930,  p.  47).  In  het  Egyptische  Dodenboek vloog  de  ‘ziel’ van  de  overleden  mens  als  een
fladderende vogel naar het hiernamaals (Van der Valk, 1930, p. 48). Dit klinkt als de uitleg van Antikleia
(moeder Odysseus) die verklaarde dat de ‘ziel’ ‘als een droom’ van het lichaam ‘wegvliegt’ (Louden, 2011,
p.  204).  Volgens Otto Rank was een veer  het  ultieme symbool  van lichtgewicht  en ‘onafhankelijkheid’
(Rank, 1989, 265). Deze beide kenmerken staan in schril contrast met de last die Atlas op zijn schouders
droeg. Lichtgewicht versus de zware last zijn dus een dualistisch principe dat we in de Zuilen van Hercules
terug zien. Hekserij was in Ninivé begonnen (Nahum 3:4 in Morris, 2000, p. 120) en maakte in Mexico
mogelijk een doorstart. Deze veren doen me ook denken aan de pauwenstaart van Buraq, het gevleugelde
paard van Mohammed waarop hij de  Nachtreis naar Jeruzalem maakte (Soera 17:1). Heksen werden ook
geassocieerd met de ‘dondersteen’ (Spence, 2002, p. 125). Bij donderstenen denken we aan de Zwarte Steen
in Mekka, de hamer van Zeus, de bliksem in  Lucas 10:18 en indirect aan de drietand van Poseidon. En
natuurlijk  aan de aardbeving die Atlantis  velde.  Lichtgewicht  werd ook uitgedrukt  in de slogan “Mene,
Mene, Tekel, Upharsin” (Daniël 5:25, Mitchell & Harness, 2008, NHEB vert.). Quetzalcoatl was de mix van
een vogel en een visgod. Zowel vogel en vis worden in  Genesis 1:26 en de Egyptische mythe genoemd.
Atlantis was een gedeeld rijk dat door de Zuilen van Hercules en de tweelingkoningen benadrukt werd.
Bijbels gezien is Bathar het woord voor zo’n deling. In Genesis 15:10 deelde Abram alles behalve de vogels.
Abram doorkliefde al het offervlees van de ram, geit en vaars zoals Atlantis de zee doorkliefde toen het
eiland in zee zonk.

Kruis

Ralph Woodrow noemt de stad Palenque in Mexico die door Votan (Odin, Boeddha) gebouwd was. Hier staat
een tempel die de ‘Tempel van het Kruis’ heet (The Catholic Encyclopedia, Vol. 10, in Woodrow, 1981, p.
50). Het kruis was dus al in Mexico aanwezig voordat de Spanjaarden er kwamen. Ook in de Mexicaanse
tempels van Anahuac waren al kruizen te zien (Prescott in Woodrow, 1981, p. 50). We kunnen dit alleen
verklaren als we inzien dat de Kanaänieten, Filistijnen en Egyptenaren in een grijs verleden naar Mexico
gevaren waren. Het kruis was bij hen al bekend. Het christelijke kruis was een imitatie van het Egyptische
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Tau-kruis (Vine in Woodrow, 1981, p. 49). Maar het kruis was ook al bekend in Kanaän, Chaldea (Babylon)
EN Mexico (Seymour in Woodrow, 1981, p. 49).

Guanchen

Waar kwamen de Guanchen van Tenerife vandaan? Er zit zeker een Semitische invloed in hun alfabet. In hun
taal betekende ‘Arba’, ‘vier’ (Bajocco, 2010). In het Hebreeuws betekent Arba ook “vier”. Arba klinkt ook
als  Hebreeërs.  Ik  denk dat  de  Canarische  Eilanden in  etappes  gekoloniseerd  werden met  als  laatste  de
Guanchen. Ene Mauritanische koning Juba II zond een delegatie naar Lanzarote waar hij niemand aantrof.
Waarschijnlijk  kwamen  de  kolonisten  pas  na  Christus  op  de  Canarische  Eilanden  aan.  Ze  hadden  een
zonnegodin  die  Chaxiraxi  heette.  Uiteraard  was  ze  een  kloon  van  de  Kanaänitische  godin  Astarte (1
Koningen 11:5). Contacten tussen de eilanden onderling waren er niet of nauwelijks omdat de Guanchen
geen zeevaarders waren. Wat het mysterie alleen maar groter maakt. Ene Fernando Guanarteme kwam van
Gran Canaria en sloot zich bij de Spanjaarden aan. Hij bezocht Spanje en vocht mee op Tenerife waar hij het
leven liet. Iberische tekens waren op Lanzarote, Fuerteventura en zelfs Hierro gevonden (Arnaiz-Villena et
all, 2015, p. 83). Mogelijk waren deze Iberische tekens gerelateerd aan tonijn visserij en op getekend door
vissers uit Cadiz die inderdaad zover als de Canarische Eilanden kwamen (Arnaiz-Villena et all, 2015, p. 84).
Er zijn twee typen inheemsen op de Canarische Eilanden gevonden, afkomstig van de Atlantische kusten
vanaf Portugal zover als Engeland en Ierland. En een ander type uit Noord-Afrika (Arnaiz-Villena et all,
2015, p. 85). Plutarchus die in  de eerste eeuw na Christus leefde, schreef in zijn boek Parallelle Levens dat
de Romeinse commandant Sertorius (eerste eeuw voor Christus) gezegd had dat Spaanse vissers uit Cadiz
naar ‘eilanden’ bij de Afrikaanse kust trokken omdat er veel tonijn in zee was (Plutarchus in Arnaiz-Villena
et all, 2015, p. 69). Mogelijk waren enkele vissers er blijven “hangen”. Een expeditie uit Genua in 1341 trof
inderdaad twee rassen aan (Arnaiz-Villena et all, 2015, p. 68).

Miniatuurvliegtuigjes en Vimana's

In Zuid-Amerika waren miniatuurvliegtuigjes gevonden (Janku, 1996). Het is me niet duidelijk waar deze
dingen gevonden waren, anders dan “ergens” in Zuid-Amerika. Ze zien er obscuur uit. Mijn suggestie is dat
ze uit visioenen afkomstig waren. Dit wordt versterkt door het feit dat een dergelijk vliegtuig ook op de
asteroïde  Vesta  (jawel!)  gesignaleerd  was  (NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA,  2011,  fotoframe
PIA14705). Dan zijn er de Indiase tekeningen van de Vimana's die ook op de miniatuurvliegtuigjes leken. Ze
hebben een  Leonardo  Da  Vinci  achtig  aura  over  zich  en  lijken  op  vliegende  ziggoerats  (Crystal,  z.j.).
Vimanas zijn waarschijnlijk ufo’s. Een youtube hierover is helaas offline gehaald. Mogelijk werden deze
Vimana’s in de oudheid door sjamanen in visioenen gezien. Waarna ze boeddhistische tempels bouwden.

Geweld

In progressieve kringen wordt nog wel eens gezegd dat de Europeanen bloeddorstige kolonisten waren die de
kwetsbare  indianen  uitroeiden.  Hier  zit  zeker  een  kern  van  waarheid  in.  Het  hele  verhaal  is  echter
ingewikkelder. De Azteken, Inca’s en Comanche Indianen hadden even barbaarse oorlogstactieken als de
Spanjaarden.  Ze  gingen  beestachtig  tekeer  tegen  zowel  de  Europese  kolonisten  als  tegen  andere
indianenstammen die op hun beurt ook geen lieverdjes waren. Bovendien waren de indianen zelf nazaten van
kolonisten. Het wilde westen waarin de Spaanse kolonisten terechtkwamen was een populaire aanduiding
voor een chaotisch en anarchistisch Babylonisch decor. Misschien een Bijbelse overeenkomst: zoals Mozes
veertig jaar moest wachten voordat hij Kanaän binnen kon trekken, zo werd de westwaartse trek van de
kolonisten ‘40-jaar’ opgehouden door de Comanches (Gwynne,  2011, alinea 6).  Ondanks alle mitsen en
maren heeft het christendom mijns inziens een relatieve orde in de Amerikaanse samenlevingen gebracht.
(Leesvoer: Graham Hancock: de War God trilogie). De geschiedkundige T.R. Fehrenbach schreef zijn boek:
Comanches: The History of a People (Vintage Publ. 2007). In 2011 schreef S.C. Gwynne zijn boek over de
Comanches met als titel: Empire of the Summer Moon (Uitg. Simon & Schuster).
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De vroege kolonisatie van Amerika

Dat de flora en fauna in de oude en nieuwe wereld in grote lijnen gelijk zijn, geeft te denken. Want hoe
kwamen krokodillen en alligators in Florida terecht? Via de Beringstraat? Nee toch? Als de rest van de dieren
wel via de Beringstraat naar Amerika kwam, dan moet dit een complete volksverhuizing van dieren zijn
geweest. Misschien was het een idee om er stoplichten te plaatsen. En hoe wisten al die soorten bovendien
dat ze via de Beringstraat naar het beloofde land konden? En hoe wisten ze dat er überhaupt land aan de
andere kant van de wereld was? En dat er ook nog iets zinnigs te halen viel in dat beloofde land? Hierbij is
het  maar  de vraag of  de Beringstraat  in  een ver  verleden echt  wel  begaanbaar was? Een onbegaanbare
Beringstraat zou veel beter in Plato's Atlantis verhaal passen dan de onbegaanbare Straat van Gibraltar. Ook
is het maar de vraag of er in dat deel van Siberië in de oudheid al dieren waren? Als het leven op de berg
Ararat en later vanuit Babel begonnen was, dan was Amerika in het verleden dus een kale vlakte. Hooguit
waren er hier en daar wat graspollen en een verdwaalde struik. Deze magere vegetatie was geen reden voor
de dieren om de gevaarlijke oversteek via de Beringstraat  te wagen.  Het  kip en ei dilemma speelde de
dierenwereld parten. Er moesten in Amerika eerst voldoende vegetatie en een lagere dierenwereld aanwezig
zijn voordat  er  iets  zinnigs te halen viel.  Bovendien moesten de dieren vanuit  Alaska alsnog duizenden
kilometers  reizen  voordat  de  omstandigheden  beter  werden.  Thans  vinden  we  in  Amerika  een  stabiel
ecosysteem. Dit was op de één of andere manier planmatig in gang gezet.

Nijlkrokodillen

Op 26 mei 2016 kopte Newsweek dat er een Nijl krokodil in Florida gesignaleerd was (Kutner, 2016). Hier
hebben we het mysterie van Amerika in een notendop. Want hoe kwam het beest daar? Meneer de krokodil
was niet vanuit Afrika naar Florida gezwommen en ook niet via Turkmenistan, Siberië en de Beringstraat,
via Alaska, Canada en Amerika naar Florida gewandeld. Onderweg moest de Nijlkrokodil 354 keer de weg
vragen want eerst kwam hij in New Foundland terecht. En dus waren de alligators en krokodillen en andere
dieren  naar  Amerika  gebracht.  Dit  gebeurde  in  een  grijs  verleden  en  waarschijnlijk  in  fasen.  Waarom
gebeurde dit? Misschien door grappenmakers, handelaren of voor de plezierjacht? Of… onze voorouders
hadden enige kennis van ecosystemen. Ze snapten dat als je wolven en beren in Amerika losliet, er ook
bizons  en  elanden  moesten  leven.  Die  werden  er  dus  naartoe  gebracht,  evenals  de  vele  planten-,  en
boomsoorten.

Amazonewoud

Er wordt nogal hoog opgegeven van het Amazonewoud. Dit Amazonebos is een tegenstrijdig geheel. De
helft van alle bomen bestaat uit ‘227 soorten’ van de in totaal ‘16.000 boomsoorten’ (Stokstad, 2013). Terwijl
‘11.000’ van de 16.000 boomsoorten ‘erg schaars’ voorkomen in de Amazone (Stokstad, 2013). Er zijn dus
minder dan 5000 boomsoorten die in het Amazonewoud de toon bepalen. Hoe kwamen ze hier? Het kan niet
anders of ze waren er ooit  door mensen aangeplant! Dit gebeurde dan tenminste na het incident met de
Migdol van Babel. Helemaal zeker ben ik niet van deze theorie. In  Genesis 8:11 was er in de buurt van
Ararat al een Olijfboom. De duif had hiervan een tak meegenomen. Knappe duif, trouwens. Waar kwam deze
zeer  snel  groeiende  olijfboom zomaar  vandaan? Blijkbaar  waren de condities  na de  Zondvloed nog zo
optimaal dat de bomen er zeer snel groeiden. We zullen zoiets in de vierde en vooral vijfde aion weer zien.
Het kan zijn dat God ook een hele zooi bomen in andere werelddelen liet opkomen. We zullen de details
nooit  zeker weten. In de Bijbel was vooral het woud van Libanon bekend, dat ook al  om de haverklap
omgehakt werd (1 Koningen 5:6). Er groeiden enorme ceders en er werd Almughout gekweekt.

De indianen

Dat flora en fauna door mensen naar Amerika gebracht werd is nog voorstelbaar. Maar hoe zat het dan met
die  mensen  zelf?  Brachten  ze  alleen  maar  planten  en  dieren  naar  Amerika  waarna  ze  braaf  naar  huis
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terugkeerden? Of bleven ze ook in Amerika “hangen” en waren ze de eerste bewoners die we thans foutief
indianen noemen? Want ook de voorouders van de indianen kwamen op de één of andere manier uit Babel.
We hadden hier al een balletje over op gegooid. Toen ene meneer Bering in Alaska aankwam, waren de
‘westelijke eilanden van de Aleoeten’ nog onbewoond (Hall in Rea, 1975, p. 7). Ook anderen meenden dat de
Aleoeten ‘vanuit Amerika’ en niet vanuit Siberië bevolkt waren (Brinton in Rea, 1975, p. 7). Latere migraties
van de eskimo’s in het gebied gingen van oost naar west in plaats van omgekeerd. Dit proces is nog steeds
gaande (Rea, 1975, p. 7). Voordat de Eskimo’s in Alaska waren, was de Beringstraat ‘door een Gletsjer’
‘bedekt’, wat migratie vanuit Siberië onmogelijk maakte. Toen de ‘gletsjers’ weg waren, waren er al indianen
in de ‘Mississippi Vallei’ (Rea, 1975, p. 7). De migraties naar Amerika kwamen dus vanuit Europa en het
Midden-Oosten.

Griekse namen van indianenstammen

Hier komt bij dat de namen van nogal wat indianenstammen Grieks in de oren klinken. De Sioux zouden van
het eiland Xios komen (Rea, 1975, p. 19). De Androa uit Oregon zouden van het eiland Andros komen (Rea,
1975,  p.  19).  De  Patoes  uit  Colombia zouden van Patmos komen waar  Johannes het  boek  Openbaring
schreef (Rea, 1975, p. 19). Patmos is echter een klein eiland, dus de vraag is of deze theorie steekhoudend is?
Het Azteekse eiland Tenochtitlan zou de naam te danken hebben aan het Griekse eiland Tenos (Rea, 1975, p.
19). Ik lees er ook de naam van Enoch in. De naam Tenochtitlan betekent ‘Eiland in het midden van het
waters’ (Rea, 1975, p. 14). Dan zitten we weer bij Atlantis. Dr. Rea zoekt de voorouders van de indianen in
de stam van Jafet (Rea, 1975, p. 17). Ik heb hier een tegenstrijdig antwoord op. Allereerst denk ik dat de
indianen van alle drie stamvaders, Sem, Cham en Jafet afstammen. Maar de nadruk ligt wat mij betreft op de
lijn van Cham en niet Jafet. Cham was de stamvader van Kusj, Mizraïm en Kanaän (Genesis 10:6). Mizraïm
was de stamvader van zowel de Egyptenaren als de Filistijnen. Daarnaast deden Kanaän en Kusj mee. Zoals
gezegd waren er veel kruisbestuivingen en namen de Filistijnen vast en zeker ook mensen uit andere volken
mee naar Amerika. Waar het nu om gaat is dat Plato’s claim dat de Straat van Gibraltar onbevaarbaar was,
niet  klopt.  Waarschijnlijk  hadden de  Feniciërs  een  kletsverhaal  verzonnen over  draken en monsters  die
voorbij Gibraltar in de zee leefden. Ze deden dit om de aandacht van het bestaan van Amerika af te leiden. Er
viel namelijk goud te halen.

Keltische namen

In New Hampshire is een berg die ‘Cowissewaschook’ heet. De vertaling hiervan luidt ‘trotse piek’ (Fell,
1977, p. 250). Dit Indiaanse woord is afgeleid van het Gallische woord ‘Cuiseachstuc’ dat hetzelfde betekent
(Fell,  1977,  p.  250).  In  de Indiaanse taal  betekent  ‘Pontanipo Pond’,  ‘koud water’ terwijl  het  Gallische
‘Puntainne-Pol’ ongeveer hetzelfde betekent (Fell, 1977, p. 251). Dan zijn er grote overeenkomsten tussen de
hiëroglyfen van de Micmac indianen en de oude Egyptische hiëroglyfen (Maillard in Fell, 1977, p. 255, 256,
258). Niet alleen lijken de tekens op elkaar, ook hebben ze vaak dezelfde betekenis (Maillard in Fell, 1977,
p. 255, 256, 258).

Romeinen

We noemden al de Romeinse inscripties in het Amerikaanse Mystery Hill (Fell, 1977, p. 200, tekst en foto’s).
In de stad Copan in Honduras is een ‘Romeins Colosseum’ te zien (Diego Garcia de Palacio in Rea, 1975, p.
57). Er zijn pilaren die vrouwen met een Romeinse haardracht uitbeelden. Ook was er een beeld van ‘een
bisschop’ in een Sinterklaas kostuum (Diego Garcia de Palacio in Rea, 1975, p. 57). De kans is groot dat dit
beeld dus uit de tijd van ver na Christus dateert. Maar ook weer van ver voor Columbus. In de Pauselijke
archieven moet informatie over deze vroege zendingsreizen naar Midden-Amerika bewaard zijn. Hoe kwam
Columbus anders op het idee om de oversteek te wagen?

Baäl in Amerika

De afgod van de Moqui indianen in New Mexico had een stierenhoofd (Donnelly, 1882, p. 428-429). De
oorlogsgod van de Dakota’s heeft een drievork in zijn hand (Donnelly, 1882, p. 428-429). Deze drievork
kennen we van Poseidon en satan.
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De Picten

Julius Caesar noemde de inwoners van Engeland “Picten”. Ze beschilderden (of tatoeërden) zichzelf. Toen
Caesar later terugkwam, waren ze verdwenen en hadden ze plaatsgemaakt voor een Keltisch volk dat de
Britten heette (Rea, 1975, p. 20). Waar waren de Picten gebleven? De beschrijving van hen klinkt alsof ze
indianen waren die vanuit de Levant een tussenstop in Engeland gemaakt hadden, op doorreis naar Amerika.
De Picten pikten het niet langer dat ze Picten genoemd werden en pikten van andere Picten die het ook niet
pikten dat ze Picten genoemd werden, de boten af. Engeland en waarschijnlijk vooral Schotland werd door
de Romeinen aanvankelijk ‘Pictland’ genoemd, dat ‘Land van Beschilderde Mannen’ betekende (Rea, 1975,
p. 21). Net als de indianen hadden ze totems, maar ‘ZE WAREN GEEN KELTEN’ (Rea, 1975, p. 21). De
Picten waren totaal anders dan de Kelten en andere Europese rassen op dat moment (Rea, 1975, p. 21). Het
grootste verschil  met  andere Europese stammen was dat  de Picten matriarchaal  geregeerd werden (Rea,
1975, p. 21). Ook waren de Picten zeker niet Arisch (Zimmer in Rea, 1975, p. 22). Een interessant boek over
deze  materie  is  van  T.R.  Holmes,  Ancient  Britain  and  the  Invasions  of  Julius  Caesar.  De  Picten  van
Schotland hadden net als de indianen ook ‘totem’ palen (Rea, 1975, p. 23). Deze totems waren uiteraard
varianten op de Asjerahpalen (Exodus 34:13). Ene professor Dawkins zou gezegd hebben dat de Picten van
Engeland naar ‘Groenland’ verkast waren (Dawkins in Rea, 1975, p. 23-24). De boten van de Picten leken
‘EXACT’ op de boten van de indianen van Noord-Amerika (Pokorney in Rea, 1975, p. 24). Zeker leken de
Pictische boten op die van de Eskimo’s (Childe in Rea, 1975, p. 24). De ‘bijenkorf’ uitziende hutten die de
Picten op de Schotse eilanden bouwden leken op de iglo’s (Pokorney in Rea, 1975, p. 24). Ook op het
Schotse eiland Jura waar George Orwell zijn klassieker 1984 schreef, werden tot in de 18de eeuw wigwams
gebruikt (Boswell in Evenboer, 2014, p. 216-217; afbeeldingen geciteerd in Evenboer, 2014, p. 2017, toont
enkele tipi’s). Het ligt voor de hand om te denken dat deze Picten de latere indianen waren. Engeland en
Schotland en niet Atlantis waren overstapstations voor deze Picten. Maar waar kwamen ze vandaan voordat
ze in Engeland of Scotland waren? En waren ze op de vlucht geslagen voor het leger van Julius Caesar?
Volgens Geoffrey Keating kwamen de Picten uit  ‘Thracië’ (Bulgarije)  waarna ze  naar  ‘Ierland’ trokken
(Keating in Evenboer, 2014, p. 215). Waarom ze per sé naar Ierland en Schotland wilden, weet ik niet. Jona
wilde ook al naar Engeland. Blijkbaar waren de Britse eilanden in de oudheid al een toevluchtsoord voor
desperado’s.  Ezechiël 38:13  waarin  Tarsis  als  een  zeevarende  natie  werd  afgeschilderd  resoneerde  met
Plato’s Atlantis verhaal. Dat Engeland een springplank naar Amerika was resoneerde met  Timaeus 25. Er
hangt zeker een Atlantis aura over Engeland. Engeland is het Atlantis van de moderne Westerse wereld.
Samen met Amerika is het groter dan Libië en Turkije samen.
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Koning Arthur

Het Atlantis aura van Engeland heeft behalve de schepen van Tarsis (Ezechiël 27:25;  Jesaja 23:14) en de
overstap naar Amerika nog een precedent: de Arthur legende. Arthurs vader heette Uther Pen-dragon en bij
die achternaam mogen we een vraagteken zetten. Want wie heet  er nu van achternaam “draak”? Ik ken
niemand die zo heet. Ik stap met een zevenmijlslaars door zijn legende. Wat Homerus voor de Grieken was,
was de bard Taliesin voor de Engelsen. Hij schreef  Preiddeu Annwn waarin Arthur genoemd wordt. In de
naam Taliesin herkennen we ook de lettergreep “tal” als een variant van “tla”. Taliesin was zo mogelijk nog
mysterieuzer dan Arthur. En waarom waren ze niet dezelfde personages?? Waren ze überhaupt wel mensen
of waren ze dezelfde wezens als de Griekse Titanen? Was Koning Arthur de Britse Mohammed? Avalon
klinkt als Babylon zodat we alert mogen zijn als we het over Koning Arthur hebben.

Preiddeu Annwn

Preiddeu Annwn is behalve de naam van een Groenlandse pruimensoort ook de naam van een gedicht van
deze Taliesin. Ene Sarah Higley vertaalde het met The Spoils of Annwn (Preiddeu Annwn, Higley, 2007). In
vers 27 lezen we iets over de zee  (Higley, 2007). Dit klinkt als Odysseus. Dan was er Edward Davies (1756-
1831) die het gedicht ‘The Spoils of the Deep’ noemde (Davies, vert. 1809, p. 513, No. III, Appendix). Ik
vertaal de titel met Rovers van de Diepte. Dit is interessant want de rovers kennen we van Lukas 10:25-37.
Zij waren de pyromanen in Plato’s Grot. Ze hingen naast Jezus aan het kruis. En ze waren de koningen van
Atlantis. De diepte kennen we ook. Dit was de Tehom in Genesis 1:2. Rovers die de diepte in gingen om er te
plunderen en te verwoesten, klinkt alsof ze van Atlantis kwamen. Deze diepte werd in Amos 9:3 met de draak
vergeleken.  De titel  gaat  dus over de achternaam van Arthur die Pen-Dragon heette.  Laten we naar het
gedicht zelf kijken. In vers 3 wordt de gevangenis van Gweir genoemd (Higley, 2007), evenals de omheining
op de berg of het ‘fort’. Deze omheining doet ons weer denken aan de stad Gadeiros die bij Cadiz zou liggen
(Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Kritias 114).  Gadir  betekent  ook  zoiets:  omheining  of  ‘fort’ (Blazquez,  z.j.,
GADIR (Cádiz) Cáidiz, Spain., alinea 1). Maar zo’n omheining leek net als Troje op het paleis van Baäl
Tzafon op de berg Tzafon die thans de berg Cassius heet. In de naam Arthur lezen we Atura dat Chaldees
voor ‘berg’ is (Fatuhi, 2012, p. 147). Atura is uiteraard afgeleid van Assur. In de eerste instantie klinkt dit als
Atlantis achtige wartaal. Tenzij we snappen dat het hier om de gnostische Sheol gaat (dan wel de Tartarus).
In Amos 9:3 worden een berg en de zee genoemd. In de versie van Edward Davies wordt in deze omheining
‘Caer Sidi’ genoemd (Davies, vert. 1809, p. 515, No. III, Appendix). Het woord Caer klinkt als Assur (Osiris)
en Seïr (Deuteronomium 2:1, 5). Het woord Sidi lijkt op Sidonia, de stad op Kreta. In vers 1 van het gedicht
werd de koning genoemd (Higley, 2007). We zagen dat er in de oudheid al contacten tussen Tarsis en Assyrië
waren. De Assyrische koning EsarHaddon noemde Tarsis duidelijk een eiland (Elat in Thompson & Skaggs,
2013, chapter: 3.2 Philological considerations). Arthur kan dus zeker iets met Assur en Assyrië te maken
hebben. Dan wordt in de verzen 21, 30, 33 en 47 Arthur genoemd (Higley, vert. 2007). Mag ik een suggestie
doen? Arthur heeft hier dezelfde rol als Odysseus. Van Odysseus weten we dat hij net als Poseidon een
Titaan was. Was Arthur dus ook een Titaan? Arthur leek ook op Osiris die de heer van het dodenrijk in het
westen was (Spreuken 11, 18, 79, 117, 127, 137a, geciteerd in Geru vert. 2003). In sommige talen zijn de
letters “r” en “l” inwisselbaar. Dan is het verschil tussen Arthur en Atlas niet groot meer. Als ik GoliA(t)rthur
zeg,  dan  snapt  u  in  welke  richting  ik  denk.  Goliath  was  tenminste  van  vlees  en  bloed.  Ik  denk  dat
Mohammed, Atlas, Arthur en Quetzalcoatl demonen waren. Als de afgoden van de Olympus en Asgard en de
helden van Troje geen mensen maar Titanen waren dan is de kans groot dat Arthur ook een titanisch wezen
was. Zo’n wezen dat volgens  Openbaring 9 in de Tartarus zit, bijvoorbeeld. Desalniettemin konden ze in
menselijke termen gesproken toch iets met de komende antichrist te maken hebben. Werd hij al in  Daniël
2:43 genoemd als een gefabriceerde personage? Vast wel.
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Robin Hood

Homerus versus Plato lijkt te resoneren met de Britse Taliesin versus Robin Hood. Meneer Hoed was te
herkennen aan zijn hoed en strakke panty. Zonder hoed was hij nog steeds Robin Hood maar dan zonder
hoed. Robin is toevallig ook de naam van de assistent van Batman en misschien is deze associatie minder ver
gezocht dan we denken? Batman komen we vast nog wel tegen. In de naam Hood lezen we HoOdin (Magee,
2003, par. Odin, Balder and Hoder, alinea 1). Wellicht is de naam van Sherwood Forest ook te herleiden tot
Assur  of  Seïr?  Dit  Sherwood bos leek ook weer  op het  heilige  Altis  bos  bij  de  Griekse  stad Olympia
(Olympia (stad), z.j.) en op het Cederbos waar Gilgamesj naartoe ging (The Epic of Gilgamish, Thompson,
vert. 1928, tablet 3). Robin Hood had twaalf metgezellen die aan de helpers van Medina, de Ansjaar deden
denken (Armstrong, 2006, p. 98). Meneer Robin was dus de 13de personage van dit gezelschap (Magee,
2003, par. Odin, Balder and Hoder, alinea 1). Dit was een imitatie van de twaalf apostelen, met later Paulus
erbij. Net als meneer Robin was ook Mohammed ‘een verdediger van de armen en wezen’ (Robinson, 2008,
p. 95). Het 12 + 1 principe komen we ook tegen bij de Teutonische goden van Odin die zelf de dertiende en
oppergod was (Magee, 2003, par. Odin, Balder and Hoder, alinea 3). Deze twaalf afgoden van Odin werden
de ‘Aesir’ genoemd waarin we opnieuw de namen van Assur en Seïr herkennen. De oorsprong van Robin
Hood lag mogelijk in Assyrië, dat de bakermat van de tovenarij was. Via tovenarij waren Arthur en Robin
Hood in Engeland terechtgekomen. Ik noem nogmaals de inscriptie van de Assyrische koning EsarHaddon.
Hij  noemde  Tarsis  duidelijk  een  eiland  (Elat  in  Thompson  &  Skaggs,  2013,  chapter:  3.2  Philological
considerations). Hij kende Tarsis dus en zodoende was er blijkbaar contact tussen Engeland en Assyrië. Mijn
gedachte is dat Robin Hood en Arthur de komende antichrist  zijn. Ze werden door druïden in visioenen
waargenomen. En wist u dat het woord druïde met trol en Troje te maken heeft (Rank, 1989, p. 150)? De
meeste appels vallen niet  ver van de boom. Maar de visioen appels wel.  Ze kwamen overal  ter  wereld
terecht.  Nog  een  detail:  ook  Plato's  Academie  stond  in  een  bos.  Mogelijk  werd  het  Atlantis  epos  hier
bekokstoofd? En Atlantis had bossen (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 117). Bossen speelden een grote rol
in de mythe. Ik vraag me af of Robin Hood geen verbastering was van Robin Wood. Met het Engelse wood
komen we in de buurt van het heilige ‘Altis’ bos dat bij de Griekse stad Olympia lag (Olympia (stad), z.j.).
Robin Wood is dan één stap verwijderd van Robin Wodan. In het bos schuilt ook een luguber wezen dat
Sasquatch heet.

Scandinavië

Zover liggen Schotland en Scandinavië niet van elkaar. Waren de Lappen in Lapland misschien verwant aan
de eerder genoemde Picten en de indianen in Amerika? In dat geval hoeft het niet zo te zijn dat de indianen
van de Mongolen afstamden. Opnieuw keren we terug naar de Filistijnen van Kreta. Voor de zoveelste keer
noem ik het voorbeeld van de Prins van de Lelies die er als een indiaan uitzag. De naam “Baltisch” is
misschien taalkundig verwant  aan de naam Baäl.  Want ook in religieus opzicht  zijn er  overeenkomsten
tussen Scandinavië, Engeland, Ierland en Schotland. Ene Professor Nilsson merkte ooit op dat het ‘festival
van Baäl of Balder’ in Noorwegen ‘tot aan de Lofoten’ gevierd werd. Een vergelijkbaar feest van ‘Baäl of
Beltinne’ werd ‘in een latere periode’ in Ierland gevierd (Nilsson in Donnelly, 1882, deel 3, hoofdstuk 8, p.
253). Waarschijnlijk werd hier Martin P. Nilsson bedoeld.
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Overige anomalieën

Piri Reis

Een hilarische tik in de historische plaat is de beroemde landkaart van de Turkse zeeman Piri Reis (Piri Reis,
geciteerd in Hancock, 1995, p. 6, afbeelding Piri Reis kaart). In een bericht van USAF, Luitenant-Kolonel,
Ohlmeyer aan professor Charles P. Hapgood werd gesuggereerd dat  de map de ‘kustlijn’ van Antarctica
voorstelde ‘voordat’ er ijs lag (Ohlmeyer, geciteerd in Hancock, 1995, p. 3). Dat deze landkaart uit 1513
stamde, maakte de zaak extra bizar.  Deze Luitenant-Kolonel,  Ohlmeyer had er geen afdoende verklaring
voor (Ohlmeyer, geciteerd in Hancock, 1996, p. 3). Maar misschien is de verklaring simpeler dan we denken
en stelde de kustlijn die van Azië voor die volgens de kennis van toen vanaf Zuid-Amerika doorliep. Ik was
niet de eerste die deze gedachte had. Ene Diego Cuoghi dacht ook al dat de getoonde kustlijn van Azië was
(Cuoghi,  z.j.,  onderste  alinea’s).  Diego Cuoghi  noemt bovendien de ‘Lopo Homem’ wereldkaart  die  uit
dezelfde tijd stamt. Deze kaart is opgenomen in de ‘Miller Atlas’. Op deze Lopo Homem kaart is de kustlijn
van Zuid-Amerika te zien die doorliep tot aan Azië (Homem, 1519, onderste afbeelding). Zo hebben we een
simpele  verklaring  voor  een  schijnbaar  ingewikkeld  mysterie  gevonden.  Ik  verklap  u  dat  voor  Atlantis
hetzelfde geldt, dat helemaal geen mysterie is maar een misverstand. Trouwens, ook al stelde de Piri Reis
map  wel  de  kustlijn  van  Antarctica  voor  tijdens  een  ijsvrije  periode,  dan  wil  dit  nog  niet  zeggen  dat
Antarctica rond 9000 jaar voor Plato, Atlantis was. We zitten dan nog steeds met de aionen, weet u nog? En
met de verklaring dat de wereld van de voortijd compleet weggevaagd was (2 Petrus 3:6).

Oude ijskappen?

Dit stuk gaat over iets waar ik volstrekt niet in thuis ben. Want op school leerden we dat het ijs op Antarctica
er al honderdduizenden zo niet miljoenen jaren ligt.  Alsof onze docenten geschiedenis er persoonlijk bij
waren toen de eerste sneeuwvlokken miljoenen jaren geleden op de Zuidpool vielen, werden deze getallen de
klas in geslingerd. Maar volgens Michael J. Oard baseerden wetenschappers zich niet op metingen maar op
aannames ‘over het verleden’ (Oard, z.j.). De huidige geringe neerslag van sneeuw op Antarctica is ‘18,6
cm.’ per jaar (Oard, z.j.). Verder hebben wetenschappers ‘60 theorieën’ over de ijstijd bedacht (Oard in Oard,
z.j., par. The old ages of Antarctica based on circular reasoning). Om naar een voorbeeld van Groenland over
te stappen, is het zo dat wetenschappers ‘500 meter’ diep in de ijskorst van Groenland gegraven hadden en
alle lagen geïdentificeerd hadden. Ze telden meer dan 25.000 “jaarringen van ijs” (‘annual layers’) (Meese,
Gow, Alley, Zielinski,  Grootes, Ram, Taylor, Mayewski and Bolzan in Oard, z.j.,  par.  What about those
annual layers in Greenland?). Wat ik ervan begrijp is dat ze de ijslagen die door stormen veroorzaakt waren
als gewone ijslagen hadden mee gerekend (Oard, z.j. par. What about those annual layers in Greenland?).
Zodat meneer Oard weleens gelijk kan hebben met zijn ene simpele theorie, dat de ijskap een gevolg van de
Zondvloed was, waardoor het klimaat van slag raakte (Oard in Oard, z.j., par. The old ages of Antarctica
based on circular reasoning).

Piramide op Antarctica?

Een gerucht op het internet luidt dat er een piramide op Antarctica gevonden is. Het is lastig voor mij om op
de tegenstrijdige berichten hierover te reageren. Gaat het om een natuurlijke rotsformatie die op een piramide
lijkt? Of is er echt wat aan de hand? In een artikel van de DailyMail worden foto’s getoond die inderdaad op
een piramide wijzen (Youtube-Third Phase of the Moon, geciteerd in Best, 2016). Afgaande op de tweede en
derde foto neig ik ernaar te zeggen dat het hier om een vijfzijdige piramide gaat. We zullen een dergelijke
piramide ook nog op Mars (!) tegenkomen. Waarschijnlijk is er ook een vijfzijdige piramide in Iran die eruit
ziet als een “tand” (The Oriental Institute of the University of Chicago, 2014-a, hoofdstuk Aerial Surveys,
D4, AE 642). Ik vermoed dat er in Avebury ook een vijfzijdige piramide is (?) Avebury is een spiegel van het
Cydoniagebied op Mars waar ook een vijfzijdige piramide staat (Percy, 1995). En bij spiegels denken we aan
Atlantis. Wat het verhaal achter een eventuele vijfzijdige piramide op Antarctica is, weet niemand. Ook is
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niet duidelijk hoe groot de getoonde piramide is. De enige conclusie die we eruit kunnen trekken is dat
Antarctica een (relatief) ijsvrije periode kende, waarin de piramide gebouwd was. In elk geval dateert hij van
na de Zondvloed en wellicht  zelfs van na de Exodus,  omdat er  toen pas gepolijste piramiden gebouwd
werden. In Genesis 13:10 lezen we over de vruchtbare Jordaanvallei. Het klimaat was in die dagen milder.
Gebieden die nu onder water staan, stonden destijds misschien niet onder water terwijl de poolkappen deels
ijsvrij waren. De Filistijnen en Feniciërs hadden alle tijd om de wereld te verkennen, ook al om de Israëlieten
voor te zijn. Ze konden heel goed de piramiden hebben gebouwd. Inderdaad zagen we dat er vanaf de tijd
van Rechters een invasie van Filistijnen in Kanaän was. Wellicht reisden ze toen ook naar de rest van de
wereld, zoals naar Amerika en Antarctica. Het kan best zijn dat de nefilim van na de Vloed of zelfs de
gevallen engelen bij de bouw van de piramiden op de gekste plaatsen betrokken waren. Zo is er een “trap” op
Antarctica gevonden (Hamill, 2017) die aan de trap van de piramide in Chitzen Itza in Mexico doet denken.
Ook is er in 2019 een reusachtig Gezicht op Antarctica ontdekt aan de kant van Nieuw Zeeland met als
coördinaten: 72°00' 36.00'' S, 168° 34' 40.00'' E (ArtAlienTV, 2019). Het zou een mijl lang zijn (ArtAlienTV,
2019) en op het Gezicht in het Cydonia gebied op Mars lijken. Antarctica is niet Atlantis maar net als Groot-
Britannië/Tarsis wel een “verplaatst” Atlantis. Matteo Ianneo had het gezicht al in augustus 2013 ontdekt
(Ianneo, 2013). Eerder had hij een gezicht op Mars ontdekt (Wolchover, 2011).

Azoren

Op de zeebodem bij de Azoren werd in 2013 (?) een piramide ontdekt door ene Diocleciano Silva (in Matos,
2013). Volgens de ontdekker heeft de onderwaterpiramide een strakke vorm. Hij lijkt dus op de piramiden
van Gizeh. Dit betekent dat de Azoren piramide niet ouder is dan de tijd van Exodus. De piramiden van voor
Exodus hadden een grillige vorm. De vondst herinnert ons eraan dat het klimaat na de Zondvloed op hol
geslagen was en de zeespiegel een stuk lager lag. Wie bouwde ze? Blijkbaar waren er in de periode na
Exodus veel Nefilim en tovenaars in omloop die de klus klaarden. Maar een piramide op de zeebodem is nog
geen  Atlantis.  Waar  is  de  WC  van  koning  Atlas?  Waar  is  de  garage  voor  zijn  BMW?  Waar  is  zijn
tandenborstel? Het enige wat we uit de vondst kunnen opmaken is dat de Baäl-religie na Exodus actief bezig
was om zich over de wereld te verspreiden. Het was een ongelofelijk ruige tijd. Mozes en Jozua vochten
tegen zowel reuzen als tegen indiaans uitziende Filistijnen. Terwijl tegelijk het klimaat op hol geslagen was.
Het kan zijn dat de genoemde piramiden vroeger door de reuzen gebouwd waren. In 2 Samuël 21:16-18 en 1
Kronieken 20:4-8 lezen we hoe sterk deze kerels waren. Goliath was een Filistijn dus het kan goed dat de
Filistijnen naar de verre uithoeken reisden en er piramiden bouwden om eer aan Baäl te bewijzen. Deze
piramide was mijns inziens door de stijgende zeespiegel ingekapseld. Een Atlantis achtige aardbeving had
van de piramide niets heel gelaten (Elshout, L. [knakker], 2019-f, 2.53 pm). In Jezus’ woorden uitgedrukt
was er in dat geval geen steen op de andere gebleven (Mattheüs 24:1-2).

Atlantis “Look-Alikes”

Het blijft merkwaardig dat veel Atlantis “look alikes” die herkenbaar zijn door uitingen van Baäl religies,
thans onder water staan. Dit gebeurde niet door een aardbeving die de betreffende ruïnes naar de zeebodem
deed zinken. De ruïnes zouden dit niet overleven. Bovendien komen we overal ter wereld zulke onderwater
ruïnes tegen. Klimaatveranderingen en zeespiegelstijgingen vanwege de Zondvloed waren de oorzaak voor al
deze drenkelingen. Na de Vloed was het klimaat blijkbaar nog eeuwen van slag. Met als gevolg dat veel
bewoonde gebieden onder water werden gezet. Blijkbaar gebeurde dit hele gedoe in een bepaalde periode
omdat we overal ter wereld op de zeebodem dezelfde Atlantis achtige monumenten aantreffen. Ik noem Nan
Madol, Yonugani en onderzeese monumenten bij de Bahama’s, Bimini en de Maldiven.  Als een aardbeving
ze naar de zeebodem had gebonjourd dan was er niets van over gebleven. Sommige van deze onderzeese
ruïnes zijn nog redelijk intact. Net als bovengrondse fossielen ware ze dus “op een nette manier” ingevangen
door het water. We kunnen niet zomaar een Atlantis achtig rampen scenario op deze ruïnes loslaten.

Antikythera computer

Een eeuw geleden werd er  een mysterieus  klok-mechanisme in een scheepswrak bij  het  Griekse eiland
Antikythera  gevonden (http://www.antikythera-mechanism.gr/).  Het  was  een gepuzzel  om te  achterhalen
waar het mechanisme precies voor diende. Inmiddels staat vast dat het om een ‘mechanische computer’ gaat
die de ‘cycli van het Zonnestelsel’ weergeeft (http://www.antikythera-mechanism.gr/). De waarom, hoe, wie
en wanneer vragen blijven echter onbeantwoord. Om het mysterie vooral nog ingewikkelder te maken werd
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in december 2016 een vergelijkbaar mechanisme in een “Mars” foto ontdekt (NASA/JPL/MSL, geciteerd in
Waring, 2016-a, foto van Antikythera Mechanisme). Het mechanisme lijkt van afstand tevens op een Keltisch
kruis. Dergelijke kruizen doken op in Cahokia aan de Mississippi maar ook in de tempel in Thebe in Egypte
(Rea, 1975, p. 38-39). Dit Keltische kruis, doet ook aan ‘de as van een wiel’ en daarmee aan de ‘hamer’ van
de ‘donder-god’ denken (Spence, z.j., p. 236). Met iets meer fantasie denk ik ook aan het bekende hakenkruis
dat de nazi’s gebruikten. Een Keltisch kruis wekte associaties op met zowel de aardbeving in Kritias 108 die
Atlantis velde denken als de aardbeving in Openbaring 16:18 die Eindtijd Babylon velt.

Anomalieën in de kunst

Wie in de “scène” zit is redelijk bekend met het fenomeen dat in religieuze schilderijen soms ufo’s zijn
afgebeeld.  Niet  alleen ufo’s  want  op een schilderij  van Ventura  Salimbeni dat  de  Verheerlijking van de
Eucharistie (1600) heet  is  een object te zien dat  op een spoetnik lijkt.  In het Visoki  Decani  klooster  in
Kosovo is een fresco van de kruisiging te zien waarop twee objecten met piloten zichtbaar zijn. Het kan altijd
nog gekker. Want ik noem het 19de eeuwse schilderij The Expected One van de Oostenrijkse kunstschilder
Ferdinand Georg Waldmüller.  Op het schilderij  is een vrouw te zien met een I-phone in haar hand. Wie
anders is The Expected One dan Christus. Maar inderdaad verwachten we ook de antichrist. De mobiele
telefoon in het schilderij is een hint naar onze tijd waarin we de terugkeer van Jezus verwachten. Een ander
17de eeuws schilderij van Pieter de Hooch met als titel, Het Aanreiken van een Brief in een Voorhuis, toont
ook een man met een I-phone in zijn hand. Tenslotte is er een schilderij uit 1937 van Umberto Romano dat
Mr. Pynchon and the Settling of Springfield heet. Op het schilderij is een Indiaanse krijger met een I-phone te
zien. We hebben het gekste nog steeds niet gehad. Op diverse schilderijen zijn mensen met grimassen te zien
die op Vladimir Poetin lijken. Te beginnen met de Mona Lisa van Leonardo da Vinci (Brown, 2015; Horton,
2015). In het artikel in  The Telegraph wordt tevens de vraag gesteld of Vladimir Poetin ‘onsterfelijk’ is
(Horton, 2015). Er zijn immers foto’s van hem uit verschillende tijdperken in omloop (Disclose TV, geciteerd
in Horton, 2015, eerste foto). Als u op een afbeelding van Agamemnon van Troje googelt dan ziet een een
gouden masker van hem in beeld verschijnen. Ook dit  masker lijkt  op de grimas van Poetin.  Is Poetin,
Agamemnon van Troje? Ik blijf  het  antwoord op die vraag schuldig.  Maar de overeenkomsten zijn wel
frappant. Op het Griekse reliëf  Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant dat in het Paul
Getty Museum in Malibu is ondergebracht is een laptop te zien met twee usb uitgangen. Een ander Grieks
schilderij  door  de  schilder  Douris,  toont  eveneens  een  laptop  (J.  Paul  Getty  Museum  &  Pottery
Fan/Wikimedia, geciteerd in Sciencealert, 2016, artikel met beide afbeeldingen). Als u goed kijkt ziet u twee
usb uitgangen. Al deze afbeeldingen zijn een tikje suggestief. We kunnen er alles van maken. Maar dit maakt
ze nu juist  zo verdacht.  De pythongeest  in  Handelingen 16:16 kon in de toekomst  kijken en verstopte
dergelijke anomalieën in onze kunst.

Leonardo Davinci

Zijn bekendste werk was het schilderij, de Mona Lisa dat in het Louvre in Parijs hangt. Als we de Mona Lisa
“spiegelen” piept er een “Gray Alien” tevoorschijn (Da Vinci, geciteerd in Paranormal Crucible, 2015-a). Dat
spiegelen doet ons aan de Zuilen van Hercules denken. Leonardo had zeker iets met spiegelen. Hij schreef
vaak in  ‘spiegelschrift’ (Museum of Science,  Boston,  z.d.).  Waarom hij  zijn teksten spiegelde blijft  een
onderwerp van controverse. Plato en Leonardo DaVinci werden vast en zeker door dezelfde Python geest
geïnspireerd. Leonardo Da Vinci schilderde ook het “Laatste Avondmaal”. De Jezus in het midden van het
schilderij  is  de bekende hippie-kerk-Jezus.  Ook de andere nozems hebben teveel  haar.  In het  tafereel  is
weinig Avondmaal te bekennen. Of ze hadden patat met kroket besteld en hebben alles al op. Ik zie geen
pannen of andere zaken die met eten te maken hebben. Afgezien van lange jurken, hippiekapsels, gedrongen
gezichten en depressief uit hun ogen kijkende discipelen, kan ik er weinig  zinnigs van maken. Het is een
gnostisch  tafereel  dat  niets  met  het  Bijbelse  Avondmaal  te  maken  heeft.  Eerder  lijkt  het  een  “vasten”
gebeuren. De knakker rechts lijkt op Zeus. Het vertrek waarin het tafereel zich afspeelt, heeft een moderne
bouwstijl en lijkt eerder op de vertrekhal van een luchthaven dan op een vertrek waar Jezus zijn laatste
Avondmaal had.  De kerels zien er bovendien verwijfd uit.  Was dit  een ode aan Isis? Ene Tom Ribbens
merkte  ook op  dat  de  mannen er  vrouwelijk  uitzien  (Ribbens,  2019).  Tenslotte  ontwierp  Da  Vinci  een
obscuur vliegtuigmodel  dat  zowel aan Batman als Icarus als  de Vimana’s deed denken en “ornithopter”
heette.  Er  zit  ook nog een beetje “Zorro” in,  u weet  wel  die gemaskerde Mexicaanse Robin Hood aka
Superman. Batman is dan de moderne Icarus. De Ornithopter is dus een archetype. Maar waar kwam deze
Ornithopter  vandaan?  Ook  uit  een  visioen,  waarschijnlijk.  Op  15  augustus  2015  werd  een  eeuwenoud
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mysterie opgelost toen een ufo bij de zon werd gespot die op DaVinci’s ornithopter leek (SOHO/LASCO C2,
2015).  Degene  die  het  ding  ontdekte  was  een  Youtuber  die  onder  de  naam  “Streetcap1”  opereert
(SOHO/LASCO C2, 2015, geciteerd in Streetcap1, 2015). Maar waarom noemen we deze Ornithopter niet
gewoon een draak? Hadden Leonardo DaVinci en al die andere opvallende kunstenaars dezelfde inspiraties
ontvangen als Homerus en Plato? Maar hoe zat dat dan? De reflex om de genoemde anomalieën af te doen
als onzin of toeval lijkt me een valkuil. We kunnen er integendeel veel van leren over hoe het begrip “tijd”
werkt of hoe voorzeggingen in elkaar steken. Als deze anomalieën inderdaad in de kunst en technologie
binnen zijn gedrongen dan hebben we dus met een externe invloed te maken. Waren de hemelse machten die
Paulus in Efeziërs 6:12 noemde degenen die kunstenaars als Leonardo DaVinci inspireerden? Satan kon in de
toekomst kijken en maakte van de Eindtijd zijn eigen mythe. Of satan zette zijn eigen mythisch lijn in de
geschiedenis  uit  die  door  God  in  aardse  zaken  en  personen  gecondenseerd  werd.  Eén  persoon  in  die
mythische geschiedenis viel op: het gouden masker van Agamemnon leek op de latere Mona Lisa. En de
grimas van de Mona Lisa leek op die van Vladimir Poetin (Walker, geciteerd in Horton, 2015, afbeelding in
Twitter). 

Gobleki Tepe

Op dit moment zijn de opgravingen in Gobekli Tepe (Oost-Turkije) in het nieuws. Voor deze gebouwen geldt
hetzelfde als voor de piramiden. De Zondvloed had ze compleet weggevaagd zodat we mogen aannemen dat
ze  na  de  vloed  gebouwd waren.  Een Atlantis  achtige  aardbeving  had  ze  ook weggevaagd (Elshout,  L.
[knakker], 2019-f, reply, 8:07 pm & 10 april reply 8). De opgravingen hebben daarom niets met Atlantis te
maken. Gobekli Tepe ligt niet ver van de stad Haran waar knappe Rebekka woonde en waar Abram ooit een
tussenstop had gemaakt. De Bijbel doet niets voor niets. In  Genesis 12:4 werd Haran genoemd. Blijkbaar
hadden de monumenten van Gobekli Tepe iets met de tijd van Abram te maken. In Haran werd de maangod
Sin aanbeden. Mogelijk was Gobekli Tepe een religieuze pleisterplaats voor de aanbidding van Sin (Elshout,
L. [knakker], 2019-f, 10 april,  reply 9). Sin was een blauwdruk voor Athena. Wat we van Gobekli Tepe
kunnen leren is dat er honderd jaar na de Zondvloed eerst al een Ziggoerat in Babel gebouwd werd, gevolgd
door andere bouwwerken die een paar honderd jaar later gebouwd werden. Abram werd 349 jaar na het begin
van de Vloed geboren (Piet, 2015-g). Zeventig jaar later werd Abram geroepen om uit Ur weg te trekken
(Piet, 2015-g).
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De Verkeerd Begrepen Middeleeuwen

De gedachte dat de islam eens een florerende cultuur had, had een tegenhanger in de gedachte dat Europa na
de val van Rome, de ‘Duistere Eeuwen’ voor de kiezen kreeg (Stark, 2010, p. 65). Deze Duistere Tijd werd
later onterecht aangeduid als de Middeleeuwen. Volgens Rodney Stark was de situatie juist omgekeerd. In de
Middeleeuwen werd Europa voorbereid op de grote sprong in ‘technologie’ voorwaarts (Gimpel in Stark,
2010, p. 66). Europa raakte in deze periode in technologisch opzicht ‘voor’ op de ‘rest van de wereld’ (White
in Stark, 2010, p. 66). De ‘Donkere Middeleeuwen’ zijn een mythe en hebben nooit bestaan (Stark, 2010, p.
54).

Vroege pelgrimage

De pelgrimage naar Jeruzalem was vanaf de vierde eeuw ook op gang gekomen. Tegen ‘het einde van de
vijfde eeuw’ waren er ‘driehonderd hostels en kloosters’ in Jeruzalem die aan de ‘pelgrims’ onderdak boden
(Runciman in Stark, 2010, p. 82). En dat terwijl er voor Jezus zelf geen plaats in de herberg was geweest. In
de eeuwen erna zou de opkomende islam steeds vaker roet in het eten gooien en de pelgrims intimideren. Al
in de begintijd van het christendom werd er veel gereisd. Zo was er een Frygische koopman die ‘72’ keer de
reis van Klein-Azië (Turkije) naar Rome had gemaakt (Sauer, 1940, p. 203). In de tijd van Paulus woonden
er ‘50.000 Joden’ in Rome (Sauer, 1940, p. 204). Dit staat haaks op de informatie in Handelingen 18:2. Hier
lezen we dat alle Joden Rome verlaten moesten. Blijkbaar was keizer Claudius overleden en konden de
Joden terugkeren. Ook waren er grote Joodse gemeenschappen in Alexandrië, Syrië en Babylon. Veel Joden
handelden in graan (Sauer, 1940, p. 204). Blijkbaar werden ze rijk, wat bij de Romeinen kwaad bloed zette.
‘Tegen  het  einde  van  de  tiende  eeuw’ was  er  een  actief  kloosterleven  in  de  Franse  stad  Cluny.  Deze
kloosterlingen bouwden ‘hostels’ voor pelgrims die naar Jeruzalem gingen (Stark, 2010, p. 89). Er waren
zelfs Scandinaviërs onder de pelgrims die er een hele rondreis van maakten (Davidson in Stark, 2010, p. 89).
Ze reisden via de ‘Straat van Gibraltar’ naar Jeruzalem, en gingen via ‘Rusland’ terug naar hun eigen land
(Runciman in Stark, 2010, p. 89). Er kwam zelfs een pelgrim ‘uit IJsland’ naar Jeruzalem (Davidson in Stark,
2010, p. 89). Hij ondernam de reis in het jaar ‘990’ nadat hij twee ‘dichters’ ‘gedood’ had die zijn geloof
belachelijk hadden gemaakt. Blijkbaar zocht hij verzoening (Stark, 2010, p. 89). Er werd toen al openlijk aan
de waarheid van de opstanding getwijfeld. De pelgrim uit IJsland had ook een andere kerel vermoord die
kritiek op zijn preken had geuit (Stark, 2010, p. 89). In IJsland waren er rond het jaar duizend dus al dichters
en predikanten. En er waren mensen op IJsland die op het idee kwamen om naar Jeruzalem af te reizen.
Blijkbaar hadden ze er geld voor wat weer aangeeft dat er een georganiseerde vorm van betaalde arbeid op
middeleeuws IJsland bestond. Vanaf het jaar duizend kregen de moslims de overhand in Jeruzalem. In 1040
werd  ene  ‘Ulrich  van  Breisgau’ bij  de  ‘rivier  de  Jordaan’ ‘gestenigd’ (Stark,  2010,  p.  92).  Ulrich  van
Breisgau klinkt erg Duits, nietwaar? De drummer en oprichter van Metallica heet Lars Ulrich. De laatste
keren dat we de Jordaan tegenkwamen hadden we met Jezus en Johannes te maken. De geschiedenis van
Europa begon met die van de Bijbel vervlochten te raken. En de namen klonken ook steeds bekender in de
oren. Na het jaar 1000 kwamen de kruistochten op gang. Hierbij dook de persoon van Robert op die ‘Hertog
van  Normandië’ was  en  zijn  hele  hertogdom aan  zijn  broer,  Koning  William II  van  Engeland  (Tarsis)
‘verpandde’ (Lloyd in Stark, 2010, p. 113). Het vrijgekomen geld zou hij voor de kruistochten gebruiken. We
zien dus al een manier van investeren ontstaan die tot in Engeland reikte om de eerste kruistocht te betalen.
Robert was genoodzaakt om meer belastingen te heffen wat tot protesten vanuit het volk leidde (Runciman in
Stark, 2010, p. 113). Het was de Occupy beweging van het eerste millennium. Als we er mobiele telefoons,
laptops en Ipads bij denken, konden we de rompslomp rond de eerste kruistocht op onze tijd projecteren.
Koning  William  en  Hertog  Robert  klinken  21ste  eeuws,  nietwaar.  De  generatie  die  in  de  tijd  van  de
kruistochten leefde had donders goed door dat de kruistochten een dure grap waren. Een grap die ten koste
van hun eigen bestaanszekerheid ging. Niettemin was Europa rond het jaar duizend geen armetierig continent
maar beleefde het economische voorspoed (Duncalf, Duncalf, France & Gillingham in Stark, 2010, p. 122).
Ook om die reden konden de kruistochten gesponsord worden. Om u een idee van deze tijd te geven: duizend
jaar eerder bestond Nijmegen al en was Jezus opgestaan uit de dood. Tweeduizend jaar eerder had koning
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Salomo de tempel voltooid. En ruim duizend jaar later zit ik dit boek te typen. Duizend jaar is een lange tijd
maar niet zolang als een miljoen jaar. Perioden van duizend jaar passen in de geschiedenisboeken en vallen
binnen ons voorstellingsvermogen. Tussen ons en Jezus staan tweeduizend jaar. Tussen Koning William II
van Engeland en koning Salomo zaten ook tweeduizend jaar.  In onze tijd zijn er nog steeds mensen die
William en Robert heten. De evolutietheorie die miljoenen jaren teruggaat past eenvoudig niet in onze eigen
geschiedenis die slechts tweeduizend jaar geleden met de opstanding van Jezus begon.

Alleen mobiele telefoons, vliegtuigen, treinen en banken ontbraken nog. Verder had de opgestane Christus in
Europa razendsnel een nieuw decor opgezet waarbinnen zich het Lichaam van Christus zou vormen. Wie
beweert nog dat Jezus een wereldvreemde snoeshaan was die alleen maar vroom murmelend het Hemelse
Volkslied zong? Want het snelle neerzetten van een Europees decor ging samen met het vormen van het
lichaam van Christus. De Opgestane Christus was hier aan het werk en niet de opgestane Mohammed of de
opgestane Boeddha. In Europa was iets gaande wat zijn weerga niet kende. De kracht achter dit alles was de
onzichtbare maar opgestane Christus. De Rihanna’s, Nelly’s, Kelly Rowlands, Lady Gaga’s moesten nog
geboren worden. Maar hun voorgangers lieten toen al van zich horen. De wereld van de kruistochten was een
levendige  wereld  vol  metropolen  als  Byzantium,  Edessa  (SanliUrfa),  Nisibis  (Nusaybin),  Antiochië
(Antakya) en Jeruzalem die zich konden meten met ‘Parijs en Venetië’ (Chandler in Stark, 2010, p. 169).
Schepen vanuit Engeland voeren naar de kusten van Syrië en Israël. Er was dus intensief contact tussen de
werelddelen. En ook de generatie van de kruistochten had haar excentriekelingen, dichters, barden, gekken,
klaplopers, anarchisten en wereldverbeteraars. Deze generatie was niet wereldvreemd of onnozel zoals we
vaak denken. Er ontstond een kolonie van Franken en Romeinen in Palestina van wie de nazaten van hun
thuisland vervreemdden (Fulcher of Chartres in Stark, 2010, p. 171). De geschiedenis van de Bijbel en die
van Europa interfereerden met elkaar. De opgestane Jezus was duidelijk aan het werk. Maar zoals het met
veel dingen gaat, zo liepen ook de kruistochten uit de hand. Ze richtten zich steeds vaker tegen binnenlandse
dissidenten in Europa zelf, waarmee ze hun krediet bij de bevolking verspeelden (Stark, 2010, p. 238). Plus
het feit dat de kruistochten steeds meer geld kostten. We hoeven ons niet af te vragen wie dit geld op moest
brengen: Jan met de Pet. In de eerste eeuwen van het tweede millennium kwam er een heuse anti-oorlog-,
protestbeweging  op  gang  die  de  voorloper  van  de  protestbeweging  uit  de  jaren  80  tegen  de
kernwapenwedloop was (Stark, 2010, p. 238). De moderne protestbewegingen zijn niet uniek. Duizend jaar
geleden waren ze er ook al. Het bleek ook moeilijk om kruisvaarders te rekruteren. Veel van hen (hadden een
grote mond maar…) waren bang voor de zee en durfden niet te varen (Stark, 2010, p. 242). Maar er waren
ook veel ‘pacifisten’ onder de bevolking die niet wilden meevechten (Quoted in Throop, 1940 in Stark, 2010,
p. 242). Het pacifisme was destijds iets anders georiënteerd dan nu. Men stelde dat als er moslims vermoord
werden, ze naar de ‘hel’ gingen, wat sowieso tegen het christelijke geloof inging (Quoted in Throop, 1940 in
Stark, 2010, p. 242). Het was dus een christelijk pacifisme wat we in deze periode tegenkomen. Moderne
kritiek op de kruistochten is dat ze kolonialisme nastreefden. De waarheid is andersom. De kruistochten
waren op gang gekomen omdat de moslims aanvallen op pelgrims naar Jeruzalem uitvoerden (Stark, 2010, p.
85).  De  Europeanen  wilden  ten  eerste  de  pelgrims  beschermen.  Vervolgens  wilden  de  kruisvaarders
Jeruzalem van de islam bevrijden (Stark, 2010, p. 117). Gezien de grote hoeveelheden geld die er in de
kruistochten gestoken werd, was het niet zo dat Jeruzalem en andere enclaves als Antiochië en Edessa (Urfa)
door de kruisvaarders gekoloniseerd werden. Nee het was andersom: Europa was in feite een ‘kolonie’ van
Palestina geworden (Stark, 2010, p. 173). We hebben dus een verkeerd beeld van de duistere Middeleeuwen.
Afgezien van onze moderne technologie waren alle bekende maatschappelijke ingrediënten duizend jaar
geleden  ook  al  (latent)  aanwezig,  inclusief  een  georganiseerde  protestbeweging  tegen  de  kruistochten.
Vervang het  woord kruistochten door het  woord kruisraketten en we zitten opeens in  de jaren 80.  Ook
Barbara Tuchman schreef dat er bijvoorbeeld in de veertiende eeuw ‘veel’ en ‘over lange afstanden’ gereisd
werd  (Tuchman,  2006,  p.  82).  Mensen  van  ‘adel’ sliepen  onderweg  in  een  ‘kasteel  of  een  klooster’
(Tuchman, 2006, p. 82). ‘Gewone reizigers’ konden tenminste één nacht in een ‘klooster’ verblijven. Ze
hadden altijd recht op ‘één nacht’ onderdak en konden ‘niet weggezonden worden’ tenzij ze er langer wilden
logeren (Tuchman, 2006, p. 82). Dat in de late Middeleeuwen aan zulke zaken gedacht werd geeft aan dat
wij veel te snel oordelen als we het over de Duistere Middeleeuwen hebben. In de veertiende eeuw gebeurde
er zoveel tegelijk, inclusief uitbraken van de pest dat we in de 21ste eeuw niet hoeven te denken dat snelle
ontwikkelingen typisch iets van onze generatie zijn. Inderdaad leven we wel in een boze aion maar dat is een
ander verhaal.

404



Vikingen

In  een  boek  over  Atlantis  mogen  de  Vikingen  niet  ontbreken.  Ze  hadden  hun  scheepsbouw misschien
afgekeken van de rotstekeningen van Filistijnse schepen die in het Noorse Kongsberg en Oestfold gevonden
waren (Buchholz, 2011-c,d, fig. 7 en 9). De kans is groot dat de Filistijnen Noorwegen hadden bereikt, zodat
de latere Vikinginvasies omgekeerde echo’s hiervan waren. In dat geval snappen we dat het Noorse Asgard
identiek is aan Atlantis. Ook kan het zijn dat de naam Baltisch iets met Bel of Baäl te maken had. We gaan de
Vikingen nog weer tegenkomen. U raadt het nooit, want de volgende keer als we ze tegenkomen zijn we op
Mars. Noorwegen is ook het land van de mysterieuze Hessdalen ufo-verschijningen. Om die reden mogen we
het niet uitsluiten dat met de Filistijnen en Feniciërs ook de Baäl religie naar Scandinavië meereisde.

Dante Alighieri, Goddelijke Komedie

De Italiaanse dichter Dante Alighieri (1265-1321) schreef in het begin van de 14de eeuw zijn  Goddelijke
Komedie. Deze komedie ging over een reis door de drie nieuwbouwwijken van het hiernamaals: ‘hemel, hel
en vagevuur’ (Evely, 2003, p. 45). De Divina Commedia bestaat uit drie delen: ‘Hel’, ‘Vagevuur’ en ‘Hemel/
Paradijs’ (Instituut Dante, z.j. par. Dante’s Werk/Divina Commedia). Boven de ingang van de hel staan de
woorden ‘Laat af van alle hoop, gij die hier binnentreedt’ (Bonda, 2010, p. 38). Het klinkt heel erg alsof
Odysseus hier aan het woord is. De tekst zou boven de poort van Auschwitz kunnen staan. De Bijbel preekt
geen hiernamaals en al helemaal geen hel. De Divina Commedia is dus gnostisch. In Inferno I werd ook de
snelle  luipaard  genoemd  die  we  in  Daniël 7:6  en  Openbaring 13:2  tegenkomen.  Bijbels  gezien
symboliseerde de luipaardin,  Griekenland.  Werd Dante op dezelfde manier geïnspireerd als  Homerus en
Plato? Had hij in een visioen Auschwitz gezien?

Jeroen Bosch, Laatste Oordeel

Vlak voor de ontdekking van Amerika, schilderde Hiëronymus Bosch zijn schilderij,  Het laatste Oordeel.
Het werk bestaat uit drie panelen. Het linkerpaneel toont Adam en Eva in het paradijs. Het middenpaneel
toont Jezus die over de mensen oordeelt. Het rechterpaneel toont de onderwereld (Jheronimus Bosch, z.j.).
Ook in dit werk zien we de gnostiek terug en een tafereel dat net zo goed Auschwitz Birkenau of “Atlantis”
kon zijn. Het Laatste Oordeel haalt alles door elkaar: de terugkeer van Jezus aan het einde van de derde aion
met  het  oordeel  over individuen aan het  begin van de vijfde aion.  Hooguit  kunnen we  Mattheüs 24:41
teruglezen  in  dit  schilderij.  Deze  passage  speelt  zich  een  generatie  na  de  Eindtijd  af  wanneer  de
onrechtvaardigen van de wereld worden weggenomen (Piet, 2019-c). Volgens Menno ter Braak ‘schijnen’ de
‘verdoemden’ in de hel eerder ‘laconiek nieuwsgierig’ dan dodelijk benauwd’ (Braak, Ter, 1933, p. 10). Werd
Jeroen Bosch net  zo  geïnspireerd  als  Plato?  Of  zag  hij  in  een  visioen  Auschwitz-Birkenau of  Eindtijd
Babylon? Of zag hij Atlantis? Was Jeroen Bosch geïnspireerd door de pythongeest in Handelingen 16:16?
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De Twintigste Eeuw

406



95

The Book of Law

Ik kan me niet herinneren dat mijn socialistische geschiedenisleraar op de havo de zaken aansneed die ik ga
benoemen. In het begin van de twintigste eeuw werd de aanzet gegeven voor grote veranderingen. De broers
Wright, maakten in december 1903 hun eerste vlucht met de Kitty Hawk. In 1905 ‘publiceerden’ ‘Albert
Einstein’ en ‘Sigmund Freud’ hun eerste studies (Pandragon, z.j., alinea 1). Dit zijn de zaken die we op
school leren. Maar in 1904 gebeurde er nog iets anders. De Brit Aleister Crowley (1875-1947) “ontving” zijn
‘Book of  the Law’ van een wezen dat  ‘Aiwass’ heette (Pandragon,  z.j.,  alinea 1). Het  woord “ontving”
suggereerde dat er een bovennatuurlijke bron in het spel was. Deze Aiwass was wat mij betreft een kloon van
Baäl-Moloch en Marduk. Hierna maakte Crowley in 1919 een afbeelding van een wezen dat ‘Lam’ heette
(AC2012, 2012, afbeelding; Redfern, 2010, p. 13-14). De meningen zijn verdeeld over de vraag wie of wat
deze  afbeelding  voorstelt.  De  tekst  onder  de  afbeelding  noemt  het  wezen een  ‘Lama’ (AC2012,  2012,
afbeelding). Een Lama was ook een Babylonische godin (Black & Green, 2014, p. 115, par. lama (lamassu).
Zij was natuurlijk Isis alias Astarte. Het wezen lijkt op een Gray Alien maar ziet er iets menselijker uit. Het
woord ‘lamadu’ betekende in het Akkadisch (Babylonisch) zoiets als ‘oefenen’, ‘leren’ maar ook ‘steken’
(Van der Valk, 1930, p. 91-92). Lamadu had het Akkadische woord ‘Edu’ verdrongen (Van der Valk, 1930, p.
92). In het woord Edu herkennen we de naam Edom (en educatie?).  Aleister Crowley noemde Lam een
‘buitenaardse’ of nog erger, een ‘Henochiaans wezen’ (Redfern, 2010, p. 14). Nu snappen we ook dat het
Boek van Henoch uit een gnostische koker kwam en dat de afzender zeker niet de profeet Henoch van de
tweede aion was. Voordat we afdwalen in eindeloze theorieën over de afbeelding van LAM wil ik de weg
naar Atlantis weer inslaan. Wat had deze Lam met Aiwass te maken? En… wat had Lam met de “islam”,
“olam” of met AtLAMtis te maken? En waarom was Lam maar één letter verschil met Law? Kreeg Aleister
Crowley  dezelfde  boodschappen  door  als  Homerus,  Plato,  Mohammed,  Leonardo  DaVinci  en  Helena
Blavatsky? Was meneer Crowley de Plato van de twintigste eeuw? Dan was het Peryt Shou die de Wet van
Thelema  van  Aleister  Crowley  de  ‘grote  wet  van  de  bestemming  van  de  Atlantiërs’ noemde  (Shou  in
Godwin, 2011, p. 149). Deze wet zou in onze tijd weer terugkeren (Shou in Godwin, 2011, p. 149). Hebben
we het hier over de islamitische Sharia? Want in het woord Thelema komen we de letters “T-l” van Atlas
weer tegen. Detail is dat Aleister Crowley in 1900 een tijd aan Loch Ness woonde (Redfern, 2010, p. 12-13).
We mogen dus vraagtekens zetten bij het Monster van Loch Ness fenomeen. Zeer waarschijnlijk is Nessie
een ‘paranormaal’ wezen (Dinsdale in Redfern, 2011, p. 82). Dit betekent dat Loch Ness een mini-Atlantis
mysterie is. Een Leviathan achtig monster dat onder water duikt als we te dicht in de buurt komen, klinkt als
Poseidon.
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Fatima

Fatima was  een  bovennatuurlijke  verschijning  die  vanaf  1915 in  Portugal  aan  drie  kinderen  verscheen
(Shrine of Fatima, z.j.). Ze deed aan Astarte denken. In latere jaren zou ze weer verschijnen. Het is allemaal
goed gedocumenteerd voor verschijningen aan kinderen. Het is moeilijk te achterhalen wat er later aan de
verschijningen is toegevoegd. Detail is Fatima’s toewijding aan de ‘Heilige Drie-eenheid (Shrine of Fatima,
z.j., par. Marian Cycle: Apparitions of Our Lady in 1917/First apparition of Our Lady). En ze kletst over ene
‘Amélia’ die in het ‘vagevuur’ was (Shrine of Fatima, z.j., par. Marian Cycle: Apparitions of Our Lady in
1917/First apparition of Our Lady). Wat tegenstrijdig, nietwaar? We hebben met een charmante verschijning
te maken die mensen het Vagevuur toewenst.  Tegelijk maant ze de toehoorders om voor ‘vrede voor de
wereld’ te bidden om zodoende de Eerste Wereldoorlog te beëindigen (Shrine of Fatima, z.j., par. Marian
Cycle: Apparitions of Our Lady in 1917/First apparition of Our Lady). Dat deze mevrouw Fatima zich met
aardse zaken bemoeit, geeft te denken. Volgens Paulus vechten we tegen hemelse machten (Efeze 6:12) en
volgens Jezus vecht satans leger tegen zichzelf (Lucas 11:17-18). De Eerste Wereldoorlog was net als de
Tweede door Satans leger ingezet. Tegelijk deed deze demon zich als een engel van licht voor door zich als
Fatima  te  vermommen  en  voor  vrede  te  bidden.  Erger  nog:  voortaan  werd  ze  als  een  beschermengel
aanbeden. Dit is precies waar 2 Korinthe 11:14 ons voor waarschuwt. Om het nog erger te maken werd de
link naar de moeder van Jezus ook snel gelegd. Fatima zou immers de moeder van Jezus zijn. Vanaf 431
mocht ze tijdens de Raad van Efeze officieel aanbeden worden (Woodrow, 1981, p. 17). Ze zou de vervulling
van de koningin zijn die in  Jeremia 44:18 genoemd werd.  Dankzij de Fatima verschijningen maakte de
hemelse moeder van Jezus vanaf 1917 een doorstart. Wij weten inmiddels beter. Maria van Nazareth is net
als de rest van de mensheid in de Sheol. De enige persoon die ooit uit de dood opstond en naar de hemel
voer, was Jezus. Deze Fatima is niemand minder dan de oude bekende Isis, alias Astarte, alias Athena. Dat
zoveel mensen in haar kletspraatjes stinken en er in onze tijd een cultus rondom haar ontstaan is, geeft aan
hoe  onnozel  onze  generatie  is.  De  Fatima  verschijningen  zijn  waarschijnlijk  gerelateerd  aan  het  ufo-
verschijnsel (Kiel, 2008, eerste alinea; Vallee geciteerd in Pasulka, 2019, p. 165). Fatima duikt ook in de
Sjiïtische islam op. Ze was de dochter van Mohammed (Séguy, 1977, p. 82). Volgens de Sjiïeten is er zelfs
een ‘Fatima-Koran’,  wat volgens de Soennieten tegengesproken wordt  (Fatima-Mushaf,  z.j.).  Volgens de
Sjiëten is deze Fatima Koran onvindbaar en in handen van iemand die we al tegenkwamen in dit onderzoek,
de Mehdi (Fatima-Mushaf, z.j., alinea 3 en 4). Zo claimden de Sjiieten dat ze nakomelingen van ‘Fatima en
Ali door Al-Hoesayn’ waren (Finegan, 1965, p. 524). In ‘969’ na christus werd Egypte veroverd en kwam er
een Fatimiden Rijk in Noord-Afrika. Hun hoofdstad was vanaf 973 na Christus, Caïro dat naar de planeet
Mars  genoemd  was  (HHA  in  Finegan,  1965,  p.  524).  We  weten  dat  de  oude  stad  Caïro  dankzij
Nebuchanedzar een tijdlang ‘Babylon’ heette (Matheny, 2011-a, p. 62, 83, 126). Tevens was deze oude stad
Pi-Hahiroth het kamp waar de Israëlieten aanvankelijk verbleven (Exodus 14:2 in Matheny, 2011-a, p. 126-
127).  Zo kunnen we Fatima aan Babylon koppelen zoals  Athena bij  Atlantis  hoorde.  En Babylon heeft
blijkbaar  iets  met  Mars  te maken.  Weet  u nog dat  we de letters  “Marad” in Babylon tegenkwamen bij
Nimrod en Marduk? De naam Mars heeft deze letters ook. Volgens Strong’s Bijbelvertaling #4775 betekent
Marad “rebels”. Mars is dus een rebelse planeet. Fatima was dus een vrome, veganistische, pacifistische
koningin die te pas en te onpas over oorlog en het vagevuur kletste. Juist in deze spastische vroomheid
schuilt de rebellie. De tijd waarin ze opdook had met de Eerste Wereldoorlog te maken. Als de modder van
Atlantis in Timaeus 25 (Plato, Jowett, vert. 1892) ergens een symbool van was, dan was het wel van oorlog.
We zagen in Exodus 14:25 hoe de strijdwagens van het leger van Farao in de modder vastliepen. Modder was
in de Eerste Wereldoorlog het  symbool van de loopgravenstrijd in de Belgische stad Paschendaele.  Iron
Maiden zong er een lied over dat  Paschendale heet. Zoals de Nachtmist in 2 Samuël 1:21,  Spreuken 3:20;
19:12 en Jesaja 26:19 ook modder veroorzaakte. In Daniël 2:43 komen we de modder weer tegen.
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Metropolis

Anne Clark, Sleeper in Metropolis/Wallies

In 1927 kwam de film Metropolis uit. De film was geredigeerd door Fritz Lang (Metropolis (film), z.j.) en
een verfilming van het gelijknamige boek van Thea von Harbou (Metropolis (novel), z.j.). Kreeg zij dezelfde
boodschappen vanuit  het  occulte door als  mevrouw Blavatsky? Waarschijnlijk wel.  De film speelt  in de
nabije toekomst van 2026 (Metropolis (film), z.j.). We zitten dan niet ver van de Eindtijd af. Von Harbou was
de eerste die naar de toekomst wees, in tegenstelling tot haar voorgangers als Homerus en Plato. Metropolis
deed aan de latere stad Gotham City van Batman denken. En aan de stad Metropolis van Superman. De stad
vormde in onze tijd de decors voor ikonen als ‘The Blade Runner’, ‘Frankenstein’, ‘George Lucas’, ‘King
Kong’ (Matei & Rolfe, 2016). Andere sterren als ‘Lady Gaga, Madonna, Beyonce, Kylie Minogue’ werden
door  Metropolis beïnvloed (The Occult Symbolism, 2010, alinea 1). Wie herinnert zich  Radio Gaga van
Queen nog? Het decor was ook Metropolis. Dune van Frank heeft ook trekken van Metropolis. Daarbij werd
in  Metropolis voor het eerst op een toekomstige ‘New World Order’ gezinspeeld (The Occult Symbolism,
2010, alinea 2). Deze uitdrukking komen we te pas en te onpas op Conspiracy websites tegen. Mythen wezen
naar een grijs verleden terwijl  scifi  naar de toekomst verwees. Bij nader inzien is dit  verschil  schijn en
verwezen beide naar  de  Eindtijd.  Metropolis zou  ook naar  de  ‘Toren van Babel’ verwijzen en  over  de
‘miscommunicatie’ tussen het ondergrondse werkvolk en de ‘elite’ gaan (Matei & Rolfe, 2016). In Genesis
11:7 lezen we dit niet over de echte migdol van Babel. Wat we wel lezen is dat de bouwers hun directe
collega’s niet meer verstonden. De Humanistische uitleg maakte er een hiërarchisch verhaal van tegenover
Genesis 11 waarin we over een horizontale miscommunicatie lezen. In de film wordt naar een ‘middelaar’
tussen het werkvolk en de elite gezocht (Metropolis (film), z.j.). Deze middelaar was niet Jezus maar heette
nota bene Maria (Metropolis (film), z.j.). De socialistische Maria in deze film resoneerde met het lied van
Maria in Lucas 1. Desalniettemin klinkt de Metropolis Maria eerder als Fatima, de dochter van Mohammed,
alias Astarte. Deze Metropolis Maria kiest de kant van het slavenvolk (The Occult Symbolism, par. Maria).
Als  Metropolis  onze  update  van  Atlantis  is,  dan  betekent  dit  dat  Atlantis  als  een  “serpent”  door  de
geschiedenis kronkelt. Atlantis duikt blijkbaar vooral in de kunstwereld op. In dat geval ligt het voor de hand
dat Atlantis ook in andere domeinen van onze samenleving opduikt zoals in de planologie en architectuur.
Als we nauwkeurig naar Metropolis kijken dan zien we zoveel raakvlakken met zowel Atlantis als Babylon
dat we hardop “bingo” mogen roepen. Sinds het begin van ons onderzoek toen we nog bij het zelf gemaakte
gordelrokje van Adam waren,  zitten we nog steeds op het  goede spoor.  Metropolis gaat  angstaanjagend
nauwkeurig over onze tijd. Een kleine stinkrijke elite staat in de film tegenover de rest van het volk dat uit
arme en uitgebuite slaven bestaat. Er zit blijkbaar nog een snipper 1984 van George Orwell doorheen want
het slavenvolk wordt van alle kanten in de gaten gehouden. Dit slavenvolk werkt diep onder de aarde (The
Occult Symbolism, 2010, alinea 4). De associatie met de Tartarus, de Grot van Plato dan wel de gnostische
Sheol is snel gelegd. Het saaie productiewerk gebeurde aan een machine die ‘Moloch’ genoemd werd (The
Occult  Symbolism,  2010,  alinea 5).  Moloch was een variant  van Baäl.  De Joden offerden vroeger  hun
kinderen aan hem.
 
In de film werden drie kruizen getoond in plaats van de vijf die op Golgotha stonden (Bullinger, z.j.-a,
bijlage 164). Metropolis heeft een afgod achtige hoofdrolspeler die Joh Fredersen heet. Zijn hoofdkwartier is
de  nieuwe  Toren  van  Babel  (The  Occult  Symbolism,  par.  Maria,  laatste  alinea).  Een  collega  van  Joh
Fredersen heet Josafat. Dit is een verwijzing naar het Dal van Josafat bij Megiddo waar de legers van de
Eindtijd zich zullen verzamelen om tegen Jeruzalem op te trekken. Symboliseren Joh Fredersen en Josafat de
Zuilen  van  Hercules?  Joh  Fredersen  deed  ook  aan  Johannes  denken die  het  boek  Openbaring schreef.
Metropolis is kortom een echte Eindtijd film. Moeten we in plaats van de term Science Fiction niet eerder de
term  Eindtijd-genre  introduceren?  Een  speciaal  effect  in  de  film  Metropolis  is  het  Schufftan-
spiegeleffect’(Leedom,  2007).  De  spiegels  werden  gebruikt  om  diepte-effecten  in  de  film  te  scheppen
(Leedom, 2007, alinea 2). Het spiegeleffect is ook een fundamenteel principe in het Atlantis epos. Wat te
denken  van  het  reflecterende  orichalcum  en  de  Zuilen  van  Hercules  die  als  spiegels  tegenover  elkaar
stonden? Met Metropolis zijn we Atlantis zeker op het spoor.
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Atlantis in Berlijn, Auschwitz en Hirosjima

Als we Atlantis in onze moderne tijd ergens moeten zoeken dan is het wel in Polen, om precies te zijn in een
grauwe stad die Auschwitz heet.  De stad ligt pakweg 65 kilometer onder Krakau. Ik bezocht de stad in
december 2000 en erg inspirerend was het allemaal niet. Het is misschien toevallig dat de stad in de Poolse
provincie Galicië ligt terwijl Spanje ook een provincie Galicië heeft die voorbij Gibraltar ligt. Sterker nog:
Auschwitz schijnt in de uiterste westpunt van Galicië te liggen zoals de uiterste noordoost punt van Atlantis
volgens Plato tegenover Gibraltar lag (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 114). Na New York, London, Parijs
en Jeruzalem is Auschwitz de bekendste plaats op aarde. En dit is niet te danken aan de 14de eeuwse Maria
kerk die er staat. We weten allemaal wat er in Auschwitz gebeurd is. De joden kwamen hier in de jaren
veertig  collectief  in  de  onverzadigbare  Sheol  terecht  (Spreuken 27:20,  Habakuk 2:5).  Naarmate  we  de
Eindtijd naderen is het een trend om de holocaust te ontkennen of deze te bagatelliseren. Maar de waarheid is
dat er steeds nieuwe resten van concentratiekampen opduiken. Op 4 maart 2013 verscheen hierover een
artikel in de Huffington Post. Nieuw onderzoek wees uit dat er ‘42.500 Nazi Ghettos, kampen’ in Europa
waren geweest (Huffington Post, 2013). Hartmut Berghof, ‘directeur van het Duits-Historisch Instituut’ zei
dat de getallen ‘simpelweg verbijsterend’ zijn (Berghof in Huffington Post, 2013, alinea 6). Wat mij betreft is
het een wonder dat er niet meer mensen vermoord waren. Filosofisch gezien is het een wonder dat niet
iedereen vergast was, om het principe van de eeuwige hel erbij te halen. Deze 42.500 kampen resoneerden
met de 40.000 paardenstallen van koning Salomo in 1 Koningen 4:26. De vele paarden en strijdwagens van
Salomo waren God een doorn in het oog. Salomo vertrouwde blijkbaar op de kracht van paarden in plaats
van op God. De 42.500 concentratiekampen resoneren ook met de vele strijdwagens van Atlantis (Plato,
Jowett, vert. 1892, Kritias 119) en met de vele tempels voor de vele afgoden van Atlantis (Plato, Jowett, vert.
1892, Kritias 117). Een dergelijke systematische verwoesting van het joodse volk duidde op een demonische
beïnvloeding.  Auschwitz  was  een  echo  van  de  verwoestende  demonische  machten  die  in  Efeziërs 6:12
genoemd werden.  Tegelijk  was  het  kamp  de  Europese  variant  van  het  Hinnomdal  bij  Jeruzalem.  Hier
offerden de Joden hun kinderen aan Baäl-Moloch. In Auschwitz en de andere kampen werden de Joden zelf
vernietigd. De rook van de ovens was een schaduw van de rook die in  Openbaring 9:1-2 uit de Tartarus
opstijgt. Over deze Tartarus gaan we het nog hebben. De rook van de ovens was ook een hint naar de Exodus
uit Egypte die in Deuteronomium 4:20 genoemd werd. Zoals de barbaarse slavernij in Egypte tot de Exodus
leidde zo versnelde de holocaust de vestiging van de Joodse staat Israël. Ik schreef al eerder dat het altaar
van Zeus in Bergamo (De zetel  van Satan in  Openbaring 2:12-13)  in  de jaren dertig  in  het  Pergamum
Museum in Berlijn  herbouwd was  (Robertson,  z.j.).  Trouwens ook de  Isjtar  Poort  in  Babylon is  in  dit
museum nagebouwd. Berlijn had alle trekken van Atlantis terwijl Hitler uiteraard de rol van Atlas of Wodan
vertolkte. Kort nadat het Altaar van Zeus en de Isjtar Poort in Berlijn waren nagebouwd kwam Hitler aan de
macht. Hitler’s architect, Albert Speer raakte door het Altaar geïnspireerd. We weten met ons menselijke
verstand niet welke demonische machten door dit Altaar van Zeus en de Isjtar Poort losgeweekt werden.
Auschwitz lag niet net als Atlantis letterlijk in zee maar het vernietigingskamp lag wel middenin de volken
zee. De Joden in Auschwitz waren letterlijk door de vijandige volken zee ingesloten. De zee was op zijn
beurt een beeld van het dodenrijk zoals we in Jona 2 lezen. Duane Garrett noemde de zee de ‘abyss’ en het
‘dodenrijk’ (Garrett, 2014, p. 387). Adolf Hitler was de verpersoonlijking van zowel Wodan als koning Atlas.
Anders gezegd was Adolf Hitler mijns inziens demonisch bezeten van de geest van Wodan alias Poseidon
van Atlantis. Het was niet voor niets dat hij een Übermensch wilde scheppen. Inderdaad zijn er demonische
wezens op foto’s van Adolf Hitler gespot (Roger in Kansas City, 2019). Theologisch gezien was Hitlers
holocaust tegen de joden erop gericht om de oprichting van de Staat Israël te dwarsbomen. Ik las ergens dat
na de Eerste Wereldoorlog het land vrijkwam voor de joden terwijl na de Tweede Wereldoorlog de Joden
vrijkwamen voor het land. En volgens Jan Bonda heeft de verkeerde ‘uitleg’ van  Romeinen 9-11 (bekend
getal)  ‘een  rol  gespeeld’ bij  de  totstandkoming  van  de  holocaust  (Wickens  in  Bonda,  2010,  p.  132).
Christelijk Europa had deze hoofdstukken zo uitgelegd als zou God, Israël  ‘verworpen’ hebben (Bonda,
2010, p. 133). Een aanverwante misvatting is dat de Joden schuldig waren aan de kruisiging van Jezus.
Echter ook de heidenen waren schuldig aan Zijn dood (Lucas 18:31-33; Handelingen 2:32-33, 36; 3:13-16;
5:30-31; 10:39-41; 13:27-30). Bovendien bleven de Joden zich aan de Wet houden die God hen via Mozes
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gaf, ook al begrepen ze die niet helemaal (Bonda, 2010, p. 137). De Joden zijn ‘gestruikeld, maar niet zo, dat
ze voorgoed vielen’ (Origenes,  geciteerd in Bonda, 2010,  p. 137). Eerder zie ik elementen van Plato in
Hitler’s vernietigingsdrang. Plato had ook al eens over rassen zuivering geschreven (Plato, De Staat 459-461
geciteerd in Moerland, z.j.). In  De Staat 459-461 werden ook de ‘honden’ genoemd net als in  Mattheüs
15:26-27 waarmee Jezus de heidenen bedoelde. Nazi Duitsland was een eigentijds vervolg op Atlantis. De
“Shoah”  holocaust  had  zijn  voorgangers  in  de  ballingschappen  in  Egypte  en  Babylon  en  later  in  de
verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Erich Sauer schreef dat God de Israëlieten uit de ‘ijzeroven, uit
Egypte uitgevoerd’ had (Deuteronomium. 4:20; Exodus 6:6; Ezechiël 20:5, geciteerd in Sauer, 1940, p. 132).
Auschwitz was thematisch gezien de Grot van Plato en het Europese Hinnomdal waar joodse kinderen aan
Moloch geofferd werden. De Holocaust was niet zozeer de natte droom van Adolf Hitler als wel die van
Farao en Antikleia.  Het hakenkruis leek op het  Jeruzalem kruis.  Trouwens, we mogen het  verleden niet
ontkennen maar… de toekomst ook niet (Hough & Coram, 2018, p. 139). Als we erkennen dat de Holocaust
daadwerkelijk plaatsvond dan zullen we zeker accepteren dat de grote Verdrukking van de Eindtijd in Daniël
2:40 en 7:23, Zacharia 14 en het boek Openbaring ook gaat gebeuren. Deze is onontkoombaar. De toekomst
staat net zo vast als het verleden. Beide kunnen we niet veranderen.

Nazi-reeër

Iedereen weet dat Nazi een afkorting was van Jezus de “Nazi-reeër” eh sorry, Nazional Sozialismus. Maar in
Babylon was er een Nazi koning die ‘Nazi-bugasj’ heette (Saggs, 1966, p. 83). Mogelijk duidde de titel Nazi
op een dynastie net zoals Cleopatra of Herodes. Een andere koning was of heette ‘Nazi-Maruttasj’ (Saggs,
166, p. 84). In de Tweede Wereldoorlog was er een slachting die de geschiedenis inging als de ‘Bugazj Bos
slachtpartij’ waarbij een hele groep Joden in het Bugazj bos afgeslacht werd (Browning, 2010, p. 131). Dit
gebeurde onder toezicht van Willi Althof en een SS-er die Meyer heette (Becker, Grindberg, M. Mincberg,
Zynger, Waiman, Zuckier & S. Mincberg in Browning, 2010, p. 130). Poolse werkers bevestigden dit verhaal
later.  De Bugazj Bos slachting was de laatste slachting van Althoff en Meyer (Browning, 2010, p. 131).
Waren de beide Bugazj namen toevallige overeenkomsten? Ik zag onlangs afbeeldingen van de ruïnes van
Babylon  op  het  internet.  Ze  konden  evengoed  de  ruïnes  van  Auschwitz-Birkenau  voorstellen.  Ook  in
Babylon werden ‘slaven’ in ‘barakken’ gehouden (Saggs, 1966, p. 170). Mogelijk was de holocaust tevens de
opmaat voor Eindtijd Babylon. Detail: anno 2018 is er een Pools VN leger in Al-Hillah/Babylon gelegerd. In
Ezechiël 37:25  betekent  het  woord  “nashi”,  “prins”  (scripture4all.org)  waarmee  David  bedoeld  werd.
Volgens David Baron gaat het om een prins die door het volk ‘gekozen’ is en ‘verheven’ werd (Baron, 1901,
p. 34). Frederic Farrar noemde de nashi de ‘Sar am El’ de ‘Prins van het Volk van God’ (Farrar, 1874, p.
466). Misschien toeval want de constructie “nasi” duikt ook op in de naam van Atha-nazi-us Kircher die de
mysterieuze Atlantis kaart tekende. Terwijl de eerste twee letters van Atlantis tevens de eerste twee letters
van zijn naam vormen. Ook de Joden zelf noemden volgens Primo Levi Auschwitz ‘een soort Babel’ (Levi in
Yond Boeke & Patty Krone en Meulenhoff, p. 117, hoofdstuk, De Deportatie van de Joden). 

Misschien was het toeval dat de namen van Galicië en Galilea zoveel op elkaar leken. Galilea was immers de
landstreek  waar  de  bediening  van  Jezus  begon  en  tevens  het  gebied  dat  tegenover  het  gebied  van  de
Gergesenen lag (Lucas 8:26) waar ook de stad Gadara lag. In Gadara genas Jezus twee demonisch bezeten
kerels die aan Atlas en Heracles deden denken. Tussen Galilea en het gebied van de Gergesenen lag het Meer
van Galilea dat dezelfde vorm heeft als de Atlantis schets op de Athanasius Kircher kaart (Kircher, 1665, p.
82). Maak ik het te bont als ik suggereer dat Auschwitz misschien een tempel voor Poseidon of Athena
(Astarte) was die in een vijandige volken zee lag? Zoals Auschwitz in de uiterste westpunt van Galicië lag,
zo ligt het Meer van Galilea aan de uiterste oostzijde van Galilea. Kafernaum waar Jezus in een synagoge
preekte  ligt  hier  ook.  En  Nazareth  ligt  in  de  uiterste  zuidpunt  van  Galilea.  Als  het  Meer  van  Galilea
inderdaad op de Atlantis kaart van Athanasius Kircher geprojecteerd was dan kunnen we met de toevoeging
van enige symboliek stellen dat Auschwitz een verplaatst Atlantis was. Dan weten we ook meteen hoe het de
Joden zou vergaan als ze op Atlantis  woonden.  Ze werden collectief  in de sheol  gekukeld.  Galilea was
bovendien in twee stukken opgedeeld,  te weten Noord en Zuid Galilea,  zoals het  Poolse Galicië uit  de
deelstaten Galicië en Lodomeria bestond. In de naam van Lodomeria herkennen we de naam Moria welke
een andere naam voor de Tempelberg in Jeruzalem is. Hiermee komen we in het dualistische vaarwater van
Atlantis terecht. Zoals de Joden in Auschwitz, omringd door de vijandige volken zee, collectief het leven
lieten, zo verdween Atlantis voorgoed in de golven. Als we het belang van symboliek voor het oplossen van
mysteries snappen dan gaan er opeens allerlei deuren voor ons open. Was Auscchwitz alleen maar een massa
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vernietigingskamp  of  was  het  meer?  Was  Auschwitz,  in  ruimere  zin  uitgebreid  met  de  overige
vernietigingskampen en met Hitlers Adelaarshof een tempel voor Baäl-Tzafon? 

Het woord “nazara” betekent Waarheid (Studie van Klaas Goverts, Romeinen brief 70C-184). In Numeri 6:1-
21 staat de wet van de Nazireeër. Simson met zijn lange en vooral sterke haren was zo iemand. In 1 Samuël
16 was David al door God uitverkoren om koning van Israël te worden. In Ezechiël 37:25 lezen we dat ook
het volk in de vierde aion David als koning wil. Hij zal dan een gedelegeerde van Christus Jezus zijn. Hitler
was ook een prins die door het volk verhoogd was. Zijn verhoogde positie resoneerde met Johannes 1:46,
“kan er iets goeds komen uit Nazareth?” Ik ga nu onaangename dingen zeggen. In Johannes 19:15 lezen we
dat de Joden liever een heiden (als Adolf Hitler) boven zich hadden dan Jezus. Deze bizarre keuze van de
joden zal  zich  vlak  voor  de Eindtijd  herhalen als  de  Joden met  de moslims  de antichrist  omarmen.  In
Johannes 5:43 staat dat de Joden liever een andere messias dan Jezus wilden. In Mattheüs 27:25-26 verkoos
het  volk  de  moordenaar  Bar-Abbas,  zoon  van  satan  boven  Jezus.  Mattheüs 27:25-26  is  misschien  de
scherpste scheidslijn tussen het Judaïsme en het evangelie. In Jesaja 28:15 en 28:18 lezen we dat de Joden
een verbond met  de Sheol  sloten.  In vers  11 werd overigens het  spreken in vreemde tongen voorzegd.
Heidenen zouden het evangelie van de opgestane Jezus aan de Joden brengen. Maar die zouden het niet
begrijpen.  Johannes 19:15 kunnen we niet  zomaar  op de holocaust  toepassen maar wel  op de Eindtijd.
Hadden de Joden Jezus wel aangenomen dan hadden ze overigens ook verdrukking te verduren gekregen.
Wie Jezus aanneemt zal immers voor Hem lijden. De “Shoah” holocaust kunnen we nog het beste verklaren
vanuit de haat die de Amalekieten tegen de Joden koesterden (Deuteronomium 25:17). Deze haat bleef door
de generaties heen bestaan. Barbara Tuchman schreef dat ‘het volk’ door de eeuwen heen de joden ‘haatte’
(Tuchman 2006, p. 533). In het boek Esther komen we de Amalekiet Haman tegen. Merkwaardig: vier kleine
letters van de namen van Hamans tien zonen in het boek Esther vormden het getal 5707 (Avraham, 2019).
Omgerekend  correspondeert  dit  Joodse  jaar  met  16  oktober  1946  toen  tien  nazi  misdadigers  na  het
Neurenberg tribunaal opgehangen werden.  De tien zonen van Haman waren ook opgehangen (Avraham,
2019). We zouden bijna denken dat de tien koningen van Atlantis hier werden opgehangen terwijl koning
Atlas, aka Adolf Hitler zelf al op het idee was gekomen om een einde aan zijn leven te maken. Haman heeft
blijkbaar een destructieve geest die bereid is om ten onder te gaan zolang de Joden ook maar ten onder gaan.
Waren de nazi’s inderdaad erfgenamen van de Amalekieten zoals Rachel Avraham suggereerde (Avraham,
2019).  Dit  is  huiswerk  voor  een  volgend  boek.  Ze  noemde  namen  van  onderzoekers  die  zich  hierin
verdiepten:  Vilna  Gaon,  Simon  Dubnow,  Arthur  Szyk  en  Raul  Hilberg  (Avraham,  2019).  Nog  een
onaangename  opmerking:  als  God  een  almachtige  God  is,  was  de  holocaust  dan  van  Zijn  hand?  Het
antwoord is helaas “ja”. God schiep zowel de Amalekieten als Adolf Hitler. In Amos 3:6 lezen we dat er geen
ramp in de stad gebeurt waar God geen weet van heeft. God was de eindverantwoordelijke ook al had satan
in relatieve zin de touwtjes in handen. In zo’n God wil ik niet langer geloven. Maar… helaas heb ik niks te
willen. Een naam die een beetje klinkt als die van Hitler was die van Hillel I de Oudere. Hij stierf in 10 na
Christus (Hillel, z.d.) en maakte dus net niet de bediening van Jezus mee. Hij had de ‘School van Hillel’
gesticht  (Hillel,  z.d.).  Hij  was  de  ‘naši’ ,  de  ‘president  van  het  Sanhedrin’ (Farrar,  1874,  p.  174).  De
Adelaarshorst van Adolf Hitler leek op het Trojaanse paleis van Baäl Tzafon in het klein. Ook aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog werden Hirosjima en Nagasaki gebombardeerd alsof ze een moderne Sodom en
Gomorra waren. De atoombom haalde de apocalyps in het boek Openbaring binnen handbereik. Hiroshima
klonk als ‘Hierosoluma’ zoals de Grieken Jeruzalem in Galaten 1:16,17; 2:1 noemden (Janse, 2000, p. 225).
In Psalm 44 lezen we over de radeloze Joden die aan de duisternis overgeleverd zijn. In Romeinen 8:37-39
lezen we over de triomf van de Joden over de duisternis. Met de atoombom kreeg de mensheid de macht
over een gigantische natuurkracht. Desalniettemin waren duizend atoombommen niet krachtig genoeg om
een dode tot leven te wekken (Allen, 2011-a, p. 40-41), wat Jezus in een handomdraai wel deed. In Zacharia
14 lezen we dat het huidige Israël nog eens onder de voet gelopen wordt. In Ezechiël 20 en 37 lezen we hoe
daarna een volgende stroom Joden vanuit de natiën naar Israël geroepen wordt. Israël zal nu definitief zijn
met de teruggekeerde Jezus als haar koning. 

Zelfs Adolf wordt gered

Zelfs  Adolf  Hitler  wordt  “uiteindelijk”  gered.  Het  brengen  van  de  Hitlergroet  lijkt  misschien  op
handopleggingen die we soms in christelijke kringen zien. In  Exodus strekte Mozes steeds zijn arm uit,
waarna het water zich terugtrok of het terugkwam. De Hitlergroet was mijns inziens een demonische imitatie
van een Bijbels symbool. Het heeft er alle schijn van dat bij handopleggingen in de kerken, kundalini geesten
vrijkomen. Googelt u op “Kundalini invades the Church”. Als we de beelden van de marsen van de Nazi’s
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zien die collectief de Hitlergroet brachten en hardop riepen, “Führer, wij volgen u”, dan zitten we misschien
dichtbij  een collectief religieus Kundalini ritueel.  In  Handelingen 19 werd in Efeze op een vergelijkbare
manier twee uur lang een ode aan Artemis gebracht. We weten niet welke boze geesten er bij de Nazi marsen
vrijkwamen. In de naam van Hitler herkennen we weer de mysterieuze letters “Tl” die we ook in de naam
van Atlas lezen. Wat we wel weten is dat Hitler in 1933 aan de macht kwam. Waarschijnlijk eindigt de
Eindtijd  precies  honderd  jaar  later.  Het  bekende  hakenkruis  (swastika)  was  de  moderne  update  van  de
drietand van Poseidon. Het hakenkruis leek ook op het kruis van Jeruzalem. En de swastika resoneerde met
zowel  de  aardbevingen  in  Kritias 108  en  Openbaring 16:18  als  met  het  mysterieuze  Antikythera
Mechanisme. De hel bestaat niet, wel de Bijbelse Sheol, waarin Adolf Hitler op dit moment is, net als de
moeder van Jezus en Anne Frank. De obsessie waarmee Adolf Hitler op de joden jaagde deed denken aan de
vergelijkbare obsessie waarmee Paulus op de eerste christenen jaagde. Paulus werd onderweg naar Damascus
bekeerd. Hitler zal aan het begin van de vijfde aion uit de dood opstaan en geoordeeld worden. Uiteindelijk
zal ook Adolf Hitler gered worden (1 Korinthe 15:28). Wat Hitler met zijn Joodse slachtoffers gemeen had,
was dat hijzelf slachtoffer van dezelfde demonische machten was. Maar stel nu eens dat Adolf Hitler vlak
voor zijn dood oprecht bekeerd was. Stel dat hem hetzelfde overkomen was als Paulus. Dan zitten we met
een venijnig dilemma. Hij zal dan namelijk met ons het aionische leven in Gods hemel tegemoet gaan en
zelfs met ons over de schepping regeren. Terwijl zijn ongelovige slachtoffers in de Sheol blijven zwijgen.
Volgens  Romeinen 13:1-7 en  Jesaja 45:7 was God de echte aanstichter van de holocaust.  Net als bij  de
Exodus koos God ook deze keer voor een hardhandige methode om de Joden een eigen land te geven.
Hadden  de  Joden  op  een  Humanistische  vakbondsmanier  met  meneer  Adolf  over  een  eigen  staat
onderhandeld dan was er nooit een Yad Vashem Museum geweest en was er nooit zoveel over de oorlog
gekletst als nu na de holocaust. Zoals God ooit Nebuchanedzar op de Joden afstuurde, zo stuurde God veel
later Adolf Hitler op hen af. Had het niet anders gekund en hadden de Joden niet op een “nette” manier hun
staat Israël kunnen bemachtigen? Vast wel, maar God koos voor de hardhandige “shock ‘n awe” – shakinah
methode. Hij wilde de boel opschudden en de mensheid aan het denken zetten over de holocaust – Shoah.
Een God die de Joden zo extreem te grazen nam en Die iedereen van ons af en toe behoorlijk laat lijden
mogen we op zijn minst serieus nemen. Zelfs ben ik van de koppige soort. Ik heb dan ook een zeker begrip
voor de Gevallen Engelen (Judas 6) die geen rigoureuze God boven zich wilden maar die liever een thee
drinkende pacifistische God boven zich hadden. Wat heeft mijn koppigheid mij opgeleverd? Zelfs als het
Jona gelukt was om naar Tarsis te vluchten dan was hij daar voortdurend op zijn hoede geweest voor de
wraak van God. Laten we God serieus nemen en door een Bijbelse bril naar ons lijden kijken. In Zacharia 14
lezen we dat God nog een keer zoiets als de Shoah gaat doen, laten we dat ook alvast serieus nemen. Hadden
de Joden op Atlantis geleefd dan was het ze net zo vergaan als in Auschwitz. Een echo van Auschwitz is
misschien  de  stad  Dulce in  New Mexico  waar  volgens  de  geruchten  buitenaardse  Gray  Aliens  in  een
ondergrondse bunker allerlei duivelse rituelen met ontvoerde slachtoffers uithalen. Laten we niet bij voorbaat
als een ongelovige Thomas op zulke geruchten reageren. 
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Het heelal

In juli 1969 gebeurde er iets wonderbaarlijks: voor het eerst in de geschiedenis zetten twee mannen hun
voeten op de maan. Ze heetten Neil Armstrong en Buzz Aldrin en maakten deel uit van de Apollo 11 missie.
Het blikveld van de mensheid werd op 21 juli van dat jaar verrijkt met de nabije sterrenhemel. Amerika had
voortaan een eigen antwoord op de Grote Piramide van Gizeh. Belangrijker was het dat Amerika de Russen
te slim af was geweest.  Niettemin was de maanlanding van betekenis  voor  de hele  mensheid.  In  totaal
stonden twaalf astronauten op de maan, wat aan de twaalf apostelen deed denken. Apollo was uiteraard een
Griekse afgod en een kloon van Baäl. Aangezien Athena een maangodin was, ging Apollo dus naar Athena.
Bijbels gezien was de Apollo missie er één van nederigheid. De ingepakte astronauten leken op Michelin
mannetjes die hetzelfde deden als wat kinderen op het strand doen: ze schepten zand en stenen van het
maanoppervlak en namen de buit mee terug. Het getal 11 kennen we van 11 september. Opvallend was dat er
steeds twee astronauten op de maan stonden. Was dit een hint naar het dualisme van Atlantis? Ik noem het
Gemini “tweelingen” project van Nasa dat een voorbereiding van het Apollo project was. Dan zijn er nog de
sceptici die beweren dat de maanlandingen in een studio opgenomen waren. De perspectieven in sommige
maanfoto’s zouden niet kloppen. Maar de reflecties op deze foto’s zouden te maken hebben met heel iets
anders… Bijvoorbeeld  met  ontelbare  glazen  koepels  die  op  de  maan gebouwd waren… (jawel)  en  het
zonlicht  reflecteren.  Zoals  in  het  Sinus  Medii  gebied  en  overal  op  de  voorkant  van  de  maan
“aurichalcumachtig” glitterwerk te zien was (NASA/JPL/Surveyor 6, geciteerd in Hoagland & Bara, 2009, p.
202-203, AS10-32-4816; NASA/JPL/Surveyor 6, geciteerd in Hoagland & Bara, 2009, p. 253-254, fig. 4-11;
4-12;  4-13,  AS10-32-4810).  Is  het  daarom waardoor  de  maan ‘s  nachts  zo  helder  schijnt?  Zien  we  de
reflecties van het zonlicht in dit glaswerk? Alles wat in de maanfoto’s glittert is volgens Richard C. Hoagland
‘glas’ (Hoagland & Bara, 2009, p. 228). Dus waarom was de maanlanding volgens sommigen een hoax?
Namelijk omdat de perspectieven op de foto’s niet klopten. Maar die glasdingen konden de perspectieven
natuurlijk flink door de war gooien. Een mogelijkheid is ook dat NASA met de originele foto’s knoeide. De
auteurs van Dark Mission suggereren ook zoiets. Op een foto van negatief AS16-121-19438 was reflecterend
glaswerk in de craters van Mare Crisium te zien. Later was de oorspronkelijke foto spoorloos en ingeruild
voor een exemplaar dat niets zinnigs toonde (NASA/Apollo 16 in Hoagland & Bara, 2009, p. 210). Bij
reflecterend  glas  in  combinatie  met  de  maan  denken  we  natuurlijk  aan  Athena  en  het  reflecterende
orichalcum. En we denken aan de zwarte glasachtige steen in de Kaäba in Mekka.

In de Star Trek filmserie deed een robot mee die Data heette. Een vergelijkbare robot kwam al in de film
Metropolis voor. Volgens Richard C. Hoagland en Mike Bara was er op de maan een ‘robot hoofd’ gevonden
dat op het hoofd van Data leek (NASA/Apollo 17, geciteerd in Hoagland & Bara, 2009, p. 560-561; p. 576,
fig. 12-15, 12-16; en kleurafbeeldingen 27, 28 op een ongenummerde pagina, voor hoofdstuk 8). Was het de
geheime missie van Apollo 17 (Schmidt/Cernan/Evans) om dit hoofd mee naar de aarde te nemen? Hoagland
& Bara suggereren ook zoiets, ‘Cernan and Schmidt could have brought it back’ (Hoagland & Bara, 2009, p.
561). Wat nu als er op de maan nog neefjes en nichtjes van Data rondhangen, die nog functioneren? En wat
nu als ze ons vijandig gezind zijn? Was dit de reden waarom het Apollo project geen vervolg kreeg? Star
Trek toonde ons overigens geen wereld ‘waar schaarste regeert maar overvloed’ (Donner, 2019-a). Precies
zoals op Atlantis het geval was. De naam van Captain Kirk leek wel erg veel op die van Circe uit het Troje
Epos of op ons woord kerk. De gemene tegenstanders, Klingons waren als tegenspelers van de  Star Trek
crew de dualistische tint in het verhaal die met de Zuilen van Hercules correspondeerde. De thuisplaneet van
Spock die Vulcan heette had de naam van de Romeinse afgod Vulcanus die met een bliksem afgebeeld werd
(Vulcanus (mythologie), z.j.). Hij was een kloon van Poseidon.
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De 21ste Eeuw

De laatste stuiptrekkingen van Mammon
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Atlantis in New York

De gebeurtenis waarmee de 21ste eeuw een valse start maakte, was die van de aanslagen op de Twin Towers
in New York op 11 september 2001. Deze TwinTowers waren de Amerikaanse Isjtar Poort. De aanslagen
veroorzaakten een vergelijkbare dreun als de beurscrash in 1929. Het traject dat met de val van Jeruzalem in
70 na Christus begonnen was, bereikte een nieuwe mijlpaal (Rohter, 2012). De Amerikaanse pastor Rich
Nathan vergeleek de impact van de aanslagen met de inname van Rome in 410 door het leger van Alarik
(Nathan in Sojotube, 2007). Aurelius Augustinus schreef naar aanleiding van deze gebeurtenis zijn boek, De
Civitate Dei (Van de van Stad van God) (Nathan in Sojotube, 2007). Al snel bleek dat er met de aanslagen
van alles aan de hand was. Osama Bin Laden werd als de dader van de aanslagen aangewezen. Zijn naam
was een anagram van Samson. U weet wel, die oersterke vent met dat rare kapsel die in  Rechters 16 de
pilaren van de Dagon tempel omver trok. Bij de ramp met de Dagon tempel lieten drieduizend mensen het
leven (Rechters 16:27). Heel toevallig kwamen er op 11 september 2001 ook bijna drieduizend mensen om
(CNN, 2016). En natuurlijk leken de Twin Towers op de Zuilen van Hercules. De verwoesting van de beide
gebouwen had iets van de ondergang van het kapitalistische Atlantis. 9 x 11 is 99, waarmee alle 99 namen
van Allah (Rodinson, 2008, p. 311) als een handtekening onder de aanslagen gezet werden. Ook bracht de
verwoesting een psychologische aardbeving teweeg. En er werd een nieuwe religie geboren: de religie van
complottheorieën. Dit is wel een verschil met de hemelse machten die Paulus noemde. Complottheorieën
gaan uit van aardse heersers die achter de schermen snode plannen uitvoeren. Dat dit gebeurt, daar twijfel ik
niet  aan.  Maar  om  de  verwoestingen  van  9/11  als  een  inside  job  te  betitelen,  gaat  wel  ver.  Deze
complottheorieën duiken maar om één reden op: de aanhangers kunnen niet geloven dat er hemelse machten
zijn  die  zich met  ons  aardse bestaan bemoeien  (Efeziërs 6:12).  Een interessant  stuk over  de aanslagen
verscheen daags na 9/11 op de website van Richard C. Hoagland, The Enterprise Mission. Dan is het zo dat
in het jaar 1090 de Assassins opgericht waren. Als we 1090 in mindering brengen op 2001 dan krijgen we
911 (Hoagland, 2001-b). Ook was er de vergelijking tussen de beide Twin Towers en de Boza en Jachin
Pilaren  die  voor  de  tempel  van  koning  Salomo  stonden   (1  Koningen 7:15-22;  2  Kronieken 3:15-17).
Natuurlijk leken ze ook op de Zuilen van Hercules. De aanslagen hadden niets met complottheorieën te
maken maar alles met de hemelse machten die achter de schermen werken en in  Efeziërs 6:12 genoemd
werden. Ook hadden de Twin Towers misschien iets van de beide stenen tafels van Mozes. Toen Mozes te
lang wegbleef, maakten de Israëlieten een gouden kalf. God nam wraak toen Mozes terugkwam. Vanwege
deze afgoderij kwamen er 3000 Israëlieten om (Exodus 32), ongeveer evenveel als bij de aanslagen. In de
rook die bij de aanslagen vrijkwam waren duivelsgezichten te zien. Onder andere was het gezicht van de
Perzische  afgod  Ahriman  in  de  rook  te  zien  zoals  Rudolf  Steiner  hem  in  1917  gebeeldhouwd  had
(Onbekende fotograaf, geciteerd in Brave New World, 2012, afbeelding van sculptuur en gezicht in rook).
Deze Ahriman leek ook op het gouden masker van Agamemnon van Troje dat op zijn beurt op Wladimir
Poetin leek! Robert Bauval schreef vervolgens dat de aanslagen onderdeel van een soort “kosmisch ‘tarot’
spel” waren waarbij uitgerekend het Vrijheidsbeeld – ‘De Vrouw met de Ster’- op de één of andere manier
ontzien was (Bauval, 2002, 09:40 pm, kopje The Woman with the Star). Dit Vrijheidsbeeld is natuurlijk de
Bijbelse Astarte (1 Koningen 11:5) alias Athena van Atlantis. Ook werd er vlak na de aanslagen een “engel”
boven New York gespot (onbekende fotograaf, geciteerd in De  Caça, 2013, afbeelding). Bijbelse engelen
hadden geen vleugels dus wat voor wezen op de foto te zien is, is me niet duidelijk. Was dit wezen Ikaros?
Of was het toch een opgevoerde albatros? Een afgeslagen aanslag op het Vrijheidsbeeld doet me denken aan
de  ontbrekende  dimensies  van  Tzafon  in  Plato’s  Atlantis  verhaal.  Plato  noemde  slechts  de  westelijke
dimensie van de onderwereld terwijl wij Eindtijd Jeruzalem en Babylon in beeld hebben. Atlantis was dus
vermomd als een eiland zoals Mammon zich als een kapitalistisch systeem vermomde. De aanslagen hadden
mogelijk iets met het Camp David vredesakkoord tussen Israël en Egypte uit 1978 te maken (Bauval, 2002,
09:40 pm, kopje Shangri La). Tenslotte is 11 september een rare datum. Deze datum is even ver verwijderd
van 31 december als 20 april van 1 januari verwijderd is. Elf september en 20 april zijn “spiegelingen” van
elkaar. En 20 april is de verjaardag van Adolf Hitler…
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Mayakalender en Isis

Tien jaar later liep de Mayakalender af en verscheen het leger van Isis op het toneel. De Mayakalender leek
op de Filistijnse Phaistos schijf. Isis wilde misschien de contouren van Assyrië herscheppen (Jesaja 14:24-27
in  Piet,  2015-d).  In  dat  geval  baarde  Isis  Osiris  (=  Assyrië).  Mijn  insteek  is  dat  de  soldaten  van  Isis
demonisch bezeten zijn. Een jihadist zei dit zelf ook. Hij zei dat hij door een ‘djinn’ was aangestuurd om mee
te doen aan de ‘jihad’ (Nu.nl, 2018). Dit is precies wat Paulus in Efeziërs 6:12 schreef; namelijk dat we niet
tegen mensen vechten maar tegen hemelse wezens en demonische machten. Op dit moment, begin januari
2019, is Isis flink in het defensief gedrongen. Nu Amerika zich wil terugtrekken uit het Midden-Oosten kan
Isis zich hergroeperen. Theologisch gezien was er misschien een dood en opstanding van Isis nodig om
verder te kunnen. Een herleefde Isis zal mogelijk alsnog Osiris-Assyrië herscheppen. Het leger van Isis doet
tenslotte aan het leger van Atlantis denken. Of moet ik zeggen, Atlant-Isis? Jezus wierp dit leger in zijn
eentje uit (Markus 5:9). Heeft Allah inderdaad iets met satan te maken? Het lijkt er wel op. Bij een overval
op een Joodse vrouw in Parijs, werd hardop ‘Allahu Akhbar’ en ‘Shaitan’ (satan) geroepen (Cohen, 2017,
alinea 3). Velen wezen de afgelopen jaren op de overeenkomsten tussen het geweld van Isis en het geweld in
de Tenach. Maar de verschillen bepalen ook hier de toon (Piet, 2015-f). De God van IS ‘verzuimt zich te
bewijzen’ (Piet, 2015-f). Terwijl de God van het Oude Testament niets anders deed dan zich aan Zijn volk te
openbaren. De omringende volken zoals de Kanaänieten vreesden hierom de God van de Israëlieten (Piet,
2015-f). Mijn toevoeging is deze: het meeste geweld in de Tenach was gericht tegen de Nefilim reuzen die na
de Vloed weer opdoken. Ze werden toen Refaïm en Anakim genoemd. Daarnaast vereerden de Kanaänieten
en Filistijnen dezelfde afgoden als welke door het leger van Isis worden vereerd, namelijk Baäl en Asjtoret.
In Midden-Amerika is de geest van Quetzalcoatl nog steeds actief. Raqqa (betekent: dwaas,  Psalm 14:1;
Mattheüs 5:22) wordt geteisterd door het tuig van Isis.  Ciudad Juarez in Mexico gaat gebukt onder het
geweld van de Drugs Maffia. Ik noem ook de El Salvadoriaanse MS13 bendes die in de wacht staan om de
fakkel van de Mexicanen over te nemen. Enkele van de MS13 leden hadden tatoeages van satanistische
afbeeldingen  op  hun  lichaam  (Miller,  2017).  De  MS13  gang,  La  Mara  Salvatrucha  zou  een  ‘lange
geschiedenis van Satanisme’ hebben (Miller, 2017). Een meisje van 15 was op een satanisch rituele manier
beestachtig vermoord door iemand van de MS13 (Miller, 2017). 
 Wat  er  in  het  tweede  decennium  van  de  21ste  eeuw  ook  gebeurde  was  dat  Griekenland  met  een
ongeëvenaard  pak  bezuinigingen  te  maken kreeg.  Tegelijk  bleven  de  grote  vluchtelingenstromen  op de
Griekse eilanden stranden. Welke verwoestende uitwerking dit op Griekenland had werd eind 2019 duidelijk
in  een  documentaire  van  Ingeborg  Beugel  (Beugel,  2019).  Onze  Europese  leiders  maakten  de  fout  dat
Griekenland toch niet  het  zelfde als  Duitsland was.  Het  was immers Duitsland dat  na het  vernederende
Verdrag van Versailles  van na de Eerste Wereld Oorlog wraak nam door een Tweede te beginnen.  Dan
kennen we Griekenland nog niet. Een nieuwe Alexander zal spoedig opstaan om wraak te nemen… 
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Donald Trump

Op 20 januari 2017 werd Donald Trump ingehuldigd als de nieuwe president van Amerika. Een dag ervoor
werd zijn vliegtuig begeleid door een ufo (Fox10 geciteerd in Waring, 2017-a). Zijn deze ufo’s de hemelse
machten waar Paulus het over had? Ik denk het wel. De onverwachte verkiezingsoverwinning van Donald
Trump kan na de onverwachte Brexit inderdaad te maken hebben gehad met de hemelse machten die ons
besturen (Efeziërs 6:12). Donald Trump zette de wereld telkens op een verkeerd been. Zijn campagne en in
het verlengde hiervan zijn regeerstijl vielen buiten de kaders van de geijkte politieke analyses. Zijn optreden
deed aan dat van de Noorse afgod Loki denken (Pein, 2016). Om de Zuilen van Hercules erbij te halen waren
Wodan en Loki twee broers die op aarde respectievelijk Adolf Hitler en Donald Trump konden voorstellen
(Pein, 2016). Corey Pein schreef dat Donald Trump de ‘personificatie’ van Loki was (Pein, 2016, alinea 8).
Corey Pein schrijft bijzondere dingen. Een politieke verkiezing is volgens hem een ‘massa ritueel’ (Pein,
2016, vijfde alinea). De Zwitserse psychiater Carl Jung had Adolf Hitler al eens een ‘manifestatie’ van ‘Odin’
alias ‘Wotan’ genoemd (Jung in Stein, 2016, alinea 13). Ook schreef hij dat als ‘Wotan’ eenmaal ‘ontwaakt’
was, er ‘elders’ ‘gesluierde goden’ lagen te ‘slapen’ (Jung, geciteerd in Stein, 2016, alinea 26). Inderdaad lijkt
nu Loki aan zet te zijn in de persoon van Donald Trump. Onder Donald Trump raakte Amerika steeds verder
verdeeld. Sommigen menen dat de Amerikaanse verdeeldheid nog maar het begin is (Russia Today, 2018).
Op 6 december 2017 verklaarde Donald Trump dat Jeruzalem voortaan de hoofdstad van Israël was. Hij zou
de ambassade van Tel-Aviv naar Jeruzalem verhuizen. Vanuit de hele wereld en vooral de Arabische landen
kwam er kritiek op deze stellingname. Maar Donald Trump is degene die de etappe naar de Eindtijd gaat
versnellen. Hier scheiden de wegen van de Paulinische christenen en progressief links zich. De tijd van
pappen,  sussen  en  nat  houden is  voorbij.  Met  Barack  Obama of  Hillary  Clinton  waren  we niet  in  het
versnelde vaarwater naar de Eindtijd terechtgekomen. Op 11 december 1917 heroverde Edmund Allenby
Jeruzalem op de Ottomanen.  Een eeuw later  kwam het  besluit  van Donald Trump om Jeruzalem tot  de
hoofdstad te verklaren. De etappe naar Eindtijd Jeruzalem bestaat uit vaste etappes van honderd jaar. Precies
er tussenin lag de zesdaagse oorlog. En Jeruzalem gaat zich de komende twaalf jaar steeds vaker roeren (Piet,
2017-j). Eindtijd Babylon vereist een dictatuur van een rijke elite. Met Donald Trump komen we sneller in
dit vaarwater terecht dan met andere presidenten. De Eindtijd is bovendien onafwendbaar, alle demonstraties
tegen Donald Trump ten spijt. Donald Trump heeft ook iets met “ballen”. In Saoedi-Arabië voerde hij met de
Saoedische leiders een geheimzinnig ritueel met een bol uit (Saudi Press Agency, geciteerd in Bondarenko,
2017).  In  Helsinki  kreeg Donald Trump een voetbal  van Wladimir  Poetin cadeau (Rogers,  2018).  Deze
“rituele” bol of bal doet me aan de bol denken die Atlas op zijn schouders torste. Was de bol van Atlas een
voetbal die het ultieme symbool van de Eindtijd uitdrukte? Is voetbal de ultieme religie van de Eindtijd?
Toevallig werd ook een dergelijk bol in de vorm van een “ufo” waargenomen (Google Earth Street View &
MUFON #90613 geciteerd in Waring, 2018-a, afbeelding). Is deze bol de zon die het traject van Tzafon,
zonsopgang,  middag  en  zonsondergang  symboliseert?  Zijn  onze  regeringsleiders  aanbidders  van  de
Atlantische zonnegod Atlas en de Babylonische zonnegod Marduk? Inderdaad heeft Donald Trump op de
‘66ste  verdieping’ van  zijn  Trump Toren  in  New York  een  beeld  van  de  zonnegod  Baäl  Apollo  staan
(Jazzy800, 2015). Het interieur van deze verdieping van de Trump Toren met overdadig veel bladgoud doet
enigszins aan de tempel van Poseidon denken. De Trump Toren heeft overigens maar 58 verdiepingen en
geen 66 zoals de weblog Zeitgeist77 beweert (Jazzy800, 2015). Apollo was de afgod van Delphi waar de
pythongeest  huisde.  Paulus  en Silas werden in  Handelingen 16:16 door een meisje  achtervolgd dat  een
pythongeest had. Deze python is ook op het voorhoofd van de sfinx gegrift (Matheny 2011-a, p. 142). In
hoeverre  is  deze  pythongeest  nog steeds  in  onze  regeringsleiders  werkzaam? De mythe  kende  ook een
vlammende bol.  Pythagoras  deelde het  heelal  in  ‘tien’ gebieden in  die  door  tien ‘concentrische cirkels’
uitgebeeld werden. Het begin van die cirkels was de vlammende bol (Pythagoras in Hall, 1928, p. 179).
Ergens  in  dit  heelal  was  ook  een  ‘mysterieuze’ onzichtbare  planeet  in  het  spel  die  ‘antichton’ heette
(Pythagoras in Hall, 1928, p. 179). Deze onzichtbare planeet zou de alter ego van de aarde zijn (Hall, 1928,
p. 179). In Hall’s boek volgt een vermoeiende uitleg over het woord “monade”. Het is bovendien moeilijk
om in het Nederlands te vertalen wat Pythagoras bedoelde. Een monade is zoiets als het meest volledige
“één”, (Hall, 1928, p. 185) ongeveer zoals Paulinische christenen God omschrijven. Het universum is een
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monade maar de afzonderlijke delen ervan zijn ook weer monaden (Hall, 1928, p. 185). Andere namen voor
monade  onder  de  volgelingen  van  Pythagoras  waren  ‘Atlas’,  ‘Styx’,  ‘Abyss’,  ‘Tartarus’ en  ‘Toren  van
Jupiter’ (Pythagoras  in  Hall,  1928,  p.  190).  Volgens  Pythagoras  waren  Atlas,  Tartarus,  monade  en  de
vlammende bol dezelfde zaken. Deze vlammende bol was volgens Pythagoras in het centrum van het heelal.
In Plato’s Atlantis verhaal lazen we dat Atlantis ook in tien delen opgedeeld werd waarbij Atlas het grootste
deel kreeg (Plato, Jowett vert. 1892, Kritias 113-114).

Amerika in Irak

Op 19 maart 2018 kopte de Huffington Post dat Amerika inmiddels al 15 jaar in Irak is. Deze aanwezigheid
in Irak overschaduwde alle verkiezingen sinds 2003 (Terkel, 2018). Met als gevolg dat we nu Donald Trump
als president hebben. Het lijkt of Amerika en Irak een Trojaanse Dans met elkaar uitvoeren. Welke hemelse
machten houden Amerika zodanig in de greep dat het niet in staat is om zijn handen van Babylon af te
trekken? Niet voor niets noemde Plato, Amerika in zijn Atlantis Epos (Plato, Jowett, vert. 1892, Timaeus 25).
Hoe eindigt deze Trojaanse Dans? Irak dat bovendien een ex-kolonie van Engeland is,  zal het machtige
Amerika en trouwens de hele wereld meesleuren naar de afgrond van de Eindtijd. Begin april 2018, vlak na
Pesach vragen de media zich af of er met Donald Trumps “America First” een handelsoorlog met China in de
lucht  hangt  (Schaake  &  Garretsen  in  Vpro,  Buitenhof,  2018)?  Niemand  weet  de  afloop  maar  een
handelsoorlog past wel in het Eindtijd plaatje van de “Harokel” - Heracles, kooplieden (Le Clerc in Van
Hemert en Daalberg, 1806, p. 127) die het decor van Eindtijd Babylon bepalen.
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Vluchtelingen

Elke kerst vergelijken massa’s mensen het kerstverhaal met de vluchtelingenstroom. Maria en Jozef waren
niet welkom in de herberg; zo zijn vluchtelingen ook niet welkom, is de redenatie. Maar Maria en Jozef
waren in hun eigen land. Ze waren twee individuen die we niet zomaar met de vluchtelingenstroom kunnen
vergelijken. Ze werden geweigerd omdat de herberg vol was. We lezen niets over racisme of discriminatie.
Het enige wat de ouders van Jezus fout deden was dat ze te laat waren. Jezus werd in een voerbak geboren.
Het woord Phatné dat in  Lucas 2:7 staat, betekent zoiets als “voerbak” (scripture4all.org). Een voerbak is
voor  dieren  bedoeld.  Jezus  was  inderdaad  het  Paaslam  dat  geslacht  moest  worden.  We  komen  dan
merkwaardige details tegen. De herders die hun schapen in de wei hadden, kwamen naar Jezus die in de
voerbak lag. Ik lees nergens dat Jezus in een stal tussen de geitenstront geboren was. Misschien kwam Hij in
de open lucht ter wereld? Maria zal zeker een geschikte plek hebben uitgezocht. Maar wat was een geschikte
plek in deze context? Hoe kwam ze aan een voerbak? Misschien was ze voorbereid op een volle herberg en
had Maria de voerbak op de kop getikt. We weten niet van de hoed en de rand. We lezen er verder niets over
in het evangelie. Ook lezen we nergens dat Jezus jeugdtrauma’s van die voerbak had. De traditie maakte er
een romantische kerststal van maar in het evangelie lezen we zoiets nergens. Stel dat Maria en Jozef wel in
de herberg waren toegelaten… Dan waren de herders naar de herberg gekomen. Het is maar de vraag of ze er
binnen gelaten werden. Alle gasten waren dan getuige geweest van de geboorte van de Messias. Maria en
Jozef hadden misschien geluk bij ongeluk dat Jezus redelijk incognito geboren werd. In Lucas 2:18 lezen we
dat  er  meer  toehoorders  waren.  Misschien  had  de  herberg  bescherming geboden voor  het  gezin.  Maar
misschien ook niet. In Lucas 2:13-15 lezen we over de hemelse wezens die net als de engel bij de herders
kwamen. Er gebeurde dus van alles tegelijk. Jezus en zijn ouders werden pas later vluchtelingen toen ze naar
Egypte (Alexandrië) vluchtten (Mattheüs 2:13). Zijn vlucht naar Egypte was bovendien de vervulling van
een voorzegging. Jezus zou uit Egypte worden geroepen (Hosea 11:1). Het voerbak verhaal heeft weinig met
vluchtelingen te maken. Wat we in het evangelie wel lezen is dat we al tweeduizend jaar met de opgestane
Christus  te  maken hebben die  aan  de  rechterhand van  zijn  Vader  in  de  Hemel  zit.  Joehoe,  Jezus  is  al
tweeduizend jaar “ergens”. Hij is in het verborgene, maar Hij is er wel degelijk. We hoeven die eeuwige
voerbak niet uit het oog te verliezen. Maar laten we het kerstverhaal niet groter maken dan het is. Zoals
gezegd werd Jezus waarschijnlijk rond Pesach geboren (Lucas 2:42, geciteerd in Piet, 2011-b). Een andere
uitleg van Lucas 2:7 is dat Maria drie seconden naar binnen had gegluurd om vast te stellen dat deze herberg
niet geschikt was om er de Messias geboren te laten worden (Neven, 2018). Herbergen trokken nogal “tuig”
aan. De Messias die de ultieme herder van het joodse volk zou worden, zou in een ‘landelijke omgeving’
geboren worden. Wie weet had de engel Gabriël wel tegen Maria gezegd dat Jezus in een voerbak geboren
moest worden om de slag naar schaapherders te maken. In  Lucas 2:7 wordt nergens het woord “herberg”
genoemd maar  daarentegen wel  het  woord uitspanning.  Dat  van die  herberg was waarschijnlijk  uit  een
verwarring ontstaan betreffende die andere herberg uit de gelijkenis in Lucas 10 over de Samaritaan en de
Naaste. Maar wat was een uitspanning? En we weten niet eens zeker of de uitspanning vol was. Misschien
hing net de was uit. Of de hoofdbewoners durfden een bevalling niet aan. Ik kan diverse redenen verzinnen
voor waarom Maria een deur verder ging. Ik zie geen ruimte voor een één op één vergelijking met de situatie
van gestrande vluchtelingen. De huidige vluchtelingenstroom resoneert eerder met Soera 112:2 waarin Allah
zelf een vluchteling genoemd wordt. In deze Koran vers wordt ook het woord SamAd gebruikt. Met Samad
of Zamad zitten we in de buurt van Uz/Edom en Mohammed. Dan zitten we ook in de buurt van AdlantUz.
Allah als vluchteling was een imitatie van het gezin van Jezus dat naar Alexandrië vluchtte.

Vrijheidsbeeld

We kennen het Amerikaanse vrijheidsbeeld dat in New York staat. Haar tweelingzus heet Marianne en staat
aan de Seine in Parijs. Weinig mensen weten dat het identieke Vrijheidsbeeld ook in Parijs staat. Deze vrouw
is een oude bekende en niemand minder dan de Bijbelse godin Astarte. Zij was de godin van de Sidoniërs en
Kanaänieten  (1  Koningen 11:5).  De  Romeinen  kenden  haar  als  Libertas.  Zij  was  de  godin  van  zowel
‘vrijheid’,  ‘prostitutie’ en ‘oorlog’ als  van ‘immigranten’ (The Statue of Liberty and Statue of Freedom:
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“American Babylonianism”, 2012, 30 september, kopje Roman goddess Libertas: eerste alinea). Zij was een
kloon  van  de  Babylonische  godin  Isjtar  die  soms  met  een  kroon  werd  afgebeeld.  Zowel  het
vluchtelingenvraagstuk als de politieke reactie “vrijheid” erop zijn uitingen van hemelse machten. Isjtar was
aanvankelijk in ‘Babylon’ en later elders de ‘Moeder van de hoeren’, de Moeder van Ballingschap’ en de
‘Moeder van immigranten’ (The Statue of Liberty and Statue of Freedom: “American Babylonianism”, 2012,
30 september, kopje  ISHTAR: Goddess of Liberty and Personal Freedom tweede alinea).  De constructie
achter deze gedachte was bizar. Vrouwen konden door middel van ‘prostitutie’ hun ‘vrijheid’ kopen en op
deze manier ‘overleven’ (The Statue of Liberty and Statue of Freedom: “American Babylonianism”, 2012, 30
september, kopje  Roman goddess Libertas: eerste alinea). Volgens Zacharia Sitchin was Isjtar de ‘dochter
van Babylon’ en tevens de ‘dochter van Anu’ die we al eerder tegenkwamen (Sitchin in The Statue of Liberty
and  Statue  of  Freedom:  “American  Babylonianism”,  2012,  30  september,  kopje  ISHTAR:  Goddess  of
Liberty and Personal Freedom, alinea 8). In Openbaring 17:5 komen we deze moeder van alle hoeren tegen.
In dit geval is de uitdrukking metaforisch voor Eindtijd Babylon bedoeld. Het Vrijheidsbeeld in New York
(en Parijs) heeft zeven spaken op haar kroon. Dit kan van alles betekenen. Ze kunnen naar de zeven Joodse
gemeenten in Turkije in de Eindtijd verwijzen. Maar de spaken werden met zonnevlammen vergeleken (Hall,
1928, p. 111). Ze zouden naar de Joodse priesters verwijzen die ‘zeven keer rond de muren van Jericho’
marcheerden, dan wel naar de ‘Mohammedaanse priesters’ die ‘zeven keer rond de Ka’aba in Mekka’ liepen
(Hall, 1928, p. 111). In de  Odyssee liet koning Alkinoos van het eiland Scheria zijn volk stoppen met het
‘overbrengen’ van ‘vreemdelingen over de zee’ (Od. 13.180-1 in Louden, 2011, p. 178). Deze reactie deed
aan de politieke reflex op de vluchtelingenstromen denken. De zeegod Poseidon raakte immers geïrriteerd.
Als ik geïrriteerd ben dan snuit ik een keer hardop mijn neus. Maar als Poseidon geïrriteerd is dan kunt u
beter wegwezen. Hij steekt uw beide fietsbanden lek, knoopt uw kat vast aan een tros heliumbalonnen en
hypnotiseert uw hond zodanig dat deze onderweg tegen elke voorbijganger pist.

421



103

Brexit, Tarsis en Atlantis

Bij de openbare dronkenschap van Babylon hoort een onverwachte gebeurtenis als de Brexit. Op de Brexit
wil ik inzoomen. Eerder schreef ik al dat de afgebroken reis van Jona naar Tarsis met de Brexit resoneerde.
Zoals Paulus de sleutel tot de Bijbel is zo is Tarsis de sleutel van de achterdeur van de Bijbel. Het Britse
Imperium, The British Empire werd in Ezechiël 38:13 beschreven en is het meest opmerkelijke verhaal van
de “tussentijd” die bijna 2000 jaar duurt. Tarsis-Engeland was ook het oord dat Tyrus en Babylon met elkaar
verbond.  In  Jesaja 23:14 lezen dat  de schepen van Tarsis  hun thuishaven,  Tyrus kwijt  zijn geraakt.  Dit
gebeurde uiteraard na de verwoesting van Tyrus door Alexander. In de tijd van Alexander de Grote was er
dus al handelscontact met Tarsis. In Jesaja 23:6 lezen we dat de inwoners van Tyrus naar Tarsis vluchtten.
De Britten hebben dus Fenicisch bloed in zich. Over de verwoesting van Tyrus lazen we ook in Ezechiël 26,
27,  28.  De  passages  in  Ezechiël 27  klinken  identiek  aan  het  Atlantis  verhaal  van  Plato.  In  het  boek
Openbaring lezen we iets vergelijkbaars over de ondergang van Babylon. In Openbaring 18:11 lezen we dat
de kooplieden van de aarde om de ondergang van Babylon rouwen. Uiteraard niet omdat de inwoners van de
stad omkomen maar omdat de kooplieden hun zaakjes niet meer aan Babylon kunnen slijten. Tarsis, Tyrus en
Babylon hebben dus een driehoeksverhouding. Wat heeft Tarsis met Atlantis te maken? Ik zie het zo dat
Tarsis een contra-Atlantis is. Tarsis gaat als eiland in de Eindtijd niet kopje onder. Maar de vloot van Tarsis
wordt wel verwoest (Jesaja 2:16). In Openbaring 6:14 lezen we dat door een joekel van een aardbeving alle
bergen en eilanden van hun plaats worden gerukt. In hoeverre Engeland ook van de plaats verschuift is niet
duidelijk.  Engeland krijgt  zeker een tik mee van de aardbeving.  We kunnen het  ook anders zien.  In de
huidige bedeling speelde Babylon geen rol. De Atlantis rol is de afgelopen tweeduizend jaar overgeheveld
naar Tarsis-Engeland. In de Eindtijd zien we dat Tarsis de fakkel van Atlantis weer aan Babylon geeft. Tarsis
was en is ook de springplank naar Amerika, precies zoals Plato Atlantis omschreef (Plato, Jowett, vert. 1892,
Timaeus 25). Naast Israël is Engeland de opvallende afwezige in het Atlantis epos. Maar Plato noemde wel
de ultieme kolonie van Engeland, namelijk Amerika. Valt het u op? Plato noemde de kolonie van Engeland
terwijl  Ezechiël  alleen  Tarsis  bij  de  naam  noemde  met  de  jonge  leeuwen  die  de  kolonies  voorstelden
(Ezechiël 38:13). Indirect werd in het Atlantis epos naar Engeland verwezen. Engeland had echter nooit
Babylon als hoofdstad en was Bijbels gezien nooit een wereldrijk. Engeland is dus een “fop”- Atlantis. Op
vrijdag de 13de december 2019 werd Boris Johnson gekozen als premier van Groot-Britannië. We zullen
zien in hoeverre zijn verkiezing de versnelling van het traject naar de Eindtijd in gang zette met als anti-
climax de vernietiging van de Britse Tarsis vloot waarover we in Jesaja 2:16 lezen. 

Nederland

Heeft Nederland nog wat met Atlantis te maken? Onze stadhouder Willem III van Oranje was een tijd koning
van Engeland. Via deze Willem III was ons land direct verbonden met het tweede belangrijkste land in de
Bijbel  en  met  de  onzichtbare  speler  in  het  Atlantis  epos.  Zoals  Atlantis  omzoomd  was  door  een
paardenrenbaan (Kritias 117), zo is Nederland omzoomd door dijken. De zee speelde bij zowel Atlantis,
Tarsis als Nederland een centrale rol. Het is legitiem om te beweren dat Nederland binnen het Atlantis model
past. Paulus noemde in Efeziërs 3:18-19 de lengte, breedte, hoogte en diepte van het evangelie. De mythe
imiteerde dit concept en plakte het in het Atlantis epos dat voor de Vloed met de stad Henoch begon en dat in
de Eindtijd onder andere Tarsis omvatte. En waar Nederland een koninklijke poot aan de grond had. 
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Het officiële christendom

In dit hoofdstuk moet ik op eieren lopen om geen mensen of groepen te beledigen en om toch te spuien wat
ik spuien wil. Ik groeide op als atheïst. Seksualiteit was in mijn jeugd nooit een groot taboe terwijl ik merk
dat dit in de kerken wel vaak het geval is. Zowel de hoer Rachab als Noach streden niet tegen porno of
abortus of voor gezinswaarden. Noach deed iets wat heel erg bij zijn specifieke situatie paste: hij bouwde een
ark. Rachab verborg in Jozua 2 de Israëlische spionnen in haar huis waarna ze tegen de afgezanten van de
koning loog dat de spionnen alweer weg waren. De les die we hieruit kunnen leren is dat gelovigen een
specifieke taak hebben die bij een specifieke situatie hoort. Lukraak tegen abortus of prostitutie strijden is
geen specifieke taak. Helaas komt het christendom regelmatig in het nieuws met zaken die rond seksualiteit
dansen  en  waarvan  het  specifieke  taken  gehalte  nihil  is.  Volgens  mij  is  dit  al  tweeduizend  jaar  zo.
Gezinswaarden zijn de norm in een groot deel van christenland ook al rekende Jezus hier in  Markus 3:35
mee af. Jezus en Paulus waren niet getrouwd. In 1 Korinthe 7 relativeerde Paulus de noodzaak om een gezin
te stichten, ook al omdat de verwachting was dat het Koninkrijk van God voor de deur stond. In onze tijd is
deze verwachting nog groter en zullen we nog meer inzoomen op  1 Korinthe 7. De opdracht van God in
Genesis 9:1 aan de mensheid om zich te vermenigvuldigen kreeg door Paulus een herijking.  Eén van de
dingen waar ik maar niet aan kan wennen sinds ik sinds mijn bekering is de obsessie die veel christenen met
abortus hebben. Abortus is voor veel orthodoxe gelovigen een no-go area. Ik denk dat hun obsessie met meer
dingen te maken heeft dan met het beschermen van het ongeboren kind. Zijn deze christenen echt zo begaan
met het leven; waarom verzetten ze zich in Amerika niet tegen het wapenbezit? Of waarom beschermen ze
mensen in de bijstand niet die dakloos dreigen te raken? Armoede terugdringen is misschien wel de beste
manier  om abortus  terug  te  dringen.  Hoe  verschillen  de  abortus  cijfers  in  Amerika  immers  van  die  in
bijvoorbeeld Zwitserland? Op het internet kwam ik wat rake opmerkingen van ene Teresa Roberts tegen. Ze
schreef dat veel orthodoxe christenen veel seculierder zijn dan ze voor zichzelf willen toegeven (Roberts,
2018). Hun militante afwijzing van abortus is wellicht een manier om hun eigen moralisme te uiten (Roberts,
2018, vanaf alinea “Let’s face it…”). Misschien wel ter compensatie voor hun gebrek aan geloof. Ze zijn
religieus maar zijn ze ook gelovig? Dat is de vraag. De instituties die thans moord en brand over abortus
schreeuwen  zouden  in  het  verleden  zelf  babies  van  ongewenste  zwangere  meisjes  verwijderd  hebben
(Roberts, 2018, vanaf alinea: “Finding the moral high ground was so much easier in the mid to late 20th
century.”). De rode draad van Teresa Roberts is dat zulke orthodoxe christenen alle pogingen doen om de
morele draad in hun levens terug te vinden. Moralisme zal hun ongeloof compenseren. Conservatieve rijken
in Amerika maar ook het Vaticaan bemoeien zich steeds vaker met het EU beleid inzake abortus (Bird &
Zagaga, 2019). Met hun geldschieterijen zouden ze de armoede in Amerika of Europa tenminste een heel
stuk terug kunnen dringen. In hoeverre vrouwenhaat of zelfs sadisme ook nog een rol bij de obsessie met
abortus spelen laat ik in het midden, maar ik wil deze optie toch noemen.  De obsessie met gezinnen en
abortus komt waarschijnlijk uit de gnostiek. Ogygia leek in veel opzichten op de ‘baarmoeder’ van Kalypso
(Louden, 2011, p. 127). Het vertrek van Odysseus van Ogygia had iets van een ‘geboorte’ (Louden, 2011, p.
127).  Atlantis  leek  op  de  baarmoeder  van  Athena.  Atlas  ging  ten  onder  terwijl  Odysseus  uit  Ogygia
terugkwam. Gnostische manuscripten als de ‘Oorsprong van de Wereld’ (Nag Hammadi) en de ‘Apocrief van
Johannes’  lijken  een  ‘puurheid’  van  ‘ideale’  gezinnen  na  te  streven.  Soms  in  combinatie  met  een
merkwaardige drang naar ‘seksuele onthouding’ (Williams, 1999, p. 157). Een afkeer van het lichamelijke en
de gedachte dat de ziel uit het lichaam bevrijd zal worden komen we ook in de werken van Plato tegen (Plato
geciteerd in Moerland, z.j.). Zoveel ouders kunnen geen kinderen krijgen. Moeten zij steeds maar weer van
christelijke politici horen hoe leuk het is om een gezin te stichten en hoe leuk kinderen zijn? Als het officiële
christendom voor  de kwetsbare  mens opkomt dan gaat  het  vaak over  ongeboren kinderen,  ouderen  die
euthanasie willen plegen of over prostituees. Vooral de laatste groep – de prostituees – wordt zelden naar een
eigen mening gevraagd. Ze worden in de volksmond afgeschilderd als kwetsbare vrouwen die slachtoffer van
gewetenloze pooiers zijn. De vraag is helemaal of dit  zo is en of de meeste prostituees juist geen over-
assertieve vrouwen zijn die geleerd hebben om op het juiste moment van zich af te bijten. Eén en ander heeft
ertoe geleid dat er een categorie christenen is die er een dolgedraaide obsessie met seksualiteit en abortus op
nahoudt (Joopbnnvara, 2019-c). In Alabama was een wet in de maak die abortus ten alle tijde ‘verbood’, ook
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na ‘incest’ of een ‘verkrachting’ (Joop.bnnvara, 2019-c). Ik vraag me weleens af of deze christenen ooit
seksuele voorlichting hebben gehad (Joop.bnnvara, 2019-d). Het laatste nieuws van eind oktober 2019 is dat
de wet (voorlopig) afgeketst is. Laat het niet de kant opgaan van vrouwen die voor niets gestraft moeten
worden zoals in het verleden vrouwen als heksen verbrand werden.
 De obsessie van veel christenen met abortus en seksualiteit gaat uiteraard ten koste van andere thema’s die
ook om aandacht schreeuwen zoals armoede. Waar zijn in christenland de Tabitha’s gebleven behalve bij het
Leger  des  Heils?  De  SGP heeft  bij  monde  van  Kees  van  der  Staaij  in  het  verleden  zeer  onhandige
opmerkingen over ‘verkrachting’ en ‘abortus’ gemaakt (Willems in Pondman, 2017, p. 21). Men kan voor of
tegen abortus zijn maar op zo’n manier over abortus praten heeft mijns inziens niets meer met de Bijbel te
maken.  Inderdaad  is  de  Bijbel  het  kind  van  de  rekening  omdat  steeds  meer  mensen  zich  terecht  van
dergelijke  retoriek  afkeren.  Als  mensen bij  God worden weggehouden dan  wordt  er  “abortus  op  God”
gepleegd.  Op  8  december  2018  waren  er  demonstraties  van  de  Gele  Hesjes  in  Frankrijk,  België  en
Nederland. De Gele Hesjes protesteren tegen de slechter wordende leefomstandigheden. Steeds meer mensen
kunnen de huren en oplopende zorgkosten niet  meer  betalen.  Uitgerekend op deze dag organiseerde de
Stichting Schreeuw om Leven de zogenaamde Mars voor het Leven. De website draait vooral om seksualiteit
en  gezinnen (Stichting  Schreeuw om Leven,  z.d.).  Hun  pagina  Mars  voor  het  Leven wordt  nogal  eens
vernieuwd wat een specifieke bronvermelding lastig maakt.  We krijgen in een notendop alle stereotypen
bevestigd over christenen die een “obsessie” met seksualiteit hebben. Nergens lees ik op hun website iets
over de stijgende zorgkosten en huren waardoor de leefomstandigheden van zoveel  mensen verslechterd
worden. Inderdaad focussen ze zich op het begin en het einde van het leven: ‘Stichting  Schreeuw om Leven is
een christelijke pro-life organisatie,  die zich bezig houdt met het  levensbegin en levenseinde’ (Stichting
Schreeuw om Leven, z.d., homepage, geraadpleegd op 26 augustus 2019). Over het lange traject dat tussen
dit begin en het einde zit, lezen we niets. Op de website van De Schreeuw om Leven lees ik verder weinig
over Bijbelse zaken, laat staan dat er concordante Bijbelstudies op staan. God neemt het in de Bijbel keer op
keer voor de weduwen en wezen op zoals we in  Jacobus 1:27 lezen. Laten we er voor waken dat abortus
geen politieke troefkaart wordt. Een politieke partij hoeft alleen maar het woord “abortus” te noemen om er
een paar zetels bij te krijgen. Die kant moet het niet opgaan met de discussie over abortus. Net zomin mag
het evangelie een marketingsinstrument worden om zetels te winnen en een agenda door te drijven waarmee
voornamelijk gezinswaarden worden gepreekt.  Er zijn genoeg mensen die graag een gezin met kinderen
willen maar dit niet voor elkaar krijgen. Sommige mensen kunnen geen kinderen krijgen of hebben geen geld
om een gezin te stichten. Anderen willen bewust geen kinderen of hebben zelfs een kind verloren. Moeten zij
steeds weer dat christelijke geklets over kinderen en gezinnen aanhoren? De gezinspolitici mogen net zo op
eieren lopen om deze mensen niet tegen zich in het harnas te jagen als ik met het schrijven van dit hoofdstuk
op eieren liep. De christelijke politieke partijen, Christen Unie, SGP en CDA stemden in 2017 tegen een
motie om het eigen risico af te schaffen (Motie: Marijnissen/Nijboer, 29689, nr. 818, geciteerd in Tweede
Kamer der Staten-Generaal, 2017). Per 2018 gaat een bepaalde groep van Wajongers er 5% in inkomen op
achteruit. Er wordt op de loonkostensubsidie voor hen bezuinigd. Rutte II laat deze groep keihard vallen
(Van der Gaag, 2017). En de belasting op groente en fruit werd hoger. Het zal de armen het hardste raken. De
Christenunie is mede verantwoordelijk voor dit beleid. De gedachten achter de bezuinigingen op de Wajong
is dat Wajongers “geprikkeld” worden om aan het werk te gaan (lees: slecht betaald kutwerk). Dit was niet
de  manier  waarop  Tabitha  in  Handelingen 9  te  werk  ging.  De  christenunie  zat  in  de  coalitie  die  de
dividendbelasting wilde afschaffen. Uiteindelijk is dit voorstel afgeketst maar niet dankzij ingrijpen van de
christenunie. In november 2018 wilde dezelfde coalitie het ontslagrecht versoepelen (Nagtzaam, 2018). We
zullen zien hoe dit verder afloopt. Feit is dat de christenunie mede verantwoordelijk voor dit voorstel is. In
de Bijbel nam God keer op keer de armen in bescherming. We lezen niets over abortus of euthanasie. De
merkwaardige obsessie met abortus en prostitutie heeft  volgens mij  met de eerder genoemde gnostische
afkeer van het lichamelijke te maken. Plato schreef al dat het lichaam een kerker was waaruit de ziel bevrijd
moest worden (Studie van Klaas Goverts over de Romeinen brief, 70C-47, 54, 58). In Romeinen 8:23 lezen
we dat het lichaam zelf van de vergankelijkheid bevrijd zal worden. De Bijbel is zeker niet anti seks. Martin
Zender meende zelfs een ‘fetisj’ van koning Salomo te ontdekken die in het Hooglied 7 over blote voeten in
sandalen schreef (Zender, 2019-c). Het christendom bombardeerde seks tot een zonde. Maar God gebruikt
onze fetisjen ook om ons naar onze bestemming in Christus te leiden. Na de wegrukking volgt misschien wel
een eeuwigdurend orgasme (Zender, 2019-d). Op de website van HetBesteNieuws.nl staat een reeks over wat
er  mis  is  met  de kerk (Janse,  z.j.-b).  Op 7 januari  2019 verscheen het  nieuws dat  diverse  Nederlandse
predikanten een Nederlandse versie van het zogenaamde Nashville Manifest ondertekend hadden (Van der
Horst,  2019-a).  Als Paulinisch Christen zijnde loop ik toch aardig wat jaren mee in het wereldje van de
Bijbel.  Van dit  manifest  had ik nooit  gehoord.  Ik  vis  blijkbaar in een andere vijver dan de mainstream
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christenen, wat goed nieuws is. Ook Kees van der Staaij van de SGP had het manifest ondertekend (Van der
Horst,  2019). Eindelijk was er een verklaring over het terugdringen van armoede in ons land?? Oh nee,
wacht… het ging “weer” over seksualiteit. We kunnen deze verklaring om diverse redenen hypocriet noemen
want laten de christenen eindelijk eens wat aan de armoede en tweedeling doen. En laten ze de Eindtijd ook
eens op de agenda zetten. Wat me ook tegenstaat aan de verklaring is dat er nogal wat “vooraanstaande”
mensen met titels onder de ondertekenaars waren. Terwijl de Bijbel ons keer op keer leert dat het juist de
lulletje rozenwaters zijn die van God een bijzondere opdracht krijgen. In 2012 stemden de Christenunie en
het CDA (en GL) in met een motie om de pensioenleeftijd op te rekken naar 67 jaar en eventueel verder
terwijl dit helemaal niet nodig was (Bosman, 2019, alinea 9). Onlangs stemden de Christenunie, SGP, het
Forum voor Democratie en Groenlinks opnieuw tegen een motie van de SP en 50+ om het minimumloon te
verhogen (Van Rooijen & Leijten in Van der Galiën, 2019, motie 35095, nr.  12). De Bijbel wordt in de
volksmond een oudbollig achterhaald boek met Middeleeuwse ideeën genoemd. Maar keizer Nero had ook
een mannelijke partner. Of hij ook met hem getrouwd was, weet ik niet. Ons moderne homohuwelijk is dus
ouder dan we denken. Daags na de ondertekening van de Nashville Verklaring hingen diverse gemeenten de
regenboogvlag uit om duidelijk te maken dat ‘iedereen’ erbij hoorde (Wijbenga, geciteerd in Joop.bnnvara,
2019-a, eerste alinea). Gemeenten kunnen op deze manier wel erg gemakkelijk hun sociale kant laten zien.
Horen werklozen, flexwerkers en de werkende onderklasse ook bij de categorie “iedereen”? Waarom is er
niet allang de vlag uit gehangen om de armen een hart onder de riem te steken? Jezus waarschuwde er al
voor dat religieuzen vooral een lippendienst aan de armen bewezen (Mattheüs 15:8-9). De website Exxpose
haalde in 2019 40.000 handtekeningen op om prostitutie te verbieden (Tukker, 2019). De initiatiefneemster
noemde prostituees  ‘hele  kwetsbare  vrouwen’ (De  Jong  in  Tukker,  2019).  Hiervoor  werd  geen  verdere
onderbouwing gegeven. Weblogs als die van Zondares en Felicia Anna laten juist de assertieve kant van
prostituees  zien.  Zo  schreef  Zondares  op  28  oktober  2019  een  lang  maar  verhelderend  stuk  over  Wet
Regulering Sekswerk (Zondares, 2019). De tegenstanders van prostitutie beweren dat Zondares en Felicia
Anna de uitzonderingen in de prostitutie wereld zijn. Als we deze verklaring negatief invullen dan zeggen de
tegenstanders van prostitutie dat ze “ervan balen” dat er helaas nog enkele alerte vrouwen zijn die zich niet
door de valse praatjes over seksualiteit  van de wijs laten maken.  Prostitutie is  Bijbels gezien inderdaad
zondig.  Maar  aan  de  manier  waarop  de  tegenstanders  ermee  omgaan  zit  vaak  ook  een  nare  bijsmaak.
Prostitutie benadert de Bijbelse gedachte dat de vrouw een ‘proxy-God’ is waarbij de bdsm onderwerping
van mannen aan vrouwen op die van Jezus aan Zijn Vader lijkt (Zender, 2019-c). Seks is satans laatste troef
om de gelovigen ermee te misleiden. Wat hem aardig lukt. Wat de moralisten eigenlijk met hun kruistocht
tegen seksualiteit en prostitutie willen is terugkeren naar de besnijdenis (Zender, 2013). 
 Een half jaar later lukte het Noortje van Lith in september 2019 om niet meer dan 20.000 handtekeningen te
verzamelen tegen het besluit om wajongers onder het minimum te laten werken (Van Lith, 2019-a). Waarom
liep christelijk Nederland snel warm voor de ene petitie en niet voor de andere? Op 3 oktober 2019 werd
bekend dat de Christen Unie (evenals D66) tegen de motie voor een inkomensaanvulling voor mensen met
een urenbeperking had gestemd (Facebook Groep Verander de Participatiewet, 2019, motie 34352, nr. 172).
Noortje van Lith schreef op haar Twitter over een CVS-patient die ‘20-25 uur’ per week werkte en ‘onder het
bijstandsniveau’ zat. Hij moest eerst zijn ‘spaargeld op maken’ anders kreeg hij geen aanvullende bijstand
(Van Lith, 2019-b). Ik lees dus over twee verschillende werelden die elkaar buiten de deur lijken te houden,
namelijk die van christenen versus het wereldje aan de Participatiewet. Arbeid is een nieuwe religie aan het
worden met voortdurende aanpassingen van de Participatiewet, Wia, Wao en Wajong. Alleen al om deze
reden  zouden  Paulinische  christenen  zich  er  veel  meer  mee  moeten  bemoeien  anders  dan  de  eeuwige
vermoeiende leus, “wie niet wil werken die zal niet eten” waar veel christenen zich veel te gemakkelijk
achter kunnen verschuilen. En kom nou, niet het eten maar de vaste lasten worden steeds zwaarder voor de
armen.  Voormalig  staatssecretaris  Dijkgraaf  (SGP)  gebruikte  in  een  krantenstuk  dezelfde  leus
(Reformatorisch  Dagblad,  2014).  Onderaan  dit  artikel  staan  nog wat  punten  waaraan  een  werkloze  zal
voldoen zoals ‘verplicht verhuizen’ als een werkloze elders een ‘baan’ voor tenminste ‘één jaar’ kan vinden
(Reformatorisch Dagblad, 2014). Waarmee gezegd is dat er dus niet voldoende werk voor iedereen is, laat
staan fatsoenlijk werk waar je de vaste lasten van kunt betalen. Anders hoefde je niet te verhuizen. Het stuk
in  het  RD klinkt  in  mijn  beleving  eerder  neoliberaal  dan  Bijbels.  Terecht  merkte  iemand  op  dat  deze
opmerking over “wie niet wil werken, die zal niet eten” (2 Thess. 3:10) uit de mond van de ‘zwaarste der
zwaren’ - SGP - kwam (Van de Lende, 2014). De SGP versterkt op deze manier bewust of onbewust de
Mammon religie  van  het  vrije  markt  denken.  Er  komt  een  moment  waarop  ook  Christenunie  en  SGP
stemmers een overheid moeten gehoorzamen die ook in hun nadeel zal uitpakken als ze niet eerder op de rem
hadden  getrapt.  Mammon  verwoest  alles  en  iedereen  die  hem  voor  de  voeten  loopt.  Als  Paulinische
christenen  zich  nu  tegen  het  vrije  marktdenken  verenigen,  komen  ze  straks  niet  voor  onaangename
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dilemma’s te staan. Ook christenen kunnen werkloos raken of ze hebben een kind met een wajong of ze
willen op tijd hun aow hebben. Laten ze deze thema’s verslonzen dan krijgen zij of hun kinderen vroeg of
laat de rekening gepresenteerd. Anno oktober 2019 staan er plannen op stapel om voor de derde keer in tien
jaar tijd de wajong aan te passen. De laatste herkeuring was nog in 2017. De Wet is “rond Halloween 2019”
door de Tweede Kamer gekomen met instemming van onder andere de Christenunie, de SGP en D66 (Van
Lith, 2019-c). Eind december 2019 kwam de motie Renkema, 24170, nr. 203 er niet doorheen om nieuwe
wetten  aan  VN  verdragen  te  toetsen,  zoals  aan  het  VN  gehandicaptenverdrag.  Tegenstemmers  waren
opnieuw de christenunie, SGP, het CDA, D66, het FvD en de PVV. We zien dat de Christenunie en D66 op
veel  fronten veel  dichter  bij  elkaar staan dan ze zelf  willen toegeven.  Alleen voor prietprut  thema’s als
abortus en euthanasie vliegen de Christenunie en D66 elkaar in de haren, puur voor de bühne. Ook deze
week – eind oktober 2019 – werd bekend dat uitzendkrachten nauwelijks rond kunnen komen (NOS, 2019-
a). Van de Paulinische christenen hoor ik geen protesten. De armen zijn nog steeds een braakliggend terrein
voor evangelisten. Christenen zouden veel meer voor de armen kunnen doen en hiermee tevens het evangelie
een nieuwe impuls geven. Het is niet voor niets dat de massa de kerken de rug toekeert. Dat Noortje van Lith
nagenoeg in haar uppie de strijd tegen verdere bezuinigingen op gehandicapten voert terwijl christenen het in
deze af laten weten geeft aan dat er iets flink mis is in christenland. Een flink stuk missiegebied wordt
hiermee genegeerd. Misschien zullen we op grond van Romeinen 13 geen verzet tegen de overheid plegen.
Maar  we  zullen ook niet  onnozel  blijven  doen.  In  Bijbelse  kringen is  het  woord socialist  dikwijls  een
scheldwoord terwijl men nauwelijks notie heeft van wat het woord betekent. 
 Meneer Dijkgraaf ging in het RD voorbij aan het thema van arbeidsethos en de verschillen tussen werk en
arbeid. De vraag is of tien extra koekjesfabrieken die nieuwe - al dan niet gesubsidieerde - werkplekken
opleveren ook zoveel toevoegen aan het maatschappelijk nut. Veel trajecten waar werklozen in geplonsd
worden zijn tijdelijke proeftrajecten die van de werkloze een draaideur – ofwel doordraai – cliënt maken
terwijl de subsidies blijven stromen. Bijbels gezien staat hier tegenover dat Romeinen 8:20-21 verklaart dat
de schepping aan “vruchteloosheid” ondergeschikt is. Een collega, ex-moslim en bekeerde tot Jezus die tot
de alverzoeningsleer doorstootte schrijft hetzelfde als wat ik denk: het officiële christendom is helemaal niet
Paulinisch-Bijbels gefundeerd maar een ‘cult’ (Aissa, [Sod HaElohim], 2018, kopje Niets was wat het leek te
zijn!). Een cult die wat mij betreft sterk Mammon religieus gekleurd is. 
 Volgens Zihni Özdil moeten niet bijstandsmoeders maar juist ‘multinationals’ een ‘tegenprestatie leveren’
(Özdil,  2019). De bijstandsuitkeringen kosten ‘minder dan 1 procent van het bruto binnenlands product’
(Özdil,  2019).  De  jaarlijkse  bijstandsfraude  bedraagt  ‘slechts  0,2  procent  van  het  totaalbedrag  aan
uitkeringen’(Özdil, 2019). Dus waar hebben we het over. Ik vraag me steeds af waar het hardvochtige beleid
ten aanzien van de sociale zekerheid vandaan komt, nu ook de christelijke partijen hier schoorvoetend mee
instemmen. De Bijbel stelde duidelijk een jubeljaar in waarin alle schulden kwijt gescholden werden. Maar
de eerder genoemde Hillel I de Oude die een ‘joods wetsgeleerde’ en een ‘afstammeling van David’ was en
in ‘10 na Christus’ stierf (Hillel, z.d.) had er misschien iets mee te maken. Deze Hillel stichtte de ‘School van
Hillel’ en schreef tevens een Wet -  de ‘Prozbul’ geheten - die bepaalde dat schuldenaren altijd hun geld
terugkregen (Hillel,  z.d.).  Deze Prozbul  klinkt  als  het  moderne kapitalisme dat  meedogenloos jegens de
armen is. 
 In  2016  kwam  ik  in  Yafo  bij  Tel  Aviv  een  Amerikaanse  Pentacostal  tegen,  iemand  van  de  Pinkster
Gemeente. Vol trots vertelde hij hoe hij in Vietnam tegen de communisten gevochten had. Hij ontkende in
alle toonaarden dat er in Amerika honderd duizenden mensen in tenten wonen. Vervolgens begon hij geheel
volgens het  boekje  over abortus te  kletsen.  De lezer  mag de naam Cheri  Honkala googelen om zelf  te
ontdekken hoe het met de armoede en dakloosheid in Amerika zit. De armen waren één van de speerpunten
in het evangelie in tegenstelling tot abortus waar we niets over lezen. Na dat geklets van de Amerikaan werd
het me duidelijk dat er iets grondig mis zit bij het mainstream christendom met betrekking tot arbeidsethos
en seksualiteit. 
 Tenslotte:  op 28 november  2019 houdt  Divosa,  de  ‘Vereniging’ van ‘Sociale  Dienst’ ‘directeuren’ een
‘feestje’ (Bijstandsbond Amsterdam, 2019). De toegangsprijs is ‘600 euro’ (Bijstandsbond Amsterdam, 2019)
terwijl de uitkeringen achterblijven. Ik zie wel een overeenkomst met het thema van dit boek, Atlantis dat
zich naar de buitenwereld toe paradijselijk voordeed terwijl het een duivels eiland vol met slavernij was.
Onderzoekers zochten tevergeefs naar een paradijs en zagen de hel van een kapitalistische dictatuur over het
hoofd. 
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Vooruitgangsgeloof

Seculieren stellen de wetenschap voorop, boven de Bijbel. Maar de wetenschap is ook gebaseerd op een
geloof, namelijk een vooruitgangsgeloof. Ongelovigen geloven alleen als ze feiten en bewijs zien. Daarom
gaat Jezus hen over duizend jaar uit de dood opwekken, dan zien ze het zelf. Bovendien worden straks al hun
geheimen blootgelegd net zoals Jezus de geheimen van de Samaritaanse vrouw bij de put in Johannes 4:18
opsomde. Deze zaken zullen de ongelovigen er straks van overtuigen dat er een God bestaat en dat Jezus de
messias is. Ik adviseer u om het boek van David Berlinski te lezen, The Devil’s Delusion, waarin hij diverse
mythen over de moderne wetenschap ontkracht.

Massa gebedsdiensten

Een ander thema is dat van de massa-gebedsdiensten die we bij alle religies zien. Seculieren vinden ze zo
“indrukwekkend”  om  te  zien.  Maar  deze  massale  gebedsdiensten  worden  georganiseerd  om  God  te
manipuleren. Als God niet naar één werkloze luistert, dan toch zeker wel naar duizend hardwerkende kerk-,
moskee-, of tempelgangers. In feite was dit precies wat er tussen Elia en de Baäl-profeten van Koning Achab
en koningin Izebel plaatsvond (1 Koningen 18). Deze Baäl profeten gebruikten de macht van het getal om
God te manipuleren. En dan nog lukte het niet. Elia stak hen de gek aan. Het was ook wat Judas probeerde.
Hij wilde Jezus manipuleren in de hoop dat Hij eindelijk zijn macht toonde aan de Romeinen en priesters. In
feite is dit ook wat het Leger van Isis doet. Het Kalifaat van Allah blijft te lang uit en dus neemt Isis het heft
in eigen handen. Beste Isis, gefeliciteerd dat jullie kalifaat er toch gekomen is: het kapitalistische kalifaat
welteverstaan. Misschien was dit niet helemaal de bedoeling maar iets is beter dan niets. Dankzij jullie is de
politiek naar rechts opgeschoven. Werklozen en gehandicapten zijn de kop van Jut. Hetzelfde gebeurde met
Atlantis. De vele strijdwagens van Atlantis duidden op een gebrek aan vertrouwen in Poseidon. De macht
van het getal moest een overwinning garanderen. Met als gevolg dat Atlantis kopje onder ging.

Weigerambtenaren en moralisme

Een merkwaardig fenomeen in christelijk Nederland is dat van de “weigerambtenaren.” Deze functionarissen
weigeren vanuit christelijke overwegingen om homo’s te trouwen. Protesteren deze weigerambtenaren ook
tegen reïntegratietrajecten waarin werklozen zo vaak in verstrikt raken (Heuts, 2018; Joop, 2015)? Iemand
merkte  op  Indymedia  op  dat  het  tijd  wordt  dat  de  echte  weigerambtenaren  zelf  uit  de  kast  komen en
opkomen  voor  de  mensen  in  de  bijstand  (NN,  2019).  Inderdaad  heeft  de  wereld  geen  behoefte  aan
zedenprekers of weigerambtenaren die voor de bühne laten zien hoe “straight” ze over seksualiteit of het
huwelijk denken. Daarentegen heeft de wereld behoefte aan oprechte gelovigen die armoede aankaarten.
Waarom weigeren christelijke  ambtenaren niet  om ozb of  waterschapsbelasting op arme huishoudens te
heffen? Hier zou een helder signaal van uitgaan naar de politiek. Het homo-huwelijk is trouwens niet nieuw.
Keizer Nero was in de tijd van Paulus met een man getrouwd (Piet, 2017-i). Homoseks kwam onder de
Romeinen veelvuldig voor (Piet, 2017-i). Het moralisme dat we in christenland tegenkomen heeft misschien
nog een andere functie. Want moralisme verdringt ‘angst’ (Cahill, 1996, p. 65). Deze wijsheid haal ik uit het
ufo-boek Encounter, dat over een ufo-ontvoering gaat. Het was de “incubus” die deze psychologie aan de
auteur van het boek, Kelly Cahill doorgaf. Zit dezelfde incubus achter het antiseks moralisme dat we in het
officiële  christendom tegenkomen?  Misschien  wel.  Als  ik  het  goed  begrijp  zijn  anti-seks  moralisten  –
zedenprekers – dus “bang”. Hun moralisme is een masker om hun angsten te camoufleren. Op  Encounter
komen we terug.

Three Rooms of Melancholia

Dan is er de Russische film “The 3 Rooms of Melancholia” uit 2004 van Pirjo Honkasalo en Kristiina Pervila
(Honkasalo en Pervila, 2004). De film gaat over een Russisch jongetje dat zijn moeder mist en al zwervend
in  Sint-Petersburg  door  de  autoriteiten  opgepikt  wordt.  Hij  wordt  vervolgens  in  een  militaire  kazerne
gedumpt.  Het  joch  heeft  geen andere  keuze  dan  te  overleven.  Maar  hij  wil  aldoor  zijn  moeder  bellen.
Hiervoor scharrelt hij wat spaarcentjes bij elkaar. Zijn enige verzetje is als hij eens in de week naar de kerk
moet,  eh  sorry…  mag.  Tijdens  zo’n  kerkdienst  draagt  hij  wat  van  zijn  laatste  spaarcentjes  af  aan  de
betreffende priester.  Ik denk dan: waarom komt deze kerel niet op het idee om samen met dit  joch zijn
moeder te bellen.
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Dag van de Heer

De Dag van de Heer is  niet de zondag maar de vierde aion die duizend jaar duurt  en aanvangt met de
terugkeer van Jezus voor de Joden. Deze Dag begint met de Verdrukking en de openbaring van de antichrist
(2 Thessalonicenzen 2:1-5). De Dag van de Heer is het ultieme tzafon moment als alles duister is (Zacharia
14:6,  Mattheus 24:29,  Handelingen 2:20). Juist in deze tzafon duisternis zal het ‘licht’ schijnen als Jezus
terugkeert (De Graaf, 2005, p. 115). In  Zacharia 14:6 is het niet alleen pikdonker maar ook snikheet (De
Graaf, 2005, p. 116). Veel alleenstaanden zijn op de zondag of christelijke feestdagen eenzaam. Uit ervaring
weet ik dat naar de kerk gaan weinig zin heeft om de eenzaamheid te bestrijden. Ten eerste moet je gelovig
zijn en ten tweede wordt je als alleenstaande nauwelijks opgemerkt door de kerk tot het moment waarop ze
de collectezak onder je neus schuiven. Daarna mag je eenzaam en alleen naar huis. Desalniettemin valt er
wat voor te zeggen om een dag per week aan God te wijden. Of dit ook hand in hand met kerkbezoek moet
gaan is een andere vraag. De vrije zondag heeft waarschijnlijk meer met het Mithraïsme te maken dan met de
Bijbel. Het dualistische Mithraïsme was door de Romeinen naar Europa gekomen. Het Mithraïsme kende een
‘brood en wijn’ ceremonie, de ‘doop’ en de ‘zondag’ als de ‘sabbat’. Mithras was op 25 december geboren
(Knowles, 2010, p. 53). 

Darwinisme in de kerk

Mijn eerste kennismaking met de kerk was een cultuurshock. Ik was pas bekeerd en vroeg me af bij welke
kerk ik nu precies hoorde. De rituelen navolgen van opstaan, zitten, zingen uit liedboek 1, opstaan, zingen uit
liedboek 2, zitten, zingen uit een flyer, opstaan, zingen uit liedboek 2, zitten, zingen uit liedboek 1, gevolgd
door staande een belijdenis doen was teveel voor me. Ik noem dit Darwinisme want wie houdt het vol? Het
kerkvolk was blijkbaar murw geslagen en volledig onder hypnose. Ik hoorde een keer letterlijk hoe een
predikant zei, “laat de duisternisss toe in uw hart”. Iedereen zei “amen”. Dit is de gemeente van Laodocea
die zo lauw is. Zo moet het dus niet en de volgende stap is het om “kundalini” in de kerk toe te laten. U moet
maar eens onder “video” googelen op “Kundalini invades the Church”. U weet niet wat u ziet.

Vrijzinnigen

Vrijzinnigen hebben met de orthodoxe christenen gemeen dat ze hun werken baseren op de vruchten van de
Boom van Kennis. De vrijzinnige oecumene is van een totaal andere orde dan de oecumene in Romeinen 16
waarin de opgestane Christus het brandpunt was. Inderdaad ging de apostel Paulus in Athene ook niet tegen
de andere religies tekeer. Maar hij preekte ook geen respect voor andere afgoden. Alles wat hij deed kwam
vanuit het brandpunt dat Christus was. Het respect voor alles en iedereen dat vrijzinnigen preken past veel te
goed in het neoliberale model. De commercie kan zich inderdaad geen religieuze kwesties op de werkvloer
permitteren. Dan is het de vraag of we met zoveel respect voor andere religies tonen onze eigen God van de
Bijbel  niet  tekort  doen.  De  vraag  is  bovendien  waar  vrijzinnige  tolerantie  in  schijntolerantie  overgaat.
Francois  Roget  schreef al  dat  de Bergrede van Jezus een intolerante rede was (Roget,  1981,  p.  87-88).
Discriminatie en onverdraagzaamheid zijn op zich geen verkeerde zaken. Ze moeten alleen niet zodanig
uitwerken als in de periode 1940-1945 gebeurde.  God zelf  discrimineert  erop los en trekt  Zijn volk, de
Israëlieten  voor.  Trouwens,  een  groep  die  vaak  buiten  de  “respect”  fetisj  valt  zijn  de  werklozen,
gehandicapten en uitzendkrachten, simpelweg omdat ze tamelijk weerloos zijn.

Do’s & Dont’s

Als  u gelooft  dat  Jezus letterlijk  en  fysiek uit  de  dood opstond dan  bent  u  gered (Romeinen 10:9-10).
Eigenlijk is het oneerlijk dat het zo simpel is. Echter, deze ene zin gaat dieper dan u denkt. De valse leer van
de drie-eenheid wordt in deze zin uitgesloten. Jezus kon niet tegelijk God zijn, laat staan dat God drie dagen
dood kon zijn. Jezus was alleen een middelaar. Hij was de gelijkenis van Zijn Vader maar had niet dezelfde
identiteit. Zo wordt de valse leer van het hiernamaals ook uitgesloten. Als er een hiernamaals was geweest
dan kon Jezus niet sterven en weer uit de dood opstaan. Tenslotte wordt de valse leer van de eigen wil
uitgesloten. Jezus werd duidelijk door Zijn Vader uit de dood opgewekt. Hij lag drie dagen hulpeloos in zijn
graf. In 1 Korinthe 6:9-11 staat een rijtje waar een gelovige van gereinigd wordt als de geest zijn werk doet.
Veel hierbij is afhankelijk van de juiste vertalingen. Bij hoererij schijnt het vooral om penetratie te gaan. U
mag  geen  illegale  vrouw  penetreren.  Wat  is  een  illegale  vrouw?  Elke  vrouw  die  niet  uw  vrouw  is.
Alleenstaanden hebben het extra moeilijk omdat veel vrouwen al bezet zijn en omdat gescheiden vrouwen
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Bijbels gezien nog bij hun ex-man horen. In 1 Korinthe 6:16 staat dat wie een vrouw penetreert één vlees
met haar is. Dit is een onzichtbaar Bijbels mysterie dat onze pet te boven gaat. Om dezelfde reden mogen
mannen elkaar niet penetreren. Verkrachting valt buiten de kaders. Het gaat duidelijk om de intentie van
beide partijen om seks te hebben. Lesbische seks schijnt ook buiten de verboden te vallen omdat vrouwen
elkaar niet penetreren. Ik lees nergens dat een prostituee een man tegen betaling niet mag aftrekken. We
kunnen Bijbels gezien op “safe” spelen door alle afwijkende vormen van seks uit de weg te gaan. Maar voor
zover  ik  kan  nagaan is  de  Bijbelse  grens  penetratie.  Het  is  allemaal  Gods  schuld.  God  is  de  grootste
drugsdealer in de schepping. Hij pompte ons vol met testosteron. Desalniettemin kunt u niet zomaar een
prostituee penetreren. Als u geil bent gaat u prostituees dan uit de weg. Paulus zei in 1 Korinthe 7: “vlucht
van de hoererij”. De opvatting dat God seks alleen voor de voortplanting schiep komt uit een moralistische
koker. Onze driften worden na het verwekken van drie kinderen niet minder. Dus u moet een ontlading voor
uw driften vinden. Masturberen is nog steeds een simpele optie om stoom af te blazen. In 1 Korinthe 6:9-11
wordt ook een set van “don’ts” genoemd. In deze passage gaat het niet om zonden of om mensen die met
hun zonden worstelen maar om misdrijven. Verkrachten en moorden zijn misdrijven en hebben niks meer
met zonden te maken. Dankzij de geest wordt uw geweten erop aangesproken als u misdrijven pleegt. De
apostel Paulus was zelf een boosdoener die mannen en vrouwen vanwege hun prille geloof in Jezus uit hun
huizen sleurde en hen in de cel opsloot (Handelingen 8:3). Zelfs hij was bekeerd. Belangrijk: God had Paulus
al voor de nederwerping van de wereld op het oog. Een voorbeeld: Teresa Carmona uit Cancun verloor haar
zoon die door een Mexicaanse drugs kartel vermoord werd (Guru-Murthy, 2017). Dit zijn de misdaden waar
Paulus het over had. Deze Mexicaanse drugsdealers worden in  Efeze 4:28 opgeroepen om op een eerlijke
manier hun geld te verdienen en met minder tevreden te zijn. Nu snap ik wel dat er zeker in dat soort landen
niet altijd fatsoenlijk werk voorhanden is. Dit mag geen reden zijn om zomaar onschuldige mensen af te
knallen. In Efeze 4:26-31 staat nog een rijtje van “don’ts”. U mag best boos worden maar laat uw woede niet
de overhand krijgen. In  Efeze 4:27 staat dat we satan geen kans moeten geven om de woede in ons uit te
zaaien. Laten we niet eindeloos wachten tot de geest ons van deze dingen geneest. Nu komt het inderdaad op
het doen van werken aan. U mag zelf de discipline opbrengen om bepaalde onhebbelijkheden na te laten. U
mag tot God bidden om u hierbij te helpen. Woede-uitbarstingen en mopperen vallen onder Gods categorie
van  dingen  die  u  na  moet  laten.  In  de  Bijbel  staan  ook  Klaagliederen maar  als  we  van  klagen  een
levenshouding maken dan zit er iets fout. Vanuit de Klaagliederen dan wel vanuit Psalm 142 weten we dat
we onze klachten en zorgen bij God neer mogen leggen. Maar we zullen niet mopperen, ook niet als onze
verzoeken of klachten niet onmiddellijk gehonoreerd worden. Mopperen is Bijbels gezien een fikse vorm van
zondigen (Filippenzen 2:14).  Filippenzen 2:14 en  Romeinen 13:1-7 zijn passages die onze op het scherpst
van de snede met ons geloof confronteren. Geloven we in een papieren God of geloven we in een echte God
die ons op onze levensweg begeleidt? Willen we erkennen dat we zondig zijn, ook al hebben we een goed
hart en hebben we het beste met de medemens voor. Desalniettemin zondigen we flink als we (continu)
mopperen. De Griekse weduwen in Handelingen 6:1-5 klaagden terecht dat de Joden werden voorgetrokken.
Hieraan werd ook gehoor gegeven. Bijbels gezien is klagen iets anders dan mopperen. Als het in uw kerk
benauwd is dan mag u klagen en verzoeken of de deur open mag. Maar u mag van God niet mopperen. Als u
al deze dingen toch doet dan betekent dit niet dat u alsnog voor het aionische leven verloren gaat zolang u in
de opstanding gelooft. Als u gelooft dat Jezus letterlijk en fysiek uit de dood opstond dan bent u gered. Maar
het betekent wel dat u “straks” een lagere rang in het hemelse koninkrijk krijgt. Als u gelooft dat Jezus fysiek
opstond uit de dood dan bent u gered voor het aionische leven. Dit is een eenmalige gebeurtenis, net zoals u
naar een baan solliciteert. Als u de baan eenmaal heeft dan zult u uw baas moeten gehoorzamen. Zo is het
met het geloof ook. Als u eenmaal gelooft dan is het zaak om op Christus te vertrouwen, ook als u dakloos
dreigt te raken of als uw kind op sterven ligt. En u moet christus gehoorzamen, ook als Hij iets anders wil
dan wat u wilt. Doet u dit niet dan bent u vooralsnog gered. Maar u krijgt dan een lagere rang in de hemel
van God die een hemel boven het zichtbare heelal is. Heeft iemand u op een venijnige manier gekwetst? U
was veel te dik of u had een kale kop? Een menselijke reactie is het om boos te worden en wraak te nemen.
Wat zegt de Bijbel hierover? Volgens mij mag u best van u afbijten. Assertief zijn is geen zonde. Maar wraak
willen nemen is wel zonde, zelfs als u er alleen maar over fantaseert. Volgens Paulus vechten we niet tegen
mensen maar tegen demonische machten (Efeziërs 6:12). Vervloek degene die u kwetste niet maar zegen
diegene (1 Petrus 3:8,  Romeinen 12:14, 12:17-21). Bid tot God om de woede in u weg te nemen en de
betreffende persoon te kunnen vergeven. Ja, dit is moeilijk want de Bijbelse strijd heeft inderdaad iets van
een ontgroening.  Spreuken 16:32 leert ons dat zelfbeheersing stoerder is dan erop los te meppen.  Efeziërs
4:32 en Kolossenzen 3:13 gaan over vergeving en elkaar genade schenken, echter alleen als de andere partij
berouw toont. Het gaat hier bovendien om de verhouding tussen gelovigen onderling. Als ongelovigen u
beschadigen mag u best kwaad worden. Jezus werd ook een enkele keer kwaad en toen ging het niet om
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abortus. In 1 Timotheüs 2:2 worden we opgedragen om voor onze vijanden te bidden en dan met name voor
de autoriteiten en dan met name voor de categorie “klootzak” autoriteiten. Het effect hiervan is dat onze
gebeden voorkomen dat we een hekel aan deze mensen krijgen opdat we niet belemmerd worden om hen het
evangelie te brengen. God is immers de God van alle mensen en niet alleen van de mensen die u sympathiek
vindt. Ook klootzak autoriteiten waren door God over ons aangesteld. Dit lezen we in  Romeinen 13:1-7.
Onze reflex is om de straat op te gaan om tegen klootzak autoriteiten te demonstreren. Bijbels gezien zullen
we  hen  het  evangelie  brengen.  Er  is  een  hogere  waarheid  die  boven  het  “protest”  gehalte  van  het
Humanistische denken uitsteekt. God denkt anders dan wij. Geloven dat Jezus letterlijk uit de dood opstond
is één ding. Onze vijanden lief hebben en bidden voor klootzakken is nog wel iets anders. Toch is dit wat de
Bijbel ook van ons vraagt. Ja, als ex-atheïst zijnde moest ik aan deze passages waarschijnlijk net als u heel
erg wennen. Ons geweten en de Bijbel leren ons wat zondigen is en wat wel en niet door de beugel kan. God
kan ook ‘omstandigheden’ op ons afsturen waardoor we er bijna niet aan ontkomen om te zondigen (Zender,
2019-e). Wie herinnert zich nog de verklaring van Bisschop Muskens in de jaren negentig dat armen brood
mochten stelen. Merkwaardig is het dat er sindsdien geen spat veranderd is met betrekking tot armoede.
Integendeel: de kloof tussen arm en rijk nam alleen maar toe. Bijbeunen is Bijbels gezien een zonde omdat je
de overheid niet  gehoorzaamt  (Romeinen 13:1-7).  Ik  kan mij  situaties  voorstellen waarin mensen in  de
bijstand geen kant op kunnen en dan maar wat proberen. Hoeveel werkenden beunen niet bij? Tot in de jaren
1990’s mocht je in de bijstand iets bijverdienen. Wat toen de norm was heet thans fraude. Studenten mogen
ook  bijverdienen  dus  waarom  de  mensen  in  de  bijstand  niet.  Geen  wonder  dat  de  discussie  over  het
basisinkomen weer oplaait. Prostitutie is Bijbels gezien een hoofdzonde maar in sommige landen is het voor
vrouwen de enige manier om te overleven. Ook in ons land rijzen de huren de pan uit en zijn vrouwen soms
genoodzaakt  om hun toevlucht  te nemen tot  deze enige optie waar ze  liever niet  aan denken,  namelijk
prostitutie. Mopperen is ook een zonde (Filippenzen 2:14). Dan stuurt God een buurman of buurvrouw op
ons af die ‘s nachts overlast geeft. U klaagt steen en been. Waarom doet God dit? Wellicht omdat God ons
wil laten inzien dat we zonder Hem nooit perfect zullen zijn (Zender, 2019-e). God zet ons zogezegd voor
blok. De werkloze die bijbeunt, de huismoeder die voor hoer speelt omdat ze anders met haar kind op straat
terechtkomt, ze zondigen tegen Gods wil en de wereldse overheden. Desalniettemin moesten ze de vaste
lasten betalen en konden ze geen kant uit. God wilde hen laten zien dat ze simpelweg niet perfect zijn en niet
aan Gods wetten kunnen voldoen ook al zouden ze het willen. Ze gingen tegen Gods wil in maar vervulden
wel Zijn bedoeling. Meer leesvoer hierover: Martin Zender, De Eerste Idioot in de Hemel, Opzettelijk Defect
en Roken zonder Zonde, te vinden op de websites van Hetbestenieuws.nl en Pronk-Stukjes.nl. Wat ik van de
Bijbel geleerd heb is om tevreden te zijn met wat ik heb. Misschien is dit wel de belangrijkste levensles. In
Lucas 3:14 lezen we over soldaten die van Jezus de opdracht kregen om tevreden te zijn met hun soldij.

Kennis en zich bewust zijn van God

Zelf was ik 23 jaar intensief met de Bijbel bezig. Ik geloofde vol overtuiging dat Jezus uit de dood was
opgewekt. Dus wie was die mysterieuze macht of kracht die Hem uit de dood had opgewekt? Wie was God
nu precies? Een studie van een collega over het “verbod” op mopperen (Filippenzen 2:14) en een verdere
kijk op  Exodus 15:24 en 16:3 gaven me meer  inzicht  in  de natuur  van God. God was niet  slechts een
papieren maar een levende God Die zich direct met ons en mij bemoeide. Alles wat ik deed, zei of dacht had
opeens “consequenties”. God Die zijn eigen Zoon niet spaarde zou zelfs de braafste braverik oordelen als die
braafste braverik niet in de opstanding van Jezus geloofde. Kennis van God werd aangeduid met gnosis
terwijl een dieper bewustzijn van God met epignosis werd aangeduid. Het kwartje moet dus vallen en daarna
de rijksdaalder. Vroeg of laat komen Bereërs bij  een ander heikel thema uit: niet de gelovige maar God
bepaalt de levensweg (Jeremia 10:23). Geloven in de opstanding is één ding; willen lijden voor God is nog
iets anders. Anders gezegd: is ons doel met ons leven ook Gods doel met ons (Van Wijnen, 2014, p. 300)?
Craig Richard Coley zat 39 jaar onschuldig in de gevangenis. Was zijn uiteindelijke bevrijding een geschenk
van God en zo ja, waarom duurde dit zo lang? Of was zijn bevrijding een geschenk van satan en wilde God
dat Craig nog langer beproefd werd? Dit zijn vragen waar we liever niet over nadenken. Dat onzichtbare
zaken als bidden en geloven consequenties hebben is minder vreemd dan het lijkt. Het politieke ritueel dat
“stemmen” heet en elke vier jaar op een stiekeme manier in een eenzaam hokje, kleiner dan een wc gebeurt
heeft ook consequenties. Als ik op een bepaalde politieke partij  stem dan heeft dit  gevolgen voor onder
andere gehandicapten. Als ik voor iemand bid dan heeft dit ook gevolgen. Het verschil: politiek stemmen doe
ik voor degenen die tussen wal en schip zitten. Bidden doen we voor iedereen, ja juist voor degenen die aan
het roer staan en anderen het leven zuur maken. We bidden vooral voor onze vijanden. 
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De islam

Volgens  Soera 24:31,  59;  33:55,  59 is  het  hoofdhaar van de vrouw verleidelijk,  zodat  het  bedekt  moet
worden. Hoofdhaar werd zelfs een vrouwelijk wapen genoemd (Séguy, 1977, p. 134). Het hoofdhaar in deze
Soera’s resoneert met het vrouwenhaar van de griezels die straks uit de Tartarus komen (Openbaring 9:8). De
Bijbel  draait  de  zaak om:  niet  een hoofddoek maar  het  hoofdhaar  van de vrouw is  juist  haar  sluier  (1
Korinthe 11:14-15 in Piet, 2014-a). We kunnen het ook zo uitleggen dat de man de sluier van de vrouw is.
Dit is wat de Filistijnse Abimelech tegen Abram zei in Genesis 20:16 (Morris, 2009, p. 363). Een vrouw die
zich sluiert of een hoofddoek draagt heeft blijkbaar weinig vertrouwen in haar man. En vice versa heeft een
man met een gesluierde vrouw, weinig vertrouwen in zichzelf. Mogelijk komt de hoofddoek manie net als
veel zaken in de Koran uit de Talmoed of Targoem voort. De Targoem was een Aramese Bijbelvertaling dan
wel een commentaar op een Bijbelpassage. In de Targoem staat dat vrouwen zonder een hoofddoek een
demon op hun hoofd hebben (Targum Cant. 4:6 in Farrar, 1874, p. 157). Ook Rabbi Simeon meende dat
vrouwen zonder een hoofddoek een demon op hun hoofd kregen (Wetstein over 1 Korinthe 11:10 in Farrar,
1874, p. 303). Een sluier resoneert ook met de nachtmist die in  2  Samuël  1:21,  Spreuken 3:20 en 19:12
genoemd werd. De hoofddoeken van moslima’s verwijzen mijns inziens naar de sluier van Fatima. Deze
Fatima was in feite Astarte die in  1 Koningen 11:5 genoemd werd, alias Athena. Theologisch beschouwd
nam de opstanding van christus elke sluier weg. Toen Hij stierf, scheurde het gordijn van de tempel (Lucas
23:45). Mogelijk ‘correspondeerde’ het scheuren van deze gordijnen met het sluiten van de hemelpoorten in
Handelingen 21:30 (Janse, 2000, p. 123). Dan nog wat: de intellectuelen in Rome zorgden er indertijd voor
dat  Isis  buiten  de  deur  gehouden  werd  (Donalson  in  Stark,  2007,  p.  110).  In  onze  tijd  omarmen  de
intellectuelen  de  islam.  Tenslotte  menen  sommige  moslims  dat  Mohammed  in  Deuteronomium 18:18
voorzegd werd. Maar deze voorzegging ging over Johannes de Doper of volgens sommigen over Jezus.
Misschien is hijab, de islamitische hoofddoek verwant aan het woord hiob dat vijandig zijn of aanvechten
betekent. Hiob is dan de aangevochtene. In ‘hiob’ herkennen we de naam van Job, die pechvogel in het Oude
Testament (De Graaff, 1987, p. 99). 

Religie van vrede

De  inlichtingendiensten  grijpen  pas  in  als  er  vanuit  religieuze  hoek  geweld  dreigt.  In  de  islamitische
Rotskoepel in hartje Jeruzalem staat geschreven dat God geen zoon heeft. Laat staan dat deze zoon uit de
dood opgewekt was. Deze verklaring is een directie provocatie van  Psalm 2 waarin naar hartje Jeruzalem
gewezen werd. In Psalm 2 lezen we hoe Jeruzalem door de volkeren zee omsingeld is. We lezen hier over
een Atlantis moment. Jeruzalem ligt figuurlijk in zee, te weten de volken zee. Als straks de derde tempel in
Jeruzalem staat waarin het beeld van de antichrist geplaatst wordt (Mattheüs 24:15) hebben we helemaal
Atlantis in Jeruzalem binnen gehaald. Dit beeld van de antichrist is het beeld van Poseidon dat in de tempel
op Atlantis stond (Kritias 116). Dat uitgerekend de islamitische Rotskoepel deze Psalm provoceert toont de
directe link tussen Atlantis en de islam aan. De inlichtingendiensten en seculieren zal het een worst zijn of de
moslims Jezus als de Zoon van God zijnde ontkennen. In feite wordt hiermee de dood zelf ontkend. Als
Jezus niet de Zoon van God was dan was Hij ook niet uit  de dood opgewekt. Feitelijk blijft  er in deze
denkwijze  een  hiernamaals  over.  De  vraag  resteert:  leidt  het  ontkennen  van  de  dood  uiteindelijk  tot
moordaanslagen? Is gnostiek per definitie een schadelijk iets? Blijkbaar moet er een balans tussen oorlog en
vrede zijn, anders gaat er iets mis. De God van de Bijbel is tevens een God van oorlog (Jesaja 45:7) en zelfs
van ziekte. De Bijbel preekt dus een balans tussen goed en kwaad. De vijand de andere wang toekeren is
voor de Joden in de Eindtijd bedoeld en niet per sé voor ons. Het leger van Isis steekt krijgsgevangenen
levend in brand. Dit is alvast een verwijzing naar hun leider die de komende antichrist is, te weten Koning
Moloch (Bultema, 1981, p. 564). Moloch doet zich wellicht voor als Allah. Dit kunnen we immers toch niet
controleren. In principe kunnen alle demonen zich als Allah voordoen. Vanuit de respect fetisj hoek wordt er
krampachtig op de islam gereageerd.  Moslima’s  zullen vooral  het  recht  behouden om op het  werk hun
hoofddoek te mogen dragen. Zolang er “winst” gemaakt wordt zullen politiek en commercie de islam geen
strobreed in de weg leggen, gezien ook het feit hoezeer Halloween door de commercie omarmd wordt. De
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respect fetisj staat evangeliewerk in de weg. We zullen de moslims niet evangeliseren maar respecteren, is
vaak de gedachte. Maar als we respect voor de islam tonen, doen we onze eigen God dan niet tekort? Is
respect tonen voor de islam of het boeddhisme niet tegelijk een vorm van disrespect tonen voor onze eigen
God? Toch bekeren sommige moslims zich tot het christelijk geloof. Een enkeling weet door te stoten naar
de alverzoeningsleer, getuige deze website van Sod Ha Elohim: www.hetmysteriegods.com

De Palestijnen

De Palestijnen zijn weer volop in het nieuws. Ze zijn de erfgenamen van de Filistijnen (Piet, 2016-k).  De
Palestijnen menen dat de Joden hun bezetters zijn. Maar wie bezet wie? Volgens Leviticus 25:23 is Kanaän
van God. De joden mogen er niet “zomaar” wonen en de Palestijnen evenmin. Sterker nog: hetzelfde geldt
misschien wel voor alle bezoekers, inclusief toeristen en actievoerders. Ze mogen niet “zomaar” Kanaän
betreden, tenzij op Gods voorwaarde. Deze voorwaarde is dat u volgens het genade-evangelie van Paulus
leeft.  Martin  Zender  ziet  het  iets  ruimer.  Volgens hem is  ook het  evangelie  van de besnijdenis  (Joodse
wetten) nog steeds actief. In dat geval mogen ook Joden en niet-Joden die dit verbond aanhangen, Israël en
met name Jeruzalem betreden (Zender, 2016-b, ZWTF 5.43). Niettemin hebben de Palestijnen een duidelijke
rol in God’s plan. Ze stellen de Joden op de proef (Amos 9:7; Rechters 3:3-4 in Piet, 2016-k). Volgens een
artikel van de vakbeweging “Solidariteit” is de ‘bezetting’ van Palestina door de Joden een ‘ramp’ voor de
Palestijnen (El-Ad, geciteerd in Ferares, 2016). Hagai El-Ad is directeur van de mensenrechtenorganisatie
B’Tselem. Zijn woorden werden in het stuk geciteerd. Vanuit Bijbels perspectief is het lastig om hierop te
reageren omdat Palestina Gods land is. Maar de gespletenheid van het huidige Israël is wel een reflectie van
de Zuilen van Hercules en van de polarisatie  in het  Westen.  De Palestijnen zijn  de erfgenamen van de
Filistijnen en zullen net als hun voorgangers een eigen staat in Gaza krijgen (Daniël 7:24; Openbaring 17:12
in Piet, 2016-k). Ze maken zelfs deel uit van de tien koninkrijken die Israël in de Eindtijd zullen omsingelen
(Psalm 83 in  Piet,  2016-k).  En bij  tien  koninkrijken  met  tien  boosaardige  koningen,  denken we aan…
Atlantis.  Slechts  de antichrist  zal  schijnvrede tussen de Joden en Palestijnen afdwingen.  Aardse politici
kunnen  dit  niet.  Niettemin  zullen  de  Palestijnen  ook  weer  van  hun  land  verjaagd  worden  (Zefanja
2:2,3,5,7,11; Ezechiël  25:16 in Piet, 2016-k). Ik snap wel dat de huidige staat Israël niet het Israël is dat in
de  komende  aion  hersteld  wordt.  Desalniettemin  vergt  de  terugkeer  van  Jezus  in  relatieve  zin  de
aanwezigheid van een fysieke staat Israël. In absolute zin is de terugkeer van Jezus nergens afhankelijk van.
We kunnen het huidige Israël dus niet zomaar terzijde schuiven. Een laatste opmerking hierover is dat ik
niemand van die Israël critici over Istanboel en Izmir (en Kasjmir) hoor kletsen. Dit waren Griekse steden en
bolwerken van het  vroege christendom. Als we Gaza aan de Palestijnen teruggeven,  waarom willen we
Istanboel en Izmir dan niet aan de Grieken teruggeven dan wel Kasjmir aan India? Of is dat weer “iets
anders”? Enkele Koran verzen pretenderen dat Palestina voor de Israëlieten bestemd is, wat merkwaardig is
omdat Jeruzalem niet één keer letterlijk in de Koran genoemd wordt, afgezien van de vreemde passage in
Soera 17:1. Ik noem de Soera’s 5:20-21, 7:137, 10:93 en 17:104 (Quran.com). Feit blijft dat de Koran net als
het Boek van Henoch een gnostisch boek is dat een hiernamaals preekt. Genesis was bovendien uit de toledot
– geslachtsregisters- samengesteld. De Koran mist deze toledot. De Bijbel heeft daarom meer autoriteit dan
de Koran. 

Haram Sharif: een Rotskoepel van Aurichalcum

De islamitische Rotskoepel is de ultieme blikvanger die de stad domineert. Het gebed van de imam is een
paar keer per dag overal te horen. Ik heb dit namelijk zelf ervaren toen ik in 2016 in Jeruzalem was. Vlakbij
deze rotskoepel staat de Al Aqsa Moskee. Beide gebouwen werden in 685-705 na Christus door ene Abd Al-
Malik Ibn Marwan gebouwd (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 184). Samen staan ze als twee Zuilen van Hercules
binnen een ommuurd complex dat  de Tempelberg, ofwel Haram Sharif  heet.  Eén van de muren van dit
complex is de westelijke muur die we ook kennen als de Klaagmuur. Maar er is niets heiligs aan deze muur.
Zeer waarschijnlijk is hij een restant van het Romeinse Fort Antonia en dus niet van de Tempel die Herodes
de Grote herbouwde (Martin, 2000, p. 32, 33, 47, 49). Onder de Rotskoepel is geen waterbron wat vroeger
voor de Tempel van Herodes wel nodig was (Sielaff in Zender, 2019-j). De echte Tempel van Herodes stond
waarschijnlijk ‘duizend voet’ (305 meter) ten zuiden van de Rotskoepel (Martin/Sielaf in Zender, 2019-j). Op
deze locatie  ligt  onder  de grond waarschijnlijk  ook de Ark van het  Verbond verstopt  (Martin/Sielaff  in
Zender, 2019-j). Later was het keizer Hadrianus die de Westelijke muur van Fort Antonia als Klaagmuur
instelde om de Joden te pesten. Zowel Joden als moslims maken dus ruzie om een heidens stuk grond. Ik
denk dat deze theorie wel klopt aangezien Jezus duidelijk zei dat de Tempel in Jeruzalem volledig verwoest

433



zou worden (Mattheüs 24:2). Maar de christenen slaan ook de plank mis. Zo heeft de Heilige Grafkerk die in
de Oude Stad staat, niets met de kruisiging van Jezus te maken. Zijn kruisiging vond op de Olijfberg plaats
maar de precieze locatie weet niemand. Deze Berg heeft een ‘sterke profetische lading’ wat we in Mattheüs
24 ook weer lezen (Slagter, 2015, p. 114). Op de Olijfberg is een plek die “panorama” heet. Ik was er in 2016
diverse  malen.  Vanaf  deze plaats  kun je  de Oude  Stad zien,  inclusief  de  Rotskoepel.  Mogelijk  was dit
panorama de locatie waar Jezus gekruisigd werd? Ik heb de Olijfberg een paar keer beklommen. Hoewel het
geen vreselijk hoge berg is, was het wel warm en moest ik onderweg een paar keer pauzeren. Mijn respect
voor Jezus is hierdoor alleen maar toegenomen. De Rotskoepel en nabij gelegen Al-Aqsa moskee zijn een
provocatie van zowel  Psalm 2 als  Mattheüs 4:6. In het laatste geval provoceerde satan, Jezus door hem te
manen om van de tempel af te springen. We mogen God niet zomaar uitdagen wat de islam duidelijk wel
doet. De koperen Rotskoepel doet ook aan het aurichalcum denken dat Atlantis sierde (Plato, Jowett, vert.,
1892, Kritias 116). Laat er geen misverstand over bestaan: we zijn gewend om in seculiere termen te denken.
De islamitische Mehdi alias de antichrist komt echt terug. Maar niet om de opwarming van de aarde tegen te
gaan. Integendeel, zou ik zeggen. De Mehdi, alias Quetzalcoatl komt maar om één reden terug: om korte
metten te maken met de staat Israël. Al zal hij eerst op een magistrale manier een schijnvrede in het Midden-
Oosten sluiten. De moslims zijn dus net zo tegenstrijdig bezig als de Jehova’s. Volgens de Jehova’s worden
er maar 144.000 mensen gered. Stop dan direct met missiewerk, zou ik zeggen. Want voor elke ziel meer die
er gered wordt, moet de deurwaarder een andere ziel uit de hemel zetten. Zo ook de moslims die tegen de
staat Israël protesteren. Ze lopen zichzelf voor de voeten. Stel dat het hen lukt om alle Joden weg te krijgen
uit  Israël.  Dan  hoeft  de  Mehdi  ook  niet  terug  te  komen.  De  Mehdi  correspondeert  met  de  ruiter  in
Openbaring 6:2 die de valse vredesstichter is. Moslims verwijten christenen vaak dat de laatsten een drie-
eenheid God aanbidden. Het officiële christendom doet dit inderdaad en provoceert hiermee eveneens Psalm
2. De Bijbel spreekt maar van één god waarvan Jezus de middelaar is. Over de ene God lezen we in de
volgende  verzen:  Deuteronomium 4:35;  6:4,  Johannes 17:3  en  1  Timotheüs 1:17.  Volgens  de  website
Goedbericht stond de tempel van Herodes ten oosten van de Stad van David (Piet, 2020-c). Golgotha was
een kilometer verderop, eveneens ten oosten van de stad (Piet, 2020-c). Op de kaart van Jeruzalem is dit het
gebied dat begrensd wordt door de Mest Poort, het Davidson Centrum, en de wegen die Ma’ale HaShalom en
Derech HaOfel heten (Piet, 2017-j, dia’s 12-13-14 van Powerpoint).  De Klaagmuur die het Fort Antonia
gebied begrenst is onderdeel van een heidens gebied dat Haram Sharif heet. Dit omsloten Atlantis achtige
parcours wordt waarschijnlijk in Openbaring 11:2 genoemd (Piet, 2020-d). Dit is een bewijs voor het feit dat
de komende Derde Tempel van de Eindtijd buiten de Haram Es-Sharif gebouwd gaat worden. Het is dan niet
nodig om eerst de Rotskoepel te verwijderen. In Openbaring 11:1-2 lezen we over het Atlantische dualisme
van de “Hof” der heidenen versus de echte locatie van de toekomstige Derde Tempel. Deze “Hof” – de
Haram Sharif is dus eigenlijk een stukje Babylon in Jeruzalem. Ik noem de mooie presentatie van Reitse
Keizer over dit thema. Hij zegt dat zowel de Al-Aqsa Moskee als de Rotskoepel er helemaal niet islamitisch
uitzien. De fundamenten van de beide gebouwen waren ooit de fundamenten van de tempel van Jupiter zoals
er ook één in Baälbek gebouwd was door keizer Hadrianus (Keizer, 2019). Waarschijnlijk waren ook de
fundamenten van de Rotskoepel en Al-Aqsa Moskee door keizer Hadrianus gebouwd. Keizer Constantijn
bouwde er later een kerk op en de moslims maakten er nog weer later de Rotskoepel van. De echte tempel
van Herodes stond buiten de muren van de Haram Sharif en ten zuiden ervan op een heuvel waarop ooit de
Stad van David gebouwd was. Hier is ook de Gihon bron (Keizer, 2019). Het heilidom in Mekka heet ook
“Haram Sharif”. Mogelijk is deze Haram Sharif een imitatie van de Haram Sharif in Jeruzalem. De Ka’aba is
een  uitvergroting  van  de  vierkante  zwarte  doosjes  –  tefelin  –  die  de  joden  aan  hun  riemen  dragen.
Mohammed lijkt als twee druppels water op Zeus alias Jupiter alias Baäl-Tsafon. Laatste opmerking: Zoals
de Joden destijds  Jezus niet  als  hun messias herkenden zo bidden ze  nu voor de verkeerde Klaagmuur
(Zender,  2019-j).  En zo  zullen  ze  vlak  voor  de  Eindtijd  de  valse  messias  –  antichrist  –  omarmen.  De
verwarring over de echte locatie van de Tempel van Herodes lijkt op de verwarring over de locatie van
Atlantis. 

Ufo

Om op één van de laatste episoden van dit boek vooruit te lopen, merk ik op dat op 28 januari 2011 een
“ufo” boven de tempelberg gefilmd werd (Eligael, 2011). Nadat hij even boven de rotskoepel schommelde,
schoot hij als een meteoor de lucht in, waarmee hij de Nachtreis van Mohammed imiteerde (Soera 17:1). De
films die door toeristen gemaakt waren, zorgden voor veel commotie. De suggestie werd gewekt dat de
tempelberg misschien inderdaad de locatie van de Tempel van Herodes was? Maar niets is minder waar. We
zullen zien dat ufo’s met demonische machten te maken hebben. Mogelijk had de Nachtreis van Mohammed,
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net als de Fatima verschijningen ook met ufo’s te maken. In een update bleek dat er een engel in de ufo
zichtbaar  was.  Op  het  internet  werd  de  suggestie  gewekt  dat  deze  de  engel  Gabriël  was  die  ooit  aan
Mohammed verscheen (Waring, 2018-b, eerste foto). Wie dit wezen ook was, in elk geval was het niet de
engel Gabriël die ooit aan Maria van Nazareth verscheen.
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Meer religie

De islam heeft een bekende tegenhanger in het Amerikaanse Mormonisme. Bruce Kinney schreef al in 1912
over de vele overeenkomsten tussen beide in zijn boek Mormonism: The Islam of America (New York City,
(NY),  Groot-Brittannië:  Fleming H.  Revell).  In  religie gaat  nogal  wat  geld om.  Dit  zagen we al  bij  de
zilversmid  Demetrius  in  Handelingen 19.  Het  Mormonisme  is  hierop  geen  uitzondering.  De  Marriott
Hotelketen heeft een Mormoonse achtergrond (Scholes in Heath, 2011). Onlangs werd bekend dat de porno
TV zenders in de Marriott Hotels aan banden werden gelegd (Marriott in Heath, 2011, alinea 10). Er waren
nogal wat christenen die zich tegen de pornozenders in de Marriott hotels verzetten (Focus on the Family in
Heath, 2011, alinea 4). Geweldig, hier heeft de mensheid wat aan. 99% van de mensheid komt sowieso nooit
in  een  Marriott-Hotel.  De  wereld  zal  er  vast  veel  beter  uitzien  zonder  porno  in  Marriott-Hotels.
Doorslaggevend om de pornozenders uit de hotelkamers te verwijderen was het gegeven dat de ‘inkomsten’
en ‘winsten’ van de hotels er niet door in gevaar kwamen (Scholes & Arabia in Heath, 2011, alinea 8 en 9).
Ditzelfde principe zagen we in Handelingen 16:19 toen de eigenaars van het dienstmeisje Paulus en Silas in
de  kraag  grepen.  Hun  inkomsten  werden  immers  bedreigd.  In  Handelingen 19:24  zag  de  zilversmid
Demetrius  zijn  handel  bedreigd  toen  Paulus  de  Griekse  goden  als  demonen  zijnde  ontmaskerde.  Is
commercie niet tevens de reden voor onze religieuze schijntolerantie? De commercie kan geen religieus
gedonderjaag gebruiken zodat we een vrijheid van religie hebben. Met als gevolg dat het evangelie op één
lijn met andere religies gesteld wordt. Eigenlijk is dit een abnormale situatie omdat de Bijbel uitgerekend
anti-religieus is. Religie is altijd ik-gericht en niet God-gericht. Daarom staat de vrije wil bij religie centraal.
Desalniettemin gaan achter religie wel degelijk hogere wezens schuil. Scientology kent een hoger wezen dat
Xenu heet (Heldal-Lund, z.j.; Hubbard, z.j.). Ook de elite van de Mormonen voert mysterieuze rituelen in de
‘LDS tempels’ uit.  Deze rituelen lijken op die van de Vrijmetselaars (MormonThink, z.j.,  alinea 8).  Het
Mormonisme heeft dezelfde warrige oorsprong die om de personen van Samuel Spaulding en Joseph Smit
draaide  als  Plato’s  Atlantis  verhaal  dat  op  een  update  van  het  Troje  epos  van  Homeros  leek.  Het
Mormonisme kent hogere wezens die ‘Puriteinen’ heten en op de… ‘maan’…  leven (Ctphoenix, z.j., punt
11).  Lees ik hierin een hint  naar  de maangodin Athena? In feite waren deze Puriteinen Titanen en dus
demonen. Nu snappen we ook waar de Puriteinse anti-seks houding en het verknipte Puriteinse arbeidsethos
vandaan kwamen. Namelijk uit een gnostische koker.

Scientology

Zowel het Mormonisme als Scientology zijn niet zomaar ontsproten aan het brein van fantasten. Scientology
kent een ‘Galactische Confederatie’ die al ‘75 miljoen jaar’ bestaat (Ctphoenix, z.j., punt 11). Dit doet me
weer  aan  de  miljoenen  jaren  van  de  evolutietheorie  denken.  Blijkbaar  kwam de  evolutietheorie  uit  de
gnostiek. Eerder schreef ik al dat Xenu mijns inziens dezelfde is als  Zeno van Citium die de ‘Stoïcijnse
School’ oprichtte (Mark, 2011). Volgens hem was de ‘Universele Rede het grootste goed in het leven’ (Mark,
2011). Paulus werd in  Handelingen 17 door de aanhangers van de Stoa in de kraag gegrepen en naar de
Areopagus gesleept.  Is dit  wat koning Salomo bedoelde toen hij  zei dat er niets nieuws onder de zon is
(Prediker 1:9)? Bedoelde hij dat de Baäl-religies zich steeds in een nieuwe jas aandienen? Scientology heeft
ook iets  met Titanen die gecamoufleerd ‘Body-Thetans’ genoemd worden (Heldal-Lund,  z.j.,  alinea 10).
Deze ‘Body-Thetans’ zijn ‘zielen van overledenen’ die door “Xenu’ ‘vermoord’ werden (Hubbard, z.j.). We
weten inmiddels dat overleden zielen niet bestaan. Hooguit kan het hier om Titanen gaan die in de Tartarus
gevangen zitten. Xenisen betekent in het Grieks “logés” (gasten die logeren) en staat in Handelingen 10:23
terwijl in 10:6, 18 het afgeleide werkwoord staat.

Ashtar Commando

Ik noem het Ashtar Commando (http://ashtarcommand.nl/) dat ook wel de Galactische Federatie genoemd
wordt. Asjtar zou ‘de Commandant van Ruimtestation Schare’ zijn (Van Tassel in Redfern, 2010, p. 51). In
de naam Schare herkennen we de namen Seïr (Edom) en Scheria. Dit Asjtar Commando had een bericht voor

436



de Wright-Patterson Luchtmacht Basis in Ohio. De inhoud hiervan luidde dat het Commando op de hoogte
was van alle militaire activiteiten en zou ingrijpen als de stabiliteit van het ‘zonnestelsel’ in het geding was
(Van Tassel, geciteerd in Redfern, 2010, p. 51). Merkwaardig is het dat deze hogere wezens zich met onze
defensiezaken bemoeien.

Mammon

Religie  heeft  een  obsessie  met  geld  en  seks.  In  Handelingen 19:24  kwamen we  in  Efeze  (Turkije)  de
zilversmid Demetrius tegen. In Efeze stond de tempel van de godin Artemis die een masker van Athena was.
Deze  tempel  was  aan  tempelprostitutie  gewijd.  Demetrius  was  de  verpersoonlijking  van  geld  en  seks.
Atlantis was ook een eiland waar seks en corruptie hand in hand gingen. Net als Eindtijd Babylon dat ook
om corruptie en waarschijnlijk prostitutie draait.  In onze tijd zijn er  nogal wat  christelijke websites met
slechts  enkele  Bijbelspreuken  en  een  net  iets  te  opzichtige  donatieknop  om geld  los  te  peuteren  voor
missiewerk. Zo moet het dus niet. Mijn bekering kostte geen cent en dus zijn donaties voor missiewerk wat
mij betreft overbodig. De Mammon-afgoderij vinden we ook terug in de schimmige verdragen als TTIP,
CETA en TISA. Volgens deze verdragen kunnen de grote bedrijven de overheid aanklagen als hun winsten in
het gedrang komen, bijvoorbeeld als een land het minimumloon wil verhogen. Iets dergelijks is al op een
soortgelijke  manier  in  Egypte  gebeurd  (Alkaya,  2019).  Deze  verdragen zijn  mogelijk  een  opmaat  voor
Eindtijd Babylon. Websites als Globalinfo en Solidariteit  proberen de wereldeconomie op hun manier te
verklaren. Een belangrijke oorzaak die ze noemen is de toenemende ongelijkheid (Streeck & Massop, 2017,
par. Groeiende ongelijkheid). Dit is tot op zeker hoogte waar. Maar achter die groeiende ongelijkheid zit een
hemels wezen dat Mammon heet. Het was Jezus die in Mattheüs 6:24 en Lucas 16:9 Mammon ontmaskerde
(Jezus van Nazareth in Ellul, z.j., p. 75-76). De rijken kregen een eigen rol in Gods plan. Ze worden na hun
opstanding geoordeeld en geslacht (Jacobus 5). Na de val van de Berlijnse Muur is de sociale structuur in
West-Europa en ook Nederland onherkenbaar verminkt. Terwijl de fixatie van veel christenen vooral op de
islam en abortus was, drong een nieuwe vijand het geestelijke landschap binnen: Mammon. Hij was er al
maar nu de Berlijnse Muur om was kreeg hij alle ruimte. Mijn indruk is dat veel gelovigen niet weten wat ze
met het hyper kapitalisme ofwel Mammonisme aanmoeten, gefixeerd als ze op 2 Thessalonicenzen 3:10 zijn,
“wie  niet  wil  werken  die  zal  niet  eten.”  Veel  christenen  snappen  niet  dat  het  kapitalisme  om  de
aandeelhouders en niet om de harde werkers draait. Onlangs kwam ik een afgepeigerde jonge moeder tegen
die als buschauffeur werkte. Op en af kon ze werk vinden en als ze werk vond dan was het zestig kilometer
verderop. Als ze thuiskwam had ze geen tijd meer voor de kinderen. Mijn vraag is dan waarom de anti-
abortus  christenen die  elk  jaar  protestmarsen  organiseren  niet  in  de  buurt  waren  om haar  bij  te  staan.
Christenen horen de smalle weg te bewandelen. Steeds maar tegen abortus protesteren is de weg van de
minste weerstand en gaat ten koste van andere mensen die ook in nood zitten. Werk-werk-werk is anno 2019
een bijna-religie geworden.  

CETA en Satan

Het handelsverdrag CETA klinkt  erg als de body-thetans van Scientology (Heldal-Lund,  z.j.,  alinea 10).
CETA klinkt ook als satan. De Theta was de eerste Griekse letter van het woord ‘dood’ waarmee de Grieken
ter dood veroordeelde criminelen in een strafregister markeerden (Seymour, 1898, p. 22). Wanneer ze echter
werden vrijgesproken kregen ze in zo’n register de Tau “T” voor hun naam in de vorm van het ‘Tau-kruis’
(Seymour, 1898, p. 22). De Romeinen namen deze procedure over (Rochette in Seymour, 1898, p. 22). Theta
had dus met de dood en het dodenrijk te maken. Of alweer stiekem met de Tartarus? Dan is er de Cultus rond
Desteni  (http://desteni.org/).  In  Jesaja 65:11  werd  “bestemming”  ‘Minni’  genoemd  (Schriftwoord.nl)
(Finegan, 1965, p. 483, hier ‘Meni’ of ‘Destiny’ genoemd). We herkennen hier opnieuw de letters “M-n” van
Maan, Money en Mammon in. In de Babylonische scheppingsmythe werden de ‘Tabletten van Bestemming’
genoemd (Saggs, 1966, p. 415, 422).

Sint en Piet

Als er één symbool van zowel polarisatie als vrijgevigheid is dan is het wel het duo Sint en Piet. Net als
Mohammed en Robin Hood deelt Sint kadootjes uit als mensen als ik die het hele jaar braaf waren. Maar Piet
loert mee in afwachting van wie hij met de roe voor de bips kan slaan. Gelukkig heb ik een hard fietszadel en
is mijn bips wel wat gewend en kan Piet mij niet veel maken. Sint en Piet belichamen mijns inziens het
dualisme van de Zuilen van Hercules die voor de ingang van Atlantis stonden. Het merkwaardige is dat Sint
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en Piet door onze ruimtesondes ook op onze buurplaneten gespot werden, tot aan Pluto toe. Zwarte Piet werd
op  de  planeet  Pluto  gefotografeerd  (NASA/JHUAPL/SWRI/New  Horizons,  geciteerd  in  Waring,  2015,
afbeelding van ‘lorri rider’). Pluto was de afgod van de onderwereld en de robot die de foto maakte heette
New Horizons. Atlantis lag ook aan de horizon. We zouden bijna denken dat Zwarte Piet koning Atlas was.
Zwarte Piet is een duistere figuur die mogelijk met de komende antichrist te maken heeft. Sint is ook niet
kosjer. De echte bisschop van Myra nam in 325 na Christus deel aan het Concilie van Nicea. Tijdens dit
concilie werden diverse heidense toestanden vastgelegd die voortaan deel uitmaakten van het christendom.
Zoals de valse leer van de drie-eenheid. Sint is wellicht een type van de komende antichrist. Ook al geeft hij
nog zulke leuke cadeaus. Sint heeft ook iets van Robin Hood en Mohammed die beiden helden van de armen
waren. Mohammed was immers een zelfbenoemde verdediger van de armen (Rodinson, 2008, p. 95). De mix
met Halloween dat vlak voor Sinterklaas plaatsvindt maakt de Zwarte Piet discussie extra hectisch. Mogelijk
zit dezelfde geest die in Halloween zit ook in het anti Zwarte Piet sentiment. Rond Halloween 2018 vond in
de Amerikaanse stad Pittsburg een aanslag op een synagoge plaats. Of dit toeval was of niet zullen we nooit
weten.  Mogelijk komen er met Halloween ongrijpbare krachten vrij.  Een Centraal-Europese variant  van
Zwarte Piet is Krampus die er als een duivel uitziet. Op de Waddeneilanden hebben ze duivelse varianten van
Zwarte Piet. Het is niet zo gek dat de personage van Zwarte Piet bij sommigen weerstand oproept. Zwarte
Piet is geen racistische karikatuur; het is veel erger: hij is een duivelse karikatuur. Het geklets over “witte
mannen” dat mijns inziens uit dezelfde onzuivere gnostische koker komt, lijkt een echo van de mannen in
witte gewaden die in Handelingen 1:10-11 genoemd werden. Deze mannen waren echter engelen. Op Mars
werden rond 3 oktober 2019 twee mensen gespot die Sinterklaas en Zwarte Piet outfit droegen in Curiosity
Sols 538. Helaas is de facebook verwijzing offline gehaald of misschien verplaatst. Wel staat de originele
foto nog online. Linksboven ziet u in de beschaduwde geelbruine rots een donker motief. Als dit er met een
kleurfilter uitgefilterd wordt piepen Sint en Piet tevoorschijn (Nasa/Jpl/CalTech, geciteerd in Howard, 2000-
c, Sol538). Wat ik me ervan herinner is dat Sint en Piet elkaar omhelsden. Blijkbaar wilden ze een signaal
aan onze Curiosity Rover en onze planeet aarde afgeven dat ze ons vriendelijk gezind zijn. Dus weten ze van
onze perikelen rond zwarte piet af. Het leek er bovendien op dat zwarte piet een mes of pistool aan zijn been
had. Erg vreemd allemaal. Hoe groot is de kans dat de Mars Rover uitgerekend een controversieel duo als
Sint en Piet op Mars fotografeert. Alsof een buitenaards toestel toevallig op 5 december onze aarde bereikte
en als eerste Sint op een witte schimmel spotte met wat Pieten erachter aan. En misschien zou zo’n robot ook
nog een zooi actievoerders fotograferen. Wetenschappers op die andere planeet zouden zich suf piekeren
over wat ze op de foto zagen. Kortom lijkt het wel of de ontmoeting tussen de Mars Rover en Sint en Piet op
Mars op de één of andere manier in scène gezet was. Zoals het hele Mars programma misschien wel van
tevoren in scène gezet was met als gevolg dat het Gezicht op Mars gefotografeerd werd. Trouwens, de rode
mantel  van  Sint  doet  me aan  het  rode  gewaad van  Jezus  denken als  Hij  uit  Edom komt  en  zich  naar
Jeruzalem begeeft  (Jesaja 63).  Tenslotte:  in  Handelingen 13:1  werd  het  woord  Niger  voor  een  zwarte
genoemd. In onze tijd ligt het woord “neger” onder vuur dat opeens discriminerend zou zijn. Ik beschouw
deze misvatting als de zoveelste aanval op de Bijbel. 

Sport, voetbal en religie

Ene Reinier van den Berg schreef al dat de extase na een overwinning van het Oranje team op de extase van
de aanbidders van Artemis in Efeze leek (Van den Berg, z.j.,-b, alinea 1). Is de voetbalrage in onze tijd
religieus beladen? Deze vraag te stellen, lijkt me zeer legitiem. Onlangs hoorde ik ook de speakers van een
naburig voetbalstadion. Aanvankelijk dacht ik dat het de moskee was omdat het vrijdag was. Het gejoel deed
me aan  het  gejoel  in  Handelingen 19:34  denken  waarmee  de  godin  Diana  alias  Astarte  vereerd  werd.
Wellicht geldt dit ook voor de Olympische Spelen. Er worden soms ufo’s bij de Olympische Spelen gezien.
Wat droeg Atlas werkelijk op zijn schouders? De hemelbol? Of droeg hij een “voetbal” op zijn schouders?
Voetbal is het ultieme symbool van onze generatie. Onlangs werd een “voetbal” ufo gespot die aan de bol
van  Atlas  deed  denken  (Google  Earth  Street  View  &  MUFON  #90613  geciteerd  in  Waring,  2018-a,
afbeelding). Voetbal is misschien een religieus gebeuren zonder gebed. Of is elk doelpunt een gebed? Het is
maar hoe we er tegenaan kijken. Maar dat er een religieuze tik in voetbal zit is aannemelijk. Ook de moderne
rockmuziek heeft misschien Babylonische trekjes. Joe Strummer, zanger van The Clash zei dat hij op het
podium in een ‘shamanistische staat’ terechtkwam (Knowles, 2010, p. 5).  De Romeinen verspreidden de
gnostiek van het dualistische Mithraïsme in Europa. Een Romeinse Mithra kelder in Liverpool werd later
bekend als de Cavern Club waar de Beatles optraden (Knowles, 2010, p. 54).  In 2014 traden de Rolling
Stones op in Tel Aviv. Op 3 juni was Mick Jagger op het strand van Caesarea waar Paulus ook al geweest
was. Paulus bracht het evangelie naar de natiën, Tarsis bracht de rock muziek naar de natiën.
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Politiek en de vrije wil

Anarchisme

Een hilarische tik in de plaat van maatschappelijke bewegingen is het anarchisme dat bij uitstek uitgaat van
de eigen vrije wil van de mens. Het anarchisme krijgt hiermee religieuze trekken, aangezien religie de mens
centraal stelt. ‘De Brahmaan zegt: Mens, verdiep je in je zelf!’ (Sauer, 1940, p. 93). ‘De Griek zegt: Mens,
ken je zelf!’ (Sauer, 1940, p. 93). Religie is mens gericht en anarchisme is dit ook. Onze eigen wil wordt
echter  door  zoveel  factoren beïnvloed.  Bob Evely schrijft  terecht  dat  advertenties ons het  hoofd op hol
brengen (Evely, 2003, p. 67). We willen eigenlijk helemaal geen nieuwe TV. Dankzij de reclamespots kopen
we er toch één, ja, zelfs twee, want ook één voor de oudste zoon die er na twee weken alweer genoeg van
heeft. We zien het ook bij verslavingen. Hebben verslaafden nog een eigen vrije wil? Als we een vrije wil
hebben waarom nemen we dan om de haverklap verkeerde beslissingen? In de Tuin van Eden was de situatie
uiterst comfortabel. Desalniettemin was het kwaad er latent aanwezig (Evely, 2003, p. 66). Adam en Eva
deden wat ze niet moesten doen: ze zondigden tegen Gods enige gebod om niet van de Boom van Kennis te
snoepen. Weg was de eigen vrije wil. Eva’s drang om te zondigen kwam van buitenaf en werd ingezet door
de mysterieuze serpent. James Coram schrijft dat als een gebeurtenis een gevolg van een eerdere oorzaak is,
er  niets  is  wat  deze  gebeurtenis  kon tegenhouden (Coram in Hough & Coram,  2018,  p.  134).  Als  een
gebeurtenis geen duidelijke aanleiding had dan kon de gebeurtenis evenmin voorkomen worden (Coram in
Hough & Coram, 2018, p. 134). Bijna vierduizend jaar na Adam werd Jezus in de woestijn verleid door
hetzelfde wezen dat ooit Eva op een verkeerd been had gezet. Dit keer trapte Jezus er niet in (Evely, 2003, p.
73). In Adam stierf de mensheid. In Christus werd iedereen levend gemaakt (1 Korinthe 15:22). Had Jezus
een eigen vrije wil? Geen idee maar Hij deed de wil van zijn Vader. En dan heb ik het nog niet eens over de
invloed van de hemelse machten op ons dagelijkse leven. Weten we eigenlijk wel wat we willen? Liesbeth
Woertman schrijft ook dat we voorzichtig moeten zijn met betrekking tot wat we willen (Woertman, 2018).
Er is nog zoveel verborgen voor ons, wat we niet weten. Hoeveel jongeren weten na hun schooltijd niet wat
ze willen? Zoveel studenten doen een studie terwijl ze niet goed weten of het de juiste keuze was. Of ze
trouwen met de verkeerde partner.  De eigen vrije wil is een illusie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was
Anton Constandse één van de eerste Nederlandse anarchisten. In 1924 schreef hij zijn artikel ‘God is het
Kwaad’ (Constandse, 1924). (Poeh poeh). Deze titel had hij van Pierre-Joseph Proudhon gepikt, die dit al
eerder geschreven had (Constandse, 1924, alinea 3). God is zeker niet het kwaad maar hij gebruikt het kwaad
wel ten goede. Anton Constandse beschreef de menselijke drang naar geluk als een eeuwigdurend proces
(Constandse,  1924,  alinea 7).  En stop  maar.  Want  zowel  Anton Constandse  als  Pierre-Joseph Proudhon
hadden nooit van de aionen gehoord. Verderop in het  stuk van Constandse wordt  ook het ‘hiernamaals’
genoemd. De schrijver snapte helemaal niets van het onderscheid tussen gnostiek en de Bijbelse leer van de
opstanding. In onze tijd is er de website ravotr.blackblogs.org die het anarchisme nieuw leven inblaast. De
voorloper  van  de  website  die  Ravotr  heette  schreef  het  pamflet  Krachtbronnen  van  de  Anarchie dat
aanvankelijk online stond. Ik had gerichte kritiek op deze “krachtbronnen” maar helaas is zijn pamflet offline
gehaald.  Dus heb ik  mijn kritiek weer  ingetrokken.  Anarchisme streeft  ernaar  om een betere  wereld te
scheppen, terwijl Paulus de nieuwe mens noemt die in Christus gestorven en weer opgewekt was. We gaan
nog zien dat zelfs aan het einde van de komende vierde aion, wanneer alles koek en ei is, er toch weer
rebellie uitbreekt. Een betere wereld is geen garantie voor het feit dat dat de mensheid niet meer in barbarij
kan vervallen. We zagen dit in de Tuin van Eden gebeuren. Aan het einde van de vierde aion zullen we dit
nogmaals zien gebeuren. In de Tuin van Eden hadden Adam en Eva alles wat hun hartje begeerde. En toch
ging het mis. De vrije wereld die Ravotr voorstaat is in feite de wereld van de vijfde aion. Of nog preciezer:
de situatie in  1 Korinthe 15:28. Maar dan wordt de wereld niet op een anarchistische manier van onderop
bestuurd maar juist van bovenaf door God. Anarchisme probeert buiten God om een gemeenschap te stichten
en staat  hiermee  haaks op de  samenhang die  in  Kolossenzen 1:16-17 genoemd werd.  Het  lichaam van
christus waarbinnen iedereen gelijk is, was nooit eerder op aarde vertoond (Allen, 2001-a, p. 61).
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Verandering van bovenaf

Anarchisten preken een verandering die van onderaf komt. Maar ook de kapitalisten denken er zo over: de
ondernemers zijn de dragers van de economie (De Been, 2018). Zijn de verschillen tussen anarchisten en
kapitalisten schijntegenstellingen? Bijbels gezien komt de revolutie van bovenaf. Deze hemelse revolutie
begint als de weggerukte ecclesia in de hemel aan het werk gaat. Veranderingen in de hemel worden gevolgd
door  veranderingen op  aarde.  Gods  mensen brengen op  een  buitenissige  manier  veranderingen teweeg:
Noach bouwde een Ark en de hoer Rachab liet Israëlische spionnen door. Waar is de anarchistische Ark? Ook
ik kreeg een specifieke taak van God toebedeeld en schreef dit Atlantis boek. Tijdens alle discussies die ik in
mijn “communistische en activistische periode” volgde ging het steeds over Trotskisme versus anarchisme.
De discussies gingen over de ideeën van Malatesta, Anton Constandse, Arthur Lehning en Leon Trotski en
over  de  acties  van  “Attac  Frankrijk”  (france.attac.org/).  Attac  was  in  de  jaren  negentig  een  spil  in  het
Europese actienetwerk tegen sociale uitsluiting. Nooit hoorde ik iemand over de “efa” in Zacharia 5 kletsen
of over Eindtijd Babylon waar het wereldkapitalisme eindigt. God tilde mij over het tumult van de politieke
discussies  heen om mij  dit  boek te  laten schrijven.  Mijn boek kwam niet  van onderop maar  van God.
Overigens is anarchisme ook in handen van de hemelse machten en komt het als zodanig van boven, ook al
erkennen anarchisten dit principe niet.

Muren en grenzen

Anarchisten willen open grenzen en ze willen “muren” tussen bevolkingsgroepen afbreken. Maar we leven
nu eenmaal in een bedeling van muren en grenzen. Sinds het incident met de Migdol van Babylon leven we
in een nationalistische aion.  Nationalisme is  net  zo’n natuurwet die  ons  begeleidt  als  de  zwaartekracht.
Alleen de genadeleer van Paulus doorbreekt grenzen en nationalisme. In de vierde aion zijn er nog natiën.
Zelfs in de vijfde aion heeft het Hemelse Jeruzalem dat uit de hemel op aarde neerdaalt nog steeds muren
(Openbaring 21). Jawel,  hele hoge muren, zelfs.  Pas na de vijfde aion bestaat  er  misschien een situatie
waarin alle muren verdwenen zijn. Maar dan zijn we wel vele duizenden jaren verder. Wat is tenslotte de
bedoeling van een anarchistische wereld? Anders gezegd: een anarchistische vrije wereld kan nooit bestaan
omdat niemand weet hoe deze eruit ziet. Het eindpunt van de Bijbel is een joekel van een stad die we in
Openbaring 21:2 tegenkomen. Tot dan zijn veel dingen verborgen voor ons. Het is onmogelijk om vanuit een
anarchistische visie hierop te anticiperen. In  Openbaring 21-22 lezen we hoe de vierde en vijfde aion er
globaal uitzien. In  Zacharia 8 lezen we over de vierde aion. We moeten de toekomst dus niet uitstippelen
maar ons voorbereiden op de toekomst die al vaststaat.

Karl Barth noemde alle ‘reformisten’ ‘farizeeërs’ (Barth, 2008, p. 486). Ze leven in een continue staat van
protest maar gaan voorbij aan het drama van de aionen (Bart, 2008, p. 486). Haal ‘het pathos van de morele
verontwaardiging’ weg en de sociale reformist is nergens meer (Bart, 2008, p. 486). Dit is een interessant
gezichtspunt.  Anarchisten  leven  dus  voor  het  protest  zoals  voetballers  doelpunten  willen  scoren.  Is
anarchisme dan een farizeïsche stroming? Vast wel. Adolph E. Knoch noemde de Stoïcijnen ‘filosofische
farizeeen’ (Knoch  geciteerd  in  Janse,  z.d.,  schriftwoord.nl  vert.  commentaar  bij  Handelingen 17:18).
Farizeeërs bestaan zowel binnen als buiten de kring van het religieuze Jodendom. Kwam het anarchisme
eveneens uit een farizeïsche koker? Misschien wel. Dan werden in Romeinen 14:2 zwakkelingen genoemd
worden die geen vlees willen eten. Mogelijk ging het hier om vlees dat in de tempel geofferd werd. Dit lezen
we ook in 1 Korinthe 8:10-13. In deze passage lezen we over het eten van vlees dat aan afgoden geofferd
werd. Ik snap wel dat vegetariërs met name tegen de bio-industrie zijn. Een facebook bijdrage toonde een
hartverscheurende foto van een kalfje dat van zijn moeder gescheiden was en in een te kleine kooi stond
(Vonk, 2018). Ik snap wel dat mensen vegetarisch eten om zulke misstanden tegen te gaan. Het is lastig om
een één op één vergelijking te maken met Bijbelteksten. Moeten gelovigen hiertegen in opstand komen of
zich  als  ambassadeurs  gedragen en  elke  bemoeienis  met  de  aardse  zaken uit  de  weg gaan?  Dit  is  een
voortdurend dilemma waar ik op dit  moment geen antwoord op heb. Desalniettemin noemde Karl Barth
vegetariërs en ‘pacifisten’ in de betekenis van ‘reformisten’ in de grond grond ‘farizeeërs’ (Barth, 2008, p.
486).

Wat doet Ravotr met het menselijke geweten in een vrije wereld? In een vrije wereld kunnen anarchisten
‘geen beroep meer doen op het geweten van mensen’ (Van de Beek, 2001, p. 50). Het geweten van mensen
moet immers ‘vrij’ zijn (Van de Beek, 2001, p. 50). Anarchisme en vrijzinnigheid leiden dan ook niet tot
diversiteit  maar  tot  versnippering  en  verzuiling.  Vrijzinnigen  menen  in  de  Bijbel  diversiteit  te  kunnen
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ontdekken. Maar dit is altijd vanuit Christus die ‘de volheid van Gods openbaring is’ (Van de Beek, 2001, p.
42). Is respect hebben voor alle religies niet hetzelfde als onverschilligheid? Ofwel; het kan ons geen reet
schelen wat de ander vindt of gelooft, zolang hij maar niet over onze grenzen gaat. Maar ja, onze grenzen
zijn  in  een  vrije  wereld  ook vrij.  Dr.  A.  van  der  Beek schrijft  ook zoiets.  In  de  ideale  Humanistische
samenleving is ‘respectloosheid’ het eindstadium (Van de Beek, 2001, p. 52). Zo is de vrije anarchistische
wereld van Ravotr in feite een ‘masker’ van de ‘dood’ (Van de Beek, 2001, p. 55). Dit doet me denken aan
Gilgamesj  en  Odysseus  die  met  respectievelijk  Isjtar  en  Kalypso  zouden  trouwen.  Ze  wezen  de
huwelijksaanzoeken af omdat ze wisten dat ze met de ‘Dood’ zouden trouwen (Abusch in Louden 2011, p.
132). Anarchisme is ook zoiets. Anarchisten willen geen hiërarchie boven zich maar plaatsen zich in feite
onder de dood. Tenslotte is anarchisme als een verzetsvorm tegen “het systeem” net zo wettisch als degenen
die met alle geweld, orde en gezag willen handhaven. Verder sluit ik me bij John Titaley aan die zei dat de
‘ordening van de samenleving’ door gelovigen in Christus georganiseerd moet worden (Titaley in Van de
Beek, 2001, p. 33). En niet door seculieren of religieuzen. De samenleving moet dus een theocratie nastreven
waarin Christus door de gemeente regeert.  Meteen geef ik toe dat pogingen hiertoe in het verleden ook
catastrofaal eindigden. Ook wil ik eraan toevoegen dat deze gelovigen dan wel Paulinische christenen zullen
zijn  en  geen  zedenprekers  of  de  categorie  “wie  niet  werkt  die  zal  niet  eten  Calvinisten”.  Anarchisten
verzetten zich terecht tegen het kapitalisme dat in feite de afgod Mammon dient. Maar volgens Dr. A. van der
Beek  is  het  kapitalisme  eerder  geworteld  ‘in  het  optimistische  individualisme  van  de  vroege  Engelse
Verlichting dan in Geneve’ (Van de Beek, 2001, p. 63). Wat mij betreft gaan de wortels van het kapitalisme
terug naar Homerus. Zijn heldenepos was misschien de basis voor het huidige competitie-denken. Alexander
de Grote volgde een Homerisch ideaal na door voor persoonlijk succes te vechten. Atlantis was dus een
kapitalistische paradijs. Een reactie uit de seculiere hoek is het om te erkennen dat Jezus wel degelijk geleefd
heeft. Maar Hij zou niet veel anders dan een wijs mens en een goede leraar zijn geweest. Een soort Joodse
Socrates. Deze filosofie is al oud en komt van het Arianisme (Fatuhi, 2012, p. 211). Op 21 november 2017
was er in Den Haag een demonstratie tegen de bezuinigingen op de Wajong uitkeringen. Voor zover ik weet,
was de demonstratie door de FNV georganiseerd. Ik keek de dagen ervoor en erna op diverse linkse en
anarchistische websites. Het nieuws werd gedomineerd door het anti-Zwarte Piet sentiment na de blokkade
bij Dokkum. Lieten de anarchisten de wajongers in de steek? Feit  is dat de wajong demonstratie op dat
moment door het tumult van de dag onder gesneeuwd werd. Is anarchisme echt wel een protestvorm? Of is
anarchisme heel  iets  anders dan we denken? Misschien is  anarchisme een anti-kapitalistische vorm van
kapitalisme. Anarchisme mist het brandpunt dat in Kolossenzen 1:16-17 genoemd werd en zal daarom altijd
innerlijk  tegenstrijdig  blijven.  Anarchisten  negeren  tenslotte  ook de  hemelse  machten  die  achter  aardse
gebeurtenissen schuilgaan. Nog wat leesvoer: De Schotse schrijver Darren McGarvey schreef zijn boek over
armoede en de moeilijke relatie met politiek links onder de titel: Op Safari Naar Armoeland, oorspronkelijke
titel,  Poverty  Safari.  Understanding  the  Anger  of  British  Underclass  - Vertaling:  Tineke  Jager  en  Dirk
Nimmegeers. Uitgeverij EPO Berchem België – www.epo.be. Judith Elshout schreef haar proefschrift, Roep
om respect. Ervaringen van werklozen in een meritocratiserende samenleving . Amsterdam, 2016: Stichting
de driehoek.

Politiek rechts van het spectrum

Er zijn nogal wat clubs in Europa die met de Germaanse oergoden dwepen. Theologen doen er goed aan om
deze Germaanse oergoden onder de loep te nemen. We weten inmiddels dat al deze afgoden demonen zijn
(Psalm 96:5).  Inderdaad waren  deze afgoden eerder  bij  ons  dan het  christendom dat  zoals  gezegd ook
behoorlijk heidens is. Blijkbaar was er een principe in Gods plan om eerst het heidendom naar de natiën te
brengen waarna het evangelie volgde. Astarte was al in Kanaän toen Abraham er aankwam. Toen vijfhonderd
jaar later, Jozua, Kanaän binnentrok was de Baäl religie er al gesetteld. De Filistijnen of zelfs de Feniciërs
brachten Baäl in een grijs verleden naar Scandinavië waar hij in Odin of Wodan incarneerde. Odin klinkt als
Edom. Odin werd de leider van een mythisch oord dat Asgard heette. We hadden al gezien dat Troje en
Asgard spiegelingen van elkaar waren (Rösi, z.d.). Tarsis – Engeland was al een voornaam oord in de Bijbel
voordat  er  iemand van Wodan of Mohammed gehoord had.  Nog een opmerking:  de KukluxKlan draagt
kleding die een ‘corruptie’ van ‘druïdische’ kostuums is (Knowles, 2010, p. 70). In dat geval is de KKK dus
gnostisch.  Heeft  de  skinhead beweging ook gnostische wortels?  De priesters  van Osiris  scheerden zich
immers kaal (Woodrow, 1981, p. 121). De vraag is of de islam en populistisch rechts elkaar bestrijden of juist
versterken? Onze fixatie op de islam gaf mammon en het Boedhisme vrij spel. Zo werkt het Boeddhisme met
een ritueel dat het Kalachakra Mandala ritueel genoemd wordt. Op de gevaren van deze Mandala waarin 722
demonen verstopt zitten (Jones, 2011-a/b/c) kom ik later terug. Allah, Odin, Wodan, Boeddha, Ahura Mazda
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en Mammon zijn maskers van elkaar. Mag ik Arthur en Robin HoOdin eraan toevoegen… Poseidon van
Atlantis was een ander masker. Hun onderlinge rivaliteit is er alleen voor de bühne en werd al in Mattheüs
12:26 en Lucas 11:18 genoemd. 

Dan is er het Forum voor Democratie. Of het Forum extreem rechts is laat ik aan de politicologen over. Mijn
taak is het om de hemelse machten achter politieke spelers in kaart te brengen. De voorman van dit Forum is
Thierry Baudet. Hij kletste wat over de ‘Uil van Minerva’ (Dujardin, 2019). Als Minerva een masker van
Astarte alias Athena is dan is de uil, Atlantis. Een uil is een nachtvogel waarmee we in de buurt van tzafon
komen. In Jesaja 34:14 werd de demon Lilith een uil genoemd. Thierry Baudet noemde ook de Griekse God
van de noordenwind, Boreas (Boreas (god), n.d.). Bij het noorden denken we aan Baäl Tzafon. Hij was de
sfinx alias Tammuz die ook weer Horus was (Encyclopedia of Religions, Vol 3, in Woodrow, 1981, p. 40).
En Tammuz was Allah (Jacobsen, geciteerd in Soebat, 2015). Boreas was dus een masker van Allah of zo u
wilt, andersom. Is de snelle opkomst van het Forum voor Democratie een voorbode van het Griekse laatste
wereldrijk dat in Daniël 7:6 en Openbaring 13:2 met een luipaard vergeleken werd? Hadden we de Bijbel
beter gekend en gerichte godsdienstlessen op alle scholen gehad dan hadden we deze dingen tenminste een
stuk beter geweten.

Edda en Thora

Een moeilijk leesbaar boek is dat van Kornelis Heiko Miskotte: Edda en Thora. In een recensie staat dit: ‘de
haat jegens de joden is een haat tegen de God van Israël, de God van de tien geboden. Het fundamentele
conflict is dat “tussen mythos en logos … tussen heidendom en Israël, uiteindelijk … tussen mens en God”’
(Miskotte, geciteerd in Dekker, z.d.). En: ‘Zou het niet zo zijn dat het financiële en economische kapitalisme,
dat  wereldwijd een enorme ellende,  terreur en oorlog produceert,  een diep heidense gebeurtenis is,  een
klassenstrijd van boven (Miskotte, geciteerd in Dekker, z.d.)?’ Als het kapitalisme een heidens principe
ofwel een Mammon religie is dan was Atlantis een heidens eiland dat zich nadrukkelijk tegen de God van de
Bijbel verzette. Zozeer dat Israël in Plato’s verhaal niet voorkwam. Uit een andere recensie maak ik op dat de
drang naar de terugkeer naar de natuur bij het heidendom hoort terwijl cultuur bij de Thora hoort (Wessels,
z.d., p. 2, kopje Studenten theologie). En als satan zich als een engel van licht voordoet (2 Korinthe 11:14)
zit de geest van de antichrist dan ook in de duurzaamheidsfilosofie die tegen het principe van de eindige
aionen ingaat? Anno september 2019 is de Zweedse scholiere Greta Thunberg in het nieuws vanwege haar
strijd tegen de opwarming van de aarde. Zoals ze op een zeilboot naar New York voer leek ze op een heus
Vikingmeisje. Vraag, zonder persoonlijk te worden: was hier Thierry’s Boreale geest aan het werk, zoals ze
hele volksmassa’s op haar hand kreeg?
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Echte samenhang

In Mattheüs 27:17 lezen we over het eindstation van democratie en de zogenaamde vrije wil van de mens,
namelijk “kruisig Hem!” (Knoch, 2010, Deel 13 – De wil van mensen of de wil van God, p. 79). Echte
samenhang ontstaat vanuit een brandpunt. Dit brandpunt is Christus (Kolossenzen 1:16-17, 20; Johannes 1:1-
3; Romeinen 11:36; 1 Korinthe 8:6; 15:27-28; Hebreeën 1:3; 2:8; Efeze 4:8-10; Openbaring 4:11). Dit moet
het vertrekpunt van iedere discussie over samenhang zijn. Juist dit brandpunt zien we  steeds over het hoofd.
Onze fixatie op de islam maakte de weg vrij voor Mammon om onze samenleving verder te ontwrichten.
Hebzucht en duurzaamheid zijn de afgoden van onze generatie. Duurzaamheid gaat voorbij aan het concept
van de aionen die eindig zijn. Net zoals 1 Korinthe 7 de noodzaak om gezinnen te stichten relativeert zullen
we hetzelfde doen ten aanzien van duurzaamheid.  Als de Eindtijd nabij  is,  waarom zullen we nog dure
investeringen doen in duurzaamheid? Duurzaamheid neigt boven alles ook naar onafhankelijkheid van God
net zoals Atlantis onafhankelijk van alles en iedereen wilde zijn. Mijn gedachte is dat duurzaamheid een
heidens principe is dat aan het gevoel van terugkeer naar de natuur raakt. Zoals cultuur bij de Thora past
(Wessels, z.d., p. 2 kopje Studenten theologie). Wat doen we met alle zonnepanelen als het straks pikdonker
wordt (Handelingen 2:20;  Mattheüs 24:29).  Hebzucht (1 Timotheüs 6:10) vergroot de kloof tussen rijk en
arm en hoort bij het kapitalisme dat misschien ook een heidens principe is (Miskotte, geciteerd in Dekker,
z.d.).  Vanuit  Bijbels  perspectief  en de strijd tussen Jacob en Ezau gezien lijkt  het  of  antisemitisme een
natuurwet is die elke eeuw een keer om zich heen slaat. Een samenleving zal hiermee rekening dienen te
houden. De Bijbel roept ons op om goed voor de armen te zorgen. Dan gaat het ook goed met de rest van de
samenleving. Er rust in onze samenleving een taboe op afhankelijkheid, wat een anti-Bijbelse tendens is. De
Bijbel preekt voortdurend dat we afhankelijk van God zijn. De obsessie om in ons eigen levensonderhoud te
voorzien kan omslaan in trots en afgoderij, wat op Atlantis gebeurde. Een uitkering trekken kan een gebaar
zijn dat we op eigen kracht niet rond kunnen komen en afhankelijk zijn en uiteindelijk God nodig hebben.
We zullen ons niet eenzijdig fixeren op 2 Thessaloniccenzen 3:10 maar zeker ook de armenzorg in het boek
Handelingen in de gaten houden. Ik noem Tabitha (Dorcas) in Handelingen 9:36-37 en de rijke Joden die in
Handelingen 11:29-30 geld aan de arme broeders stuurden.  Ik noem Cornelius die in  Handelingen 10:2
aalmoezen aan de armen gaf. Petrus drukte Paulus op het hart om de armen niet te vergeten ( Galaten 2:10).
Paulus bracht geld naar de arme gemeente in Jeruzalem (Romeinen 15:25–28, 1 Korinthe 16:1–4, 2 Korinthe
8–9). Hij was niet alleen positief over de collecte maar deed er actief aan mee. Jezus had oog voor de arme
weduwe  (Markus 12:41-44).  Het  Lied  van  Maria  van  Nazareth in  Lucas 1:46-55  gaat  over  sociale
wantoestanden. In onze tijd mogen we het minimumloon en de aow leeftijd beschermen. Het is onzin dat de
aow anders onbetaalbaar wordt  (Bosman, 2019).  De Levieten werkten van hun 25ste tot  hun 50ste jaar
(Studie van Klaas Goverts over de Romeinen brief, 70C-159).

Artikel 1

Artikel 1 van het Wetboek maakt geen onderscheid tussen religie of levensovertuiging. Hiermee staat Artikel
1 dus haaks op de Bergrede van Jezus. Artikel 1 beschermt alle gnostiek. De samenhang in  Kolossenzen
1:16-17 ontbreekt in Artikel 1. Het is hier niet de plaats om het recht op geloofsovertuiging te veroordelen.
Wel  is  het  mijn taak als  Bijbelstudent  om op een  valse  samenhang te  wijzen,  ook al  is  deze wettelijk
vastgelegd. Artikel 1 is in mijn ogen een flessenpost aan een samenleving die schipbreuk lijdt. Misschien dat
Robinson Crusoë en Vrijdag ermee uit de voeten konden maar Adam en Eva niet. Adam was vanuit een
brandpunt  geschapen.  Dit  brandpunt  was  Christus  die  zelf  veel  later  geboren  werd.  Religie  kwam  uit
Babylon en is gnostiek. De Bijbel is anti gnostisch. Ik noem wat parameters die kenmerkend zijn voor religie
en gnostiek:
 “Geklets over de drie-eenheid, preken over een hiernamaals in plaats van de opstanding uit de dood, 

teveel bedelen om donaties, negatieve obsessie met seks, verknipt arbeidsethos, het doen van goede  
werken in plaats van leven vanuit  genade,  ziels  gerichte kerkdiensten met  veel  muziek,  vieren van  
heidense  feestdagen,  de  zondag  in  de  plaats  stellen  van  de  Dag  van God  die  de  vierde  aion  is,  
afgoderij  van het gezin, obsessie met  abortus,  afgoderij  van ceremoniën en rituelen, dualisme van  
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satan als de God van het Kwaad tegenover een goede God, handopleggingen, (waterdoop ?), preken 
van een eeuwige hel, verwarren van de aionen met de eeuwigheid.”

Het principe van Duurzaamheid is wijsheid voor de mensen maar dwaasheid voor God (1 Korinthe 3:18-19).
Een bericht voor de jihadi’s: als ze initiatieven van duurzaamheid zouden versterken in plaats van mensen op
te blazen dan zouden ze veel meer goodwill onder het volk krijgen en tegelijk het Bijbelse principe van de
aionen passeren. Ze zouden zich naar de hemelse strijd voegen die Paulus in Efeziërs 6:12 noemde. Maar laat
ik  de  vijand niet  teveel  op goede  ideeën brengen.  Nog beter  is  het  als  ze  zich tot  Jezus  bekeren.  Een
prangende vraag is hoever we moeten gaan om alle gnostiek terug te dringen? De Suske en Wiske albums zijn
ook met gnostiek doordrenkt. In nummer 331, album Sooi & Sientje zegt het “Poseidon-achtige” spook Sus
Antigoon tegen zijn nazaat, Suske dat hij over hem waakt (Vandersteen, Van Gucht, 2015, p. 175). De indruk
wordt hier gewekt dat onze voorouders in de Sheol voort leven. Het Eiland Amoras (Vandersteen, 2014, nr.
68) had alle trekken van Atlantis, inclusief de ommuurde stad van Amoras die met Psalm 51:18 en Spreuken
8:3; 9:3; 11:10-11 resoneerde waarin we de blauwdruk voor Atlantis herkennen. Krimson leek op een “Man
in Black” die in de ufo wereld opduikt.  Hierover later meer. Moeten we de  Suske en Wiske albums ook
verbieden? Voorlichting op scholen geven over gnostiek kan een begin zijn om bewustwording te creëren. De
wereld heeft  geen opwekkers,  moralisten,  zedenprekers,  vrijzinnigen of anarchisten nodig maar Bereërs.
Tegelijk hebben alle mensen het recht om het echte evangelie te horen dat een opstanding uit de dood preekt.
Boeken  als  Het  Boek  Esther van  Sebastiaan  de  Graaf,  Het  Ene  Doel  van  God van  Jan  Bonda  of  De
Onweerstaanbare Liefde van God door Thomas Talbott zouden ook in het openbare onderwijs meer licht
kunnen werpen op weerbarstige kwesties als antisemitisme en het kwaad in de wereld. Voor wie, net als ik,
serieus met het geloof bezig is, is het nodig om kritisch te zijn. Frank Viola schreef: geloof niet alles wat er
gezegd wordt (Viola, 2013). Als mensen over de New World Order beginnen neem dan afstand. Die NWO is
afkomstig van één korte zin van George Bush in 1991 die helemaal uit zijn verband gerukt is. Inderdaad gaat
de komende antichrist een wereldsysteem opzetten dat maar kort duurt. Dit wereldrijk is heel iets anders dan
wat er in de volksmond met de NWO bedoeld wordt. We gaan een nieuw paradigma tegemoet, dat van de
Eindtijd.  Griekenland,  Babylon en Israël  spelen in  de Eindtijd  een centrale  rol.  Paul  Hellyer,  Canadees
politicus noemde in een lezing wel degelijk de NWO en de internationale Kabal die onze economieën in een
ijzeren  greep  houdt  en  onafgebroken  doorgaat  met  bezuinigen  doorvoeren  voor  de  onderlaag  van  de
samenleving (Hellyer, geciteerd in Catty Real UFO with Aliens, 2019, Youtube). De New World Order is dus
een  financieel-economische  orde  waarbinnen  de  rijken  rijker  worden  en  de  armen  armer.  De  politieke
partijen zullen Israël blijven steunen omdat “we” als natie straks op onze houding jegens Israël afgerekend
worden als Jezus terug is. Armoede, antisemitisme en de Eindtijd moeten extra aandacht krijgen. Paulinische
gelovigen  zullen  zich  niet  blindstaren  op  abortus  maar  op  een  linkse  partij  stemmen  die  armoede  en
antisemitisme wil bestrijden. Het zou mooi zijn als de linkse politiek door alle kritiek op Israël heen, Israël
als natie blijft steunen. Dat Israël soms nogal lomp met pelgrims omgaat spreek ik niet tegen en kan een
collega van me ook bevestigen (Sod Ha Elohim, n.d.). Ook anderen deelden de mening dat politiek links,
‘antisemitisme op de agenda’ moet zetten, los van het Palestijnse vraagstuk (Van den Dikkenberg, 2019). Als
we deze lijn doortrekken dan kunnen we net zo goed meteen de Eindtijd op de politieke agenda zetten. 

Geldzaken

Hoe vaak had Jezus het over abortus en hoe vaak had Hij het over geldzaken? In navolging van Jezus zullen
Paulinische christenen zich veel meer inzetten voor de onderkant van de samenleving, te beginnen met de
verhoging van het minimumloon. Groepen die tussen wal en schip zitten zijn de gehandicapten, werklozen,
flexwerkers, uitzendkrachten, studenten die onder het leenstelsel vallen en de grote groep van mensen voor
wie  de  aow leeftijd  steeds  verder  opschuift.  De  christelijke  partijen  zouden juist  deze  groepen moeten
ondersteunen anders dan de armen steeds weer een lippendienst te bewijzen (Mattheüs 15:8). Een groep die
ik nog niet genoemd heb zijn de alleenstaanden. Zij moeten de vaste lasten in hun eentje opbrengen daar
waar tweeverdieners alles kunnen delen. De gezinspolitiek van de christelijke partijen staat wat dat betreft
haaks op de Bijbelse  waarheid.  Politieke bewustwording is  de  eerste  taak die  Paulinische christenen te
wachten staat. Tenslotte: in het onderwijs is de Constructivistische leervisie populair. De waarheid is volgens
deze  visie  niet  langer  objectief  maar  subjectief.  De  leerling  bepaalt  zijn  eigen  werkelijkheid  die  een
“construct”  is.  Misschien is  een gevolg hiervan dat  veel  jongeren in  de meest  bizarre  complottheorieën
geloven.  Lessen over arbeidsethos,  de verschillen tussen werk en arbeid, op de scholen zouden wel een
verschil kunnen maken. Laat arbeid niet meer een religie worden dan het al is. En wie is Mammon? Gun het
leerlingen om dat ook te weten. 
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Een eeuw na de Grote Gatsby

Volgens de rode draad die door dit boek loopt zou de Eindtijd rond 2030 beginnen (Piet, 2016-e). Uiteraard
is deze uitleg van de website Goedbericht ook een interpretatie. Maar dan wel de beste die ik tot dusver
onder ogen heb gehad. Dit hoofdstuk schrijf ik als laatste en voeg ik in. Vandaag is het 3 januari 2020. Ik heb
expres geen vuurwerk afgestoken om alle vingers veilig te stellen met de gedachte dat ik misschien nog wat
aan mijn boek moest sleutelen. De tijd dat ik om 6 uur opstond om vuurwerk te kopen en daarna om 12 uur
weer omdat de eerste lading al op was, ligt ver achter me. Tien jaar geleden overleed mijn moeder. Haar zie
ik pas over duizend jaar terug als ze uit de dood opstaat. Ik hoop dat God het zo regelt dat ze t.z.t. niet op een
klapstoel naast Adolf Hitler komt te zitten als ze voor de Grote Witte Troon verschijnt. Die Witte Troon is
tenminste een pluspunt want ma hield van schoonmaken, eindeloos poetsen tot alles weer vlekkeloos wit
was. Na haar opstanding heeft ma in elk geval geen poetslap nodig. Uiteraard wil ik dat ma gered wordt, ook
al  was ze  een ongelovige.  Maar stiekem wil  ik  ook dat  Adolf  Hitler  gered wordt.  Anders is  God geen
almachtige God. Vandaag kwam ook het bericht dat Amerika een Iraanse generaal, Qassem Soleimani om het
leven had gebracht. De toekomst zal leren of de zaak escaleert. Een eeuw geleden schreef Scott Fitzgerald
zijn klassieker  The Great Gatsby. Ik heb lang naar dit moment uitgekeken, naar 1 januari 2020. Over tien
jaar is het volgens de tijdslijn van Goedbericht zover. 2020 is een mini 2030. Als ik het goed begrijp gaan we
het laatste decennium van een tijdperk in dat met Noach begon, dan wel van een bedeling die met Paulus
begon. Op stapel staan de herbouw van Babylon, de komst van de antichrist, de herbouw van de tempel in
Jeruzalem en de komst van het Griekse “Tzafon” Wereldrijk. Beide projecten, ook de herbouw van Babylon
zijn Joodse projecten (Piet, 2020-a). We kunnen een voorzichtige inschatting maken dat de inwoners van
Atlantis  afvallige Joden zijn.  Geen wonder dat  mijn collega van Goedbericht  dit  jaar  een serie aan het
komende decennium wijdt (Piet, 2019-l). Ook Edom wordt weer op de kaart gezet. Ik beweerde hele tijd dat
Edom Jordanië was. Eigenlijk is dit de hoofdstad Amman die vroeger Ammon genoemd werd. Maar eigenlijk
was het het noordwesten van Saudi Arabië met een uitschieter naar de steden Bosra en Petra in Jordanië.
Thans wordt Edom weer op de kaart gezet met het reusachtige high-tech project Neom, een stad die alle
aardse steden naar de kroon gaat steken (Piet, 2020-b). Neom is een anagram van Nome, een stad in Alaska
dat misschien het Amerikaanse Edom is. Ook de steden Teman en Dedan liggen hier (Piet, 2020-b). Als
Neom gebouwd is  kan  Israël  natuurlijk  niet  achterblijven  met  een  Joodse  dependance  aan  de  Eufraat;
inderdaad: de herbouw van Babylon (Piet, 2020-a/b). In  Jesaja 63 lezen we dat Jezus uit Edom komt. Hij
komt dus straks uit Neom. We lezen ook dat Hij er gevochten heeft en dat zijn kleren met bloed doordrenkt
zijn. Verder is Neom een schaduw van de echte grote stad die de wereld gaat domineren: Babylon. De stad
Neom wordt hier gepromoot, https://www.neom.com/en-us/

We zullen ook hele grote dingen op Mars gaan zien. Hierover later meer. Het komende decennium wordt
beslist geen gewoon decennium. Ik noem de 2020’s alvast een Halloween decennium. 
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De Stad als Eindbestemming
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De Stad als eindbestemming

Jeruzalem en Babylon zijn de Zuilen van Hercules die in de Bijbel tegenover elkaar staan. Babylon zal
volgens  Zacharia 5:11 herbouwd worden. In  Psalm 132:13-14 had Yhwh Jeruzalem al op het oog om er
voorgoed Zijn zetel  te vestigen.  Het  huidige Jeruzalem krijgt  twee updates.  In  de komende vierde aion
regeert Jezus vanuit een herbouwde stad Jeruzalem. In Galaten 4:25-26 lezen we meer over de tegenstelling
tussen het huidige Jeruzalem dat de stad van Hagar genoemd werd en het komende Jeruzalem dat de stad van
Sarah  genoemd  zal  worden.  Hagar  was  de  stammoeder  van  de  arabieren  en  de  moslims.  Sarah
vertegenwoordigt het hemelse Jeruzalem. Dit Jeruzalem van de vierde aion komt niet uit de hemel maar is
wel hemels gericht (Galaten 4:26, geciteerd in Piet, 2018-a). Dan wordt in Openbaring 21:2 ook nog de Stad
van God genoemd. Dit is weer een andere stad met kolossale afmetingen die dit keer wel vanuit de hemel op
aarde neerdaalt. Het is niet duidelijk of deze stad thans al bestaat. Het begon ooit zo slecht tussen de mens en
de  stad.  Ik  noem  de  steden  Henoch,  Babel,  Ninivé,  Sodom  en  Gomorra  waarmee  het  slecht  afliep.
Desalniettemin is de Stad van God de bestemming van Israël. In Openbaring 21:2 wordt deze Stad van God
een  bruid  genoemd.  Feitelijk  is  de  bestemming  van  de  ecclesia  nog  hoger  dan  deze  stad.  Maar  deze
theologische discussie wil ik hier parkeren. Wat in  Genesis 2:22 met de schepping van de vrouw begon,
evolueerde in Openbaring 21:2 tot de Stad van God die als een bruid uit de hemel neerdaalt (Viola, 2009, p.
25, par. The Eternal Drama). De vrouw is hier geïncarneerd in een stad. Volgens Frank Viola is de Bijbel ‘in
essentie een liefdesverhaal’ (Viola, 2009, p. 25, par. The Eternal Drama). Al onze persoonlijke liefdesdrama’s
zijn  volgens Viola  reflecties van het  liefdesverhaal  van de aionen (Viola,  2009,  p.  26,  par.  The Eternal
Drama). Die enorme stad die in de vijfde aion op aarde neerdaalt is onze eindbestemming. De afmetingen
ervan  gaan  onze  pet  te  boven.  De  stad  zou  een  kubusvorm  hebben  en  ruim  ‘1500  mijl’ (ruim  2400
kilometer), lang, breed en hoog zijn (Tour of Heaven, z.j.). Om maar te zwijgen over hoe de hemel er in de
vijfde aion uitziet. Ter vergelijking: het Internationale Ruimte Station, ISS zweeft ruim 400 kilometer boven
de aarde. In de Stad van God zou het ruimtestation dus langs uw slaapkamerraam zweven. De hemel en
aarde zijn in de vijfde aion totaal anders. In Hebreeën 11:10 lezen we dat Abraham al op deze stad van God
wachtte (Keller, z.j., pagina 1, par. A. God’s Invention). Let wel: deze Stad bestaat pas in de vijfde aion. Ook
Timothy Keller noemt de Stad in Openbaring 21:2 als een climax van Gods redding (Keller, z.j., p. 1, par. A.
God’s Invention). Volgens Timothy Keller is deze Stad geen ‘sociologisch fenomeen’ of een planologisch
experiment maar een Goddelijk kunstwerk (Keller, z.j., p. 1, par. A. God’s Invention). Volgens Meredith G.
Kline kreeg de mensheid vanaf het begin van de schepping van God de opdracht om steden te bouwen (Kline
in  Keller, z.j., pagina 1, par. B. Why Cities Develop Culture). Ik lees dit overigens nergens letterlijk in
Genesis.  Volgens  Meredith  G.  Kline  zou de  stad  het  toevluchtsoord  voor  de  mens  zijn  en  hem tevens
cultureel ondersteunen. De mensheid is eigenlijk een ‘vluchteling’ in de gedaante van de stadsmens (Kline in
Keller, z.j., pagina 1, par. B. Why Cities Develop Culture). In elke aardse stad schuilt een dimensie van
zowel ‘De Stad van God’ als van Babylon (Keller, z.j., p. 5, par. A. Models of Life in the City, alinea 1). Te
snel wordt er door religieuzen afgegeven op steden als Amsterdam, dat het Sodom van Nederland zou zijn.
Hiermee wordt  dan niet  de onderdrukking van werklozen bedoeld maar homoseks en prostitutie.  Ik ben
echter in Amsterdam, buiten de kerk om, bekeerd. Amsterdam heeft bij mij een streep voor.

Eerst de stad, dan de landbouw en veeteelt

Jane Jacobs schreef in haar boek  The Economy of Cities dat elke ‘economische groei’ terugvoert op de
‘steden’ (Jacobs in Florida, 2011, p. 146). Ze ging nog een stap verder in haar conclusies: de steden waren er
eerder dan de landbouwgebieden. Het waren juist  de steden die de landbouwgebieden een impuls gaven
(Jacobs in  Florida,  2011,  p.  146).  We zagen dat  onze beschaving inderdaad in  Babylon aan de Eufraat
ontstond. Babylon was de eerste stad, waarna de mensheid over de aarde ging zwerven en landbouw bedreef.
In de voorafgaande tweede aion lag de situatie iets gecompliceerder. Beiden, Kaïn en Abel hielden zich met
boerenwerk bezig. Kaïn deed aan landbouw en Abel deed aan veeteelt. Na de moord op Abel werd Kaïn
verbannen,  waarna  hij  een  stad  bouwde  (Genesis 4:17).  Het  waren  pas  zijn  nakomelingen  die  weer
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boerenwerk gingen verrichten (Genesis 4:20). Afgezien van de rare start in Genesis 4, begon elke beschaving
dus met de bouw van een stad en niet met landbouw of veeteelt.

De stad als missiegebied

Het  was  de  apostel  Paulus  die  het  platteland  vermeed  en  in  de  steden  van  Turkije  (Klein-Azië)  en
Griekenland (Achaje) zijn missiewerk verrichtte (Keller, z.j., p. 3, alinea 6). Steden waren de ‘sleutel’ tot het
evangelie  (Keller,  z.j.,  p.  3,  alinea  6).  Dit  was  nooit  eerder  vertoond.  Het  evangelie  ging  dankzij  een
eigenwijs mannetje dat Paulus heette, buiten Israël om, de boer op. En dan was het ook nog gratis. De Joden
waren woest  op Paulus en zijn aanhang.  Het  nieuwe evangelie van genade werd bovendien aan elitaire
stadsmensen gebracht in plaats van aan vrome, murmelende priesters die zich in tempels en gebedshuizen
opsloten. Volgens Rodney Stark was het vroege christendom binnen enkele decennia na de opstanding van
Jezus een ‘urbane beweging’ geworden die zich bovendien tot ver buiten Palestina uitstrekte (Stark, 2007, p.
25). We denken aan de purperverkoopster, Lydia die buiten de stad Filippi aan de rivier zat (Handelingen
16:13-14). Zij was de eerste bekeerlinge in Europa, hoewel ze uit Turkije kwam. We hebben hier duidelijk
het stadium van Joodse priesters in gebedshuizen achter ons gelaten. In onze tijd zou Lydia even goed in een
kraakcafé,  sportkantine,  kringloopwinkel  of  kopieerwinkel  hebben  rond  gehangen.  Volgens  E.A.  Judge
waren de ‘eerste christenen' vooral in de ‘grote steden’ te vinden (Judge in Stark, 2007, p. 9). Abraham
Malherbe stelde vast dat deze eerste stadschristenen ook een ontwikkeld taalgebruik hanteerden (Malherbe in
Stark, 2007, p. 9).

De lastige taak van Paulus

Jezus had een lastige missie die tot zijn dood leidde. Maar de missie van Paulus was ook niet mis. Zijn
missiegebied was de stad waarbij hij steden als ‘Antiochië, Athene en Korinthe’ bezocht (Stark, 2007, p. 26).
Na het drama van Golgota bleek dat er in Europa ook nog leven was. De Tenach had zich vooral in de Levant
afgespeeld. Nu was dat nieuwe, onontgonnen gebied aan de beurt waar ook nog mensen woonden. Paulus
bezocht steden als Efeze, Troas en Filippi. Hij had duidelijk een stedelijke missie. Antiochië had in zijn tijd
100.000 inwoners (Stark, 2007, p. 37) en Rome had 450.000 inwoners (Stark, 2007, p. 52). London had
30.000 inwoners  (Stark,  2007,  p.  59).  Paulus  preekte  genade  in  plaats  van  de  wet.  Hij  preekte  aan de
heidenen en moest tegen alle (plaatselijke) afgoden opboksen. De steden in Turkije (Klein-Azië) hadden
tempels voor talloze afgoden (MacMullen in Stark, 2007, p. 32). Hiermee was de wereld van Klein-Azië
totaal anders die van Juda. Reizigers die langs zeilden, werden geacht om op zijn minst eerbied voor deze
afgoden  op  te  brengen  (Stark,  2007,  p.  120).  De  meeste  Joden  weigerden  dit,  hetgeen  in  de  diaspora
‘antisemitisme’ in de hand werkte (Stark in Stark, 2007, p. 120). Paulus was hier op de Areopagus in Athene
een klein beetje in meegegaan door niet onmiddellijk de vele afgoden te veroordelen (Handelingen 17:16)
maar bij de inwoners van Athene de onbekende God in herinnering te brengen. Voor deze onbekende god
was ook een beeld in Athene geplaatst (Handelingen 17:23). Deze onbekende god koppelde hij aan de God
van Hemel en Aarde. De hele situatie deed aan de vele afgoden op Atlantis denken (Plato, Jowett, vert. 1892,
Kritias 117). Paulus bevond zich in  Handelingen 17 duidelijk in een Atlantis moment. Toen hij  over de
opstanding uit de dood begon te kletsen, lieten de toehoorders het afweten. De oorlog tegen Atlantis was
allang uitgewoed maar Paulus ging in zijn eentje de confrontatie met de Atlantische afgoden aan.

De stad als kweektuin voor Atlantis

Als we Jane Jacobs moeten geloven dan waren het niet ‘illegale drugs’ of de ‘TV’ (dan wel seks, porno,
prostitutie) die de Amerikaanse gemeenschap vernielden maar de auto’s (Jacobs, 2004, p. 37). Vooral de
grote autowegen sneden traditionele gemeenschappen in tweeën (Jacobs, 2004, p. 37). Auto’s waren er niet
op Atlantis dat een autovrij eiland was. Wat op zich vreemd was, als het eiland groter dan Klein-Azië en
Libië  samen  was  (Plato,  Jowett,  vert.  1892,  Kritias 108).  Atlantis  werd  wel  door  een  paardenrenbaan
omzoomd (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 117). Het effect hiervan was waarschijnlijk hetzelfde als bij de
moderne Amerikaanse steden: de bewoners van Atlantis raakten van de buitenwereld geïsoleerd. Ze moesten
eerst  het  parcours  oversteken om bij  de  haven te komen. Van waaruit  ze  naar de buitenwereld konden.
Misschien was dit de reden waarom het volk vooral in de bergen ging wonen (Plato, Jowett, vert. 1892,
Kritias 119),  weg van die renbaan.  Maar daar kwamen ze de olifanten weer  tegen.  Olifanten zijn geen
statussymbolen, hooguit slurfsymbolen. Auto’s zijn wel statussymbolen, dankzij de promotiecampagnes van
de  auto-industrie.  De  auto-verkoop  is  er  vooral  vanwege  de  olie-,  en  rubberbandenindustrie  en  hun
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‘aanvallen’ op  het  ‘openbare  vervoer’ (Jacobs,  2004,  p.  38).  Na  de  ‘Grote  Depressie’ en  de  Tweede
Wereldoorlog werd de Amerikaanse samenleving verder ontwricht door vele migraties en de verandering van
plattelandsinkomens naar stedelijke inkomens (Jacobs,  2004,  p.  42). We zien een afglijdende schaal van
sociale  ontwrichting  in  de  Amerikaanse  (en  Westerse)  samenleving.  De  grootste  bedreiging  voor  de
Amerikanen is niet de ‘globale opwarming’ van de aarde maar het ‘verlies van banen’ (Jacobs, 2004, p. 59-
60). Het levensdoel van de Amerikanen is dan ook het verkrijgen van een volledige baan (Jacobs, 2004, p.
57). Het uitdragen van het evangelie staat zeker niet op de eerste plaats. Veel Amerikanen lukt het niet om
een volledige baan te krijgen. Zodat ze dakloos worden. Als dit proces zo doorgaat dan is het nieuwe type
Amerikaanse huishouden… de gevangenis (Jacobs, 2004, p. 43). En bij een gevangenis denken we uiteraard
aan… Atlantis.

Vijfde paard van de Apocalyps

Interessant  is  de  ‘vijfde  demonische  ruiter’  van  de  Apocalyps  die  Jane  Jacobs  noemt,  namelijk
‘Vergeetachtigheid’ (Jacobs, 2004, p. 8). De wereld vergat blijkbaar de aanvallen die de auto-industrie op het
openbare vervoer had uitgevoerd ten gunste van de olie-, en rubberindustrie (Jacobs, 2004, p. 38). Als we
niet  oppassen,  vervallen  we  in  barbarij  en  vergeten  we  alle  cultuur  van  de  20ste  en  21ste  eeuw.  In
Openbaring 6 worden de vier Ruiters van de Apocalyps gedoemd. Dit zijn de ruiters op het witte, rode,
zwarte en groene paard. Ze hebben te maken met de schijnvrede, oorlog, honger, pest en vervolging (Piet,
2006-a, PPT, dia 17). De ruiter op het witte paard in  Openbaring 6:2 is de antichrist alias de islamitische
Mehdi.

Tolerantie

We hebben het al over tolerantie gehad. Tolerantie is in dit hele verhaal de lekke band van de fiets. Francois
Roget merkte op dat Jezus in zijn Bergrede korte metten maakte met schijntolerantie (Roget, 1981, p. 87-88).
Het  was  Richard  Florida  die  tolerantie  voor  diverse  groepen,  ‘homo’s’,  ‘kunstenaars’,  ‘bohemiens’,
‘immigranten’, bijna een voorwaarde voor economische groei noemde (Florida, 2007, p. 39). De vraag is
hier: gaat de economie voor alles? En ik mis een brandpunt in Florida’s betoog. Volgens Richard Florida is
elk mens creatief (Florida, 2007, p. 18-19). Dit is nog maar de vraag. Meneer Florida wil al die creativiteit
aan elkaar plakken tot er een ‘creatieve samenleving’ ontstaat (Florida, 2007, p. 19). Maar wat is dit dan? Dit
blijft  vaag. Het is een los zand creatieve samenleving die ik in Florida’s woorden lees. Volgens Richard
Florida komen creatieve ideeën niet ‘uit de lucht’ vallen, maar komen ze ‘van mensen’ (Florida, 2007, p. 26).
Dit valt te bezien. Het Atlantis epos kwam waarschijnlijk uit een bovennatuurlijke bron. We zullen zien dat
het boek  Gone with the Wind van Margaret Mitchell ook uit een bovennatuurlijke koker kwam. Onlangs
werd een Salvador Dali-achtig kunstwerk op… Mars… gefotografeerd (Mars Moon Space TV geciteerd in
Waring 2016-b, afbeelding). Hoorde Dali ook tot de “club” van uitverkorenen die gechanneld werden? De
kans is groot van wel. Verder citeert Richard Florida een ingezonden mail waarin de afzender schrijft dat
‘diversiteit’ de ‘levensstijl in Austin’ is (brief van ex-inwoner van Austin, geciteerd in Florida, 2007, p. 62).
De meeste immigranten in Miami kwamen uit Latijns-Amerika, terwijl steden als Amsterdam en Toronto een
veel meer diverse samenstelling hebben (Florida, 2007, p. 171). Maar verwart Florida hier versnippering met
diversiteit? Volgens Marieke Slootman vereist diversiteit juist, ‘hokjesdenken’ (Slootman, 2017, titel). Ze
zoekt naar een vorm van ‘diversiteitsdenken’ waarbij ‘verschillen als normaal gezien worden’ (Slootman,
2017, laatste paragraaf). Wat de buitenwereld diversiteit noemt is bijna altijd iets anders dan de oecumene in
Romeinen 16 die vanuit het brandpunt bestond dat de opgestane Christus was.

Agora Tijdschrift

Agora Magazine 2017-4, jaargang 33 gaat over ‘Stedelijke Diversiteit’. De voorkant van het tijdschrift heeft
deze uitdrukking als blikvanger. Het tijdschrift bevat een paar artikelen over stedelijke diversiteit. Het eerste
artikel is een introductie en gaat over migratie en diversiteit in de steden (Hoekstra, Van Breugel, Tersteeg &
Albeda, 2017, p. 4-7, passim). Verderop gaat het weer over diversiteit (Tersteeg & Albeda, 2017, p. 12-14,
passim). Verderop in het tijdschrift wordt zelfs de term ‘superdiversiteit’ gebruikt (Schuermans, Oosterlynck,
Swerts, Vandenabeele, & Jans, 2017, p. 16-19, passim). In de artikelen mis ik een brandpunt. Ik mis een
vergelijking met de echte diversiteit die in  Romeinen 16 geformuleerd werd. Deze oecumene was divers
omdat  Christus  het  brandpunt  was.  Elders  gaat  het  in  het  Agora  tijdschrift  over  ‘transitie’ (Caset  &
Bruggeman, 2017, p. 36, kopje, Verstedelijken is afhankelijk worden). Transitie is tegenwoordig het ultieme
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domein van hip Nederland. Het woord raakt aan Plato’s opvattingen over de zelfvoorziening van Atlantis.
Bijbels gezien klopt het niet. We gaan naar de Eindtijd waarin alle grote steden verwoest worden. In deze
editie lees ik ook niets over Eindtijd Babylon dat volgens Zacharia 5:11 spoedig herbouwd gaat worden. De
stad van de nabije toekomst is immers al bekend.

Richard Sennett: Building and Dwelling

In 2018 kwam Richard Sennetts boek  Building and Dwelling uit.  Hij maakte een onderscheid tussen de
‘Ville’ die  een stad in zijn algemeenheid betreft  en ‘Cité’ dat  op een specifieke plaats betrekking heeft
(Sennett, 2018, p. 1). Volgens de auteur zijn de hedendaagse steden ‘sociologisch getraumatiseerd’ door het
uitgangspunt van Aristoteles dat een ‘cité’ een diverse bevolkingssamenstelling moet hebben (Sennett, 2018,
p. 17). Richard Sennetts boek is geen gemakkelijk boek. De auteur was duidelijk fan van Jane Jacobs die hij
regelmatig in de White Horse Tavern in Greenwich Village ontmoette (Sennett, 2018, p. 79). Alle steden zijn
op een bepaalde manier al open. Dankzij de smartphone kan iedereen ter wereld zien wat er in andere steden
gebeurt (Sennett, 2018, p. 180). Richard Sennett is in een film te zien van Alexander Kluge, The Civilization
of the City (Sennett, 2018, p. 107). Het dilemma waar steden mee worstelen is dat een te strakke planning de
diverse  groepen uit  elkaar  houdt  (Sennett,  in  Vermeersch,  2018).  Het  kapitalisme heeft  steden gesloten
gemaakt (Sennett, in Vermeersch, 2018). De evolutie van de stad zou wat chaotischer kunnen (Sennett, in
Vermeersch, 2018). Het zijn juist de details die de stad een eigen identiteit geven (Sennett, in Vermeersch,
2018). In Addis Adeba werden ‘30.000 koffietafeltjes en -stoelen’ door de stad heen geplaatst (Sennett, in
Vermeersch, 2018). Dit maakte de stad toch anders. Torenflats kunnen de functies van ‘verticale straten’
krijgen (Sennett, in Vermeersch, 2018). Op bepaalde verdiepingen kan men publieke ruimtes scheppen waar
iedereen wat aan heeft (Sennett, in Vermeersch, 2018). Een voorbeeld van zo’n project is ‘30 St Mary Axe’
dat ‘De Augurk’ genoemd wordt (Sennett, in Vermeersch, 2018). Het is een voorbeeld van een gebouw met
veel ‘interne mobiliteit en publieke ruimtes in de hoogte’ (Sennett, in Vermeersch, 2018).

Extra informatie

Sennett, R. (2018). Building and Dwelling. New York, USA: Farrar, Straus and Giroux.
Montgomery, C. (2015). Happy City: Transforming Our Lives Through Urban Design. Penguin Books.
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Deel X

De Openbaring
van Jezus Christus

Muziek: Jeff Wayne, Eve of the War
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Openbaring of Apocalyps?

In 2018 spuwde Google Translate allerlei rare apocalyptische teksten betreffende de Eindtijd uit als je ‘19
keer het woord dog’ intikte vanuit het Maori naar het Nederlands (Joopbnnvara, 2018). Dog is een omkering
van God. Wie kwam op het idee om 19 keer het woord “dog” vanuit het Maori naar het Nederlands te
vertalen? De december special van 2018 van The Economist toonde naast diverse andere obscure zaken ook
de  zogenaamde ‘Vier  Ruiters  van  de  Apocalyps’ uit  Openbaring 6  (Vigilant  Citizen,  2018).  Waren  dit
verwijzingen naar de komende gebeurtenissen? En waar gaat dit allemaal over? De website Vigilant Citizen
beweert  overigens dat  ‘symbolen’ de wereld ‘regeren’ en niet  ‘wetten of  woorden’ (vigilantcitizen.com,
header). Dit is exact de strekking van dit boek.

Het boek Openbaring werd door de Johannes geschreven die in Johannes 19:26 genoemd werd. De moeder
van Jezus zou zich over hem ontfermen. Deze Johannes schreef ook zijn gelijknamige evangelie en drie
brieven die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen. De andere Johannes die Johannes de Doper werd
genoemd was allang onthoofd en in de Sheol dankzij het verwende nest Salomé. Desondanks slaat de titel
Openbaring of Apocalyps van Johannes om twee redenen de plank mis. Ten eerste gaat het boek over de
Openbaring van Christus  Jezus.  Johannes was  slechts  degene die  alles  opschreef.  Hij  was het  “kanaal”
waardoor Jezus tot de Joden van de Eindtijd sprak. De ecclesia is dan al weggerukt. De Johannes van het
boek Openbaring kreeg dus informatie van de opgestane Jezus door. Dit is belangrijk om te beseffen: Jezus
was “ergens” in een hemels domein en Hij is nog steeds ergens. Hij gaf informatie aan Johannes en Paulus
door zoals Hij op dit moment in het verborgene door de ecclesia werkt. Op een vergelijkbare manier kregen
Plato, Solon of de priester in Saïs waarschijnlijk boodschappen van satan over Atlantis door. Ten tweede zijn
de apocalyptische gebeurtenissen in het boek maar een deel van de materie waar  Openbaring om draait.
Openbaring begint iets voor de Verdrukking van de Eindtijd en kijkt al over de Eindtijd heen, naar de korte
periode erna en zelfs naar de vierde en vijfde aion. De climax van  Openbaring is de terugkeer van Jezus.
Deze gebeurt in twee fasen, namelijk aan het begin en het einde van de Verdrukking voor Israël. Eerst komt
Hij terug om de gelovigen weg te grissen. Minimaal 3,5 jaar later komt Hij voor Israël terug. Over deze
Eindtijd lezen we in het boek Openbaring. Johannes werd volgens Openbaring 1 in de geest naar de Eindtijd
verplaatst. Johannes ademde de atmosfeer van onze wereld en van de tijd die nog voor ons ligt. Hij zag de
Starbucks,  Kentucky  Fried  Chicken  en  onze  luchthavens.  En  hij  zag  een  Alice  in  Wonderland  achtige
Eftelingwereld aan de Eufraat in de vorm van herbouwd Babylon. In principe resoneerde zijn bezoek aan de
Eindtijd met de opmerking van Jezus in Johannes 21:22. Volgens deze opmerking zou Johannes de terugkeer
van Jezus meemaken. Dit was precies wat er gebeurde maar op een andere manier dan Johannes gedacht had.
Voor ons Atlantis onderzoek is het relevant om te weten dat Johannes het aardse Atlantis onthulde, namelijk
Eindtijd Babylon. Hij werd er in de geest zelfs naartoe gevoerd (Openbaring 17-18). Koning Atlas kreeg dus
gezelschap van een onzichtbare Johannes. Atlas zag Johannes niet maar Johannes zag Atlas wel. Ontbrak
Israël hierom in Plato’s Atlantis epos? Petrus schreef zijn brief vanuit Babylon (1 Petrus 5:13) en de kans is
groot  dat  hij  er  net  als  Alexander  de Grote  ook gestorven was.  Paulus  werd in  Handelingen 17 op de
Areopagus met de Griekse afgoden en de afgoden van Atlantis en Babylon geconfronteerd.

Jezus komt terug

Jezus komt in twee fasen terug: eerst komt Hij op de wolken om de ecclesia te halen en 3,5 jaar later komt
Hij voor Israël terug. De eerste keer kwam Hij uit Bethlehem en vervolgens uit Nazareth. Straks komt Hij uit
Edom en vervolgens uit Bozra. Edom is waarschijnlijk de Saoedische stad Neom. Bozra ligt bij Petra in
Jordanië. Ik denk dat  Hij  rond 2030/31 voor de gelovigen terugkomt.  Dit is  namelijk 2000 jaar na zijn
opstanding en hemelvaart. De Joodse kalender telt 360 dagen maar kent een dertiende maand zodat de Joden
omgerekend  op  365  dagen  per  jaar  uitkomen.  In  de  Bijbel  staan  typologieën  die  naar  de  afgelopen
tweeduizend jaar verwijzen. Diverse typologieën in de Bijbel gaven al hints naar de afgelopen tweeduizend
jaar tussen Zijn opstanding en wederkomst. De sabbatsreis op Hemelvaart vanaf Bethanië naar Jeruzalem
was 2000 el (Johannes 11:18 in Slagter, 2015, p. 111). Bij de doortocht van Jozua door de Jordaan was er
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tussen hem en de Ark van het Verbond ook weer 2000 el. Ook dit was een typologie die we op de afgelopen
2000 jaar kunnen toepassen (Piet, 2016-m). Drie jaar later zitten we in het jaar 2033. Dit is dan 2000 jaar na
de steniging van Stefanus. Deze steniging was exact 499 jaar na het decreet van Cyrus (Daniël 9:24-27 in
Piet, 2016-a). Daarna was er een jubeljaar om de 500 jaar vanaf het decreet van Cyrus compleet te maken.
Dit decreet werd overigens in Babylon uitgevaardigd. Als we de seculiere kalender erbij pakken dan weten
we dat Jeruzalem in 70 na Christus door de Romeinse veldheer Titus verwoest werd. Dan is het legitiem om
veertig jaar terug te tellen tot we bij de opstanding van Jezus in het jaar 30 terechtkomen. De verwoesting
van Jeruzalem resoneerde met de afgeslagen verwoesting van Ninivé in de tijd van Jona (Piet, 2016-e). Jezus
vergeleek zichzelf in Mattheüs 12:40 en Lucas 11:29-30 met Jona. Jona die overigens naar Tarsis-Engeland
wilde vluchten. De inwoners van Ninivé kregen veertig dagen de tijd om zich te bekeren. Wat ze tot de
ontsteltenis van Jona ook nog deden, zodat Ninivé niet verwoest werd. Het is legitiem om de veertig dagen
van  Ninivé  met  de  veertig  jaar  tussen  de  opstanding  van  Jezus  en  de  verwoesting  van  Jeruzalem  te
vergelijken. De laatste veertig dagen in  Ezechiël 4:6 kwamen overeen met de veertig jaar waarin Jeremia
tegen Juda profeteerde (Jeremia 1:1-3 in Piet, 2018-d, Powerpoint, dia 54). De echte millenniumwisseling
komt  er  dus  aan  (Piet,  2016-l).  Als  ik  het  goed  begrijp  is  het  jaar  2034  het  jaar  1  van  het  volgende
millennium. Maar nog niet per sé van de volgende aion. Onze aion loopt mogelijk nog een generatie uit na
2033 (Mattheüs 24:34-38). In  Exodus 12:41 lezen we hoe goed God mikt met tijdstippen. De Exodus uit
Egypte was op de dag af 430 jaar na de geboorte van Abram (Piet, 2018-b). Dit is geen willekeurig getal.
Aan Abram was verteld dat zijn nakomelingen 430 jaar in vreemdelingschap zouden leven. Eerst in Gaza
onder Filistijnse heerschappij en daarna in Egypte onder het juk van Farao (Piet, 2018-b). Zo kunnen we het
begin  van  de  Eindtijd  ook  precies  “mikken”.  Ook  Maarten  Luther  ontdekte  dat  de  ‘geschiedenis’ een
‘patroon’ van  episoden  van  ‘490  jaar’ vertoonde  (Luther  in  Barr,  1990,  p.  66).  Wat  met  de  zeventig
jaarweken  overeenkwam.  Met  tien  jubeljaren  erbij,  komen  we  op  500  jaar  uit.  Omgerekend  zou  de
zesduizend jaar vanaf de schepping van Adam dan in ‘2040’ eindigen (Luther in Barr, 1990, p. 66). De teller
van de Joodse kalender staat  anno 2019 op het  jaar  5779 wat dus 220 jaar van hun zesduizendste jaar
verwijderd is. Maar het was ene Maimonides die pas in de twaalfde eeuw de Joodse jaartelling ontwierp. De
Bijbelse tijdslijn is veel preciezer. Hoe Maimonides aan zijn jaartelling kwam is onduidelijk. Mogelijk zat er
ook weer gnostiek achter. Eerder schreef ik dat rond 525 A.D. ene monnik die Dionysius Exiguus heette met
onze kalender geknoeid had. Hij liet het begin van onze jaartelling in een fictief jaar “nul” beginnen (Piet,
2016-e, par. de geboorte van Christus). Dit betekent met zoveel woorden dat de echte millenniumwisseling
nog moet  komen.  Deze  valt  samen met  het  einde van de Eindtijd  en met  de zesduizend jaar  sinds  de
schepping van Adam (Piet,  2016-l). Dionysius Exiguus en Maimonides hebben ons tijdsbesef op de kop
gezet.  De  Bijbelse  tijdslijn  leert  ons  dat  de  terugkeer  van  Jezus  aanstaande  is.  Een  nieuwe  blog  op
Goedbericht geeft extra toelichting op deze berekeningen (Piet, 2019-k). 

Opbouw van Openbaring

Openbaring is  de  voltooiing  van  Genesis (Bullinger,  z.j.-a,  bijlage  3).  In  Genesis 1:1  werd  de  aarde
geschapen en in Openbaring 21:1 worden de huidige hemel en aarde ingewisseld voor een nieuwe hemel en
aarde (Bullinger, z.j.-a, bijlage 3). Dit gebeurt pas in de vijfde aion. In Genesis 10:8-9 dook de rebel Nimrod
op die een eerste volkenbond bijeen riep om samen een Migdol te bouwen. In Openbaring 13-18 duikt het
‘beest’ op dat de anti-god is en Babylon in ere herstelt, inclusief de pracht en praal uit de tijd van Kaïn
(Bullinger, z.j.-a, bijlage 3). We zouden bijna denken dat we hiermee Atlantis gevonden hebben. Psalm 2 is
een samenvatting van Openbaring.

Troon en tempelsectie

Het boek Openbaring is opgedeeld in troon-, en tempelsecties. Dit betekent dus dat er een tempel in Eindtijd
Jeruzalem is. Om iets op de zaken vooruit te lopen, zal de antichrist uitgerekend in deze tempel een beeld
plaatsen. Dit is dan een deja vû met het beeld van Dagon. Een antichrist beeld in een tempel doet ons aan de
tempel  van  Poseidon  op  Atlantis  denken.  Overigens  staat  er  nu  al  zoiets  in  Jeruzalem,  namelijk  de
Rotskoepel  en de Al-Aqsa Moskee.  Dit zijn weliswaar geen tempels maar wel  religieuze gebouwen. De
troonsectie bestrijkt Openbaring 4-11 en beschrijft de vestiging van het Koninkrijk van Jezus vanuit politiek
perspectief. De tempelsectie bestrijkt  Openbaring 12-20 en beschrijft de vestiging van het Koninkrijk van
Jezus vanuit religieus perspectief. In de tempelsectie lezen we ook herhalingen van de troonsectie. Ze zijn
alleen vanuit een religieus perspectief beschreven.

453



Wilde dieren als opeenvolgende koninkrijken

De wilde dieren die in Daniël 7 genoemd worden, corresponderen met de dieren in Openbaring 13 en 17. Dit
zijn:  een  leeuw (Babylonische  rijk),  beer  (Perzische  rijk),  luipaard  (Griekse  rijk),  monster  (rijk  van  de
Eindtijd). Het luipaard wordt ook in Hosea 13:7-8 en Habakuk 1:8 genoemd. Vaak is gedacht dat deze vier
dieren de wereldreligies voorstelden (Knoch, z.j.-a, Revelation (The Unveiling of Jesus Christ), commentaar
bij Openbaring 13:1-17; Knoch, 2002, chapter 13: The Three Eastern Beasts, alinea 2). Waarschijnlijk gaat
het om opeenvolgende koninkrijken waarbij het vierde dier een monster is en het Griekse rijk van de Eindtijd
voorstelt (Piet, 2019, Openbaring 7a, mp3). De luipaardin in Daniël 7:6 correspondeert met de luipaardin in
Openbaring 13:2. In dit Griekse Rijk neemt Babylon een voorname plaats in. Anno 2019 ligt Griekenland
dankzij eindeloze bezuinigingen op de Intensive Care. De Bijbel spreekt klare taal: in de nabije toekomst zal
er een nieuwe Alexander alias koning Atlas opstaan. Ook zullen er net als in de tijd van Johannes en Paulus
zeven Joodse gemeenten in West-Turkije zijn. Het Griekse Rijk van de Eindtijd is bovendien een stapeling
van de voorgaande Babylonische en Perzische Rijken. Dit lezen we in Openbaring 13:2. Mogelijk zit er ook
een scheut van een opgebloeid Romeins Rijk doorheen. In de Argonauten mythe was het de gedoodverfde
koning Jason (Grieks, Jozua) die een luipaardmantel droeg (Argonauten, z.d.). Jason was niemand minder
dan de komende antichrist. De strijd om de troonopvolging in de Argonautenmythe ging tussen Jason die de
zoon van de koning was en Pelias die de halfbroer van de koning was. Pelias kreeg een visioen over een man
die  hem  wilde  doden  –  Jason  –  zoals  Paulus  een  visioen  over  de  komende  Wetteloze  kreeg  (2
Thessalonicenzen 2:8). De omzwervingen van de Argonauten leken op die van Paulus en zelfs de namen van
Pelias en Paulus leken op elkaar. Jason, alias de Wetteloze was de gedoodverfde koning die al in Jesaja 57:9
voorzegd was.  Hij  was de komende antichrist  (Bultema, 1981,  p.  564).  In  Inferno I van de  Goddelijke
Komedie noemde  Dante  ook de  snelle  Luipaard.  Ook  Dante  had  blijkbaar  een  glimp van  de  komende
antichrist opgevangen.

Aards en hemels

Iets anders is dat sommige taferelen in  Openbaring zich in de hemel afspelen (Openbaring 4 en 5). Dit is
merkwaardig. Op zijn minst wordt hiermee bevestigd dat het heelal boven ons bevolkt is met andere wezens.
In 1 Koningen 22:19, Job 1 en 2 en Jesaja 6:1-2 lazen we ook al over hemelse wezens. Openbaring gaat een
stap verder. Boven het heelal is er nog een hemel, namelijk die van God. Deze derde hemel is een fysieke
geografische plaats. Stefanus zag deze derde hemel open gaan en Jezus aan de rechterhand van God staan
(Handelingen 7:56). In  Efeziërs 1:20-21 lezen we over de verschillende overheden en machten die in de
hemelen  zijn.  Er  zijn  dus  niet  alleen  buitenaardsen  maar  ze  zijn  ook  hiërarchisch  georganiseerd.  In
Openbaring 4:6 lezen we over een kristallen zee die rond de Troon van God is. Deze kristallen zee kunnen
we vergelijken met de saffier die onder de voeten van God lag en die in Exodus 24:9-10 genoemd werd. In
Ezechiël 1:22 lezen we opnieuw over deze mysterieuze zee. In Openbaring 5:11 lezen we over tienduizenden
maal tienduizenden boodschappers rond de troon van God. Hoe kon Johannes ze zo snel tellen? Rond de
troon van God stonden 24 tronen waarop deze ouderlingen zaten. Ze droegen witte kleren en op hun hoofden
droegen ze gouden kronen (Openbaring 4:4, NHEB). Het heelal is dus in 24 kwadranten verdeeld, met elk
een  “ouderling”  aan  het  hoofd  ervan.  Op  aarde  werden  de  ouderlingen  vertegenwoordigd  door  24
priestercirkels die elk onder toezicht van een hogepriester stonden (2 Kronieken 24:1-19). Gods wereld is dus
in provinciën ingedeeld, precies wat we op aarde ook zien. Elke engel van een provincie is een ‘stadhouder’
van God (Bettex in Sauer, 1940, p. 30).  Mohammed zag tijdens zijn  Miraj Nameh moslims in witte en
zwartewitte  gewaden  (Séguy,  1977,  p.  82).  Zij  waren  imitaties  van  de  engelen  in  witte  gewaden  in
Openbaring 4:4. Overleden moslims zijn immers dood en zien er niet uit als engelen die rond Gods troon
staan. In Openbaring 7:9 lezen we over een menigte voor de troon van God die niemand kan tellen. Deze
menigte is uit alle volken en alle talen afkomstig. Dit is een toekomstig aards decor waarbij menigten uit alle
volken naar Jeruzalem komen om hulde te brengen aan de teruggekeerde Jezus. Behalve de menigte is er ook
een  andere  schare  van  tienduizenden  maal  tienduizenden  wezens  die  rond  de  troon  van  God  staat
(Openbaring 5:11). In Openbaring 11:15 lezen we over stemmen die uit de hemel klinken. In Openbaring
14:1 zijn we weer op aarde. Hier lezen we hoe Jezus voor het eerst sinds tijden weer een voet op de Olijfberg
zet,  ongeveer op de plek waar nu toeristen uit  de bus stappen.  Zoals er  aardse en hemelse taferelen in
Openbaring voorkomen, zo wordt in Openbaring 9 de onderwereld van de Tartarus genoemd. Kolossenzen
1:16 heb ik al diverse malen genoemd. Een oecumene kan alleen vanuit een brandpunt bestaan. Want in
Kolossenzen 1:16 worden ook hemelse autoriteiten en heerschappijen genoemd. Een oecumene is dus meer
dan elkaar de hand vast houden. Een echte oecumene omvat ook de hemelse wezens en de wezens die onder
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onze voeten verblijven. In  Jesaja 24:21 werden de legers van de hemelen genoemd. Daarnaast zijn er nog
hemelse  wezens  die  er  als  mensen  met  vleugels  uitzien  (Openbaring 4:6-8;  Jesaja 6:2-3).  En  er  zijn
aartsengelen en engelen (Judas 9; Openbaring 5:11; 12:7) (in Sauer, 1940, p. 26). Ver boven de sterren is de
Troon van God. Hier werd Christus na zijn opstanding naartoe gevoerd (Efeziërs 4:10 in Sauer, 1940, p. 28).
Er is dus een hiërarchie onder de hemelse wezens. En dit niet alleen maar er zijn engelen die speciaal voor de
kinderen bestemd zijn (Mattheüs 18:10), engelen die voor de volwassenen bestemd zijn (Handelingen 12:15)
en engelen die voor natiën bestemd zijn. Zoals voor Iran (Daniël 10:13), voor Griekenland (Daniël 10:20) en
voor  Israël  (Daniël 10:21;  12:1).  In  deze  nationale  engelenwereld  ligt  ook  de  bron  van  het  ‘nationale
polytheïsme’ (Sauer,  1940,  p.  30,  noot  3).  Er  zijn  zelfs  engelenorganisaties  die  over  de  zichtbare  en
onzichtbare wereld heersen en elk hun hemelse district hebben (Kolossenzen 1:16;  Efeziërs 1:21 in Sauer,
1940, p. 31).

Patmos

Een verrassend nieuwe studie leert dat niet alleen Paulus maar ook Johannes die  Openbaring schreef in
Turkije aan het evangeliseren was (Piet, 2018-i). De gemeenten aan wie Johannes schreef werden afgezien
van  Efeze  niet  door  Paulus  genoemd  (Piet,  2018-i).  Dit  betekende  dat  Johannes  het  evangelie  van  de
besnijdenis aan de Joodse gemeenten in Turkije bracht.  Dit  betekent  weer dat  het  evangelie vlak na de
opstanding van Jezus al in Turkije voet aan de grond kreeg. Het betekent ook dat met de komst van Paulus er
in  Turkije  twee evangeliën naast  elkaar  werden gepreekt.  Paulus  preekte  immers  geen besnijdenis.  Zijn
evangelie werd het evangelie van de voorhuid genoemd. En het betekent dat het boek Openbaring tenminste
voor  Handelingen 28 geschreven werd (Piet,  2018-i,  mp3-b).  Vanaf toen behoorde Israël  immers tot  de
natiën waarna het evangelie van de besnijdenis niet langer klonk! In Efeze was een Joodse gemeente waar
Paulus het evangelie van de voorhuid (onbesnedenen) bracht (Handelingen 19:9). De Joden in Efeze werden
nu gelovige heidenen. De genoemde zeven gemeenten lagen niet ver van de Turkse kust zodat we begrijpen
hoe Johannes op het eiland Patmos verzeild raakte. Mogelijk zijn deze zeven Joodse gemeenten in Turkije er
in de Eindtijd opnieuw!  Johannes schreef  Openbaring op het eiland Patmos (Openbaring 1:9). Het is niet
duidelijk wat hij  hier  precies deed. Was hij  in ballingschap? Dit  staat  nergens nadrukkelijk vermeld.  Of
reisde hij Paulus achterna, waarna hij op Patmos terechtkwam? Feit is dat we dit niet weten. En speculeren
heeft geen zin. Veel interessanter is de vraag hoe zijn schrijfwerk bij Paulus terechtkwam die het Nieuwe
Testament redigeerde. Patmos ligt nogal geïsoleerd. De Bijbelsceptici mogen een toon lager zingen. Paulus'
brieven die hij in de gevangenis schreef, liggen 2000 jaar later, samengebundeld tot het Nieuwe Testament,
in de slaapkamers van de duurste hotels. Het kleine eiland Patmos dat ongeveer even groot als Vlieland is,
was nooit beroemd geworden als het boek Openbaring er niet geschreven was. Gingen er überhaupt boten
naartoe? Blijkbaar, want anders was Johannes er niet verzeild geraakt. Maar er was wellicht geen veerdienst
op Patmos. De gevangenis van Paulus en het afgelegen Patmos van Johannes hebben de grootste literatuur
ter wereld voortgebracht en samengebundeld. Op Patmos kreeg Johannes de openbaring van de opgestane
Christus  door.  We zien in  Openbaring 1  een andere  Jezus Christus  voor  ons  dan de Jezus die  zich op
Golgotha liet kruisigen. Deze opgestane Jezus heeft spierwit haar en is doorleefd als een ouder iemand. Zijn
witte haar getuigt van Zijn wijsheid. Zijn voeten zijn bronskleurig (Openbaring 1:15; 2:18; Daniël 10:6). De
kerkvader Hieronymus noemde de kleur in het Latijns, “aurichalcum” (Hieronymus in Van Waarde, z.d.-b,
Openbaring 1, pagina 26-27). Nu weten we ook waar het zogenaamde orichalcum op Atlantis (Plato, Jowett
vert. 1892, Kritias 114, 116, 119) een imitatie van was, namelijk van de bronzen voeten van Jezus.

Tijd

De toekomst bestaat dus al in blauwdruk. Maar bestaat de toekomst ook al in werkelijkheid? Misschien wel.
Als ik in de trein van Amsterdam naar Utrecht reis, dan bestaat Utrecht al. Anders kan ik er niet naartoe
reizen! Onderweg kom ik steeds dichter bij Utrecht, tot ik in de stad zelf ben. Geldt hetzelfde voor de “tijd”?
Vandaag is het vrijdag en de klok tikt door. Het kan morgen niet zaterdag worden als morgen niet bestaat. Er
valt wat voor te zeggen dat de toekomst al bestaat; echter wel in de toekomst. En als de toekomst bestaat, dan
bestaat het verleden ook nog steeds. Alleen bestaat het verleden in het verleden. Dat ik met de trein van
Amsterdam naar Utrecht reis, wil niet zeggen dat Amsterdam niet meer bestaat. Nu zult u zeggen: “ja maar
dat is appels met peren vergelijken”. Misschien wel, misschien niet. Voor de Bijbel zijn geschiedenis en
voorzeggingen steeds twee handen op één buik. Net zoals de geboorte van een baby en de opstanding uit de
dood twee handen op één buik zijn. Misschien heb ik de woorden van Martin Zender verkeerd begrepen
maar volgens mij beweerde hij ook dat de toekomst al bestaat (Zender, 2017-b/e). In  Mattheüs 17 zagen
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Johannes, Jacobus en Petrus de toekomst al. Ze zagen Jezus, Elia en Mozes die met elkaar stonden te kletsen.
Dit visioen was een levensechte trailer. Deze trailer kon niet bestaan als de toekomst nog niet bestond. In het
echt hadden Elia en Mozes elkaar nooit ontmoet maar in de toekomst zullen ze elkaar wel zien. Johannes
reisde in Openbaring 1 in de geest naar de toekomst. In de laatste hoofdstukken van Openbaring zag hij zelfs
glimpen van de vierde en vijfde aion. Tijd is inderdaad een ongrijpbaar iets. Christa te Dorsthorst schrijft dat
we heel goed weten ‘dat het gras groeit’ (Te Dorsthorst, geciteerd in Dankert, 2017). Maar het proces van
groeien zelf,  kunnen we ondanks onze technieken niet waarnemen (Te Dorsthorst,  geciteerd in Dankert,
2017).

Joodse gemeenten

In Openbaring 1:11 schreef Johannes brieven aan zeven Joodse gemeenten in Turkije (Piet, 2018-h). Efeze
was één van de gemeenten waar een synagoge was. Paulus gaf er onderwijs (Handelingen 18 in Piet, 2018-
h). Het is lastig om uit te leggen wat Paulus precies deed. Volgens  Handelingen 19:9 maakte Paulus van
Joden gelovige heidenen en transformeerde het  evangelie  van  de  besnijdenis  naar  dat  van de voorhuid
(onbesnedenen). In  Openbaring lijkt het of er in de Eindtijd opnieuw zeven Joodse gemeenten in Turkije
bestaan. Dat Johannes zeven Joodse gemeenten in Turkije noemde, komt ook omdat de verwachting van de
terugkeer van Jezus aanstaande was (Piet, 2018-i). Johannes schreef aan de zeven gemeenten opdat ze zich
zouden voorbereiden op de terugkeer van Jezus. In de studie van James Kelly over de Apocalyps wordt van
toekomstige Joodse gemeenten in Turkije uitgegaan (Kelly, 1849, p. 39). (Er is ook een Vol. II van James
Kelly’s Apocalyps). Johannes zag de tijd die vlak voor ons ligt. Het moet een overweldigende indruk op hem
hebben gemaakt. Johannes zal de drang gevoeld hebben om zijn visioenen met anderen te delen. Maar hij
schreef ze op en wij lezen ze 2000 jaar later nog steeds. Een misverstand is het dat het boek Openbaring voor
de ecclesia geschreven is. De ecclesia is immers al weggerukt voordat de Grote Verdrukking voor Israël van
start gaat. Het boek  Openbaring is puur voor de Joden in de Eindtijd bedoeld. We kunnen het nauwelijks
geloven  dat  de  geografie  van  het  Midden-Oosten,  Turkije  en  Griekenland  binnen  twaalf  jaar  radicaal
veranderd is. Trouwens, de zeven sterren van de Pleïaden resoneren met deze zeven Joodse gemeenten in de
Eindtijd. De Pleïaden waren de dochters van Atlas van Atlantis. Wat we verder weten is dat Iran van de kaart
geveegd wordt (Jeremia 49:36-39).

Misleider

In Openbaring 12:9 lezen we over de ware aard van satan alias de serpent in Eden, alias de pythongeest in
Handelingen 16:16 die ook al de toekomst kon voorspellen. Deze draak had al die tijd de mensheid misleid
met tal van leugens over een hiernamaals, een drie-eenheid, een vrije wil en niet te vergeten een eiland
Atlantis  dat  voor  de  kust  van  Gibraltar  bestaan  zou hebben.  Of  de  misleiding  betrof  gezwets  over  een
Trojaanse Oorlog die in een ongrijpbaar verleden bestond. Zoveel academici stonken erin, een enkeling dacht
Troje in Hisarlik gevonden te hebben. De draak lag dubbel van het lachen. Temeer omdat de aandacht van
het komende Griekse Eindrijk werd afgeleid.
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Zegels en bazuinen

Voordat ik van wal steek wil ik het Griekse Vierde Rijk van de Eindtijd in herinnering brengen dat in Daniël
2 en 7 genoemd werd. In Daniël 2:39 werd het rijk van Alexander met koper vergeleken. In Daniël 7:19 zijn
de klauwen van het Griekse Vierde Rijk ook van brons of koper. Hiermee komen we in het vaarwater terecht
van het aurichalcum van Atlantis dat in Kritias 116 en 119 genoemd werd. Eerst kreeg Nebuchanedzar van
Babylon een droom over dit eindrijk. Daniël was de enige die hem de droom kon uitleggen. In een later
stadium kreeg Daniël zelf een visioen over dit eindrijk. Eerder schreef ik dat dit vierde rijk in alle opzichten
op Atlantis leek met dit verschil dat beide gespiegelde versies van elkaar waren. In het boek Daniël is het
duidelijk dat Eindtijd Griekenland de agressor is. De tien koningen in Daniël 7:20, 24 duiken in Openbaring
17:12 op.  Wat  in  Openbaring  duidelijk  wordt  is  dat  de  Eindtijd  rond twee  tegengestelde  steden danst:
Jeruzalem en Babylon. In Openbaring 6 lezen we over de oordelen die over  Israël en Jeruzalem komen. In
Openbaring 17-18 lezen we over de herbouw en val van Babylon. In Zacharia 5:11 lezen we over de bouw
van Babylon. In Zacharia 14 lezen we over de verwoesting en plundering van Jeruzalem. De huizen worden
geplunderd en de vrouwen worden verkracht (vers 2). In  Mattheüs 24:15 lezen we over het beeld van de
antichrist dat in de tempel in Jeruzalem gezet wordt. Dit beeld lijkt op het beeld van Poseidon dat in de
tempel op Atlantis stond (Kritias 116). Atlantis had dus iets met Athene, Babylon en Jeruzalem te maken. En
wellicht iets met Edom omdat we in Jesaja 63 lezen dat Jezus in een met bloed doordrenkt gewaad vanuit
Edom optrekt naar Jeruzalem. Weet u nog: Edom = UzlantUz. Vergelijk het Eindrijk met de EU. Griekenland
ligt in de EU. Athene is de hoofdstad terwijl Brussel de hoofdstad van de EU is. Babylon neemt straks de rol
van Brussel over als Griekenland de stad bezet terwijl Athene nog steeds de nationale hoofdstad is. Atlantis
klinkt als een project in plaats van een eiland (Elshout, 2019-e). Atlantis lijkt hiermee op een gespiegelde
Europese Unie in het Midden-Oosten. Openbaring kunnen we iets makkelijker ontrafelen als we het verschil
tussen de zegels en de bazuinen snappen. De zeven zegels zijn oordelen die over Israël komen terwijl de
bazuinen de oordelen zijn die daarna over de rest van de wereld komen. De zegels worden in Openbaring 6,
7 en 8 genoemd. Openbaring 11 lijkt een terugblik van Openbaring 6. De aardbeving in 11:13 is dezelfde als
die in 6:12. In 11:8 wordt de grote stad genoemd. Deze is duidelijk Jeruzalem en niet Babylon. Daarna
volgen de bazuinen in Openbaring 8, 9 en 10. In Openbaring 16 worden gramschappen genoemd. Dit zijn de
bazuinen uit Openbaring 8-10 die hier anders genoemd worden (Piet, 2018-e). We komen twee grote Atlantis
achtige aardbevingen tegen.  De aardbeving in  Openbaring 6:12 en 11:13 hadden we al  genoemd. Deze
aardbeving splijt de Olijfberg in drie delen en verwoest de tempel van de antichrist. In  Haggai 2:6, 7 en
Openbaring 16:18 komen we een volgende joekel tegen. Deze nitraatbom is de grootste knal en verwoest
alle steden op aarde, inclusief Babylon. De bazuinen eindigen met de beroemde uitdrukking “Armageddon”
waarbij de legers van de aarde in het Dal van Megiddo tegen de teruggekeerde Jezus optrekken. De wereld
buiten Israël krijgt overigens een dubbele portie want de rest van de wereld zal ook een tik van de zegels
meekrijgen die in de eerste plaats voor Israël bestemd zijn. Zoals er twee soorten oordelen zijn, de zegels en
de bazuinen, zo zijn er ook twee veldslagen in Israël. Na de zevende zegel is het koninkrijk van Jezus in
Israël  gevestigd.  Na de zevende bazuin is  het  koninkrijk van Jezus over de hele aarde gevestigd.  In de
tussentijd deed er  ook nog een ander wezen mee dat  de antichrist  genoemd werd.  Hij  werd door Jezus
verslagen. In 1 Korinthe 15:52 worden ook twee bazuinen genoemd. Deze zijn weer andere bazuinen dan die
in  Openbaring.  De bazuinen in  1 Korinthe 15:52 hebben met de wegrukking van de ecclesia te maken
voordat de Verdrukking begint (Piet, 2006-a). Een laatste opmerking hierover is dat de moderne wetenschap
deze zaken op dit moment niet kan voorspellen. Zoals Californische bosbranden onvoorspelbaar vanuit het
niets ontstaan zo zal de apocalyps ook “zomaar toeslaan”.

1. De zeven zegels

Zoals gezegd zijn de zeven zegels in  Openbaring 6,7,8 de oordelen die over Israël komen. Van de zeven
zegels vallen er twee af: de eerste en de zevende.
 Het eerste zegel in Openbaring 6:1-2 is een schijnvrede die onder de regie van de antichrist tot stand komt.
Hij zal op een bovennatuurlijke manier vrede op aarde en met name in het Midden-Oosten brengen. Als de
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Verdrukking in  2030 begint,  dan begint  de  schijnvrede dus iets  eerder.  Wanneer  precies  weet  ik  op dit
moment niet. Dus ik weet ook niet hoelang de schijnvrede duurt. Deze eerste zegel betreft de ruiter op het
witte paard (Piet, 2006-a). Deze ruiter is de antichrist, alias de nieuwe Griekse Alexander, de islamitische
Mehdi, Quetzalcoatl, Odin, Arthur, Boeddha, Mohammed en wellicht de Griekse filosoof Socrates of zelfs de
Lijkwade van Turijn.  Hij  is  ook Atlas  van Atlantis.  Hij  is  de  valse  vredesbrenger  en de schijntolerante
messias. Geen aardse politiek kon vrede in het Midden-Oosten brengen maar de antichrist wel, al brengt hij
een schijnvrede die van korte duur is. In 1  Thessalonicenzen 5:3 lezen we over deze schijnvrede. Volgens
Daniël 7:6 en Openbaring 13:2 komt er een Grieks wereldrijk dat een samenvatting is van alle voorgaande
rijken. Deze schrijnvrede lijkt erg op het paradijs dat Atlantis aanvankelijk was.

Voorafgaand aan de Verdrukking

De Verdrukking van Israël begint met de opening van het tweede zegel als de antichrist de offerdienst staakt
en zijn (of haar?) beeld in de tempel in Jeruzalem plaatst (Mattheüs 24:15). Hieruit kunnen we een paar
dingen afleiden die aan de Verdrukking vooraf gingen. De tempel in Jeruzalem wordt eerst herbouwd. En de
offerdienst wordt in ere hersteld.  Anders kan de antichrist  de eredienst  niet  staken. De herbouw van de
tempel  is  het  eerste  grote  evenement  waar  zowel  de  Joden  als  de  ecclesia  naar  uitzien.  De  valse
vredesstichter zal zich nu als de antichrist aan de wereld openbaren (2 Thessalonicenzen 2:2-3). In Jeremia
49:34-39 lezen we dat Iran (Elam) helemaal uit elkaar zal vallen. De Iraniërs zullen naar alle landen in de
wereld vluchten. In vers 38 lezen we dat het weer goed komt met Iran en dat Yhwh er zelfs zijn hoofdzetel
zal vestigen. In Openbaring 18 wordt de val van Babylon aan de Eufraat beschreven. Dit betekent dat ook
Babylon herbouwd wordt. Dit lezen we inderdaad in Zacharia 5:11. Als de antichrist een beeld in de tempel
zet dan wordt de ecclesia weggerukt. De ecclesia wordt volgens Romeinen 5:9 weggerukt voordat de hel op
aarde losbreekt. Deze wegrukking is het derde evenement dat aan de Verdrukking voorafgaat en werd in 1
Thessalonicenzen 4:18; 5:4-11 genoemd. Dit moment is de Dag van Christus waarmee het Koninkrijk van
Christus in de hemel begint. De gelovigen worden immers naar de hemel gevoerd. Tegelijk worden satan en
zijn trawanten uit de hemel geknikkerd. Er vindt dus een hemelse strijd en een wisseling van de wacht plaats.
Deze wisseling van de wacht betreft de aflossing van de wacht van satan en zijn hemelse trawanten door het
lichaam van Christus. We gaan het straks over de antichrist hebben. Hij is tenminste deels menselijk. Satan is
een hemels wezen. De wegrukking heeft iets van een ‘orgasme’ (Zender, 2019-d). Mogelijk voelen we vlak
van tevoren al wat “vibraties” (Zender, 2019-d). Zelf heb ik weleens gedacht dat we een week van tevoren
een engel op bezoek krijgen die ons de grote mededeling doet over de aanstaande wegrukking. Ik lees dit
nergens in de Bijbel maar ik wil zo’n scenario niet uitsluiten.  Een orgasme werkt  immers ook met een
voorspel. 

De Derde Tempel

De Derde Tempel is in onderdelen al nagenoeg klaar en kan zomaar op de juiste plek gebouwd worden. Dit is
niet op de plek waar thans de Rotskoepel staat omdat die op Romeins grondgebied staat, namelijk van het
Fort Antonia. Een glimp van deze derde tempel die thans in onderdelen in een onderaardse ruimte staat, kunt
u hier zien (Jones, 2019-a). Zo op het oog ziet het er prachtig uit. We zullen niet de fout maken dat de tempel
alleen het gebouw van het heiligste heiligdom is. De tempel bestaat uit een groot afgebakend terrein dat
omheind is, ongeveer zoals Plato Atlantis beschreef. Ik wil inzoomen op een onbekend detail van de tempel,
namelijk de “uitgehouwde kamer” waarin vroeger het Joodse Sanhedrin bijeenkwam (Jones, 2019-b). De
kamer was een ontmoetingsplaats en deed denken aan Plato’s Grot. Mogelijk werd in Mattheüs 24:26 naar
deze deels ondergrondse kamer verwezen. In  Ezechiël 8:12 lezen we er ook weer over. In  Ezechiël 8:10
werden de afgoden genoemd die  door  de Joden aanbeden werden,  in  8:11 werden de zeventig oudsten
genoemd die in dit vertrek aanwezig waren. Zeventig Joodse oudsten die afgoden vereerden klinken als de
zeventig maagden in het islamitische paradijs. De noordelijke poort van het complex wees naar het noorden
dat we kennen als tzafon. Hier waren vrouwen die om Tammuz huilden. Inmiddels weten we dat Tammuz
dezelfde afgod als Allah (Jacobsen geciteerd in Shoebat, 2012, nr. 20, 21) en de sfinx – Baäl Tzafon was.
Met deze uit gehouwde kamer in Ezechiël 8 zitten we dichtbij de islam. Twee zaken trokken mijn aandacht.
In de Youtube van Lee Jones zag ik midden in deze onderaardse kamer een grote schitterende “bol” waaruit
vlammen kwamen (Jones, 2019-b). In Ezechiël 8:16 lezen we over deze bol die de zon voorstelde waaruit
rode “aurichalcum kleurige” vlammen sloegen. Is dit niet de bol die Atlas op zijn schouders droeg? Dit lijkt
weer Op Plato’s Grot met die ene opening naar buiten waardoor het zonlicht piepte. Het was alsof Atlas in
Plato’s Grot was afgedaald en naar boven probeerde te klimmen waar hij de zon vastgreep. Ook het Pantheon
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in Rome heeft zo’n ronde opening in het dak die de zon voorstelt. Iets anders is dat er in deze uit gehouwde
kamer een ronde tafel stond waar omheen de zeventig ouderen zaten (Ezechiël 8:11) (Jones, 2019-b). Koning
Arthurs Ronde Tafel was hier vast en zeker een imitatie van. Maar ook Atlantis had en centrale ronde stad.
Rond de ronde tafel in het Sanhedrin stonden rijen banken concentrisch opgesteld (Jones, 2019-b). Opnieuw
hebben we hier een blauwdruk voor Atlantis als we de ruimten tussen de banken als grachten zien en de
banken zelf als muren. In Openbaring 11:1 lezen we over deze Derde Tempel. In vers 11:2 wordt de heidense
hof genoemd die waarschijnlijk de Haram Sharif is waar ook de twee getuigen drie dagen dood zullen liggen
(Piet, 2020-d). De verzen 1 en 2 getuigen duidelijk van twee verschillende gebieden. Waaruit we kunnen
opmaken dat de Derde Tempel niet in de Haram Sharif gebouwd wordt en de Rotskoepel en Al Aqsa Moskee
dus niet per sé eerst verwijderd hoeven te worden. De Tempel van Herodes stond waarschijnlijk op een
heuvel ten zuiden van de Haram (Keizer, 2019). Het dualisme van de echte Tempel versus de Haram Sharif
waarover  we  in  Openbaring 11:1-2  lezen  correspondeert  met  het  dualisme  van  Atlantis.  Ook  lijkt  de
verwarring over de locaties van de Tempel versus Atlantis inwisselbaar. Als de antichrist zijn beeld in de
Derde Tempel zet hebben we de Tempel van Poseidon op Atlantis te pakken die dus buiten de Haram staat,
op een heuvel ten zuiden ervan waar ooit de Stad van David gebouwd was. 

Het  tweede zegel hoort bij het rode paard in  Openbaring 6:3-4. De ruiter op dit rode paard brengt oorlog
(Piet,  2006-a).  Dit is het begin van de Verdrukking die in 2030 begint.  Deze Verdrukking begint als  de
antichrist de offerdienst staakt en zijn (of haar?) beeld in de tempel in Jeruzalem plaatst (Mattheüs 24:15).
Dit is op zich al bijzonder. Het betekent dat er weer een Joodse tempel in Jeruzalem gebouwd wordt. Maar de
antichrist zal zijn beeld in de tempel oprichten waarna dit beeld aanbeden zal worden. Ik denk dat deze
antichrist de komende tweede Griekse Alexander is. In Openbaring 13:15 en 2 Thessalonicenzen 2:4 lezen
we over de aanbidding van dit beeld. Dit beeld doet ons aan het Dagon beeld denken dat in de tijd van
Simson in de tempel van Dagon stond. Dit beeld dat de antichrist in de tempel in Jeruzalem plaatst is de
blauwdruk van het beeld van Poseidon dat in de tempel op Atlantis stond (Plato, Jowett, vert., 1892, Kritias
116).  Kritias 116 correspondeert dus met  Mattheüs 24:15,  2 Thessalonicenzen 2:4 en  Openbaring 11:1-2;
13:15.  Een beeld van de keizer was ook op een Romeinse munt afgebeeld (Mattheüs 22:18-21,  Markus
12:15-17, Lukas 20:23-26). Het beeld heeft dus iets met de commercie van Babylon te maken. Het beeld in
de tempel in Jeruzalem is de religieuze dimensie van Eindtijd Babylon. Zodra het beeld in de tempel staat,
doet de antichrist zijn of haar masker af. Volgens mij is  Mattheüs 24:15 het begin van Atlantis terwijl de
ondergang van Babylon in Openbaring 18 het einde van het dualistische Atlantis voorstelt. De Joden in de
stad moeten maken dat ze wegkomen. Ze mogen zelfs niet naar huis om geld, kleren of eten op te halen
(Mattheüs 24:16-18) Wat ik ervan begrijp is dat een deel van de joden de woestijn in vlucht, naar de rotsstad
Petra (Rekem, Bosra). Maar de Joden moeten hier wel onderhouden worden. De weggerukte ecclesia speelt
hier mogelijk een rol in. In  Micha 2:12 lezen we hoe Jezus in Bosra, Jordanië de uitverkorenen verzamelt
waar  ze mogelijk in  tenten worden ondergebracht  (Zacharia 12:7).  Vaak is  gedacht  dat  de Joden in de
Eindtijd naar Petra vluchten maar Bozra is het echte toevluchtsoord (Finley, 2006). Bozra en Petra zijn de
noordelijkste delen van Edom. Volgens Daniël 11:41 zullen Edom, Moab en Ammon (Aman, Jordanië) nog
een tijd van de Verdrukking gevrijwaard blijven. Deze Verdrukking werd al door de profeet Daniël voorzegd
(Daniël 11:35,40; 12:4,9 in Piet, 2016-k, par. eindtijd?). We lezen er verder over in Mattheüs en Openbaring
(Mattheüs 24:22; Openbaring 12:6; 13:5 en 12:14 in Slagter, 2015, p. 117). Mattheüs 24:21 correspondeert
niet met Daniël 9:24-27 maar met Daniël 12:11 (Piet, 2016-d). Deze Verdrukking duurt 3,5 jaar (Openbaring
11:2-3). De oordelen over de rest van de wereld moeten dan nog komen. Deze Verdrukking is misschien een
spiegel van de periode tussen de opstanding van Jezus en de steniging van Stefanus. Deze Verdrukking is in
de eerste instantie mensenwerk al zullen de tien koningen van de Eindtijd (Psalm 83) wel demonisch bezeten
zijn. Deze tien koningen zijn mijns inziens van tien landen in het Midden-Oosten met Griekenland aan het
hoofd ervan. Door deze 3,5 jaar van Verdrukking heen zal er een gelovig overblijfsel in Israël naar buiten
treden (Openbaring 7:13 en 14 in Slagter, 2015, p. 119). Deze eerste twee zegels resoneren met de Nachtreis
van Mohammed in Soera 17:1. Mijn uiteenzetting is niet helemaal chronologisch. (* Volgens anderen begint
de Verdrukking met het openen van de vijfde zegel.) Vlak voordat de antichrist zijn beeld in de tempel in
Jeruzalem  plaatst  en  het  tweede  zegel  wordt  geopend,  wordt  de  ecclesia  weggerukt.  Dit  gebeurt
waarschijnlijk in 2030. Jezus verschijnt in deze eerste fase van Zijn terugkeer op de wolken om de ecclesia te
verwelkomen (1 Thes.1:10; 5:9; Openb. 12:6, Mat. 24:15-21 in Piet, 2015-d). De gelovigen worden nu ten
hemel genomen waar het Koninkrijk van Jezus begint.

Het derde zegel in Openbaring 6:5-6 hoort bij de ruiter op het zwarte paard. Deze ruiter brengt hongersnood
over de aarde of tenminste in het Midden-Oosten (Piet, 2006-a). De voedselprijzen zullen enorm stijgen.
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Het vierde zegel in Openbaring 6:7-8 hoort bij het groene paard. Deze ruiter brengt de pest over Israël en
wellicht over de hele wereld (Piet, 2006-a). De mensheid wordt uitgedund en valt ten prooi aan de wilde
dieren.

Het vijfde zegel in Openbaring 6:9 heeft met de dode zielen onder het altaar van God te maken. Zij waren
vervolgd vanwege het evangelie. Deze zegel heeft met vervolging te maken (Piet, 2006-a). Volgens sommige
Bijbel uitleggers begint nu pas de Verdrukking.

Eerste tzafon Atlantis moment, de terugkeer van Jezus naar 
Jeruzalem en korte metten met de antichrist

In  Openbaring 6:12 wordt het  zesde zegel geopend. Dit zesde zegel gaat gepaard met het omsingelen en
plunderen van Jeruzalem door de legers van de antichrist (Zacharia 14) en met een knal van een aardbeving.
Volgens mij gaat  Lucas 6:49 hier ook over. De rivier die losbarst en het Huis van God dat instort is een
Atlantis moment. Het boek Zacharia is net als veel andere Bijbelboeken thematisch samengesteld en niet per
sé chronologisch omdat we in Zacharia 2 al over de herbouw van Jeruzalem na de Verdrukking lezen. Deze
omsingeling van Jeruzalem is een ander gebeuren dan het Armageddon dat met de latere zesde bazuin te
maken heeft. Het is een extreme puzzel, nietwaar?  Openbaring 6:12 correspondeert met  Mattheüs 24:29,
Jesaja 13:10 en Joël 2:31. In Mattheüs 24:27 lezen we over een bliksemflits die van oost naar west knalt.
Deze bliksemflits is de komst van Jezus. Bliksem in combinatie met een aardbeving klinkt als Poseidon. Een
bliksem die van oost naar west knalt, klinkt ook als de beide dimensies van Tzafon, namelijk Babylon versus
Atlantis. Jezus verschijnt dus vanaf het Huis van de Rijzende Zon en eindigt bij Plato’s Atlantis waar de zon
ondergaat. Net als in Lucas 8:26 zien we hier opnieuw hoe Jezus in Zacharia 14:4 een incarnatie van Atlantis
is. Deze zesde zegel heeft met een knal van een aardbeving te maken die we ook in  Openbaring 11:13,
Zacharia 14:5 en Hebreeën 12:26 tegenkomen. De Olijfberg wordt in twee delen gespleten. Dit is een tzafon
Atlantis moment. De over gebleven inwoners vluchten naar een plaats die Azal heet (Zacharia 14:5; Finley,
2006). Waarschijnlijk is dit de top van de Olijfberg waar Jezus op dat moment is. De Verdrukking eindigt met
de toorn die Jezus over de vijandelijke ‘volken rondom Israël’ uitgiet, alsmede over ‘het ongelovige deel van
Israël’ (Romeinen 2:5 in Slagter, 2015, p. 119). In  1 Thessalonicenzen 4 lezen we over deze fase 2 van de
terugkeer van Jezus naar de aarde (Slagter, 2015, p. 121). Ook wordt de zon zwart en de maan rood als bloed
(Handelingen 2:20 in Slagter, 2015, p. 118). In Zacharia 14:6 lezen we dat het in Jeruzalem pikdonker en
snikheet is (De Graaf, 2005, p. 116). Zodat al onze duurzame zonnepanelen in één klap nutteloos worden.
Deze  zesde  zegel  is  Atlantis  in  een  notendop.  De  maan  was  het  symbool  van  Athena,  de  aardbeving
verwoestte Atlantis en de rode kleur van de maan correspondeerde met het aurichalcum in de tempel van
Poseidon. Horus was een imitatie van deze bloedrode maan. Hij werd ‘Horus de Rode’ genoemd (Hancock in
Hoagland & Bara, 2009, p. 333). Met de bloedrode maan zitten we weer in het vaarwater van Athena alias
Astarte. De Koningin van de Hemelen zoals Astarte, godin van de Sidoniërs genoemd werd, werd op oude
munten als de godin van de Nieuwe Maan afgebeeld (Kenrick & Blavatsky in Woodrow 1981, p. 19). Astarte
was de alter ego van Athena van Atlantis. Over die totale zonsverduistering lezen we ook in Joël 3:14, Jesaja
13:9-10, Ezechiël 32:7-8, Mattheüs 24:29 en zoals gezegd in Openbaring 6:12. Het getal zes in Openbaring
6:12 is tevens het getal van satan. De zon die verduisterd wordt, doet aan de  Nachtreis van Mohammed
denken. Voor zover deze  Nachtreis volgens  Soera 17:1 inderdaad naar Jeruzalem voerde, voerde hij naar
Eindtijd  Jeruzalem.  In  dat  geval  moeten  we  Mohammed  dus  in  de  nabije  toekomst  zoeken.  Door  de
aardbeving worden eilanden van hun plaats gerukt (Openbaring 6:14). We hoeven ons geen illusies over de
Afsluitdijk en Deltawerken te maken. Na dit zesde zegel openbaart Jezus zich (Openbaring 6:12; Mattheüs
24:29-30; Joël 2:31 in Piet, 2006-a). Hij was in een eerdere fase van tenminste 3,5 jaar eerder, teruggekeerd
voor  de  gelovigen.  Nu  keert  Hij  voor  de  Israëlieten  terug  waarna  Hij  Zijn  voeten  op  de  Olijfberg  zet
(Zacharia 14:4). In Openbaring 1:15 en 2:18 kwamen we ook de woorden ‘chalkolibano’ (scripture4all.org
vert.) voor wit brons tegen. In deze vers wordt de stem van de teruggekeerde Jezus met het geluid van ‘vele
waters’ vergeleken (Mitchell & Harness, 2008). Dit lezen we ook in Psalm 93:4, Ezechiël 1:24, Openbaring
14:2 en 19:6. De tempel van de Poseidon/Atlas antichrist staat in Eindtijd Jeruzalem  (Kritias 116 versus
Mattheüs 24:15 in Elshout [Bombarie], 2018-cc). Deze wordt door de aardbeving verwoest waarmee we het
eerste tzafon Atlantis moment hebben. De tempel van Salomo zoals beschreven in 1 Koningen 7:23-39 leek
in veel opzichten op de tempel van Poseidon. De twaalf ossen correspondeerden met de twaalf vleugels van
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de zes paarden die voor het beeld van Poseidon in de tempel op Atlantis stonden. Paarden zijn Bijbels gezien
oorlogstuig voor  de Eindstrijd  (Spreuken 21:31).  De ossen zelf  correspondeerden met  de stier  waarmee
Marduk geassocieerd werd (Black & Green, 2014, p. 128, par. Marduk). Dit maakte Atlantis tot een proxy-
eiland waar de oorlog tussen Athene en Babylon tegen Jeruzalem werd uitgevochten. Athena was in dat geval
een proxy-god. Ik noem nogmaals de Boaz en Jachin pilaren die ooit voor de tempel van Salomo stonden.
Als ze ook voor de derde tempel staan dan hebben we nog een overeenkomst met de Zuilen van Hercules.
Een  glimp  van  die  derde  tempel  ziet  u  alvast  in  een  Youtube  film  (Jones,  2019-a).  De  aardbeving  in
Openbaring 6:12 en 11:13 zal Jeruzalem in twee delen splijten en de tempel van de antichrist verwoesten
(Elshout, 2019-h, reply van 8 mei 2019). Athena was de mythische variant van de ongelovige Joden die
Eindtijd Babylon bevolken. Atlantis is mijns inziens zowel Eindtijd Jeruzalem als Eindtijd Babylon. Zoals de
Olijfberg straks met de komst van Christus Jezus in tweeën splijt (Zacharia 14:4) zo splijt de Bijbel Atlantis
in tweeën, in Jeruzalem en Babylon. 

Twee getuigen

Tijdens de Verdrukking die 3,5 jaar duurt treden twee getuigen in de geest van Elia en Mozes op. Niemand
kan hen doden tot het beest hen na afloop doodt. In Openbaring 11:10 lezen we dat de hele aarde zich over
hun dood verheugt. Wat betekent dat de Verdrukking internationaal in de media gevolgd wordt (Piet, 2020-
d). Misschien zijn er dan wel Facebook groepen die het laatste nieuws delen. De beide getuigen liggen drie
dagen op het plein van de Haram Sharif waarna ze opgewekt worden uit de dood en nota bene publiekelijk
ten hemel varen (Piet, 2020-d). De hele wereld wordt nu overmand door vrees. 

Tzafon

Als Jezus op de Olijfberg staat, splijt de Olijfberg in twee delen (Zacharia 14:4) wat precies het traject van
tzafon is. Terwijl de zon en maan verduisterd worden, wat bij de middernacht dimensie van tzafon past.
Volgens mij gaat  Joël 2:32 over deze situatie. De Berg Zion is voor een ieder die de Heer aanroept een
veilige uitwijk mogelijkheid. In Zacharia 14:4-5 lezen we dat de Olijfberg in tweeën splijt, naar het oosten
en westen, precies in de volgorde van hoe Jezus terugkeert (De Graaf, 2005, p. 115). De inwoners zullen naar
een plaats vluchten die Azal heet (Zacharia 14:5) (Finley, 2006). Waarschijnlijk is dit een locatie op de top
van de Olijfberg. Vervolgens lezen we over een bron die onder Jeruzalem vrijkomt waarvan de ene riviertak
volgens  Zacharia 14:8  naar  de  Dode  Zee  in  het  oosten  stroomt  terwijl  de  andere  riviertak  naar  de
Middellandse Zee stroomt (Allen, 2012, p. 88). Dit betekent dat er een rivier komt die vanaf de Middellandse
Zee, dwars door Jeruzalem naar de Dode Zee voert zodat de Dode Zee weer levend water krijgt waarin gevist
kan worden (Allen, 2012, p. 88). Het hele gebied vanaf Jeruzalem en er rondom heen zal volgens Zacharia
14:10-11 en Jesaja 2:2 vlak worden terwijl de nieuw te bouwen tempel van Jezus op een berg staat (Allen,
2012, p. 88-89). De splijting van de Olijfberg is het 25ste uur van tzafon (Klaas Goverts, commentaar op
Jeremia 1:13-15, bijlage C). (Mattheüs 24:29; Openbaring 6:12 6:12). Dit moment is de Dag van de Heer
die in  2 Thessalonicenzen 2:1-5 genoemd werd. Deze Dag begon met de introductie van de antichrist en
eindigt met diens vernietiging door Jezus. Deze Dag van de Heer zullen we niet verwarren met de Dag van
Christus die met de wegrukking begon en in 1 Thessalonicenzen 5:4-8 genoemd werd. In Handelingen 2:20
lezen we over de bloedrode maan die met de rode wijn van Babylon (Jeremia 51:7) en het orichalcum van
Atlantis resoneert.  Dit is het uur van Tzafon. De  Nachtreis van Mohammed in Soera 17:1 was hier een
imitatie van. Deze gebeurtenis is de vervulling van de voorzeggingen in Jesaja 24:21-23. Jesaja 13:10, Joël
2:2, Amos 5:18,20 en Zefanja 1:15. Over de Miraj Nameh hangt zowel een gnostisch als een apocalyptisch
aura. Beide aura’s zien we ook in andere apocriefe boeken terug die de hemelvaart als thema hebben, zoals
‘1 Henoch, ‘De  Apocalyps van Abraham’, ‘De Apocalyps van Petrus’, ‘IV Baruch’ etc. (Charlesworth in
McNeely, z.j., p. 2). Ik voeg hier 4 Ezra aan toe. De bronskleurige voeten van Jezus die de Olijfberg raken, is
ook een Atlantis moment. In  Openbaring 1:15 en 2:18 is de bronzen kleur met een woord vertaald dat op
aurichalcum lijkt namelijk “chalkolibano”. De betekenis van deze bronskleurige voeten is dat Jezus korte
metten maakt met alle kwaad op aarde. In Jesaja 63:1-2 lezen we over het bloed dat er vergoten is. Dit zien
we terug op de kleding van Jezus die uit Bosra (Petra?) komt. Van hieruit zal Hij via de Koningsweg naar
Jeruzalem optrekken. Over deze weg trok ooit het leger van de vier koningen in Genesis 14:5-12 op (Van der
Land, 2008, p. 84). Het eerste dat aan Jezus opvalt, als Hij aan zijn volk verschijnt is zijn rood gekleurde
kledingstuk. We hadden gezegd dat Mohammed mogelijk een Edomitische naam was. Mijn suggestie is dat
Mohammed de antichrist en een imitatie van Jezus in Jesaja 63:1-2 is. In Johannes 5:18 (Scripture4all.org)
werd hij “Isa”, “de gelijke” genoemd. In buiten-Bijbelse bronnen is de personage van Armilos een vijand van
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Israël (Janse, 2000, p. 98). De Zoon van David, Ben-David ‘doodt Armilos en verzamelt de verstrooide
Israëlieten’ (Janse, 2000, p. 98). In  Openbaring 7:4 lezen ook hoe de Israëlieten uit de natiën die op een
miraculeuze wijze aan de antisemitische Verdrukking van de Eindtijd ontsnapt  waren door engelen naar
Israël gebracht worden. Maken we hieruit op dat er inmiddels geen vliegtuigen en vliegvelden meer zijn?

Het zevende zegel is net als het eerste zegel een buitenbeentje. Na het openen van dit zegel is er een half uur
pauze in de hemel ter voorbereiding van de bazuinen die over de rest van de wereld komen. Er gebeuren nu
twee dingen simultaan. Ten eerste is het koninkrijk van Jezus in Israël nu een feit. Ten tweede worden vanuit
alle  volken  144.000  mensen  verzegeld  die  in  de  wereld  gaan  evangeliseren  (Openbaring 7).  Ze  zijn
verzegeld en zodoende beschermd tegen de bazuinen die over de aarde komen. De Verdrukking was tot nu
toe mensenwerk. Maar na het mensenwerk, komen de bovennatuurlijke ingrepen. Tot nu was Israël de kop
van  Jut.  Vanaf  nu  krijgt  de  rest  van  de  wereld  een  draai  om de  oren.  Dat  van  die  144.000  blijft  een
ingewikkeld verhaal waar ik nog niet uit ben. Wat ze in elk geval niet zijn: Jehova’s. 

Bebloede Jezus

Wij hebben het beeld van de gekruisigde Jezus in ons hoofd. Maar in  Jesaja 63 lezen we dat Jezus straks
vanuit Edom naar Jeruzalem komt om de stad te bevrijden. Wat we ook lezen is dat zijn tuniek met bloed van
Zijn vijanden doordrenkt  is.  Jezus  komt  terug als  een veldheer.  Niettemin is  het  merkwaardig dat  Zijn
hemelse kleren door aardse dingen vies kunnen worden. In Odyssee 22 lezen we dat Odysseus ook onder het
bloed van zijn vijanden zat. De kans is groot dat dit fragment na  Jesaja 63 geschreven was. Jezus komt
vanuit Edom (Neom) en trekt via Bozra over de Koningsweg naar Jeruzalem. In Openbaring 12:8, 14 lezen
we over een gelovig deel van de Joden dat naar de woestijn vluchtte en in Bozra onderhouden wordt. In
Micha 2:12-13 lezen we hier ook over (Finley, 2006). De weggerukte ecclesia speelt hier zeker een rol in.
Jezus levert in Bozra felle strijd tegen de tegenstanders van de Joden, vandaar dat we in Jesaja 63 lezen dat
Hij in een met bloed doordrenkt gewaad uit Edom komt. 

2. De zeven bazuinen

Jezus is dus teruggekeerd en Zijn koninkrijk is inmiddels in Israël gevestigd. Het eerste wat Hij doet is niet
de toerist uithangen en na tweeduizend jaar op een terras in de Oude Stad van Jeruzalem zijn terugkeer
vieren.  Nee,  Zijn  terugkeer  begint  met  oorlogsgeweld.  Net  zoals  het  Atlantis  Epos  in  Kritias 108  met
oorlogsgeweld  begon.  Hij  stuurt  nu zeven oordelen  over  de  rest  van  de wereld  als  vergelding  voor  de
Verdrukking die eerder over Israël kwam. Deze zeven bazuinen verwijzen naar de val van Jericho. Ze lijken
ook op de plagen die in het boek Exodus beschreven werden. De bazuinen staan beschreven in Openbaring 8
tot en met 11:15. Openbaring 16 is een samenvatting van dit bazuinen gedoe. In het Exodus verhaal was de
zevende plaag hagel. De eerste bazuin in het boek Openbaring 8:7 is hagel. Maar deze hagel is geen gewone
hagel. De hagel heeft de kleur van bloed en is zeer brandbaar. Overal waar de hagel neerkomt, brandt alles
weg, zelfs de bomen en dus ook de dieren en de mensen die in de buurt zijn (1 Thessalonicenzen 5:3).

De  tweede bazuin in  Openbaring 8:8 is  mogelijk een komeet  of een joekel  van een meteoor die in de
Egeïsche of Middellandse Zee terechtkomt. Een derde deel van de zee werd bloed.

De  derde bazuin in  Openbaring 8:10 is  weer  zoiets.  Misschien was het  vorige ding een uit  de  kluiten
gewassen meteoor die in de zee terechtkwam. In deze bazuin gaat  het om nog iets groters: een komeet
misschien wel. Het gruis van deze komeet valt overal in de rivieren, het zoete water en in de zeeën zodat een
derde van al het zoetwaterleven verloren gaat. Met als gevolg dat veel mensen en dieren ook geen drinkwater
meer hebben en eveneens verloren gaan. Al het zoete water op aarde wordt aangetast (Openbaring 16:3,4).

De vierde bazuin betreft een totale duisternis op aarde waarbij zelfs ‘s nachts de sterren niet meer te zien zijn
(Openbaring 8:12). Alle investeringen in zonnepanelen waren voor niets. Ook de elektriciteit zal uitvallen.
Mogelijk is deze duisternis een gevolg van het gruis van de komeet in de derde bazuin. Al het leven op aarde
heeft zonlicht nodig zodat we mogen aannemen dat er nog veel meer leven gaat sterven. Deze duisternis die
mijns inziens iets met Tzafon te maken heeft werd door de profeten voorzegd in  Jesaja 13:10,  Joël 2:2,
Amos 5:18,20 en Zefanja 1:15. Bij het zesde zegel zagen we ook al dat er duisternis intrad. Bij deze vierde
bazuin is het pas echt raak en is de hele wereld verduisterd. In Openbaring 16:8-9 lezen we meer over deze
vierde bazuin. We lezen over een verschroeiende hitte op aarde die mens en dier zal verzwelgen. Deze hitte
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komt van de veranderende zon en niet doordat onze koeien teveel scheten laten. Deze hitte resoneert met de
hitte die de Israëlieten in respectievelijk Egypte en Babylon te verduren kregen. In Egypte moesten ze in de
verzengende hitte de piramiden en de sfinx bouwen. Koning Salomo verwees naar deze hitte toen hij de boze
werken noemde die onder de verzengde zon verricht werden (Prediker 4:3). We vragen ons af hoe de legers
van het Armageddon straks nog een gecoördineerde actie tegen Jezus kunnen voeren?  Openbaring 16:8-9
gaat dus over Global Warming maar door een andere oorzaak dan door koeienscheten. In Joël 1:15-20 lezen
we hier ook over. Eén of andere engel in de zon is schuldig aan deze verzengende hitte. In Maleachi 4:1 en
Jesaja 24:6 lezen we ook over deze verschroeiende hitte. In  Openbaring 8:13 lezen we over een gier die
hoog in de hemel vliegt. De vogel kwamen we net als de vissen diverse malen tegen in dit boek. Quetzalcoatl
was een imitatie van deze gier. De gieren en wellicht alle vogels krijgen straks een feestmaal cadeau als er
zoveel mensen en dieren tegelijk sterven. Het komende Armageddon zal veel lijken van paarden en mensen
opleveren die een feestmaal voor de gieren zullen zijn. De gier in Openbaring 8:13 heeft een goed overzicht
over wat er komen gaat: het naderende Armageddon.

In de vijfde bazuin verplaatst het toneel zich van de gerichten die uit de hemel kwamen naar de gerichten die
uit de Tartarus komen (Openbaring 9). Deze Tartarus is de Tehom in Genesis 1:2 en de Afgrond in Genesis
7:11 en 8:2 en wordt verder genoemd in Exodus 20:4 en Deuteronomium 5:8. In Psalm 18:4-5 werd de dood
met “onder water” geassocieerd. We zagen al bij Jona dat de zee met het dodenrijk geassocieerd werd. Deze
Tehom is blijkbaar nog een diepere zee die onder de aarde is. Deze Tartarus zit vol met wezens die we in
scifi films en griezelverhalen tegenkomen. In Openbaring 9:11 lezen we over de leider van deze wezens die
Abadon alias Apollyon heet. Hij is tevens de hemelse Prins van Perzië. Daniël had al met hem te maken
gehad (Daniël 10:13). Abadon is niet satan maar wel een vazal van hem. Deze enge wezens uit de Tartarus
gaan de mensheid molesteren en laten het groen intact (Joël 2:9). Ze zijn dus milieuvriendelijke ecogriezels.
Of ze ook de dieren te grazen nemen, is me niet duidelijk. De griezels uit de Tartarus zien er leip uit. Ze
hebben staarten als van schorpioenen en op hun hoofden hebben ze vrouwenhaar (Openbaring 9:8-11). Ze
hebben metalen borstkassen (Openbaring 9:17). Het zijn geen wezens waar u een romantische avond mee
door wilt brengen. De enige uitverkoren groep die met rust gelaten wordt, zijn de 144.000 verzegelden. Dit
zijn geen Jehova's maar Joden. Ze konden geen vrouw krijgen en als tegenprestatie worden ze met rust
gelaten (Openbaring 14:4). Volgens de kerken hebben deze 144.000 een vroom leven zonder seks geleid.
Deze optie snijdt  geen hout.  Ze zouden in dat  geval  van tevoren weten dat  ze bij  de 144.000 hoorden.
Overigens: deze 144.000 zijn grotendeels al onder ons. Waarschijnlijk hebben ze een lelijke kop waardoor ze
geen vrouw kunnen krijgen. Of ze zijn nog te jong voor een vrouw, dus pubers die van school spijbelen om
straks het evangelie over de wereld te brengen. Het zijn geen klimaat spijbelaars maar evangelie spijbelaars.
In Joël 2:4-5 worden de griezels samen met strijdwagens genoemd. Hier hebben we in één adem de paarden
met strijdwagens van Poseidon  voor ons (Plato, Jowett, vert., 1892, Kritias 116). En we herkennen in deze
wezens het gevleugelde paard Buraq waarop Mohammed zijn Nachtreis naar Jeruzalem maakte (Soera 17:1
&  Miraj Nameh,  Séguy, vert.  1977). Buraq alias Oannes alias Poseidon woont dus in de Tartarus. Deze
Tartarus is precies waar de kern van Atlantis ligt en waarin ook Antikleia, de moeder van Odysseus huist
(Elshout, 2018-nn1/nn2). De obsessie met vrouwenhaar is misschien de reden voor het feit dat moslima’s
hoofddoeken dragen. Zoals Mohammed op Neptunus leek, zo lijken de baarden van imams op de haren van
deze  schorpioenwezens.  In  tablet  1  van  de  Enoema  Eliesj worden  ‘Ansjaar’,  ‘Anu’,  de  ‘Anunnaki’,
‘monsters’, ‘Mummu’, ‘serpenten’, ‘draken’ en ‘schorpioen-mensen’ genoemd (Enuma Elish: The Epic of
Creation, King, vert. 1902, tablet 1). Om mysterieuze redenen is het onmogelijk geworden om in de Eindtijd
zelfmoord te plegen (Openbaring 9:6). In  tablet 7 van het  Gilgamesj Epos worden de ‘onderwereld’, een
‘vogel’ en  een  ‘verenpluim’ genoemd (The  Epic  of  Gilgamish,  Thompson,  vert.  1928,  tablet  7).  In  het
Gilgamesj Epos bewaakten een ‘schorpioen-man’ en een ‘schorpioen-vrouw’ ‘de poort van de berg Mašu’
(Black & Green, 2014, p. 161, par. scorpion-people). Deze berg was vast en zeker de zoveelste variant van de
Olympus en de berg Zafon en resoneerde met de berg die in  Jeremia 51:25 en  Openbaring 8:8 genoemd
wordt. Al deze bergen waren op hun beurt imitaties van de Berg Zion die in  Psalm 48:2 genoemd werd.
Mašu  klinkt  ook  als  Gilgamesju.  Om  precies  te  zijn  komen  de  griezels  met  schorpioenstaarten  en
vrouwenhaar uit de Tartarus gekropen. Ze gaan recht op hun doel af, te weten de mensheid. Ze laten alle
groen met rust. Voor zover er nog groen over is. Hoewel de griezels geen robots in de betekenis van het
woord zijn, lijken ze veel op de wezens die in de film War of the Worlds van Steven Spielberg uit 2005 ‘uit
de grond’ kwamen (War of the Worlds (2005), z.d., kopje Verhaal, derde alinea). Dit leger van 200 miljoen
griezels lijkt ook op het leger van Atlantis dat de kusten van de Middellandse Zee bestookte! We hadden
eerder gezegd dat de Tartarus vol water zit (Knoch, 2002, Chapter 12. The Mystery of the Wild Beast, par.
The Abyss). De Tartarus is dus een Atlantis achtig oord waarin enge wezens huizen. Dan was het Herrad von
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Landsberg die in de twaalfde eeuw een tafereel van de hel schilderde (Von Landsberg, geciteerd in Redfern,
2010, p. 97, afbeelding). Zijn hel doet me aan de Tartarus denken. Misschien kunnen we het zo zien dat de
Tartarus de diepte dimensie van Tzafon is. In Mattheüs 24:37 en Lucas 17:26 staat dat zoals de dagen van
Noach waren zo zullen ook de dagen rond de Eindtijd zijn. Vaak is gespeculeerd dat in de Eindtijd de nefilim
weer opduiken. Dit zou met het ufo mysterie te maken hebben. Op dit moment kan ik hier weinig over
zeggen behalve dat we volgens Openbaring 9 wel hun soortgenoten uit de Tartaros op ons dak krijgen.

De  zesde  bazuin heeft  met  het  opdrogen  van  de  Eufraat  te  maken  (Openbaring 9:14;  16:12)  en
correspondeert met  Openbaring 9:13-11:14 versus  Openbaring 16:12-16.  Openbaring 16 is een herhaling
van de bazuinen in  Openbaring 8-11. De gramschappen zijn de bazuinen. Met betrekking tot deze zesde
bazuin lezen we over twee soorten van legers. In Openbaring 9:17 lezen we over een leger van demonische
wezens dat uit de Tartarus komt. In  Openbaring 16:12 lezen we over een leger van de koningen van het
oosten. Waarschijnlijk is dit een aards leger dat uit China, Assyrië of Babylon komt. Het kan ook zijn dat de
onzichtbare demonen in de aardse legers trekken. Deze legers verzamelen zich in het Dal van Megiddo en
worden daarom de legers van het  Armageddon genoemd (Openbaring 16:16).  Dit  dal  van Megiddo ligt
pakweg 130 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Vandaar dat de legers uit het oosten tevens de legers uit
het  noorden genoemd worden.  Het  Armageddon valt  samen met  de zesde en zevende bazuin.  Over  het
Armageddon lezen we ook in Psalm 2 en Psalm 110. Deze Psalmen gaan over Christus en daarom ook over
het Lichaam van Christus. Ze gaan concreet ook over mij. De mensheid heeft heel goed door van wie alle
oordelen en bazuinen afkomstig zijn, namelijk van de teruggekeerde Jezus.  De mensen kunnen dus niet
anders dan hun legers op de teruggekeerde Jezus afsturen. Wonderlijk dat er na de vele zegels en bazuinen
nog legers zijn die zich op een gecoördineerde manier in het Dal van Megiddo verzamelen. Dit Armageddon
is de tweede strijd die zich in Israël afspeelt (Openbaring 16:16 in Piet, 2018-e). Het Armageddon is een
herhaling van wat er in Rechters 5:19 gebeurde. Bij de opening van het zesde zegel werd Jeruzalem al eerder
omsingeld  en  geplunderd.  Opvallend  is  dat  deze  strijd  met  paarden  gestreden  wordt  (Ezechiël 38:15;
Openbaring 14:20). De strijd om Eindtijd Babylon werd ook al met paarden uitgevochten (Jeremia 50:37).
Mogen we hieruit  opmaken dat de moderne wapens in de Eindtijd door toedoen van de antichrist  al  de
wereld uit zijn? In  Openbaring 19:11-16, 21 lezen we hoe de teruggekeerde Jezus de vijandelijke legers
vernietigt. In Micha 4:12-13 werd hiervoor het woord “wannen” gebruikt, zoals men graan wande. Het graan
werd hierbij van het kaf gescheiden. Poseidon van Atlantis alias Dagon wordt hier door de teruggekeerde
Jezus door elkaar gerammeld. 

Het Armageddon, fase 2 van tzafon Atlantis, de belegering van
Jeruzalem

Tijdens de zesde bazuin vindt de tweede geplande aanval op Jeruzalem plaats, dit keer door alle legers van
de natiën. De wereld heeft heel goed door wie achter de bazuinen plagen zitten. Tegen beter weten in gaan de
legers van de natiën het opnemen tegen de teruggekeerde Jezus. Ze verzamelen zich in de graanschuur van
Israël dat het Megiddo Dal is waaraan het Armageddon zijn naam dankt. Dit keer zullen ze Jeruzalem niet
vertrappen omdat Jezus immers teruggekeerd is. Jezus maakt inderdaad korte metten met deze legers. Hun
ogen zullen in hun kassen wegrotten (Zacharia 14:12). Plato maakte van Psalm 2 een echte zee waarin een
fictief  eiland  Atlantis  voor  de  kust  van  Gibraltar  bestond.  Plato’s  Atlantis  was  aan  de  ene  kant  een
ingewikkelde onderwereld die uit een hiernamaals en de Tartaros bestond. Tegelijk was Atlantis een mix van
Eindtijd Jeruzalem en Babylon (Elshout, 2018-oo). In  Psalm 132:13-14 had Yhwhw Jeruzalem op het oog
om er voorgoed Zijn zetel te vestigen. In Daniël 2:41-43 lezen we over een verdeeld Eindrijk en in Jesaja
26:1-5  lezen  we  over  de  tegenstelling  tussen  Eindtijd  Jeruzalem  en  Babylon.  Ik  denk  dat  Atlantis  dit
gespiegelde Eindrijk was dat straks uit de twee uitersten, Jeruzalem en Babylon bestaat. Troje was alvast een
voorschot op Eindtijd Jeruzalem dat in Psalm 48:13 een burcht genoemd werd. We zien er Babylon doorheen
schijnen. In  Micha 4:12-13 lezen we over het “wannen” van de vijandelijke legers van de Eindtijd die bij
Jeruzalem omkomen (Elshout, 2019-h). Wannen is het kaf van het koren scheiden. We schreven al dat de
tempel op een dorsvloer  gebouwd was (1 Kronieken 21:15;  2 Kronieken 3:1).  Dit  wannen deed aan de
aardbeving van Atlantis denken. Jeruzalem is de ene Zuil van Atlantis waarbij Babylon de tweede zuil is. We
hadden gezegd dat Atlantis een negatieve spanning met Israël moest hebben. Jeruzalem heeft dit uiteraard
niet maar de tempel van de antichrist maakt straks van Jeruzalem een anti-Israëlische en anti-goddelijke stad.
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Het aardse Jeruzalem is volgens Galaten 4:25 niet voor niets de stad van Hagar in contrast met het hemels
gerichte Jeruzalem dat  de stad van Sarah is.  De stad van Hagar werd met de berg Sinaï vergeleken die
waarschijnlijk  de  briesende  Horeb  was  (in  Matheny,  2011-a,  p.  357).  De  vulkaan  Thera  op  het  eiland
Santorini lag ver weg van het schouwspel van Exodus en was niet aan de stad van Hagar gekoppeld (Elshout,
2019-h, reply van 10 mei 2019). Het contrast tussen de stad van Hagar en de stad van Sarah is tevens een
dualistisch Atlantis contrast. In het woord dualisme herkennen we het woord duivel. Het is de duivel die
telkens tweedracht zaait.  Bij dit alles zullen we niet vergeten dat Jeruzalem 3,5 jaar bij het antisemitische
Griekse Vierde Rijk wordt ingelijfd (Daniël 7:21, 25). Jezus gaat een einde aan dit Vierde rijk maken (Daniël
2:44-45;  7:9-14,  22,  26-27).  In  een  gedicht  van Stella  Levin werd  Jeruzalem een ‘havenstad’ genoemd
(Levin, 2019). De Tempelberg werd in het gedicht een ‘groot schip’ genoemd (Levin, 2019).

Troje

Agamemnon was legeraanvoerder van de Trojaanse oorlog en vervulde dezelfde rol als Atlas van Atlantis.
Beide personages weerspiegelden mijns inziens de komende antichrist alias de tweede Griekse Alexander. Er
is een gouden masker in omloop dat door een speling van het lot aan hem gekoppeld werd. Onder Google
afbeeldingen tikt u “golden mask Agamemnon” in. Het moet toch wel heel gek lopen, wil de nieuwste Nivea
zalf van het Kruitvat in beeld verschijnen. Het gouden masker dat in beeld verschijnt, lijkt een beetje op
Vladimir Poetin. Maar het masker lijkt ook op de sculptuur van de Perzische afgod Ahriman die Rudolf
Steiner in 1917 maakte. Voordat ik beschuldigd wordt van het beledigen van een staatshoofd, wil ik zeggen
dat ik niets persoonlijks tegen meneer Poetin heb. Mijn taak als Bijbelonderzoeker is het om ideeën over de
Eindtijd aan te dragen. Het masker van Agamemnon was waarschijnlijk afkomstig van een visioen over de
Eindtijd. Poetins grimas lijkt ook op die van de Mona Lisa (Walker, geciteerd in Horton, 2015, afbeelding in
Twitter) en verder duikt hij op in het schilderij  Giovanni Arnolfini en zijn Bruid van Jan van Eyk (Hicks,
2011). Zelfs de bruid schijnt op Poetin te lijken. En… er komt een “spiegeleffect” in voor! Naarmate we de
Eindtijd naderen, lijkt het of Poetin overal opduikt. Alsof hij telkens gespiegeld wordt. Niet voor niets vragen
sommigen zich af wie hij werkelijk is en of hij tijdsloos is (Walker, geciteerd in Horton, 2015, afbeelding in
Twitter)? Maar Poetin heeft geen lang haar en een baard (…maar misschien in 2030 wel…?). Het enige dat
we weten is dat de antichrist één van de tien koningen van het rijk van de Eindtijd in het Midden-Oosten is.
Waarschijnlijk is hij een Griek terwijl Wladimir Poetin een Rus is. De tijd zal leren hoe de vork werkelijk in
de steel zit.  Niet voor niets maakte de NOS een korte documentaire over Wladimir Poetin die een slim
‘schaakspel’ speelt  om de wereld te veroveren (NOS op 3,  2019-b).  En zien we hier dat kunst  door de
eeuwen heen door bovennatuurlijke krachten geïnspireerd was? Mijn suggestie is dat Agamemnon, Paris,
Achilles  of  zelfs  Helena  van  Troje  allen  imitaties  van  Baäl  Tzafon  en  Astarte  waren.  In  aardse  zin
vertegenwoordigden ze de komende antichrist. Ze waren dezelfde personage. De belegering van Troje was
mijns inziens een imitatie van de belegering van Eindtijd Jeruzalem in  Zacharia 14:2. De tien jaar die de
Trojaanse Oorlog duurde leek eerder te maken hebben met de tien koningen van de Eindtijd dan met de duur
van de oorlog. De Trojaanse Oorlog correspondeerde mijns inziens met het Armageddon, namelijk de tweede
grote belegering van Jeruzalem. 

Derde tzafon Atlantis moment, de ondergang van Eindtijd Al-
Hillah/Babylon

De  zevende  bazuin correspondeert  met  Openbaring 11:15-19  en  misschien  met  hoofdstuk  12  versus
Openbaring 16:17-21. Deze bazuin gaat opnieuw met een joekel van een aardbeving – de grootste van de
drie  -  gepaard,  gevolgd  door  joekels  van  hagelstenen (Openbaring 11:19;  16:18,  21)  (Elshout,  2018-k;
Elshout  [phtaloblauw],  2018-l,  20:43).  Deze aardbeving verwoest  alle steden op aarde inclusief  Eindtijd
Babylon. Het was deze aardbeving die volgens Plato Atlantis velde (Plato, Jowett, vert. 1892,   Kritias   108)!  
In Openbaring 18:21 en Jeremia 50:46; 51:60-64 63-64 lezen we hoe Babylon door de aardbeving geveld
wordt.  Tevens wordt het koninkrijk van Jezus op aarde afgeroepen nadat Zijn Koninkrijk na de zevende
zegel  al  in  Israël  gevestigd  was  (Openbaring 11:15).  In  Openbaring 16:21  lezen  we  over  joekels  van
hagelstenen die  de  aarde  treffen.  Als  je  die  op  je  kop krijgt,  dan  zie  je  wel  sterretjes.  Ik  wil  hier  de
voorzegging in Job 38:22-23 aan toevoegen waarin Job schreef dat God in de Eindtijd met hagel en sneeuw
gaat smijten. Plaag 7 in  Exodus 9:13-35 was een alles verwoestende hagel.  De plaag was toen tegen de
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graangoden gericht en dan vooral tegen Horus, Isis en Osiris (Stauder, 2013, p. 8-9). In de Eindtijd zal deze
hagelbui tegen de tovenaars van de graancirkels gericht zijn. Behalve de genoemde hitte zal er ook een
koude periode zijn omdat er in  Job 38:22-23 sneeuw genoemd wordt. Deze rampen worden niet door de
moderne wetenschap aangekondigd. Andere verwijzingen naar aardbevingen staan in:  Job 9:6;  Amos 1:1;
6:11; 9:1, 5; Mattheüs 27:51-52; Handelingen 16:26. De Koran noemt ook een joekel van een aardbeving in
Soera 69:14, gevolgd door de opstanding van de doden in vers 15 (Quran.com). De Koran hinkt dus op twee
gedachten: op de gedachte van de opstanding en op de gedachte van een hiernamaals. In het Atlantis Epos
lezen we over het oordeel van Zeus over Atlantis. Het was Zeus die een aardbeving op Atlantis afstuurde,
waardoor het eiland in zee zonk. Zeus werd in de mythe gelijk gesteld aan Yhwh, de God van de Bijbel die
met een aardbeving Babylon zal verwoesten. Dit is wel brutaal van Plato omdat Zeus in feite de Griekse
variant  van Baäl-Tzafon was.  En Tzafon was de Sfinx,  alias Allah.  Dan is  de cirkel  weer rond met de
islamitische Isa die in Johannes 5:18 (Scripture4all.org) de gelijke van Jezus genoemd werd. Zeus, Atlas en
Allah gingen alle op de stoel van Jezus zitten. De Zondvloed waste de schepping en de zegels en bazuinen
van de Eindtijd zullen de schepping reinigen (2 Petrus 3:12).

3. Apocriefe verwijzingen naar de Eindtijd

Erythia

In de mythe van de  Theogonie duikt een ander Atlantisachtig oord op dat eveneens voorbij de Zuilen van
Hercules lag:  Erythia (Mair,  1908,  Theogonie,  270-296).  Volgens Plato was dit  uiterste westen,  Gadeira
(Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 114). Gadeira werd vaak met Cadiz verward. Gadeira was dus net zoiets
als Erythia. Gadeira en Erythia werden weleens aan Tartessos gekoppeld dat volgens de traditie Andalusië
was. Of ging het hier weer om de zoveelste namen voor de Griekse onderwereld die simpelweg voorbij
Gibraltar  aan  de  westelijke  horizon  lag?  Erythia  werd  in  Galaten 5:20  genoemd  waar  het  zoiets  als
‘eigenbelangen’  (meervoud)  betekent  (Scripture4all.org).  De  Erythische  Zee  was  dus  de  zee  van
eigenbelangen. Is dit niet precies wat we zien, naarmate we de Eindtijd naderen? Egoïsme en eigenbelang
bepalen de toon aan het einde van de derde aion. Egoïsme was ook wat Atlantis kenmerkte. Als we de “r” en
de “l” verwisselen, resoneert Erythia een beetje met de Atlantische Oceaan. Ook in het boek Henoch wordt
de Erythrische Zee genoemd (Charles,  1917,  Henoch 32:2).  En er  is  een werk dat  de ‘Periplus van de
Erythrische  Zee’ heet  (Schoff  in  Finegan,  1965,  p.  467).  De  auteur  van  de  oorspronkelijke  Periplus  is
onbekend. Maar aangenomen wordt dat hij een ‘koopman’ (Harokel = Heracles) was die over de zeeën reisde
(Schoff in Finegan, 1965, p. 467). De Erythrische Zee zou vroeger zowel de Indische Oceaan als de Rode
Zee zijn geweest (Schoff in Finegan, 1965, p. 467). In dat geval klinkt Erythrisch als het Engelse “Reed”,
waarmee de slag naar de Rietzee van Exodus gemaakt is. Maar riet groeit niet in zout water en de Exodus
ging niet via de Rode Zee. Was de  Periplus ook weer een Titanisch werk en was de Erythische Zee de
zoveelste variant van de Tehom? En was de Zee van Erythia dezelfde zee als de zee waarin koning Arthur
voer in het gedicht,  The Spoils of the Deep? In het Gilgamesj Epos werd deze zee de Waters van de Dood
genoemd (The Epic of Gilgamish, Thompson, 1928, tablet 10, kolom 3). Volgens James Coram en Dean
Hough komt het woord erythia van  ‘eris’ dat zoiets als ‘streven’ in de zin van  ‘vijandigheid’ of ‘kwade
competitie’ betekent (Knoch in  Coram & Hough, 2008, p. 110). De betekenis van tweestrijd en jaloezie
komen we ook in Romeinen 13:13 en 2 Korinthe 12:20 tegen. Deze tweestrijd herkennen we in zowel het
kapitalisme  als  in  het  Atlantis  verhaal.  De  Zuilen  van  Hercules  symboliseerden  zo’n  kwaadaardige
competitie die het kapitalisme zo extreem kenmerkt. Eerrn naam die op Erythia lijkt is die van de Griekse
havenstad Eretria die een kleine honderd kilometer boven Athene ligt. 

De hel

De traditionele  hel  heeft  associaties  met  de  onderwereld.  Maar  de Eindtijd  kunnen we ook aan de hel
koppelen. Plato en Homeros (wie of wat ze ook waren) kregen blijkbaar visioenen van deze Eindtijd door en
zagen helse taferelen. De Eindtijd is de hel op aarde. In  Jeremia 51:58 lezen we dat de grote poorten van
Babylon verwoest worden en dat de poorten in het vuur verbranden. In  Jeremiah 51:37 lezen we dat de
zeestad Babylon een woestijnstad wordt. Er zullen jakhalzen wonen. Dit tafereel roept ook apocalyptische
associaties met de hel op en met een volledige uitroeiing van de mensheid.
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Boek Henoch

We hebben het al eerder over het Atlantis-achtige boek Henoch gehad. Het boek heeft een obsessie met de
apocalyps maar het maakt er tevens een kermis van omdat de aionen erin ontbreken. In Henoch 1:1-2 wordt
de dag van de Verdrukking genoemd (Charles, 1917). In de vers staat dat op deze dag alle boosaardigen van
de aarde verwijderd worden. Maar in  Mattheüs 24 lezen we over een traject dat met de Eindtijd begint,
vervolgens een generatie duurt, waarna inderdaad de ongelovigen van de aarde verwijderd worden. Zelfs na
de Eindtijd krijgen de generaties op aarde nog de kans om zich tot Jezus te bekeren die dan al terug is. Het
Boek  van  Henoch perst  dit  hele  traject  dus  samen  tot  één  moment  van  de  Verdrukking  waarbij  de
ongelovigen sneuvelen. In  Henoch 10:1-2 wordt Noach door ene Uriël gewaarschuwd voor de komende
vloed (Charles, 1917). Waarom de komende Verdrukking al in Henoch 1:1-2 genoemd werd en de Zondvloed
pas in Henoch 10, ontgaat me. In de Bijbel is het natuurlijk andersom en kwam de Zondvloed eerst. Mogelijk
was het Boek van Henoch ook thematisch samengesteld. De Zondvloed en de Dag der Verdrukking werden
in het Boek Henoch dus door elkaar gemixt. In Henoch 14:22 komen we een zee van vuur voor Gods troon
tegen (Charles, 1917), net als in Openbaring 15:2. In Henoch 17 komen we in de onderwereld zowel water-,
als vuurstromen tegen die met Openbaring 9:1-2 resoneren (Charles, 1917). In Henoch 21:3 lezen we over
zeven sterren die volgens vers 6 wel 10.000 jaar in de Tartarus verblijven (Charles, 1917). Deze 10.000 jaar
resoneren met de 9000 jaar waarin Plato, Atlantis terug in de tijd plaatste. In Openbaring 1:20 worden ook
zeven  sterren  genoemd.  Dit  waren  de  zeven  joodse  gemeenten  in  Turkije.  Deze  gemeenten  werden  in
Openbaring 1:11 genoemd. Ik noem: Pergamum, Smyrna (Izmir), Tyatira (Akishar) en Efeze. In  Henoch
22:5 lezen we over de zielen van overleden mensen die hun stemmen verheffen. Ze leven dus nog, zodat we
een gnostische Sheol voor ons hebben. In vers 7 staat zelfs dat Abel er zijn beklag deed, als een imitatie van
Genesis 4:10.  Hier is  duidelijk sprake van gnostiek. En dit  niet alleen,  want waarom zouden we in een
apocrief  boek  überhaupt  Bijbelse  personages  tegenkomen?  En  waarom  zouden  we  uitgerekend  Abel
tegenkomen  wiens  bloed  in  Genesis 4:10  metaforisch  tegen  God  sprak?  In  Henoch 32:2  wordt  in  de
onderwereld een Zee van Erythrea genoemd die op de één of andere manier boven een bergtop lag (Charles,
1917). Deze combinatie van zee en bergtop komen we ook in Amos 9:3 tegen. We hadden deze zee al eerder
genoemd. Waar het nu om gaat is dat we hier dezelfde onwaarschijnlijke kletskoek lezen als in het Atlantis
verhaal.  Mijn  idee  is  dat  deze  Erythrische  Zee  de  Tehom alias  Tartarus  is,  opgesmukt  met  een  sausje
gnostische  Sheol.  Zoals  gezegd  betekent  Erythia  ‘eigenbelang’ (Galaten 5:20  in  scripture4all.org).  In
Filippenzen 1:17 betekent het woord zoiets als “rivaliteit” waarmee we in de buurt van de polarisatie van de
Eindtijd zitten. In  Filippenzen 2:3 duikt het woord ‘erythia’ nogmaals op. In  Henoch 101:4-6 worden de
‘zeelieden van de schepen’ genoemd (Charles, 1917). Atlantis is hier in zicht. In Judas 13-14 worden naast
de Bijbelse profeet Henoch ook de wilde golven van de zee, duisternis, dwalende sterren en de tienduizenden
heiligen  van  de  Heer  genoemd.  Beide  zinnen  zijn  erg  cryptisch  geschreven  en  gaan  ons
voorstellingsvermogen te boven. Wat werd er met de sterren die in de duisternis bewaard werden, bedoeld?
Ik zou het niet weten. Wat ik wel weet is dat in Judas 13 de aion genoemd wordt. Dit is een verschil met
vergelijkbare passages in het Boek van Henoch waarin alles door elkaar gehutst en geklutst wordt, zoals in
Henoch 21:6  (Charles,  1917).  De  warrige  Bijbelse  passage  van  Judas 13-14 wordt  enigszins  in  balans
gebracht door het woord aion in vers 13. De 10.000 jaar, sterren en duisternis in Henoch 21:6 zwabberen alle
kanten op. Atlantis is dus een collage van Judas 13-14 en Henoch 101:4-6. Zoals gezegd hangt er over de
Koran en het boek van Mormon dezelfde gnostische sluier. Sommige oerslechte Bijbelvertalingen waarin de
hel genoemd wordt, hebben eveneens een gnostische inslag.

Koran

In Soera 69:13-32 staat iets over een oordeel van God. We lezen een onduidelijke verklaring over degenen
die tijdens dit oordeel hun boeken in de rechter-, dan wel linkerhand krijgen. De eerste groep mag blijven
leven, de tweede groep gaat… u raadt het al, naar de hel (Soera 69:13-31, geciteerd in Finegan, 1965, p.
503). In de politiek staat “links” voor sociaal beleid, maar in de Koran is “links” letterlijk linke soep. In
Mattheüs 25:33 staat iets over bokken en schapen die respectievelijk aan de linker-, en rechterkant van God
staan. Het gaat hier echter om de oordelen over de natiën. Zij worden na de Eindtijd door Jezus geoordeeld.
Ze worden als natie afgerekend op hoe ze Israël tijdens de Verdrukking terzijde stonden. Die natiën die Israël
lieten barsten, zijn de bokken en komen links van Jezus terecht. In Jesaja 24:21-22 lezen we dit ook. In vers
22 lezen  we dat  de  vijandelijke  koningen in  een ondergrondse parkeergarage worden opgesloten.  Deze
ondergrondse bunker lijkt op de Grot van Plato. De oordelen over individuen volgen pas duizend jaar later,
aan het einde van de vierde of aan het begin van de vijfde aion. Hierover lezen we in  Openbaring 20:12,
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waarin ook boekrollen geopend worden voor de levenden en de doden. Maar het gaat in Openbaring 20:12
wel om een aionisch principe. De mensen worden geoordeeld en leven vervolgens in de vijfde aion verder.
De moeilijke gevallen ondergaan de tweede dood maar zullen ook ooit weer opstaan. Soera 69 gaat net als
het Boek van Henoch en het Atlantis Epos voorbij aan het principe van de aionen. De oordelen over de natiën
en individuen worden door elkaar gehaald. Zoals gezegd is de islamitische “Isa” volgens Johannes de gelijke
van Jezus. Hij lijkt volgens Johannes 5:18 op Jezus maar is niemand anders dan de antichrist. 
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Het Land van de Middernacht Zon

Udo Jürgens, Griechischer Wein
Al Di Meola, Land Of The Midnight Sun - Love Theme From Pictures Of The Sea
David McWilliams, Can I get there by Candlelight?
Paula Rego, How Many Miles to Babylon?

De Gouden Stad

In dit hoofdstuk zoom ik in op het derde tzafon-Atlantis moment, namelijk de opkomst en ondergang van Al-
Hillah/Babylon aan de Eufraat. De Britse dichtkunst kent een serie bijzondere kindergedichten die door de
eeuwen heen Nursery Rhymes werden genoemd. Eén zo’n kindergedicht heet How Many Miles to Babylon
en is opgenomen in de ‘Roud Folk Song Index’ onder nummer 8148 (How Many Miles to Babylon?, z.d.)?
In dit gedicht of lied staat de poëtische vers, Can I get there by Candlelight? (How Many Miles to Babylon?,
z.d.). We kennen dit nummer  van David McWilliams. Brits folklore raakte hier aan de 1001 Nacht Sprookjes
van  Aladdin. Johannes noemde deze lichten van Babylon in  Openbaring 18:23. Yngwie Malmsteen zong
over Babylon in zijn lied How many miles to Babylon? En Al DiMeola’s lied Land Of The Midnight Sun -
Love  Theme From Pictures  Of  The  Sea kunnen we mijns  inziens  ook moeiteloos  op  Eindtijd  Babylon
toepassen. Net  als  Justified  & Ancient van  de  KLF dat  over  “Mumu Land” gaat.  Al  deze  liederen  en
gedichten beelden de sprookjesachtige sfeer van Eindtijd Babylon uit. We zouden er Alice in Wonderland
kunnen tegenkomen. Ik noem nogmaals de beroemde ets van Paula Rego, How Many Miles to Babylon?

Er zijn drie grote mysteries waar de Eindtijd omheen danst.  Ten eerste is dit de stad Al-Hillah/Babylon in
Irak. Volgens sommige vertalingen noemde Jesaja, Babylon de ‘Gouden Stad’ (Jesaja 14:4 in Bultema, 2002,
p. 89). In Jeremia 51:7 wordt de stad een Gouden wijnbeker genoemd die de volken dronken maakt. Thans is
de stad een ruïne maar er schijnt wel een Amerikaanse legerbasis in de buurt te zijn. Tik in de Google
afbeeldingen zoekfunctie “maps google ruins of Babylon” en u krijgt Babylon te zien. De Stad Al-Hillah ligt
pakweg tachtig kilometer onder Bagdad en ligt aan de Eufraat (Unruh, z.j.). Volgens  Zacharia 5:11 wordt
Babylon vlak voor de Eindtijd herbouwd. Babylon wordt het laatste antichristelijke bolwerk dat over de hele
wereld regeert (Van der Valk, 1930, p. 163). Als ik het goed heb, gebeurt dit voor of uiterlijk rond 2030 (Piet,
2016-e). De herbouw van Babylon wordt trouwens een Joods project van corrupte Joden die hun zaakjes in
Irak gaan regelen (Piet, 2020-a). Waarmee gezegd is dat de inwoners van Atlantis misschien wel Joden zijn.
In  een  mooie  Youtube  krijgt  u  een  goed  overzicht  van  Babylon  (Fotoznieba,  2014).  Babylon  is  de
zonsopgang dimensie van Tsafon terwijl Atlantis de zonsondergang dimensie is. Caïro met de sfinx is het
middaguur (Goverts, z.j., commentaar op Jeremia 1:13-15, bijlage C). Al Hillah/Babylon was het Huis van
de Rijzende Zon. De Animals zongen een liedje met dezelfde titel. De herbouw en val van Babylon gaat
gepaard met de val van het hyper kapitalisme. Babylon is een kapitalistische stad. Het kapitalisme kan alleen
vallen  als  eerst  Babylon  herbouwd  is.  Ten  tweede is  dit  de  herbouw  van  de  tempel  in  Jeruzalem
(www.templeinstitute.org). Als de komende antichrist zijn beeld in deze tempel plaatst dan kunnen we van de
Tempel van Poseidon spreken. Deze staat in Eindtijd Jeruzalem dat metaforisch middenin de volken zee ligt.
Jeruzalem en Babylon zijn de beide polen waar de Eindtijd om draait. We zagen dat Atlantis een dualistisch
eiland was. Het kan zijn dat Atlantis uit twee rivaliserende steden bestond: Jeruzalem en Babylon die naar
het verleden gespiegeld waren.  Ten derde noem ik de opkomst van het  vierde rijk: Griekenland.  Op dit
moment ligt Griekenland in puin. De Bijbel beweert dat uitgerekend Griekenland uit zijn as zal herrijzen en
het Midden-Oosten en Babylon zal veroveren. De komende Alexander zal zijn hoofdkwartier in Babylon
opzetten. Dit Griekse Rijk krijgt dan een merkwaardige wisselwerking tussen Athene en Babylon maar ook
tussen Athene en Jeruzalem. Aan de westkust van Turkije zullen weer zeven Joodse gemeenten zijn. Ook
Iran wordt van de kaart geveegd (Jeremia 49:38). Het komende Griekse Rijk zal de kenmerken van alle
vorige hebben en hiermee ook Iran opslokken. Hoe Griekenland dit doet mag Joost weten. Misschien werken
de Grieken in de Eindtijd samen met Israël. 
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Herbouw van Babylon

Als we  Zecharia 5:5-11 moeten geloven, wordt Babylon voor het begin van de Eindtijd herbouwd (Piet,
2008).  Babylon wordt  de hoofdstad van de wereld en het  centrum van de wereldcorruptie  (Openbaring
18:11). In Openbaring 17:18 lezen we hier ook over. In Openbaring 17:1-5 lezen we over een stad die de
koningin van alle wereldzeeën genoemd wordt, immers door de Eufraat verbonden met de Perzische Golf.
Dit klinkt wel erg als Atlantis, mits we snappen dat de Python Geest in Handelingen 16:16 de stad in tijd en
plaats naar  de Atlantische Oceaan spiegelde.  We kunnen het  ons nauwelijks  voorstellen als  we naar  de
huidige situatie in het Midden-Oosten kijken. Wie is er zo gek om een mix van Disneyland, Burning Man en
Ruigoord aan de Eufraat te bouwen, waar thans het leger van Isis tekeer gaat? En toch gaat het gebeuren.
Eind december 2019 was er nabij Riyadh al het MDL Beast muziek festival. We kunnen dus meer rariteiten
in die regio verwachten. Zoals gezegd zullen de corrupte Joden het voortouw nemen bij de herbouw van
Babylon (Piet,  2020-a).  Voor zover ik weet,  is de Bijbel het enige boek dat deze voorzegging doet.  Dat
Babylon volgens  Zecharia 5:11 binnen 12 jaar herbouwd (of misschien zelfs eerder)  en een wereldstad
wordt, geeft aan dat de herbouw heel erg snel gebeurt. We hebben er de technieken voor. Dubai werd in krap
tien jaar uit de grond gestampt. De geiten werden er van hun weilandjes verdreven en nu staan er torenflats.
Thans worden er al huizen met een 3D printer gemaakt. Deze techniek kan voor de bouw van Babylon
worden ingezet.  Er  zijn  al  opblaasbare  gebouwen (www.tectoniks.co.uk).  Babylon kan dus snel  worden
gebouwd. We mogen het het niet uitsluiten dat er dit keer wel een bovennatuurlijke inmenging in de bouw
van Babylon plaatsvindt. Als dezelfde tovenaars als Jannes en Jambres in de buurt zijn, dan kunnen ze met
een vingerknip Babylon tevoorschijn toveren. Zeker omdat het  woord toveren ook in  Openbaring 18:23
staat. Of… worden de gebouwen in Babylon van “ijs” gemaakt? In de Chinese stad Harbin worden af en toe
Disneyland-achtige  steden  van  ijs  gebouwd.  Gaat  dit  aan  de  Eufraat  ook  gebeuren?  In  de  knikkerhete
woestijn van Saoedi-Arabië zijn al ski-resorts, dus alles is mogelijk. Hebben de Chinezen een vinger in de
pap bij de herbouw van Babylon? In elk geval de Israëlieten wel zoals we in Zacharia 5 lezen. Misschien
wordt Babylon een festival stad zoals MDL Beast bij Riyadh. Volgens sommigen is Eindtijd Babylon, Rome
of New York. In eerdere voorzeggingen in Jesaja 13 en Jeremia 50-51 werd Babylon bedoeld. We mogen
ervan uitgaan dat in Openbaring 17-18 daarom ook Babylon bedoeld wordt (Piet, 2013-a). Ook al omdat de
val van de grote stad in Openbaring 18 overeenkomt met de val van Babylon in Openbaring 14:8. Omdat
Babylon op dit moment nog niet herbouwd is gaan veel christenen twijfelen. Ze koppelen Eindtijd Babylon
aan Rome, Mekka of zelfs New York. Deze verplaatsing van Babylon lijkt op de verplaatsing van Atlantis
dat volgens onderzoekers op uiteenlopende locaties gezocht moet worden. Waar blijft Babylon en waar is
Atlantis gebleven? Waar blijft Christus? Die vragen hakken erin zolang de antwoorden uitblijven. Babylon
gaat tenminste voor de Grote Verdrukking een rol spelen al zal de rol na de Verdrukking nog niet uitgespeeld
zijn.  Babylon  is  immers  de  laatste  stad  op  aarde  die  door  verwoest  wordt  (Openbaring 16:19).  Deze
verwoesting geschiedt door een joekel van een aardbeving die in 18:18 genoemd wordt. De vrouw in de
gedaante van de hoer van Babylon zit op het beest dat tien horens en zeven koppen heeft (Openbaring 17:3).
Dit speelt tijdens de grote verdrukking van 42 maanden ofwel 3,5 jaar (Openbaring 13:5).

Boek Zacharia

Het boek van de profeet Zacharia wordt vaak over het hoofd gezien in verband met de Eindtijd. Naast de
boeken Jesaja en Jeremia bevat Zecharia een schat aan informatie over de Eindtijd. In Zacharia 5:7 lezen
we over een vrouw die midden in de Efa zit. Deze Efa was een soort maatbeker en heeft in dit geval met
internationale  koophandel  te  maken.  De  magnaten  der  aarde  zullen  hun  zetel  in  Babylon  hebben
(Openbaring 18:23). In Zacharia 5:7 lezen we over een loden last die opgeheven wordt. Dit was de last van
koning Atlas. In vers 8 werd de vrouw in de Efa de “slechtheid” genoemd (schriftwoord vert.). In vers 9
lezen we over twee vrouwen die vleugels als van ooievaars hebben. Hierbij denken we aan de veren van
Quetzalcoatl. In vers 11 lezen we dat de Efa naar Babylon gebracht wordt. Sinear is hier Sumerië, alias
Babylon. Wat ik uit de diverse studies op het internet opmaak over deze verzen is niet veel soeps. De Efa
heeft met corruptie te maken (Pressel & Wright in Baron, 1918, p. 159). De beide vrouwen stellen de hoer
van Babylon voor en tevens het afvallige deel van Israël (Piet, 2013-a, #reden 9). De Omer of Gomer was
volgens Exodus 16:36 een tiende van de Efa. Waarmee we in het vaarwater van Homeros zitten en van de
Trojaanse Oorlog die tien jaar duurde. Dat Troje en Atlantis op zijn minst iets met Eindtijd Babylon en
Jeruzalem te maken hadden, ligt voor de hand. Eindtijd Babylon is waarschijnlijk een Israëlisch project dat
door Jeruzalem wordt aangestuurd (Piet, 2013-a, #reden 9). De hoer van Babylon lijkt weer op Athena van
Atlantis. We herkenden Atlantis niet omdat het een vermomming van Babylon was. Net zoals de Joden Jezus
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niet herkenden. De hoer van Babylon is een metafoor die in de Atlantis mythe tot een letterlijke kopie van
Astarte in de gedaante van Athena transformeerde. Figuurlijke dingen werden letterlijk gemaakt. De Bijbel
condenseerde de mythe in een aardse stad Babylon maar maakte voor de verandering van een letterlijke
godin Athena een figuurlijke hoer. Anders dan in Jozua 2 hebben we hier met een figuurlijke hoer te maken
ook al twijfel ik er niet aan dat Astarte ook van de partij is. In Zacharia 14 lezen we over de plundering van
Jeruzalem.

Dualisme

Adolph E.  Knoch schreef over het  dualisme dat  Eindtijd Babylon kenmerkt.  Aan de ene kan is  dit  een
‘Plutocratie’ waarbij de ultra rijken de dienst uitmaken in de stad en ook de wetten bepalen (Knoch, 2002,
hoofdstuk 15, The Secret of the City, kopje  THE DUAL DOMINION OF THE END TIME, eerste regel).
Tegelijk is dit ook een ‘autocratie’ waarbij een dictator de dienst uitmaakt (Knoch, 2002, hoofdstuk 15, The
Secret of the City, kopje THE DUAL DOMINION OF THE END TIME, eerste regel).  Deze dictator is
uiteraard de komende antichrist. De Zuilen van Hercules resoneren met dit dualisme. In een volgend kopje
noemt  Adolph E.  Knoch  het  grote  contrast  tussen  Jeruzalem en  Babylon in  de  Eindtijd  (Knoch,  2002,
hoofdstuk 15, The Secret of the City, kopje Babylon and Jerusalem). Jeruzalem is de stad van geloof terwijl
Babylon de stad van corruptie en ongeloof is (Knoch, 2002, hoofdstuk 15, The Secret of the City, kopje
Babylon and Jerusalem). Beide steden zijn echter ‘moeders’ (Knoch, 2002, hoofdstuk 15, The Secret of the
City, kopje Babylon and Jerusalem). Jeruzalem is de moeder van een ‘zoon’ die over de wereld gaat regeren
terwijl Babylon de moeder van alle onrecht op aarde is (Knoch, 2002, hoofdstuk 15, The Secret of the City,
kopje Babylon and Jerusalem). Ook in dit contrast herkennen we de Zuilen van Hercules terwijl Athena de
moederrol van Atlantis op zich nam. Dit dualisme was misschien een imitatie van het tweesnijdend zwaar dat
het woord van Jezus in Openbaring 2:12 is. In het online tijdschrift Unsearchable Riches op de website van
Concordant.org schreef Adolf E. Knoch dat het tumult van de Eindtijd om Babylon en Jeruzalem draait
(Knoch, 2003, Volume 94, p. 163, vierde alinea). Vanwege dit dualisme veronderstel ik dat Atlantis in de
Eindtijd  uit  zowel  herbouwd  Babylon  als  Jeruzalem  bestaat.  Zoals  de  derde  tempel  in  Jeruzalem  nog
gebouwd moet  worden zo gaat  Babylon herbouwd worden.  Ook Jeruzalem dat  hoger  ligt  zal  door  een
wonder overstroomd worden. Dit lezen we in Daniël 9:26 en Openbaring 12:15-16.  

Decadent

In Openbaring 17 en 18 lezen we over het herstel en de snelle val van Babylon. Babylon zal zich verrijken
door corruptie en hierdoor de haat van de hele wereld over zich heen krijgen. Babylon kan alleen bestaan
door de rest van de wereld in slavernij te dompelen. Ook geestelijk zal de stad een baken van vrijzinnigheid
en corruptie zijn. In Openbaring 17:4 lezen we veel beeldspraak over vrouwen, scharlaken koorden, goud en
edelstenen die met Babylon samenhangen. Dit klinkt erg als de intro van Led Zeppelin's Stairway to Heaven.
Waren Jimmy Page en Robert Plant net zo geïnspireerd als Plato? Misschien wel. Een dergelijke vrouw als in
Openbaring 17:4 klinkt ook als Athena. Zoals gezegd is deze overspelige vrouw het ongelovige deel van
Israël dat in Babylon de corrupte zaken regelt. Goud en edelstenen verwijzen uiteraard naar de Tuin van
Eden. Eindtijd Babylon is dus een imitatie van het paradijs dat in een stedelijke vorm gegoten is om het lied
La Montagne van Jacques Ferrat erbij te halen. In Openbaring 18:16 wordt nogmaals de rijkdom van de stad
genoemd. In  Openbaring 18:23 lezen we over de lampen van Babylon ofwel de  Candlelight van David
McWilliams. Johannes schreef dit alles op. Hij wist niet wat neonlichten of Led-lampen waren en gebruikte
gewoon het woord “lampen”. In  Openbaring 18:23 wordt ook het woord ‘toverij’ gebruikt (NHEB, vert.).
Wat er precies mee bedoeld wordt, is niet duidelijk maar feit is dat Babylon de wereld zal betoveren. In
Jeremia 51:7 lezen we dat Babylon de wereld dronken of demonisch bezeten maakt. Dit is de Griechischer
Wein van Udo Jürgens. Mijn suggestie is dat Babylon een collage zal zijn van Las Vegas, Mekka, Jeruzalem,
Tomorrowland, Burning Man, Disneyland, Star Wars en Star Strek. In hartje Saoedie Arabië werd eind 2019
het MDL Beast festival gehouden, dus zeg niet dat zoiets in het Midden-Oosten niet zal gebeuren. Een stad
vol edelstenen en goud die de magnaten van de wereld betovert, doet ons denken aan… Atlantis. Athena was
een maangodin waarbij de maan het symbool van de duisternis is. “Money” en “Mammon” (Mattheüs 6:24
en Lucas 16:9,11,13) hebben zowel met geld als de duisternis te maken. Babylon is straks de ‘commerciële
hoofdstad’ van de wereld die in onze tijd op Los Angeles lijkt (Knoch, z.j.-a, hoofdstuk 43. The Commercial
Capital of the Future).
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Economische apocalyps

In 1930 publiceerde F. Scott Key Fitzgerald zijn verhaal  Babylon Revisited. Hij schreef zijn verhaal in de
wake van de beurscrash van 1929. Zijn verhaal ging over een economische apocalyps waarbij  ‘geld het
laatste is dat we te verliezen hebben’ (Fitzgerald  geciteerd in Lang, 2012, p. 180). De Britse schilder John
Martin had met zijn schilderij  De Val van Babylon de val van Eindtijd Babylon met corruptie in verband
gebracht (Lang, 2012, p. 180). Zijn schilderij ging over de val van Babylon door het leger van Cyrus. Deze
val  was  een  waarschuwing  voor  de  corruptie  van  Eindtijd  Babylon  dat  eveneens  gaat  vallen  (Elshout
[knakker], 2018-ll, 11:18; Lang, 2012, p. 180-181). Gordon Cheung is een schilder uit onze tijd. Hij liet de
Vier Ruiters van de Apocalyps over de ‘koerslijsten’ van de handelsbeurs galopperen (Lang, 2012, p. 184).
Julie Milne schreef dat Cheungs schilderij over de apocalyps een ‘computer-gegenereerde technologische
pop cultuur, met de globale beurs als de nieuwe God’ voorstelde (Milne, geciteerd in Lang, 2012, p. 184).
Atlantis heeft alles te maken met het einde van het wereldkapitalisme en NIETS met onderwater ruïnes voor
de kust van Gibraltar of de Bahama’s (Elshout [knakker], 2018-ll, 11:18).

Mammon kwadraat

Het hyperkapitalisme dat we anno 2018 al in de CETA en TISA verdragen terugzien, volgroeit in Eindtijd
Babylon tot ongekende proporties. De brief van Jacobus, de halfbroer van Jezus heeft met deze Mammon
aanbidding te maken. In Jacobus 1:27 staat dat het de christelijke plicht is om om te zien naar weduwen en
wezen. Ik lees niets over ongeboren kinderen of prostituees. Wat er staat is klinkklare taal: weduwen en
wezen. In de Eindtijd gebeurt het tegenovergestelde. In  Jacobus 5:5 staat dat de rijken vetgemest worden
voor  de  dag  van  de  slachting.  Ook  dit  is  klare  taal.  Bij  de  opstanding  zullen  de  rijken  zich  moeten
verantwoorden. Dit kunnen ze niet zodat ze geslacht worden.

Ivoor

In Openbaring 18:12 worden allerlei kostbaarheden genoemd die met Babel te maken hebben. Ook ivoor dat
in  schepen vervoerd  wordt.  Bij  schepen denken we  aan  Atlantis.  Er  was  geen  scheepvaart  op  Atlantis
(Kritias 113). In een later stadium was er wel scheepvaart (Kritias 115, 117). Waarschijnlijk zijn er in de
Eindtijd buitenlandse schepen die op Babylon varen. Omdat ivoor door stroperij verkregen wordt, mogen we
er vanuit gaan dat corruptie en stroperij ook bij Eindtijd Babel horen. In 1 Koningen 10:18, 22 kwamen we
ook  al  ivoor  tegen  rondom  de  troon  van  koning  Salomo.  Deze  troon  werd  met  ivoor  en  al  door
Nebuchanedzar naar Babylon versleept. Nu snappen we ook waarom Plato in Kritias 114-115 (Jowett, vert.,
1892) de olifanten noemde. En in  Kritias 116 werd het ivoor in de tempel van Poseidon genoemd. In de
Koran duikt de olifant op in Soera 105. Mohammed werd in het jaar van de Olifant geboren, rond 570 na
Christus (Séguy, 1977, p. 8). Resteert de vraag waar het verhaal van Hannibal vandaan kwam? Hij reed op
olifanten over de Alpen. Was dit ook een mythisch verhaal en een verwijzing naar de Eindtijd? In Henoch
88:1-2 wordt de bodemloze put genoemd die diep en donker is. In deze bodemloze put waren ook olifanten
en kamelen (Charles, 1917). Iedereen snapt dat dit niet letterlijk het geval kon zijn. Olifanten en kamelen
zouden zoiets niet overleven. Nog eens wat: als we de ivoorhandel in kaart hebben dan snappen we ook iets
meer van de Eindtijd. Anno 2018 is Engeland het land dat het meeste ivoor verhandelt. Amerika staat op de
tweede plaats terwijl een groot deel van het ivoor naar Hong Kong en China wordt verhandeld. Engeland,
Amerika  en  China  zijn  dus  de  mogelijke  hoofdrolspelers  die  met  Eindtijd  Babylon  zaken  doen.  De
slavenschepen varen misschien vanuit China en India naar Babylon. In  Openbaring 18:12 wordt ook hout
van Citroenbomen genoemd. Deze bomen groeien in het Atlas gebergte waarmee we in het vaarwater van
Atlantis zitten (Schriftwoord vert. Commentaar van Wim Janse op  Openbaring 18:12). Adolph E. Knoch
vergeleek Eindtijd Babylon met Los Angeles (Knoch, z.j.-a, hoofdstuk 43. The Commercial Capital of the
Future). 

Slavernij

Er  bestaat  zoiets  als  een  geest  van  de  slavernij  (Romeinen 8:15).  Deze  zal  in  de  Eindtijd  ook  weer
slachtoffers eisen. In Jeremia 42:11 werd Babylon al met slavernij in verband gebracht. In Openbaring 18:13
staat dat de vracht voor Babel ook uit zielen van mensen bestaat. In vakjargon noemen we dit “slaven”. Bij
slaven denken we aan de plantages in Amerika. Maar in de Eindtijd zullen er ook weer slaven naar Babel
vervoerd  worden.  Als  we  aan  Quetzalcoatl  en  zijn  verentooi  denken,  dan denken we aan  de  symbolen
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lichtheid en ‘onafhankelijkheid’ (Rank, 1989, 265). Als hij de antichrist is die telkens alles omdraait dan
snappen we waar de last van Atlas ook mee te maken had: namelijk met slavernij. De slavernij komen we
ook tegen in de film Metropolis. Deze slavernij resoneert met de moralistische opmerking die Achilles tegen
Odysseus maakte. Achilles zei dat Odysseus beter op aarde een ‘eenvoudige dagloner’ kon zijn dan een
‘heerser’ in de onderwereld (De Graaff, 1993, p. 158). In de film Metropolis werden juist de dagloners in de
kerkers gedumpt. Filosofisch gezien kwamen ze in de Grot van Plato terecht. Mohammed zag in de hemel
moslims in zwartwitte gewaden (Séguy, 1977, p. 82). Had deze symboliek met de huidige spanning tussen
blank en zwart te maken? In  Jesaja 2:16 lezen we dat God afrekent met alle schepen van begeerte. De
Eindtijd heeft met hebzucht te maken. In vers 16 wordt ook Tarsis genoemd. Met name Engeland en Amerika
hebben met deze hebzucht te maken. Het wereldkapitalisme is een belangrijk thema van de Eindtijd. W.F.
Leemans noemde Babylon een ‘Marktfriede’ of kidinnu’, een marktplaats waar zo‘n beetje alles verhandeld
werd (Leeman in D.J. Wiseman, 2004, p. 108). Ik voeg eraan toe dat Babylon vooral een Marktplaats was
voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen zoals de handel in slaven, (vrouwen?), goud, zilver en
ivoor. Waarom wil Babylon alle rijkdom van de wereld hebben? Ik schreef al eerder dat Babel volgens het
principe  van  het  Jubeljaar  tegen  de  Eindtijd  economisch-financieel  niet  veel  meer  voor  kan  stellen
(Kolossenzen 3:2 in De Koning, 2011-b, p. 235). Om die reden zal Babel als een cowboy om zich heen slaan
en alles bij elkaar jatten, om toch wat voor te stellen. Haar vermogen wordt minder waard, naarmate de
terugkeer van Jezus dichterbij komt.

Gouden Wijnbeker

In  Jeremia 51:7,  Openbaring 16:19 en 17:4 lezen we over Babylon dat als een gouden wijnbeker de hele
wereld dronken maakt. Deze dronkenschap is ook een eer aan de Griekse afgod Dionysus (De Graaff, 1993,
p. 280). Waarmee we de Griekse afgoden opnieuw aan Babylon en Atlantis kunnen koppelen. Atlantis was
ook een gouden wijnbeker (Plato, Jowett, vert. 1892, Kritias 120). Babylon is de Griechischer Wein van Udo
Jürgens. Christina Stürmer zong haar eigen versie van dit lied.

Diepgang

Openbaring 18:24 is een opmerkelijke vers. Hierin wordt gezegd dat de stad niet alleen schuldig is bevonden
aan de schulden van de generatie van dat moment maar ook aan die van alle voorafgaande generaties. De
filosofie die hierachter steekt, gaat heel diep. Het uitgangspunt van vers 24 is namelijk het “als” woord.
Immers, “als” Babylon eerder had bestaan dan had ze hetzelfde gedaan: namelijk de rest van de mensheid in
de schulden storten (Knoch, z.j.-a, Revelation (The Unveiling of Jesus Christ), commentaar bij Openbaring
18:24).  Het  “als”  woord  wordt  in  anarchistische  filosofieën  over  het  hoofd  gezien.  Anarchisten  wijzen
schuldigen aan voor de economische misstanden in de wereld. Maar ze gaan niet zover dat deze schuldigen
ook gestraft worden voor de misstanden van hun voorgangers.

Het Geheim van Babylon

Er is veel speculatie over wat precies het Geheim van Babylon is (Openbaring 17:5)? Frappant is het dat de
grote stad van de Eindtijd die in Openbaring 17-18 genoemd wordt geen naam heeft. We moeten er vanuit
Zacharia 5:11 maar uit opmaken dat we met Babylon te maken hebben. De snelle doorstart van Eindtijd
Babylon en de betovering van de wereld heeft vast en zeker met het geheim van Babylon te maken. Wat er
ook mee te maken heeft, is de versnippering die we om ons heen zien. Niet alleen de religieuze versnippering
maar ook de versnippering op politiek, organisatorisch en administratief gebied heeft met Babylon te maken.
Het  geheim van  Babylon  zal  er  mogelijk  voor  zorgen  dat  er  straks  een  wereldreligie  komt  waarin  de
ingrediënten van alle religies vertegenwoordigd zijn. Dit is dan geen diverse maar een oppervlakkige en
versnipperde wereldreligie. Maar wat is nu het echte geheim van Babylon? Dat zal ik u zeggen. Dit geheim
heeft direct met Atlantis te maken. Bijbels gezien ligt Babylon via de Eufraat midden in zee (Elshout, 2018-f/
k;  Elshout  [phtaloblauw],  2018-l,  20:43;  Knoch,  z.j.-a,  Revelation  (The  Unveiling  of  Jesus  Christ),
commentaar bij  Openbaring 18:11). Dit  geldt  voor alle havensteden.  Babylon is  een vrouw die op vele
wateren  zit  (Openbaring 17:1).  Babylon  ligt  dus  middenin  de  woestijn  maar  ook  midden  in  zee.  In
Openbaring 17:15 wordt de zee metaforisch uitgelegd. Hier gaat het om de zee van volkeren. In de dagen
van Nebuchanedzar werd Babylon ook het ‘Zee-Land’ of ‘Bit-Iakin’ genoemd (D.J. Wiseman, 2004, p. 5).
Deze titel is ook weer controversieel omdat de naam ‘Zee-Land’ driehonderd jaar later in een ‘rituele tekst’
gevonden was (D.J. Wiseman, 2004, p. 5). Ook H.W.F. Saggs noemde Babylon ‘de Zeelanden’ (Saggs, 1966,
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p. 74). Babylon was tweeduizend jaar “stil” maar neemt in de Eindtijd de fakkel van Atlantis-Tarsis over.
Ergens anders las ik de uitleg dat het Geheim van Babylon ermee te maken heeft dat in de Eindtijd de
bedieningen van de wet en de genade naast elkaar bestaan.

De Hoer van Babylon

In  Openbaring 17:1 lezen we over de hoer van Babylon of tenminste over een ‘ontuchtige vrouw’ (Janse,
z.d.,  Schriftwoord vert.) die aan de vele wateren zit.  Dit is geen letterlijke vrouw maar in dit  geval een
metafoor  voor  de  ongelovige  afvallige  joden  die  in  Babylon  wonen  (Schriftwoord,  Vert.  Wim  Janse,
commentaar op  Openbaring 17:3 en 18:23; Knoch,  z.j.-a,  hoofdstuk 43. The Commercial  Capital of the
Future,  kopje  The  Sign  of  the  Millstone).  Johannes  verwonderde  zich  in  Openbaring 17:6  al  over  de
gretigheid waarmee uitgerekend de Joden hun toevlucht tot Babylon zochten. Fascinerend is de reactie van
een hoofdrolspeler uit het Nieuwe Testament op een groep Joden uit onze tijd. Hoe zou Johannes op de Joden
in onze tijd reageren? Nou, lees Openbaring 17:6 maar. De mythe maakte er Athena van Atlantis van. Athena
was dus de mythische tegenhanger van de ongelovige Joden in de Eindtijd. Doch blijft het merkwaardig dat
Babylon opeens een hoer genoemd wordt, terwijl de stad in een grijs verleden met Nimrod begon en veel
later  met  Nebuchanedzar  een  doorstart  maakte.  Het  hardnekkige  gerucht  over  koningin  Semiramis  van
Babylon heeft misschien een beetje met deze hoer van Babylon te maken. Maar van Semiramis weten we
niet of ze een echte koningin of het zoveelste masker van Astarte was. In Jeremia 47:1, 50:29 en 51:8 werd
Babylon als een gevallen vrouw afgeschilderd. In Jesaja 21:9 lezen we ook zoiets. Nota bene lezen we over
een strijdwagen met enkele ruiters die hardop roepen dat deze gevallen vrouw valt. In Openbaring 17:3 lezen
we over de vrouw die scharlaken gekleed is en in de woestijn is. Deze metafoor slaat op Eindtijd Babylon.
Plato maakte er een letterlijke godin Athena van al twijfel ik er niet aan dat Astarte in de Eindtijd op haar
eigen manier een rol  speelt.  Babylon is  een woestijnstad waarmee gezegd is  dat  we Atlantis  ook in de
woestijn zullen zoeken in plaats van op de zeebodem.

Tadaa, Atlantis!

In Jeremia 51:13 en 36 lezen we de verbluffende verklaring van Yhwh dat Babylon midden in zee lag. In
Jesaja 21:1  lazen  we  hetzelfde.  Harry  Bultema  merkte  op  dat  Babylon  ook  nog  eens  midden  in  de
‘volkenzee’ lag (Bultema, 1981, p. 208). In Jeremia 51:42, 55 lezen we over de zee die Eindtijd Babylon zal
verwoesten. Vaak is hierbij aan een metafoor gedacht. Maar het is best mogelijk dat met “zee” de Eufraat
bedoeld werd. In Jeremia 50:51 werd Babylon met een hamer vergeleken. We kunnen hier een aardbeving
doorheen lezen. Poseidon was de god van de aardbevingen, net zo was Babylon een hamer. In Jesaja 21:1
werden ook wervelwinden genoemd. Deze doen aan de legers van Atlantis denken die de kusten van de
Middellandse Zee bestookten (Plato, Jowett, vert., 1892,  Kritias 108). Als we  Openbaring 17:1 en 3 aan
elkaar koppelen dan zien we dat Babylon zowel een woestijnstad als een zeestad is. In vers 1 lezen we dat
Babylon aan de vele wateren zit. Inderdaad is de stad via de Eufraat verbonden met de wereldzeeën. In vers 5
lezen  we  dat  de  stad  over  de  hele  wereld  zal  domineren.  Adolf  E.  Knoch  merkte  in  het  tijdschrift
Unsearchable Riches van Concordant.org op dat Babylon net als veel grote steden – Londen, Hamburg, New
York, Antwerpen – achter een rivier verscholen zitten (Knoch, 2003, Volume 94, p. 163). Dat Babylon een
woestijnstad is, is tevens een camouflage voor haar ware identiteit als een havenstad zijnde die straks over de
wereldzeeën heerst. Ook in Odyssee boek 12 komen we een woestijnstad tegen van regel 339 tot 352 (Butler,
1900). Deze woestijnstad was vast en zeker Babylon al is het niet duidelijk of het dan om Eindtijd Babylon
ging. Wie waren de inwoners van Atlantis? De afvallige Joden van de Eindtijd. Babylon leek dus in meer dan
één opzicht op Atlantis. De voorzegging in Jesaja 21:1 ging over het leger van Nebuchanedzar. We kunnen
er  ook de koning van  Babel  van  de Eindtijd  doorheen zien.  Nu weten we ook welke  scheepvaartroute
onbegaanbaar zal zijn: De Eufraat. Deze is op een paar momenten in de geschiedenis geblokkeerd geweest
waarna de rivier droog viel (Unruh, z.j.). De stad was alleen nog over land te bereiken, zoals door het leger
van Cyrus. In de toekomst wordt de Eufraat opnieuw droog gelegd (Openbaring 16:12). Het droogleggen
van de Eufraat is dus een oorlogsdaad. In Jeremia 51:36 lezen we ook over deze drooglegging die met de
geblokkeerde Straat van Gibraltar correspondeerde (Timaeus 25).

Wetenschappers zullen nooit doorgronden wat Atlantis is als ze voorbij gaan aan het Alice in Wonderland
achtige sprookjesdecor  van Eindtijd  Babylon dat  in  Openbaring 17  en 18  beschreven wordt.  Ze zullen
Atlantis nooit ontdekken als ze niet snappen dat Atlantis een theologisch en geen archeologisch principe is.
Wetenschappers zullen Atlantis nooit ontdekken als ze voorbijgaan aan het dualistische karakter van Atlantis.
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Om te  beginnen is  Eindtijd  Babylon  een  machtige  stad  die  de  hele  wereld  betovert,  vol  met  goud  en
edelstenen is  en ook nog midden in zee ligt  de  eerste  kandidaat  die  in  aanmerking komt voor  Atlantis
(Elshout [Bombarie], 2018-bb). Babylon is het Huis waar de Zon opgaat terwijl Atlantis in het westen lag
waar  de zon onderging (Psalm 50:1;  113:3;  Maleachi 1:11 in  Baron 1918,  p.  238).  Plato wist  niet  wat
kapitalisme was.  Zijn verhaal  was echter  profetisch voor  het  dualisme van de Eindtijd.  Uit  alles  wordt
duidelijk dat Babylon middels de antichrist een dictatuur is die de hele wereld in slavernij dompelt. En dat
niet alleen: Babylon zal een dictatuur van de allerrijksten zijn (Knoch, 2002, Chapter 12. The Mystery of the
Wild Beast, par. The Ten Horns). Een dergelijke extreme mix van geld en dictatuur zagen we nooit eerder in
de geschiedenis. De Zuilen van Hercules symboliseerden deze mix. Ze waren tevens de beide horens van de
duivel die de Tigris en de Eufraat voorstelden. Misschien duiden de beide Zuilen van Hercules ook op het
verschil tussen Eindtijd Jeruzalem en Eindtijd Babylon. Frappant is het dat Babylon zelf in Openbaring 17-
18 nergens genoemd wordt.  Vanuit  Zacharia 5:11 weten we dat  we met Babylon te maken hebben. Als
Openbaring de inversie van Genesis is dan was het Babylon van Nimrod en later dat van Nebuchanedzar in
Openbaring 17-18 in Atlantis geïncarneerd. Babel en Tyrus waren in het verleden de voorlopers van het
kapitalisme. Maar een globaal en extreem kapitalisme dat we in de Eindtijd gaan zien, kwam mijns inziens
niet eerder in de geschiedenis voor. De CETA en TISA verdragen zijn mogelijk de voorlopers van Babylon.
We  zien  dat  religie,  commercie  en  corruptie  hand  in  hand  gaan.  Dit  zagen  we  al  toen  de  zilversmid
Demetrius tegen het missiewerk van Paulus protesteerde (Handelingen 19:24). Daar waar  Zacharia 5:11
duidelijk een voorzegging over de herbouw van Babylon aan de Eufraat deed, daar noemde Plato een eiland
dat in een grijs verleden voor de kust van Gibraltar in zee lag. Atlantis was gespiegeld in tijd en locatie. Een
andere naam voor Babylon is de naam Sesak. In het Hebreeuwse alfabet is Sesak in de omgekeerde volgorde
van Babylon gespeld net zoals Atlantis een inversie van Eindtijd Babylon was. Het echte mysterie is dat we
Babylon voor 2030 uit haar as zien herrijzen. Dit ongelofelijke wonder is veel mysterieuzer dan dat van een
schimmig eiland dat in een onbenoembaar verleden bestaan zou hebben. Babylon was net als Atlantis de
‘Moeder van alle Hoofdsteden’ (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 94). Babylon was net als Mekka de ‘Moeder van alle
Steden’ (Soera 6:92).  Is  het  echte Mekka,  Babylon? Volgens Robert  Mignan lag Babylon aan zowel de
oostelijke als westelijke kant van de Eufraat (Mignan, 1829, p. 218). Het oosten is waar de zon opgaat terwijl
de zon in het westen ondergaat. Babylon is de huidige stad Al-Hillah in Irak (Niehbur, geciteerd in Newton,
1859, p. 38). Ook Generaal Chesney beweerde dat Al-Hillah, Babylon was (Chesney in Newton, 1859, p.
40). Al-Hillah klinkt tenslotte als Allah. Op Youtube staat een prachtige korte film over Al-Hillah/Babylon,
onder de titel,  Babylon – Eagle Eye (Fotoznieba, 2014). In de film ziet u de tholus vormige heuvel aan de
Eufraat waarop het Paleis van Saddam Hoessein staat. Dit was in Plato’s verhaal het paleis van koning Atlas.
De heuvel en het paleis lijken op het oog van Horus. In de Babylonische mythe komen we deze zin tegen:
‘de landen waren alle tezamen een zee” (tamtu); ,,De Heer Marduk vulde aan den rand der zee”; ,, midden in
de zee”;’ (Yahuda in Van der Valk, 1930, p. 45). Deze wartaal klinkt erg als Atlantis. Zullen Groot-Britannië
dat middenin de Brexit procedure zit en Amerika samen met Israël Babylon herbouwen?

Isjtar Poort

De bekende poort van Al-Hillah is de Isjtar Poort. Deze poort bestaat uit twee flinke zuilen die de Zuilen van
Hercules zijn (Elshout, 2018-f). Misschien vormde ze ooit een WTC? Een reconstructie van deze poort staat
in het Pergamum Museum in Berlijn. Opnieuw stellen we de vraag of dit iets met de snelle opkomst van
Adolf Hitler te maken had? Er staat ook al een Tempel van Zeus in dit Museum. De Isjtar Poort is eigenlijk
de poort naar de hel… In Jeremia 51:58 lezen we dat de muren van Babel door vuur verwoest worden. In dit
tafereel kunnen we het hellevuur herkennen. De moskeeën in Samarkand en Isjfahan hebben vergelijkbare
poorten.

Voltaire

Voltaire had in zijn boek The Princess of Babylon ook al geopperd dat de Tuin van de Hesperiden iets met
Babylon en de Eufraat te maken had (Musaicum Books, 2017, hoofdstuk 4) (Elshout [wipwap], 2018-b, 4
mei 2018, 15:15; Elshout,  [phtaloblauw],  2018-c,  4 mei 2018, 19:05). In de mythe van de Tuin van de
Hesperiden speelden ook Atlas en Heracles een rol (Gouden appels van de Hesperiden, z.j.). Ze waren de
beide Zuilen van Hercules waar de mythe tussendoor kronkelde. Het kan niet anders of Atlantis was deze
zelfde Tuin van de Hesperiden die in Babylon aan de Eufraat lag. En waren deze Hesperiden de satyrs die na
de  verwoesting  van  Babylon  volgens  Jesaja 13:21-22  het  gebied  overnemen?  Vast  wel.  Voltaire,  alias
Francois-Marie  Arouet  was  een  voortrekker  van  de  Verlichting.  Nu  weten  we  ook  uit  welke  koker  de
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Verlichting en het Humanisme kwamen. Net als religie kwamen ze uit de koker van de gnostiek. Volgens
Andrew Scheil kunnen we zelfs in Arthur C. Clarke’s boek If I Forget Thee, O Earth, ‘Psalm 136’ en de
‘Babylonische Ballingschap’ teruglezen (Scheil, 2016, p. 298-299). De tentakels van Babylon reiken tot in de
hedendaagse  literatuur  en  kunst.  We  zagen  dit  al  bij  de  film  Metropolis waarin  diverse  Babylonische
elementen voorkomen. In Genesis 2:14 werd de Eufraat in verband met het Paradijs van Eden genoemd. Dit
was voor de vloed. De Eufraat die wij kennen en waaraan Al-Hillah Babylon ligt is vast en zeker genoemd
naar zijn voorganger die in de wereld van de voortijd bestond. In elk geval kunnen we Babylon op deze
manier niet alleen aan de komende hoofdstad van de wereld koppelen maar ook aan een paradijselijk begin
dat  de  gedaante  van  de  Tuin  van  Eden  had.  We  kunnen  deze  lijn  verder  doortrekken:  Babylon  was
theologisch gezien het decor van Alice in Wonderland.

Winzip

Erich Sauer beschreef de geschiedenis van Babel/Atlantis in een notendop. De stad Henoch van Kaïn was
voor de Zondvloed een ‘voorteken’ (Genesis 4:17 in Sauer, 1940, p. 97). De Migdol van Babel was vlak na
de Zondvloed haar ‘zinnebeeld’ (Genesis 11).  De belangrijkste doorstart  van Babel  gebeurde tijdens het
regime van Nebuchanedzar (Daniël 2:38). De voortgang van Atlantis/Babel was zichtbaar in Daniël 2 en 7.
De voleinding van Atlantis/Babylon zal tijdens de heerschappij van de antichrist gebeuren (Openbaring 13
en 17). Haar einde zal tijdens de overwinning van Christus zijn (Openbaring 18 en 19 in Sauer, 1940, p. 97).
Atlantis liftte dus al die tijd als een model met ons mee. We zien hier dat de terugkeer van Jezus gelijk opgaat
met het einde van het wereldkapitalisme. Als we Jeruzalem en Babylon spiegelen dan zien we Atlantis. Als
we Atlantis “unzippen” dan zien we Babylon en Jeruzalem en de vele andere Bijbelse symbolen die ertoe
deden (Elshout, 2018-bb1; Elshout [knakker], 2018-bb2, 18:07).

Pelgrims

Zoals er door de eeuwen heen pelgrims naar Israël trokken, zo trokken er ook pelgrims naar Babylon/Irak. In
de zevende eeuw was het een Spaanse Jood die Benjamin Tudela heette en naar Babylon trok. Hij trof er
alleen ‘ruïnes’, ‘schorpioenen’ en ‘gifslangen’ aan (P.J. Wiseman, 2004, p. 16). In de zeventiende eeuw trok
Sir Anthony Shirley naar Babylon die ook de ruïnes noemde (P.J. Wiseman, 2004, p. 16). Dan was er ene
Tavernier die in 1644 de stad Mosoel (Ninivé) bezocht en de ruïnes noemde (P.J. Wiseman, 2004, p. 17). Al
deze pelgrims bezochten Atlantis, al bleef Tavernier in Ninivé steken dat Atlantis Light was. De route naar
Atlantis was onbegaanbaar door de ruïnes, schorpioenen en gifslangen. En niet per sé door de modder die de
Straat van Gibraltar blokkeerde.

De Val van Babylon als de val van Atlantis

Niet alleen de snelle opkomst maar ook de even snelle ondergang van Babylon werd in Jeremia 51:54-58 en
Jesaja 13:19 voorzegd. De hele episode van Jesaja 13-14:23 gaat over de val van Babylon. In Openbaring
14:8 en hoofdstuk 18 lezen we over de vervulling hiervan terwijl we in hoofdstuk 17 over de snelle opkomst
van Babylon lezen. Yhwh doet dit soort zaken in twee fasen. Babylon werd nooit geheel verwoest maar wel
veroverd en ontmanteld, zoals door Cyrus uit Perzië. Na Cyrus was het Alexander de Grote die in Babylon
zijn hoofdkwartier vestigde. Blijkbaar was de stad alweer herbouwd. De val van Babylon heeft mijns inziens
met de zesde en de zevende bazuin te maken. Bij de zesde bazuin wordt de Eufraat drooggelegd en steekt
een enorm leger vanuit het oosten de droge rivier over. In Jeremia 50:38 lezen we dit ook. Hier hebben we de
modder van Atlantis en de legers die Atlantis velden (Plato, Jowett, vert. 1892, Timaeus 25). De zevende
bazuin is een joekel van een aardbeving (Openbaring 16:17-19) die alle steden op aarde velt en met name
Babylon. Dit is de nitraatbom die Plato noemde (Plato, Jowett,  vert.  1892,  Kritias 108,  Timaeus 25). In
Openbaring 18:21,  Jeremia 50:46  en  51:63-64  lezen  hoe  deze  aardbeving  Babylon  in  de  Eufraat
onderdompelt.  In  Jeremia 51:25  lezen  we  dat  Babylon  een  berg  genoemd  werd.  Deze  berg  was  een
blauwdruk voor de berg Tzafon op de grens van Syrië en Turkije. De berg Tzafon was een blauwdruk voor
de centrale heuvel op Atlantis (Kritias 113) en voor de bergen Olympus, Asgard, Meru en Mashi. In Jeremia
51:42, 55 lezen we dat Eindtijd Babylon in de zee ten onder gaat. Het lijkt Atlantis wel. Babylon gaat in de
volken zee ten onder maar misschien wordt Babylon ook door de Eufraat onder water gezet. Trouwens Jezus
had het ook over een berg die we in zee kunnen kukelen als ons geloof maar groot genoeg is (Markus 11:23).
Dit was een mogelijke verwijzing naar een bouwproject van Herodes die een heuvel wilde verplaatsen om er
zijn paleis op te bouwen. Desalniettemin is de parallel met de ondergang van Atlantis treffend. Wie ook zijn
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paleis op een vergelijkbare heuvel in Babylon bouwde was Saddam Hoessein. In Jeremia 51:58 werden de
muren van Babylon genoemd. Niet bekend is of Eindtijd Babylon ook een ommuring krijgt maar misschien
wel. De verwoesting van deze muren roept apocalyptische associaties op en klinkt als de ondergang van
Atlantis. Ook klinkt de verwoesting door vuur in vers 58 als een beeld van de ‘hel’, net zoals Babylon onder
Nebuchanedzar volgens Jeremia 21:10 Jeruzalem verwoestte (Scheil, 2016, p. 36). In  Jeremia 51:37 lezen
we dat slechts jakhalzen na afloop de paleizen van Babylon bewonen. Ook hier lezen we over een beeld van
de hel terwijl de associatie met de Egyptische afgod Anubis voor de hand ligt. Babylon is van een zeestad in
een onleefbare woestijnstad veranderd (Jeremia 51:29).  Jezus verspilt  zijn tijd niet door naar Atlantis te
zoeken dat nooit bestaan heeft. Hij zoekt de wortels van Plato’s verhaal op en ramt de boel in puin. In Tyrus
gebruikte God, Alexander voor deze klus. In Eindtijd Babylon is een joekel van een aardbeving (Openbaring
16:18) de ultieme sloophamer.  Dit  is  ook het  begin van het  Koninkrijk  van Jezus op aarde,  nadat  Zijn
Koninkrijk  in  Israël  al  gevestigd  was.  Babylon  zal  in  tegenstelling  tot  Israël  nooit  meer  herrijzen  en
daarentegen een vrijplaats  worden voor  jakhalzen,  struisvogels  en “satyrs”  (Jesaja 13:21-22).  Zijn deze
satyrs de “Hesperiden” uit de mythe van de Tuin van de Hesperiden? Waarschijnlijk wel. De jakhalzen waren
de blauwdruk voor Anubis die in Fort Babylon, – Caïro – de god van de onderwereld was. Opmerkelijk is het
dat na alle zegels en bazuinen, inclusief de verschroeiende hitte die de wereld verpletterden er na afloop nog
steeds dieren in de buurt van Babylon zijn. Babylon zinkt weg in de sheol, Atlantis zonk in zee en het was
Petrus die zijn brief vanuit Babylon schreef (1 Petrus 5:13). Het was ook Petrus die net als Jezus over water
liep (Mattheüs 14:29-31). Petrus zonk door een gebrek aan geloof in zee en dreigde net als Atlantis kopje
onder te gaan, ware het niet dat uitgerekend Jezus in de buurt was. In Openbaring 18:10 lezen we dat de val
van  Babylon  in  één  uur  komt.  De  kooplieden  van  de  hele  aarde  zullen  rouwen  om  haar  ondergang
(Openbaring 18:11). Niet omdat ze zoveel medelijden hebben met de inwoners van de stad. Maar omdat ze
in één klap hun dure spullen niet meer kwijt kunnen. Mijns inziens zijn dit handelaren die met Haro-kel
werden aangeduid. Dit woord werd volgens ene M. Le Clerc tot de naam Heracles verbasterd (Le Clerc in
Van Hemert en Daalberg, 1806, p. 127). In Jesaja 14:28 betekent “massa” orakel (Strong’s #4853). Massa
betekent ook opbeuren of optillen (Bultema, 1981, p. 152). Zoals Atlas de hemelbol optilde. Babylon is het
rovershol van de rovers in Lucas 10:30. Babel zal grondig verwoest en nooit meer herbouwd worden (Jesaja
13:19,  20).  De  wervelwinden  die  in  Jesaja 21:1  genoemd  worden,  zijn  de  legers  die  tegen  Babylon
optrekken, net zoals ze later tegen Jeruzalem zullen optrekken. Babylon wordt voorgoed vernietigd. Net als
Atlantis. De val van Babylon wordt met de val van Jericho vergeleken (Openbaring 14:8; 18:2). Jericho
werd door vuur verbrand (Jozua 6:29) en Babylon ook (Openbaring 18:8,9, 18). Voor de duidelijkheid: de
val van Eindtijd Babylon is in feite de val van het wereldkapitalisme. Het lot van Babylon werd in Jesaja
13:19 en Jeremia 50:40 met dat van Sodom vergeleken. Zodat de verwoesting van Sodom een type was van
de verwoesting van Atlantis. Zo zien we dat terwijl Paulus al met de afgoden van Atlantis kennis maakte,
Atlantis zelf pas in samenhang met Eindtijd Jeruzalem kon bestaan. Atlantis was altijd sluimerend aanwezig
maar zou in de Eindtijd pas geactiveerd worden. Atlantis was eigenlijk een tijdbom. Niet één die tikte maar
die door de neus sprak. In Openbaring 18:21 lezen we dat Babylon als een molensteen in zee terechtkomt,
dus net als Atlantis. In vers 22 duikt de harp weer op en in vers 23 lezen we over de lichten van Babylon die
we in de folklore kennen als de Babylon Candle. Het klinkt allemaal erg als Atlantis, mits we snappen dat er
dingen  gespiegeld  waren  in  tijd  en  plaats.  Babylon  aan  de  Eufraat  werd  naar  de  Atlantische  Oceaan
gespiegeld en dan ook nog naar een onbenoembaar verleden. 

Dualistisch Atlantis: Eindtijd Babylon en Jeruzalem

Mijn visie is het dat Atlantis al die tijd onder ons was maar nog niet geactiveerd was zoals een ongelovige
opeens gelovig wordt. Zo wordt Atlantis in  Mattheüs 24:15 geactiveerd als de antichrist zijn beeld in de
Derde Tempel zet.  De val van Jeruzalem in  Zacharia 14:2 is de val van het eerste deel van Atlantis.  In
Zacharia 5:11 lezen we over de bouw van Babylon ofwel het tweede deel van Atlantis terwijl in Openbaring
18:2  de  val  van  Babylon beschreven  staat.  In  Openbaring 11:1-2  lezen  we dat  de  Derde  Tempel  zeer
waarschijnlijk  buiten  het  domein  van  de  Haram  Sharif  gebouwd  wordt  (Piet,  2020-d).  Dat  Jeruzalem
mogelijk een dimensie van Atlantis is, blijkt ook uit de watervloed die de stad ten deel valt. Ondanks dat
Jeruzalem  hoger  ligt,  wordt  de  stad  in  de  Eindtijd  ook  overstroomd.  We  lezen  dit  in  Daniël  9:26  en
Openbaring 12:15-16. Beide steden, Eindtijd Babylon en Jeruzalem werden samengebald en als een geheel
naar het verleden geprojecteerd en naar de Atlantische Oceaan verplaatst. Vergelijk het met uw rechteroor dat
in de spiegel links zit. Als Jeruzalem en Babylon op deze manier gespiegeld waren dan bestonden ze opeens
in de tegenovergestelde richting, gerekend vanaf de Stad van David met de Tempel. 
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Bagdad

Er is een rare spanning tussen Bagdad en Babylon. Beide steden liggen redelijk vlak bij elkaar. De Chaldeese
Kerk van Babylon beschouwt Bagdad als de voortzetting van Babylon (Fatuhi, 2012, p. 97). Bagdad was een
Babylonische naam (Al-Rayhani in Hanna-Fatuhi, 2012, p. 173). De christenen in Bagdad bleven vasthouden
aan het idee dat Babylon tijdelijk getransformeerd was in de stad Bagdad. Babylon was dus altijd onder ons.
De stad heette zelfs ‘B’al-Dad’, (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 221). We herkennen er de naam van de stormgod
Baäl in.  In de Assyrische stad Maltai is een ‘rots reliëf’ dat Adad met een vork van bliksem toont (Saggs,
1966, p. 335). Ook wordt Adad hier samen met Sin en Isjtar afgebeeld (Saggs, 1966, p. 335). Net als Yhwh
in Jesaja 19:1, rijdt Adad over de wolken en is zijn stem de donder (Saggs, 1966, p. 335). Adad was dus een
voorloper van Neptunus. De Britse krant The Guardian besteedde een tijd geleden een artikel aan een oud
concentrisch ontwerp uit de tiende eeuw van Bagdad. Dit ontwerp leek als twee druppels water op Babylon
en ook op de klassieke voorstelling van Atlantis (Soutif geciteerd in  Marozzi, 2016, eerste afbeelding van
concentrisch ontwerp van Bagdad). Met dit verschil dat Bagdad aan de Tigris ligt. De kans is groot dat de
genoemde Python Geest in Handelingen 16:16 zowel Plato’s Atlantis had geïnspireerd als dit ontwerp van Al
Mansour die blijkbaar een soort Irakese Leonardo Da Vinci was. Net zoals de Python Geest de harpvormige
Atlantis kaart van Athanasius Kircher ontworpen had, naar de vorm van het Meer van Galilea. 

Athene

Eén van de wonderen van de Eindtijd is Griekenland dat thans financieel kopje onder is gegaan maar dat
straks op een miraculeuze wijze uit zijn as zal herrijzen. In  Daniël 8:21 werd de komst van Alexander de
Grote aangekondigd. Zoals gezegd verwoestte hij de havenstad Tyrus op een manier die aan de ondergang
van Atlantis deed denken. Ook deze verwoesting was voorzegd in  Ezechiël 26-28 en  Zacharia 9:1-8. In
Daniël 7:6  had  het  luipaard  betrekking op Griekenland dat  het  Midden-Oosten supersnel  veroverde.  In
Openbaring 13:2 komen we deze luipaard opnieuw tegen. Waaruit  we de absurde conclusie trekken dat
Griekenland het  grillige  rijk  van de Eindtijd  is  (Elshout,  2019-a).  Ook al  lijkt  het  daar  op dit  moment
volstrekt niet op. Waarschijnlijk verliezen de Grieken op dit moment nog een oorlog tegen Kaapverdië. In de
nabije toekomst zal dit anders zijn. Met Gods kracht zal een nieuwe Alexander opstaan die zoals gezegd het
Midden-Oosten verovert en van Babylon de wereldhoofdstad maakt (Elshout, 2019-a/c). Of Athene dan nog
steeds een nationale hoofdstad is of een andere voorname rol krijgt is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is
dat Alexander op koning Atlas lijkt terwijl Athene dat tegen Babylon optrekt op een omgekeerd scenario van
Plato’s Atlantis verhaal lijkt (Elshout, 2019-c). Tijd, plaats en zelfs de oorlogshandelingen van aanvallen en
verdedigen  waren  gespiegeld.  In  Plato’s  verhaal  won  het  kleine  Athene  de  oorlog  tegen  het  machtige
Atlantis. In ons scenario valt Griekenland aan en wordt Babylon overmeesterd door de nieuwe Alexander. De
conclusie is dan dat koning Atlas een Griekse koning was die koning van Atlantis werd voordat het eiland in
zee zonk (Elshout, 2019-c). Als de komende Alexander met tien koningen in het Midden-Oosten een verbond
sluit om Israël en specifiek Jeruzalem aan te vallen dan krijgen we een ander beeld van de verdeling van
Atlantis onder de tien koningen. Zoals Atlantis kopje onder ging zo zullen Babylon en Jeruzalem in de
Eindtijd  kopje  onder  gaan.  Als  ik  Jeremia 50:37  goed  lees  dan  wordt  de  eindstrijd  met  paarden  en
strijdwagens uitgevochten. Moderne wapens zijn er dan niet meer. De verzen 39 en 40 gaan duidelijk over
Eindtijd Babylon, dus vers 37 waarschijnlijk ook. Mogelijk zijn alle high-tech wapens door toedoen van de
antichrist weggedaan. In Daniël 10:20 lezen we over een hemelse engel die een prins wordt genoemd en over
Griekenland waakt.  We kunnen hem met  Poseidon,  Zeus  of  zelfs  Atlas  vergelijken.  Hij  is  het  die  van
Griekenland een machtig rijk maakt. Een andere optie is dat het Vierde Rijk in Daniël het Midden-Oosten is
maar dat Griekenland er op de één of andere manier een vinger in de pap heeft. 

Gespiegeld

Zoals de islamitische Mehdi uit  Openbaring 6:2 gejat was, zo was Atlantis ook door satan alias Baäl uit
Openbaring 17-18 gejat. Met dit verschil dat Atlantis tevens in tijd en ruimte gespiegeld was en volgens
Plato in een grijs verleden voorbij Gibraltar in zee lag. Plato’s Atlantis was eigenlijk een camouflage of een
“proxy-eiland”  voor  het  echte  Atlantis  van  de  Eindtijd  dat  uit  Al-Hillah/Babylon en  Jeruzalem bestaat.
Plato’s Atlantis was de onderwereld die in het westen in zee lag. De aardse versie van Atlantis is Eindtijd
Babylon,  eventuieel  in  combinatie  met  Jeruzalem.  In  Jeremia 51:25  werd  Eindtijd  Babylon  een  berg
genoemd. Deze berg is de zoveelste imitatie van de tempel in Jeruzalem die ook een berg genoemd werd
(Daniël 9:16; Psalm 48:2; Jesaja 2:2-4; Micha 4:1-4). In Jesaja 47:10-11 werd de plotselinge ondergang van
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Eindtijd  Babylon  beschreven.  In  Jeremia 51:42  werd  de  volken  zee  genoemd die  tegen  Babel  optrok.
Babylon was dus dubbel omringd door zee: een echte zee en een ‘volkenzee’ (Bultema, 1981, p. 208). Beide
zeeën zijn ontembaar (Jeremia 31:35). In 2 Koningen 2:11 en 6:17 komen we een berg met hemelse paarden
met strijdwagens van vuur tegen. De spiegeling van Eindtijd Babylon volgde het traject van Tsafon van
zonsopgang tot zonsondergang in het westen waarover we in Psalm 113:3 lezen. 

Jezus versus Zeus

Zeus was zijn carrière als een Griekse versie van Bel-Marduk begonnen. In Plato’s Atlantis verhaal was hij
de goede god en scheidsrechter die in  Kritias 121 het corrupte Atlantis op zijn donder gaf en het naar de
zeebodem liet  zinken. Net zoals God Jona naar de zeebodem liet  zinken (Plato, Jowett,  vert.  1892). De
setting in Kritias 112 deed aan die van de Israëlieten in de woestijn denken nadat ze Egypte ontvlucht waren.
In plaats van dat ze God dankbaar waren, ging ze klagen dat het eten niet lekker smaakte en dat het leven in
Egypte beter was (Numeri 11). God strafte de Israëlieten zoals Zeus de Atlantiërs strafte. Waar bemoeide
Zeus zich eigenlijk mee? Atlantis was het eiland van Poseidon en Zeus had zelf bij zoveel godinnen kinderen
gefokt  dat  hij  wel  een  toontje  lager  mocht  zingen.  Bovendien  waren  de  Atlantiërs  geen  mensen  maar
titanische wezens die levende ezels met huid en haar opvraten en zonder condoom de afwas deden. Het was
vragen om moeilijkheden om Atlantis door titanen te laten regeren. Eindtijd Babylon wordt echter door Jezus
verwoest. Hij stuurt een aardbeving op de stad af. Babylon was nooit een rechtvaardige stad geweest zoals
Atlantis volgens Plato wel als een rechtvaardig eiland begonnen was. Bij Plato’s aantekening kunnen we
vraagtekens zetten. Zeus begon als Marduk en eindigde als  een imitatie van Jezus door de hebzucht en
ondankbaarheid van de Atlantiërs te straffen. De echte Jezus liet het mythische Atlantis in het oosten aan de
Eufraat condenseren. Wie vermoedde in Plato’s tijd dat Al-Hillah waar geen mens van gehoord had in de
verre toekomst rond 2030 alle wereldzeeën zou domineren?

Babylon-Tyrus-Atlantis-Edom

In Kritias 108 en Timaeus 25 (Plato, Jowett, vert. 1892) lezen we over de ondergang van Atlantis dat in de
golven verdwijnt.  Babylon ligt  Bijbels gezien middenin zee en is via de Eufraat met de Perzische Golf
verbonden (Openbaring 17:1-5). In  Openbaring 14:8 en 18 lezen we over de val van Babylon dat in het
water van een overstroomde Eufraat verdwijnt.  Openbaring 18 lijkt op Ezechiël 27-28 dat over de val van
Tyrus ging. Bijbels gezien waren Tyrus en Babylon twee handen op één buik. Beide steden werden met
zowel de zee als corruptie in verband gebracht. Als we er zo tegenaan kijken zien we in  Ezechiël 27 een
schaduw van de val van Babylon. Als Tyrus als een substituut voor Babylon letterlijk en fysiek in de golven
verdween dan hebben we nog een beeld van Babylon als Atlantis te pakken. Met Babylon was ook de stad
Thyatira (Akishar, Turkije) verbonden. De purperverkoopster Lydia die in de Griekse stad Filippi bekeerd
werd kwam uit Thyatira (Handelingen 16:14). In  Openbaring 2:20 werd Thyatira met Izebel in verband
gebracht. Deze Izebel probeerde de Baäl en Astarte religie in Juda in te voeren. De geest van Izebel zat onder
andere in Cleopatra 7 maar ook in Salomé die Johannes de Doper liet onthoofden. Purper is een voorzichtige
verwijzing naar  het  aurichalcum van Atlantis.  Thans heet  Thyatira,  “Akishar”  (in  Turkije)  hetgeen  ‘wit
kasteel’ betekent (Akishar, z.d., eerste alinea). Met een wit kasteel zitten we in het vaarwater van Troje. De
naam Troje  resoneert  een beetje met  Thyatira.  In  Jesaja 2:16 lezen we hoe Yhwh de vloot  van Tarsis-
Engeland vernietigt. In de vers worden vooral de handelsschepen genoemd. Dat Yhwh zich hier tegen het
Britse Imperium richt,  is  wonderbaarlijk.  Jesaja zag deze dingen in een ver verleden al  gebeuren.  Deze
voorzegging maakt de Bijbel tot een surrealistisch boek. In Openbaring 2:12-13 lezen we dat de Turkse stad
Bergama in de nabije toekomst de troon van satan is. Bergama is de zusterstad van Alkmaar; dat u het maar
weet. Het merkwaardige is dat in Bergama in de tweede eeuw voor Christus het altaar van Zeus stond dat zo
groot was dat het op een tempel leek. In het reliëf van het altaar werd de strijd tussen de titanen en de
Olympische afgoden afgebeeld.  Het  altaar  verwees dus naar  Atlantis.  Bergamo doet  me veel  meer  dan
Hisarlik aan Troje denken. We zagen al dat Troje en Asgard hemelse bergen voorstelden die van elkaar
gespiegeld waren (Rösli, z.d.). Zo’n hemelse berg met een burcht erop kunnen we weer aan de berg Tzafon –
Jebel Aqra – in Syrië koppelen waarop het paleis van Baäl Tzafon stond. En deze berg was weer gespiegeld
van Babylon dat in Jeremia 51:25 metaforisch een berg genoemd werd. Toch resoneert Bergamo ook wel met
Troje. Mijn stelling wordt bevestigd door het feit dat ene Crates van Mallos in Bergamo de ‘School van
Pergamum’ stichtte (Ptolemeüs van Ascalon in  Wolf & Grafton, 1988, p. 216-217).  Hij  wist  zoveel van
Homerus dat hij ‘Homericus’ genoemd werd (Suidas in Wolf & Grafton, 1988, p. 216). Dan noemt de Noorse
mythe de ‘Trojaburgen’ die op het Kreteense labyrinth lijken (Krause in Rank, 1989, p. 141). Dit zijn stenen
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die  in  de  vorm  van  een  labyrinth  zijn  gerangschikt.  Hup,  daar  gaan  we  weer.  Deze  Trojaburgen  zijn
voorstellingen van de gnostische Sheol dan wel de Tartarus. En ik noem de Etruskische Tragliatella Vaas
waarop een paard, een labyrinth en de naam ‘Truia’ afgebeeld waren. Met deze simpele vaas hebben we drie
vliegen in  één klap:  het  paard Pegasus,  alias  Poseidon werd hier  aan het  labyrint  van Troje  gekoppeld
(Deecke, geciteerd in Matthews, 1922, p. 157, fig. 134, Etruskische Vaas, Trojaanse Dans). Deze vaas was
bovendien een wijnvaas, waarmee we weer bij de Gouden Wijnbeker van Babylon in Jeremia 51:7 uitkomen.
Troje is dus net als Atlantis een gnostische voorstelling van de Sheol, dan wel van de Tartarus. Maar Troje is
ook Bergamo en Eindtijd Babylon. Otto Rank toont in zijn boek Art and Artist twee kleitabletten die hiermee
verband houden. De ene tablet stelt de tempel van Troje als de navel van de wereld voor (Rank, 1989, p.
148).  Ogygia,  het  eiland  van  de  heks  Kalypso  was  ook  al  de  navel  van  de  wereld,  of  eigenlijk  een
hiernamaals dan wel de tartaros (Odyssee 1.50 in Louden, 2011, p. 126). De andere tablet toont een labyrint
en was in een paleis in Babylon gevonden (Rank, 1989, p. 148). Het labyrint als een expressie van een
hiernamaals dan wel de tartaros kwam uit Babylon. Een labyrint stelt ook de kronkelingen van de serpent
voor. Volgens Otto Rank zijn de woorden Troje, ‘True’ en ‘Druïde’ taalkundig aan elkaar verwant (Rank,
1989, p. 150). Mag ik hier de woorden, throw, Tyrus, troll, altar, tiranny, Erythria en trinity aan toevoegen?
De Erythrische Zee wordt in het Boek van Henoch genoemd (Charles, 1917, Henoch 32:2). Mogelijk is de
letterconstructie “Tr” verwant aan “Rd” in Marad, dat rebellie betekent (Hebreeuwse Concordance #4775
van Strong). Satan wordt ook de diabolos genoemd. Deze titel betekent “door elkaar schudder” of “door
elkaar gooier (throw)”. Dit moet ons sowieso aan het denken zetten. Poseidon was immers de ‘aardschudder’
(Homeros, Butler,  vert.,  1898,  Ilias 20).  Hij  was de “in het zwembad drieter”. Dan snappen we wie de
ultieme trol is die de Bijbelse symbolen steeds door elkaar schudt. Dan snappen we ook wie ze steeds in de
mythe spiegelt. Dit is natuurlijk satan. Troje lijkt ook op Tyrus dat door elkaar geschud werd. Als we de r en
de l verwisselen dan krijgen we Tloje. Dan zitten we weer in de buurt van Atlas en de letterconstructie “Tla”.
De  val  van  Babylon  in  de  Eindtijd  werd  door  de  “door  elkaar  schudder”  in  het  verleden  en  in  de
tegengestelde  richting  geprojecteerd.  Deze  door  elkaar  schudder  was  vast  en  zeker  de  pythongeest  in
Handelingen 16:16. Ik noem voor de zoveelste keer de spreuk, Wachter, wat is er van de Nacht? in Jesaja
21:11. Zoals gezegd gebruikte Djuna Barnes de spreuk voor haar roman, Nightwood. Wat Edom met Babylon
gemeen heeft is dat het net zo op zijn donder krijgt. Babylon en Edom zullen in de vierde aion slechts ruïnes
en een aandenken aan de Eindtijd zijn (Newton, 1859, p. 106). 

Boechara en Samarkand

Het  is  duidelijk  dat  Babylon een  sprookjessfeer  oproept.  In  The  Grand  Cham van  Harold  Lamb werd
Boechara met Babylon vergeleken (Lamb, geciteerd in Scheil, 2016, p. 284). Robert E. Howard schreef in
zijn  ‘Kruisvaarders  verhalen’ over  de  sprookjesachtige  stad  Samarkand.  Andrew Scheil  zag  het  zo  dat
Howards  Samarkand  een  ‘verplaatste’ Babylon  was  (Howard  in  Scheil,  2016,  p.  286).  Dit  is  wel  een
interessante visie. Sommige steden zijn dus “verplaatste” versies van Babylon of zo u wilt, “klonen” van
Babylon.  Ik  denk in  onze  tijd  aan steden als  Las  Vegas,  Disneyland of  de  Chinese  IJsstad  Harbin.  De
moskeeën in Samarkand hebben een poort die op de Isjtar Poort lijkt. Zelf zag ik zo’n poort voor een moskee
in Isjfahan. Samarkand is via de rivieren Zarafshan en Amu Darya met het Aral Meer verbonden. Net als
Babylon ligt Samarkand in de woestijn. Maar niets is wat het lijkt. Atlantis heeft geen hoge golven nodig om
een eiland te zijn. Samarkand is Atlantis aan het Aralmeer. Het Aralmeer is overigens flink aan het opdrogen.
Mijn indruk is dat sprookjes als Alice in Wonderland, In de Ban van de Ring, Harry Potter, de Tovenaar van
Oz en de Kronieken van Narnia ons terugvoeren naar Babylon aan de Eufraat. Misschien is het woord fairy
verwant aan farao en farizeeër? Volgens Andrew Scheil die zijn klassieker  Babylon Under Western Eyes
schreef, is het niet zo zwartwit dat Babylon de hel en Jeruzalem de hemel is. Jeruzalem is het ‘onbereikbare
visioen’ terwijl Babylon hier een schaduw van is die in de ‘wereld van de ervaring’ blijft dwarrelen (Scheil,
2016, p. 303). Boney M’s lied Rivers of Babylon – origineel van The Melodians – blijft de beste imitatie van
Psalm 137. 
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De echte Superman

‘How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn’. – Jesaja 14:12 (Mitchell & Harness,
2008, NHEB, vert.)
– Laurie Anderson, ‘O Superman’

De val van de Antichrist

Het liedje  O Superman van Lauri Anderson geeft heel mooi de obscure sfeer van Eindtijd Babylon weer.
Twee personages worden soms met elkaar verward als het om de Eindtijd gaat: de antichrist en satan. De
antichrist is in principe een mens, al moeten we niet uitsluiten dat hij deels een cyborg is. In Daniël 7:8, 11;
8:24,  25  lijkt  het  of  hij  een  bovennatuurlijk  wezen is.  Daniël 2:43  wekt  de  indruk dat  deze  antichrist
tenminste een fabricage is. In Daniël 7:8, 11, 20, 21, 24-27; 8:23 werd hij al aangekondigd. Waarschijnlijk is
hij  een Griek of een Macedoniër en hiermee een opvolger van Alexander. In 2:43 werd de modder van
Atlantis (Timaeus 25) genoemd net als in Exodus 14:25. In elk geval is hij demonisch bezeten en ontvangt hij
zijn kracht van satan. Beiden zullen ten onder gaan. Met name de antichrist heeft het aura van Superman
over zich omdat hij zijn intrede op het wereldtoneel met een schijnvrede begint. De Verdrukking die over
Israël komt en gekenmerkt wordt door de zegels in Openbaring 6 begint met de wegrukking van de ecclesia
en de openbaring van de antichrist. Deze Verdrukking eindigt met de verschijning van Jezus op de Olijfberg.
Met de antichrist komen we bij de climax van de roep om een sterke leider. In de mythe waren Agamemnon,
Paris, Achilles of Helena van Troje maar ook Gilgamesj of Odysseus alle maskers van deze ene personage
die  in  de  Bijbel  de  Wetteloze  of  de  antichrist  genoemd werd.  Mag ik  Plato  en  Socrates  aan  het  rijtje
toevoegen?  Of  is  dit  teveel  gevraagd?  Adolf  Hitler  had  het  over  de  Übermensch  maar  ook  Friedrich
Nietzsche noemde hem. De historica Barbara Tuchman schreef dat Nietzsche’s Ubermensch ‘geen behoefte
aan God’ had en hij ‘zijn eigen wet’ was (Tuchman, 2002, p. 381). Zo’n wetteloze übermensch doet ons
uiteraard denken aan de Wetteloze die Paulus in 2 Thessalonicenzen 2:3 noemde.

Zoon van de Dageraad

We komen bij de climax van ons onderzoek. Sinds Jesaja lezen we in de Bijbel over een schimmige persoon
die in de Eindtijd een centrale rol speelt. Hij werd ook in Daniël 7:23 genoemd. In 1 Johannes 2:18 wordt hij
voor het eerst de antichrist  genoemd. Hij zal zich namelijk in de plaats stellen van Christus. De apostel
Paulus noemde hem de Wetteloze (2 Thessalonicenzen 2:3-4, 8). Hij is om te beginnen een tovenaar die
allerlei rare wonderen en tekenen zal doen (2 Thessalonicenzen 2:9-12; Openbaring 13:13-18). Hierbij denk
ik aan het maken van graancirkels. Maar de wereld zal ook dronken worden en demonisch bezeten zijn!
Mogelijk zal hij de tovenarij van Jannes en Jambres (2 Timotheüs 3:8), Simon Magus (Handelingen 8:9) en
Bar Jezus (Handelingen 13:6) voortzetten. Het is deze antichrist die de koning van het eerder genoemde
machtige rijk in de Eindtijd zal zijn. Zijn zetel is in Babylon en hij regeert met negen andere koningen over
het rijk in het Midden-Oosten (Psalm 83). Als we de voorzeggingen moeten geloven dan is dit rond 2030 het
geval. Andere plaatsen in de Bijbel waar de antichrist genoemd wordt, zijn: Ezechiël 38:1-9 (Gog); 39:1-2;
Openbaring 6:2; 13:1, 11; Markus 13:22; Daniël 2:43; 7:8; 7:23; 8:24; 11:21, 37; 2 Thessalonicenzen 2:3-4.
In Jesaja 14:12 werd hij de Zoon van de Dageraad genoemd. Deze titel was een imitatie van de echte Zoon
van de Dageraad die uiteraard Christus is. In de  Odyssee boek 12 werd ook een Kind van de Dageraad
genoemd (Butler, 1900, Odyssee 12). De antichrist is zoals gezegd één van de tien koningen van een rijk dat
in de Eindtijd in het Midden-Oosten bestaat. Mogelijk is hij een Palestijn of een nieuwe Griekse Alexander?
Of misschien is hij een obscuur wezen en komt hij uit de Tartarus. Het meest opvallend aan de antichrist is
dat hij in alle culturen een mythische personage werd. De moslims noemden hem Mohammed dan wel de
Mehdi of zelfs Isa dat in  Johannes 5:18 “gelijke” betekent, iemand die op christus lijkt. De boeddhisten
noemden hem Boeddha,  de  Scandinaviërs  noemden hem Odin,  de  Germanen noemden hem Wodan,  de
Azteken noemden hem Quetzalcoatl.  De  Britten  noemden hem Arthur  en  Robin  Hood.  De  katholieken
hebben de Lijkwade van Turijn. De Roemenen noemden hem Dracula. Ja zelfs de Griekse filosofen hadden
hun variant van de antichrist, namelijk Socrates. Of waren Plato en Socrates dezelfde personages? We mogen
het niet uitsluiten. Bijbelse bronnen kennen de vijand van Israël die ‘Armilos’ heet (Janse, 2000, p. 98) en
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door  de  Zoon  van  David  verslagen  wordt.  Een  optie  die  ik  niet  uit  wil  sluiten:  is  de  antichrist  een
gefabriceerde mens die op de één of andere manier uit de Tartaros komt? We zitten dan in het vaarwater van
ufo  ontvoeringen  en  sinistere  Gray  Aliens  die  experimenten  op  mensen  uitvoeren.  Het  is  tegelijk  een
ongrijpbaar scenario. Ik denk dat de antichrist een mens is die in de Eindtijd de geest van een demonisch
wezen in de Tartaros krijgt. 

Tempel

Hoewel  Babylon het  hoofdkwartier  van deze Wetteloze is,  zal  hij  een beeld in  de tempel  in  Jeruzalem
plaatsen (2 Thess. 2;  Mattheüs 24:15). Dit betekent op zijn minst dat er in Jeruzalem in de Eindtijd een
tempel gebouwd is. Dit beeld in de tempel is een opvolger van het Dagon beeld. Jezus zal bij zijn terugkeer
deze tempel ook weer verwoesten. Deze tempel is de geestelijke dimensie van Eindtijd Babylon. We kunnen
de tempel in Jeruzalem als een dependance van Babylon beschouwen. Andersom kunnen we Babylon als een
dependance van Jeruzalem beschouwen. Zoiets lezen we in Zacharia 5. Dat tempel en Babylon geografisch
van  elkaar  gescheiden  zijn  maar  toch  in  het  Atlantis  verhaal  verenigd  zijn,  zien  we  terug  in  de  twee
verhaallijnen van Plato’s Atlantis verhaal. Zoals Atlantis en Athene in Plato’s epos tegenover elkaar werden
geplaatst, zo staan Jeruzalem en Babylon in de Bijbel tegenover elkaar. Aurelius Augustinus schreef in zijn
klassieker  Over De Stad van God niet voor niets over Jeruzalem en Babylon. We moeten bovendien twee
zaken goed uit elkaar houden als we het over de Derde Tempel hebben. Voordat de Verdrukking over Israël
begint wordt er een tempel gebouwd. Hierin neemt de antichrist plaats. Deze tempel van Poseidon wordt ook
weer  verwoest.  Als  Jezus  terug  is,  wordt  de  tempel  nogmaals  herbouwd.  Dit  is  dan  de  vierde  tempel.
Sommige christenen menen dat de derde tempel er niet komt. Dit heeft te maken met twee verschillende
woorden die  voor  tempel  gebruikt  worden:  hieron en  naos.  Het  woord “naos” zou op het  lichaam van
christus slaan waar dan de geest van de antichrist intrekt. Maar naos slaat ook op een fysiek gebouw. In
Daniël 12:11,  Mattheüs 24:15  en  Openbaring 13:15  lezen  we  bovendien  dat  de  dagelijkse  offerdienst
gestaakt wordt en dat vervolgens het gruwel der verwoesting in de tempel wordt opgericht. Het kan niet
anders of het gaat hier om een fysieke derde tempel waarin de antichrist zijn intrek neemt.

Gog en Magog

Gog in  Ezechiël 38:1-9 is mijns inziens de antichrist terwijl Magog mijns inziens de zoveelste naam voor
Babylon is. Al die namen voor Babylon zijn een onderdeel van haar mysterie. In Openbaring 20:8 lijkt het of
Gog en Magog twee landen zijn die elkaar in de Eindtijd in de haren vliegen. In Ezechiël 38:19 wordt Gog
met een reusachtige aardbeving in verband gebracht. Tadaa, Atlantis! De naam van Gog resoneert ook met
die van Koning Og van Bashan die door Mozes verslagen werd (Deuteronomium 3:10). In  Genesis 2:14
lezen we over de Eufraat die uit de Hof van Eden kwam. De huidige Eufraat heeft dus de naam van zijn
voorganger. Zijn Gog en Magog in Openbaring 20:8 dezelfde personen dan wel landen als Gog en Magog in
Ezechiël 38:19? Magog betekent  ‘land der duisternis’ omdat  in  het  Accadisch,  Gog zoiets  als  ‘Gugu’ –
‘duisternis betekende (Studie van Klaas Goverts, Romeinenbrief 70D-55). Dit land van duisternis zal vast
weer Babylon zijn.

666

Volgens  Openbaring 13:18 heeft deze antichrist een getal dat bij hem hoort. Dit is 666. In deze passage
wordt hij een mens genoemd. Wat een puzzel, nietwaar? Een vraag die ik open laat: is de antichrist een man
of  een vrouw? Ik  zou het  niet  weten  maar  ik  denk dat  hij  een man is.  De  lange haren die  we  steeds
tegenkomen duiden weer op een vrouw. De baard van Atlas duidt erop dat de antichrist een man is.

Jesaja 14

‘How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn’. – Jesaja 14:12 (Mitchell & Harness,
2008, NHEB vert.)  

We naderen het epicentrum van ons onderzoek.  Jesaja 14:12 gaat over de val van de komende antichrist.
Hier wordt hij de Morgenster genoemd waarmee hij de echte Morgenster die Christus is, imiteert (2 Petrus
1:19). De val van de imitatie Morgenster is dus eigenlijk de mythe van Lucifer die in een grijs verleden van
zijn voetstuk viel. Deze antichrist komt op maar valt ook weer, net als Nebuchanedzar. Wat mij betreft gaat
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deze passage over de val van Atlas van Atlantis. Met dit verschil dat de antichrist tenminste deels menselijk
is. Atlas was een echo van de antichrist. Hij was een echo van de toekomende Griekse koning van Babylon
net zoals Alexander zijn hoofdkwartier in Babylon had. Atlas was dezelfde personage als Odysseus en beide
waren tevens echo’s van de antichrist. Het is lastig om uit te leggen. De nefilim in Genesis 6 hadden aardse
moeders maar Atlas en Odysseus niet. De antichrist is waarschijnlijk een mens al praten we wel over een
demonisch bezeten mens. Ook sluit ik een menselijk uitziend wezen uit de tartaros niet uit. Atlas kunnen we
op meerdere manieren interpreteren: als een ziel die in het hiernamaals voortleefde, als een gevallen engel en
als een echo van de menselijke maar demonisch bezeten antichrist. Ook al had Atlas geen aardse moeder,
thematisch  gezien  was  hij  dezelfde  personage  als  de  antichrist.  De  sfinx  beeldt  waarschijnlijk  ook  de
antichrist uit, alias de ‘Heer van het noorden’ (Strong’s #6828 in Matheny, 2011-a, p. 137). Zoals we weten is
hij eigenlijk de Heer van het Oosten maar valt hij via het Noorden Juda binnen (De Koning, 2014-a, p. 28).
De antichrist daalt in de Sheol neer, dit keer de echte Sheol. Dit is wel een verschil met de plaats waarin
satan straks terechtkomt, namelijk de Tartarus. In Jesaja 14:13 lezen we over een verwijzing naar de Migdol
van Babylon (Saggs, 1966, p. 355-356). De passage in Ezechiël 43:13-17 lijkt ook over de migdol te gaan
(Saggs, 1966, p. 356). In  Jesaja 14:28 komen we het woord Massa weer tegen dat hier zoiets als orakel
betekent (Strong’s #4853). Het woord orakel lijkt weer op de naam Heracles, alias Hercules. In  Ezechiël
24:25 betekende het woord massa, opbeuren of optillen (Bultema, 1981, p. 152), net als het woord Natal
(Strong’s #5190). Jesaja profeteerde in Jesaja 11:4 al over de ondergang van de antichrist. Johannes zag dit
in een visioen gebeuren. In 2 Thessalonicenzen 2:8 en Openbaring 19:15, 21 lezen we hoe Jezus de antichrist
uitschakelt. Hij is ook de enige die dit kan.

De Mehdi

De islamitische  Mehdi  is  de  ruiter  die  in  Openbaring 6:2  de  valse  christus  voorstelt  (Richardson,  z.j.,
hoofdstuk 5, par. The Rider on the White Horse). Deze ruiter is een imitatie van Jezus die zelf in Openbaring
19:11 op het toneel verschijnt. Daarnaast is er verwarring rond de islamitische Jezus. Hij zou Isa of Iza heten.
Maar Isa klinkt meer als Ezau (Deedat, z.j., Ch. 2: Jesus in the Quran). Hij was een type van de antichrist. In
Johannes 5:18 betekent Isa ‘gelijk’ (Scripture4all.org, vert.). De islamitische Isa wil zich dus gelijk stellen
aan onze Jezus. Zelfs de Joden zullen de verkeerde messias omarmen. Zij zullen de islamitische Mehdi, alias
de Azteekse afgod Quetzalcoatl als hun messias erkennen. En… Isa is volgens mij een oude bekende: Isis,
alias Athena.

Tien Koningen

In Psalm 83, Daniël 7:20, 24 en Openbaring 13 en 17:12 worden tien koningen van de Eindtijd genoemd die
zich tegen Israël keren (Jongman, 2016; Piet, 2016-k, par. een Palestijnse staat in Psalm 83?). Nu zult u
zeggen:  waar haal  ik  opeens tien koningen in het  Midden-Oosten vandaan? Uit  mijn hoedendoos? Nou
misschien wel uit de wijnkelder. De Eindtijd zal getekend worden door een Bijbels decor met zelfbenoemde
koningen. Het kan best zijn dat ze maar heel even koning zijn. Misschien zijn ze zelfs gelegenheidskoningen
om Israël van de kaart te vegen. Bij tien demonisch bezeten koningen die Babel als hoofdstad hebben,  met
een rijk dat groter is dan Turkije en Libië samen, denken we aan… Atlantis. In  Daniël 9:27 lezen we ook
over de antichrist die dit verbond sluit. Eén van die koningen is een Palestijn (Psalm 83:7) (Piet, 2016-k, par.
een Palestijnse staat in Psalm 83?). Dit is wat er gebeuren gaat: nadat Babylon gevallen is, wordt Jeruzalem
omsingeld (Jesaja 6:9-13;  Jeremia 30:7).  De joden hadden net als de moslims per ongeluk de antichrist
aanbeden. Het verbond dat hier genoemd wordt, lijkt op dat van Arthur en de Ronde Tafel. Deze ronde tafel
was ook een symbool van de gnostische Sheol. Dit grote rijk van de antichrist in Psalm 83 is wellicht groter
dan Turkije en Libië samen, zoals Plato zei (Plato, Jowett, 1892, Kritias 108). In Openbaring 17:12-18 lezen
we ook weer over deze tien koningen met Babylon als de centrale stad. Er staat trouwens dat ze maar één uur
macht  ontvangen. In  Openbaring 17:10 staat dat van de tien koningen er vijf  vallen. Dan is  er één die
nummer zes is. Dan komt nummer zeven die blijkbaar vermoord wordt. Als door een wonder overleeft deze
zevende koning de aanslag, waarna hij als de achtste verder leeft. De wereld zal vol ontzag zijn over deze
opwekking uit de dood. De Israëlieten zullen hem aanbidden (Piet, 2018-f). Bij demonisch bezeten koningen
denk ik ook aan magiërs. Blijkbaar zijn er goede en slechte magiërs In Jesaja 60:3 werden de goede magiërs,
koningen genoemd die naar Jozef en Maria kwamen om de jonge Jezus te eren. In Handelingen 8:9 komen
we een boosaardige magiër tegen. Mogelijk was hij een blauwdruk voor de tien koningen van de Eindtijd,
aka de  tien koningen van  Atlantis.  In  onze tijd  worden magiërs  illusionisten genoemd.  Zonder  mensen
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persoonlijk aan te vallen noem ik de namen van David Blaine, Dynamo of Yif Magic. Gebruiken ze alleen
trucs of gebruiken ze echte magie? 

Koning Moloch

In Jesaja 57:9 wordt een koning genoemd. Deze is Moloch, alias de antichrist. In Johannes 5:43 wordt hij
ook genoemd.  Eerder  hadden we Moloch een  demon genoemd en  een  kloon van Baäl  en  Marduk.  De
afgoden vereerders onder wie de Kanaänieten maar ook veel inwoners uit Juda deinsden er niet voor terug
om hem koning te noemen (Bultema, 1981, p. 564). De antichrist is een blauwdruk van Moloch. 

Lijkwade Turijn

Waar komt de beroemde Lijkwade van Turijn vandaan? Niemand die het precies weet. Maar Jezus had geen
lang haar. Paulus had gezegd dat mannen hun haar af moesten scheren om niet op vrouwen te lijken (1
Korinthe 11:3-16). Ook priesters moesten eerst hun haar afknippen voordat ze de tempel van God binnen
mochten (Ezechiël 44:20). De persoon op de lijkwade had wel lang haar. Het gezicht op de Lijkwade toont
mijns inziens dat van de antichrist. De Lijkwade is in dat geval de tegenhanger van de Mona Lisa.

Hippie Jezus

Heeft u wel eens goed naar de pose van Jezus aan het kruis gekeken? Hij ziet er eerder uit als de zanger van
Led Zeppelin dan als de Jezus uit  Nazareth die aan het  kruis genageld werd.  Iemand die aan een kruis
genageld en afgeranseld is, ziet eruit als een zielig hoopje dat nauwelijks nog menselijk is. De Jezus aan het
kruis  ziet  eruit  als  een  popster  die  het  kruis  gebruikt  om  zijn  pose  te  benadrukken.  Is  de  moderne
Rockmuziek hier een uiting van? Als we de baard wegdenken, dan lijkt de KerkJezus op een vrouw die
heupwiegend en sensueel aan het kruis hing. De lap om zijn kruis is nog net geen minirok. Is de baard niet
meer dan een camouflage om de ware identiteit van Jezus te verhullen? Is de kerk-Jezus… Isis, alias Athena?
De KerkJezus is vrijwel zeker een weergave van de antichrist.

Verbond

De antichrist  zal  een verbond met  veel  volken en waarschijnlijk  de hele  wereld sluiten.  Dit  is  niet  het
verbond dat in  Daniël 9:24-27 genoemd wordt. Eerder zeiden we al dat dit verbond betrekking had op de
periode tussen Christus en Stefanus. Maar in Daniël 12 lezen we wel over de antichrist en in Mattheüs 24
lezen we over de Verdrukking die over de wereld en met name Israël komt. Dit verbond van de antichrist lijkt
op de Ronde Tafel van koning Arthur. Wel kan het zijn dat dit verbond van de antichrist een “echo” is van de
periode die in Daniël 9:24-27 genoemd werd. Deze periode duurde van het jaar 30 tot 33 AD. Om die reden
denk ik dat de Eindtijd van 2030 tot 2033 duurt (Zie ook: Piet, 2016-d). Heeft dit verbond van de antichrist
misschien met muziek te maken? Gaat de antichrist de mensheid met muziek bespelen?

Satan

Behalve de antichrist is satan na een gevecht met de aartsengel Michael zelf op aarde neergeworpen. Dit
lezen we in Openbaring 12:7-9. In vers 9 komen we bovendien de gevallen engelen weer tegen. Blijkbaar
waren  ze  niet  allemaal  in  de  Tartaros  opgesloten.  De  antichrist  zal  net  als  ieder  mens  in  de  Sheol
terechtkomen. Ook de inwoners van Babylon komen hierin terecht. Satan is een ander verhaal. De Bijbelse
satan woont in de hemel en heeft zelfs toegang tot Gods hemel zoals we uit Job 1 en 2 weten. Hij woont in
elk geval niet in een hel. Het was Hades, de broer van Poseidon en Zeus die over de gnostische hel heerste.
Hier kwam het idee vandaan dat satan in de hel bivakkeert. Maar niets is minder waar. In Openbaring 12:9
wordt de val van satan beschreven. Hij wordt in de Eindtijd vanuit de hemel op aarde geworpen. Zijn aardse
troon is de Turkse stad Bergamo (Pergamum) waar het altaar van Zeus stond (Openbaring 2:12-17). Satan
zal maar zeer kort op aarde verblijven. Zijn volgende halte is de Tartarus. In Openbaring 20:1 lezen we over
een boodschapper uit de hemel die een sleutel van de Afgrond/Tartarus bij zich heeft. Hij grijpt de draak,
alias satan bij de kladden en gooit deze in de Tartarus. In Openbaring 12:7 lezen we over een hemelse strijd
– een Star Wars versus Star Trek – tussen hemelwezens die de uitkomst van de strijd op aarde gaan bepalen.
Onder andere duikt hier de aartsengel Michaël op die tegen satan zal vechten. In Openbaring 12:9 en 20:2
lezen we dat de draak ook de serpent uit  Genesis 3 was. Deze draak was dus de Egyptische Sfinx die in
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Exodus 14:2 Baäl-Zafon genoemd werd. Deze Sfinx was tevens Allah, de afgod van de moslims. En de Sfinx
was de personificatie van Atlantis. Satan had dus alle tijd om Bijbelse symbolen te kopiëren, en zo zijn eigen
scheppingsmythe  van  Atlantis  te  verzinnen.  Deze  draak  wordt  duizend  jaar  in  de  Tartarus  opgeborgen
(Openbaring 20:3). En jawel, na duizend jaar wordt hij weer voor een korte tijd vrij gelaten. Hebben we hier
de duizend jaar die het verschil maakten tussen de stichting van Athene versus Atlantis (Timaeus 23 versus
Kritias 108)? Eerder had ik geopperd dat  deze duizend jaar met de periode tussen de eerste en tweede
ballingschap van de Israëlieten uit  Egypte en Babylon te maken had.  Na de Eindtijd volgt  er  nog zo’n
periode  van  duizend  jaar  waarin  Jezus  regeert  en  Israël  boven de  volken  gesteld  is.  De  Tartarus  is  in
tegenstelling tot de Sheol een fysiek oord onder onze voeten. Hierin huizen allerlei wezens die onze fantasie
tarten. Maar er komen geen mensen in terecht. In 1 Petrus 3:19-20 lezen we dat Jezus na Zijn opstanding in
deze lugubere locatie is geweest. Hij was de eerste en enige mens die ooit in de meest bizarre plaats onder de
aarde geweest is, namelijk de Tartarus. Een gewoon mens zou een dergelijk bezoek niet overleven maar de
Opgestane Jezus wel. Deze afgrond was er in het begin nog niet (Spreuken 8:24). Hij was dus later voor dit
doel geschapen. Atlas was zowel een echo van de antichrist als van satan. Beiden vallen van hun voetstuk. In
Openbaring 12:15 komen we de woeste waters weer tegen in de vorm van een rivier. Hier zijn de waters
figuurlijk bedoeld en duiden ze waarschijnlijk op het leger van Assyrië. We kunnen er ook het leger van
Atlantis in lezen (Plato, Jowett, vert. 1892,  Kritias 108). Andere schriftplaatsen waarin de woeste waters
genoemd worden die op de legers van Assyrië of Babylon (of Atlantis) slaan zijn:  Psalm 32:6; 124:5-6;
Jesaja 8:7-8;  Daniël 9:26;  11:10 en  Openbaring 12:15.  Marduk was in  de gedaante  van een zonnegod
hetzelfde wezen als de serpent in  Genesis 3:1 die in het Hebreeuws ‘Nachash’ genoemd werd. Nachash
betekent de ‘schijnende’ of lichtgevende (Bullinger, z.j.-a, bijlage 19). Marduk was hiermee een imitatie van
Jezus die in Openbaring 22:16 de Morgenster genoemd wordt. In Jesaja 14:12 lezen we over de antichrist
die de rol van een Morgenster vervult. Marduk heeft dus iets met de antichrist te maken. In Openbaring 12:9
wordt de draak van de Eindtijd dezelfde als de serpent in Genesis 3:1 genoemd. Zoals gezegd zal satan zijn
intrek in de Turkse stad Bergama nemen. Bergama is de zusterstad van Alkmaar. Hiermee komt de duisternis
wel erg dichtbij.

Grote rivieren

Zelfs Zwitserland heeft zeeschepen en zeehavens, namelijk Basel en Genève. De Rijn is internationaal water.
Zeeschepen van over  de  hele  wereld varen over  de Rijn naar  Europese bestemmingen.  Hetzelfde  geldt
uiteraard voor de Theems, anders was Londen niet zo groot geworden. In 2016 stroomde de Theems over.
Londen stond opeens blank. Hetzelfde kan in de Eindtijd met Babylon gebeuren. Een dam houdt al het water
van de Eufraat tegen. Doorbreek de dam en de Eufraat stroomt over. En Babylon doet “plons”. Bij onze
zoektocht naar Atlantis werd de rol van de grote rivieren over het hoofd gezien. Atlantis hoefde net als Basel
of Genève niet letterlijk middenin zee te liggen. Een goede rivierverbinding was al voldoende om contact
met de open zee te hebben. Dit is exact het geval met Babylon. Net zoals Adam zich in de struiken voor God
verborg,  zo  verschuilt  Babylon  zich  landinwaarts  achter  woestijnzand,  cactussen  en  dadelpalmen
(Dactylifera’s) voor de Atlantis onderzoekers. Via de Eufraat blijft Babylon echter contact houden met alle
havensteden. Adolf E. Knoch schreef al dat grote steden als Antwerpen, Londen, New York en Hamburg
nooit vlak aan zee lagen maar doorgaans op een beschermde manier een stukje landinwaarts aan een rivier
lagen (Knoch, 2003, Vol. 94, p. 163).

Atlantis

Plato’s Atlantis Epos zit propvol verwijzingen naar Eindtijd Babylon en Jeruzalem. De tien koningen van het
Griekse Eindrijk met als hoofdstad Babylon (Psalm 83) corresponderen met de tien koningen van Atlantis.
De tempel van de antichrist in Jeruzalem maar buiten de Haram Shariff correspondeert met de tempel van
Poseidon op Atlantis.  Apocriefe boeken als het Boek van Henoch, de Ilias en Odyssee, 4 Ezra, het Boek van
Jubilee en de  Koran lijken eveneens een apocalyptisch aura te hebben.  Atlantis is in alle opzichten een
dualistisch verhaal en in de Bijbel in twee steden gecondenseerd: Eindtijd Jeruzalem en Babylon (Jesaja
26:1-5)  (Elshout,  2018-oo). Van hieruit  werd Atlantis naar de onderwereld aan de horizon in het westen
gespiegeld. De pythongeest in  Handelingen 16:16 speelde mogelijk een rol in dit spiegelingsproces. Deze
python  transformeerde  de  ondergang  van  het  Babylonische  wereldkapitalisme  tot  een  contra
scheppingsverhaal  op  een  fictief  eiland  Atlantis.  Vanuit  een  ander  perspectief  stelde  dit  eiland  de
onderwereld voor waar het leven in een hiernamaals verder ging (Elshout, 2018-nn1/nn2). Ook is de Tartaros
in  Openbaring 9 onderdeel  van het  Atlantis  mysterie.  In deze onderaardse zee verblijven wezens die ‘s
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nachts onder uw bed kruipen (Elshout, 2018-nn1/nn2). Ten westen van Babylon lag niet alleen de zee voorbij
Gibraltar maar ook Jeruzalem. Jeruzalem is volgens Psalm 2 omringd door de volken zee. Plato kreeg een
zelfde soort openbaring van de slang als ooit Eva. Beiden werden misleid. Eva geloofde dat ze onsterfelijk
werd door van de vruchten van de Boom van Kennis te snoepen. Plato geloofde dat het kwaad in de wereld
ooit door Poseidon op Atlantis geïntroduceerd was terwijl diens broer Zeus het eiland hiervoor strafte. Met
deze constructie werd de God van de Bijbel buiten spel gezet. Bovendien werd de aandacht van het Griekse
Eindrijk afgeleid nu de focus naar een grijs verleden verlegd werd. De Python Geest was de serpent die zich
aan Plato openbaarde. 

Aladdin’s stad Agrabah

Ook het sprookje  Aladdin en de Wonderlamp resoneerde met de lampen van Babylon die in  Openbaring
18:23 genoemd worden. Aladdins stad Agrabah is mijns inziens eveneens een mix van Eindtijd Jeruzalem en
Eindtijd Babylon (Elshout, 2019-q). Agrabah was dus in de tijd gespiegeld en bestaat in de Eindtijd in plaats
van  dat  de  stad  in  een  ongrijpbaar  verleden  bestond.  Net  als  Babylon  is  Agrabah  de  stad  van  de
‘marktplaats’, het ‘mysterie’ en de ‘betovering’ (Agrabah, z.d.). Net zoals Babylon de stad van het mysterie
is (Openbaring 17:5) en van de betovering (Openbaring 18:23). Net zoals Babylon een ‘kidinnu’ marktplaats
is (Leeman in D.J. Wiseman, 2004, p. 108). In de Walt Disney versie lag Agrabah aan de rivier de ‘Jordaan’
(Agrabah, z.d.) waarmee we dichterbij Jeruzalem komen. In hoeverre is de naam Aladdin een samenvoeging
van Allah en Dzjinn? 

Concentrisch Atlantis model

Eén vraag is nog niet beantwoord. Hoe kwam Plato bij een ontwerp van Atlantis met eindeloze concentrische
grachten, afgewisseld door muren? Ik geloof zelf niet dat er zo’n stad bestaan heeft in het verleden. Ik zie
twee opties. Of dit model was gebouwd op de concentrische indeling van het Sanhedrin dat uit rijen van
concentrische banken bestond. Of de Python Spirit in Handelingen 16:16 die we nodig aan de tand zullen
voelen had dit model bedacht en tevens de Athanasius Kircher kaart van een harp vormig Atlantis. En de
Python Geest had het Atlantis ontwerp van Bagdad door Al Mansour geïnspireerd. Voor veel Iraqi’s was
Bagdad het nieuwe Babylon. Een echte Atlantis stad is er dus nooit geweest maar het ontwerp dook zo nu en
dan op in schetsen van stadsvernieuwers. De duidelijke vingerafdruk van de Python Geest in het Atlantis
ontwerp verraadt dat een zoektocht naar Atlantis in feite een zoektocht naar satan is. 
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Na de Eindtijd

Jubeljaar

Eerder schreef ik dat Jezus tweeduizend jaar na Zijn opstanding terugkomt. Eerst voor de ecclesia en 3,5 jaar
later voor de Joden. Typologieën in de Tenach verwezen ook naar deze tweeduizend jaar. De afstand van een
sabbatsreis tussen de Olijfberg en Jeruzalem was 2000 el en dus een kilometer (Handelingen 1:12, geciteerd
in Piet, 2016-i). Deze 2000 el is een typologie van de afgelopen 2000 jaar (Jozua 3:4 in Piet, 2016-m). De
veertig dagen die de inwoners van Ninivé (Mosoel) de tijd kregen om zich te bekeren correspondeerden
misschien met de veertig jaar tussen de opstanding van Jezus en de verwoesting van Jeruzalem in 70 na
Christus (Lucas 11:30, geciteerd in Piet, 2016-e). Als we 3,5 jaar verder rekenen vanaf de steniging van
Stefanus dan komen in het jaar 33/34 versus 2033-2034 uit. Het jaar 2033 of 2034 is dus het jaar 6000
gerekend vanaf  de schepping van Adam (Piet,  2016-h).  Het  jaar  2035 is  dan het  jaar  6001 van Adam.
Bovendien komen we hiermee in het 120ste Jubeljaar terecht dat in Genesis 6:3 genoemd werd. Jezus is nu
terug en er breekt een volkomen nieuwe periode aan. De nieuwe aion laat echter nog een generatie op zich
wachten omdat Jezus eerst orde op zaken wil stellen (Mattheüs 24:34).

Gieren

In Mattheüs 24:28 en Openbaring 19:17 staat dat de gieren door God zelf verzameld worden. Ze zullen na
afloop van de Eindstrijd de lijken in het dal Van Josafat opruimen. Om precies te zijn zal de ‘engel in de zon’
(schriftwoord.nl) dit doen. Bij de zon denken we aan kernfusie. Maar de Bijbel noemt een engel die in de zon
staat  (Openbaring 19:17).  Er  zijn  al  diverse  ufo’s  bij  de  zon waargenomen.  De  zon staat  150 miljoen
kilometer weg. En toch maant de engel die in de zon staat, de vogels om zich naar het slagveld van de
Eindtijd te begeven. De vogels zijn getuigen van de Eindstrijd en zullen de lijken wegpikken. Wat ik ervan
begrijp is dat dit opruimingsproces 75 dagen duurt. Daarna zullen de heiligen uit de Tenach uit de dood
worden opgewekt. Dit zijn de mensen zoals David, Jacob, Petrus, Jesaja, Maria van Nazareth, etc. Israël
werd pas onder Jacob een volk (Zender, 2017-a). Of Izaak en Abraham ook bij de kliek horen die uit de dood
opgewekt wordt, weet ik niet. Zoniet, dan worden ze duizend jaar later met de rest van de doden opgewekt.
De mensen die wel uit de dood opgewekt worden, komen op een verschroeide aarde terecht. Ze zullen onze
kinderen en kleinkinderen tegenkomen die hen nog kunnen navertellen hoe leuk de H&M mode was. We
zitten  hier  nog steeds  in  onze  derde  aion  die  nog een  generatie  uitloopt  waarna  de  vierde  aion  begint
(Mattheüs 24:34). Even dit: duizend jaar later, aan het einde van de vierde aion wordt satan nog een korte tijd
losgelaten om de wereldbevolking van dat moment een laatste keer te misleiden. Alle legers van de aarde
stormen dan op Jeruzalem af. Waarschijnlijk duurt deze periode ook 75 dagen.

Long time no see

Het zal voor Jezus een enorme Deja Vu zijn. De laatste keer toen Hij hier was, leefden Kajafas en Pilatus
nog. Hetzelfde geldt voor de heiligen van Israël die uit de dood opstaan. Hun bekende wereld is weg. In
plaats hiervan komen ze in onze tijd terecht. Nou niet helemaal, want de ons bekende wereld is inderdaad
voor een groot deel verwoest. In Openbaring 15 lezen we dat de Israëlieten het Lied van Mozes uit Exodus
15 zingen. In Openbaring 15:2 lezen we over een glazen zee. Dit tafereel speelt zich in Gods derde hemel af.

Hersteld Israël

Nadat Israël volledig van kaart geveegd is, zal het toch weer bevolkt worden (Ezechiël 28:25;  Joël 2:18;
Hosea 14;  Amos 9:11;  Zefanja 3:9 in Evely,  2003,  p.  75).  Het  herstel  van Israël  gaat  gelijk op met de
ondergang van Satan, alias Poseidon (Bultema, 1981, p. 483). Nu snappen we tenminste een beetje waarom
Israël niet in het Atlantis verhaal genoemd werd. Het was Poseidon eruit en Israël erin. De Verdrukking duurt
1260 dagen (Openbaring 11:2-3). In Daniël 12:12 lezen we dat er na 1335 dagen een bruiloft voor Israël is.
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Dit is 75 dagen na de Verdrukking. Een bruiloft klinkt als een feest. Dit is waarschijnlijk het moment waarop
de  rechtvaardigen  van  Israël  uit  de  dood  worden  opgewekt.  Wie  zijn  zij?  Waarschijnlijk  zijn  ze  de
rechtvaardigen van Jacob tot en met Petrus, dan wel vanaf Abraham tot en met Petrus. Vanaf Jacob werd
Israël immers gevormd. Hoe dan ook: wat ik de lezer mee wil geven is dat er spoedig mensen uit de dood
worden opgewekt die we alleen uit de Bijbel kennen. Deze heiligen van Israël is de chaos van de Eindtijd
bespaard gebleven. Ze beginnen weliswaar op een verwoeste wereld maar met een schone lei. Verder wordt
Israël hersteld in samenwerking met de teruggekeerde Jezus (Ezechiël 36). Een verzameling van 144.000
“verzegelde” joden uit alle windstreken zal naar Israël komen. In Jesaja 11:11 lezen we dat deze Joden uit
Egypte, Babylon, Iran en de kustlanden rond de Middellandse Zee komen. We kunnen het bijna niet geloven
dat er na de verschrikkingen van de Eindtijd nog Joden in uitgerekend deze landen zijn. In de eerste instantie
zullen deze Israëlieten zich in de woestijn buiten Jeruzalem verzamelen. Van hieruit trekken ze op naar de
stad. Waar komen ze vandaan? In Jeremia 31:8 wordt naar het land in het Noorden gewezen. Dit kan van
alles zijn, inclusief Svalbard, maar Rusland en Europa liggen voor de hand. Of wordt hier weer Babylon
bedoeld? Maar Babylon is immers verwoest. In Jesaja 49:12 wordt Sinim genoemd dat mogelijk China is.
Veel Joodse Chinezen zullen naar Israël trekken (Bultema, 1981, p. 479). God had hen al die tijd behoed
voor de Verdrukking. Deze meute van nieuwe kolonisten gaat de voorhoede vormen van het echte Israël
waarin straks wel de geest geblazen wordt.  In de vierde en vijfde aion zal de aarde steeds meer gevuld
worden met de kennis van God (Habakuk 2:14 & Daniël 2:44 in Evely, 2003, p. 75). In Jeremia 30:18 lezen
we ook dat  Jeruzalem vlak na de Verdrukking alweer herbouwd wordt.  In  Psalm 46:4 wordt  een rivier
genoemd  die  in  de  komende  aion  in  Jeruzalem  uitkomt.  In  Zacharia 2  lezen  we  ook  weer  over  het
herbouwde Jeruzalem. In Zacharia 2:4 lezen we over het bruisende leven in deze nieuwe stad Jeruzalem. We
lezen over een grote menigte van mensen die er woont en over verschillende dieren die in de stad verblijven.
Ondanks de ellende van de Eindtijd zijn er dus toch weer dieren. En ze zijn zelfs in Jeruzalem. In Zacharia
8:4-5  lezen  we  over  merkwaardige  zaken.  We  lezen  over  spelende  kinderen  en  over  oude  mannen  en
vrouwen die stokken bij zich hebben om erop te leunen. Blijkbaar slaat de ouderdom in de vierde aion nog
steeds  toe.  Ze  hoeven niet  bang te  zijn  voor  “hangjongeren”  die  de  buurt  verstieren.  Dat  er  “spelende
kinderen” in Gods boek genoemd worden, is wel apart. Blijkbaar zijn tikkertje spelen en touwtje springen
niet zondig. Lachen, giechelen, met de handen klappen en huppelen zijn dus ook niet zondig. Het wordt een
ander verhaal als één van die spelende kinderen een 500 klapper aan de staart van een poes vastmaakt. Maar
dit  lezen  we hier  gelukkig  niet.  Het  is  goed om te  weten  dat  er  na  de  hel  van  de  Verdrukking en  de
verwoesting van de aarde weer pleinen en bankjes zijn. Jeruzalem is vanaf nu een metropool en de hoofdstad
van  de  hele  wereld.  We  zien  hier  dat  de  Bijbel  in  veel  gevallen  een  puzzelboek  is  dat  thematisch
samengesteld is. In Zacharia 14 lezen we immers over de plundering van Jeruzalem door het leger van de
antichrist. Dit gebeurt vlak voor de terugkeer van Jezus. De herbouwde stad Jeruzalem gaat ruim duizend
jaar mee en is de stad van Sarah die in Galaten 4:26 genoemd wordt. Deze stad is hemels gericht maar nog
steeds niet meer dan een schaduw van de Stad van God die in Openbaring 21 genoemd wordt. De nieuwe
tempel in deze stad werd al in Ezechiël 40-42; 45:1,7 voorzegd. In Jesaja 60:8 werden mogelijk vliegtuigen
genoemd die de Israëlieten vanuit  alle windstreken naar de woestijn buiten Israël brengen. Hier worden
144.000 joden verzameld waarna ze samen met Jezus naar Jeruzalem zullen trekken. Hoewel de wereld voor
een groot deel vernietigd is, zijn er dus nog wel vliegtuigen en geïmproviseerde vliegvelden. Bovendien
kunnen ze in de woestijn buiten Israël landen. In Plato's Atlantis verhaal lezen we wel over schepen en
scheepswerven maar niets over vliegtuigen. High-Tech is een speeltje van onze moderne tijd. In schema ziet
de opmaat naar de selectie van de 144.000 Joden er waarschijnlijk zo uit:

Tijdens de Verdrukking die in Israël 1260 dagen duurt wordt een overblijfsel dat naar de woestijn (bij 
Petra?) is gevlucht onderhouden (Openbaring 12). Wellicht helpt de inmiddels weggerukte ecclesia  
hierbij. Aan het einde van de Verdrukking komt de Messias vanuit Edom via de Koningsweg terug op 
de Olijfberg (Zacharia 14; Matheüs 24). Het deel dat in Jeruzalem de Verdrukking heeft overleefd zal  
eveneens naar de woestijn vluchten aangezien de Olijfberg in drieën is gespleten en er een doorgang is 
gevormd (Zacharia 14). Deze tweede groep voegt zich bij de eerste groep die al in de woestijn is. Nu 
zullen alle Joden (alle twaalf stammen) die elders in de wereld (diaspora) leven worden verzameld en 
naar deze woestijn worden gebracht  (Matheüs 24).  Hoe dit  gebeurt  weten we niet.  Misschien met  
vliegtuigen of helikopters? In dat geval is er een landingsplaats in de woestijn. Het gata hier om een 
grootscheepse operatie. Deze laatste hele grote groep wordt in de woestijn “gezuiverd” (Ezechiël 20:33-
38). Vervolgens zal een gelovig deel van al deze groepen naar het compleet  verwoeste  land  Israël  
optrekken om het in bezit te nemen (Ezechiël 20:33-38; Ezechiël 36:24-38).  Nu  zal  Jeruzalem  
herbouwd worden. En een selectie van 144.000 jonge mannen uit de twaalf stammen wordt verzegeld 
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om tegen de bazuinen te worden beschermd.  Deze selectie  wordt  voorbereid op zijn  taak om het  
evangelie in de wereld te gaan brengen (Openbaring 7 en 14) tijdens de gerichten in de vorm van  
bazuinen die over de wereld komen (Openbaring 8-11) zullen deze 144.000 het Evangelie van het  
Koninkrijk  wereldwijd  bekendmaken  (Openb.  7  en  14;  Math.24).  Aan  het  einde  van  deze  
zendingsperiode  ("binnen één  generatie")  is  het  Koninkrijk  van  Christus  over  zowel  Israël  als  de  
wereld gevestigd. De duizend jaar van de vierde aion begint nu pas.

Jezus reünie

Jezus zal zijn oude kameraden weerzien, inclusief zijn ouders en wellicht één of twee van zijn broers. Maar
veel van deze rechtvaardigen zullen voor het eerst de messias zien. Ik noem David, Salomo, Esther, Daniël,
Jesaja, etc. Het is mooi getimed van God dat deze rechtvaardigen pas na de chaos van de Verdrukking en
zelfs na het opruimen van de lijken en de eerste wederopbouw van Jeruzalem uit de dood worden opgewekt.
Alsof er nooit zoiets als MacDonalds, Microsoft, Apple, Linux, Hollywood, Starbucks of Jamie XX bestond,
zullen ze een nieuwe start maken op een aarde die volledig in puin ligt. Nog een keer Jezus. Wat deden we
Hem tekort door Hem alleen maar als de Zoon van God te aanbidden. De afgelopen 2000 jaar was Hij in de
Hemel van God. Hij maakte de generaties na Hem mee en riep vlak voor de naderende Eindtijd zo’n idioot
als ik om dit boek te schrijven. Hetzelfde staat de ecclesia te wachten. Wij worden binnenkort weggerukt om
samen  met  Hem  de  toekomstige  generaties  te  verwelkomen.  Ze  zullen  komen  en  gaan.  Hoewel  ons
werkgebied de hemel is,  zijn we mijns inziens vrij  om naar de aarde terug te keren.  Jezus stond er  de
afgelopen tweeduizend jaar alleen voor. Hij zag gelovigen komen en gaan. Hij zag Origenes, Augustinus,
Franciscus van Assisi, Adolf E. Knoch, Karl Barth.

Orichalcum

Het  orichalcum  van  Atlantis  in  Kritias 114  en  116  (Plato,  Jowett,  vert.  1892)  correspondeert  op  een
mysterieuze wijze met de eerste en tweede komst van Jezus. Bij de eerste komst was Hij het offer voor de
zondaren en het bloed van het Lam. De bloedkleur leek op de rode wijn van Babylon en het scharlaken koord
van de hoer Rachab. Dit koord symboliseerde ‘redding en bescherming’ (Slagter & Slagter, 2017, p. 14). Een
andere vrouw die de hoer wilde spelen was Tamar in Genesis 38:15. Met Juda baarde zij een tweeling: Zera
en Peres. In beiden herkennen we de eerste en tweede komst van Jezus maar ook de Zuilen van Hercules. De
vroedvrouw had ook al een scharlaken koord om de hand van Zera gedaan, tot Peres voordrong en als eerste
uit de buik van Tamar kroop. Een absurd verhaal, nietwaar? Het scharlaken koord dat aan de pols van Zera
gebonden was, verwees naar het bloed van Jezus (Slagter & Slagter, 2017, p. 14-15). In Jesaja 1:18 worden
de zonden ook aan de scharlaken kleur gekoppeld. Dankzij het reddende werk van Jezus zullen deze zonden
wit gewassen worden (Jesaja 1:18 in Slagter & Slagter, 2017, p. 15). De tweelingbroer Peres, symboliseerde
de breuk tussen de eerste en tweede komst van Jezus (Slagter & Slagter, 2017, p. 15). Welke Scifi-schrijver
of atheïstische geschiedenisleraar kon zo’n schema bedenken? Het hele schema van bloedvergieten en de
scharlaken kleur laat zien dat Atlantis een zondig eiland was. De kleur scharlaken is het purper van Fenicië
dat Kanaän is.

Oordelen over de natiën

Wat doet Jezus verder nog, behalve zijn moeder “goedendag” zeggen? Hij zal eerst orde op zaken stellen en
de vijanden van Israël veroordelen. Dit zijn de eerder genoemde bokken in Mattheüs 25:33. Dit zijn natiën en
geen individuen. Ze staan links van zijn troon. Hij weet dus van tevoren al welke natiën rechts of links van
Hem terechtkomen. Na de terugkeer van Jezus breekt er een periode aan waarin het evangelie aan alle volken
op aarde gebracht wordt. Deze periode duurt een generatie (Mattheüs 24:34). Hoelang een generatie duurt,
weet ik niet. Maar wat is erop tegen om deze periode in 2070 te laten eindigen, precies 2000 jaar na de
verwoesting van Jeruzalem? Wat we ook lezen is dat er na de Eindtijd op een primitieve manier gewerkt
wordt (Mattheüs 24:41). We lezen niets over dorsmachines of een socialistische heilstaat in de periode van
na  de  Eindtijd.  We  lezen  over  werk  aan  molenstenen  (door  vrouwen).  Dit  klinkt  zwaar.  De  moderne
apparaten zoals I-phones,  dorsmachines  en elektrische tandenborstels  zijn  in  het  tumult  van de Eindtijd
verdwenen, hoewel er blijkbaar nog wel vliegtuigen zijn. De molensteen wordt ook in verband met Babylon
genoemd (Openbaring 18:21). De arbeid die verricht wordt is dus zwaar.
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Einde van de aion

Ik zoem in op Mattheüs 24:41. Na deze periode die een generatie duurde, gaat de laatste fase van deze aion
in.  Voor  de  duidelijkheid:  de  zesduizend jaar  vanaf  de  schepping  van  Adam zijn  aan  het  eind  van  de
Verdrukking om. Maar onze vierde aion loopt dus nog een generatie uit. Blijkbaar zijn er alweer mensen op
het idee gekomen om na de chaos van de Eindtijd de champagneflessen te ontkurken en feest te vieren
(Mattheüs 24:38). Wat voor ons de Eindtijd is, is voor deze generatie al geschiedenis. Deze generatie van
Mattheüs 24:34 is trouwens al onder ons want het gaat hier over onze kleinkinderen. Maar weer gebeurt er
iets waar de wereld niet op verdacht was. Want de onrechtvaardigen en ongelovigen worden nu van de aarde
weggenomen (Mattheüs 24:41 in Piet, 2019-c). Ondanks het feit dat Jezus terug is en het evangelie aan alle
volken gebracht wordt, zijn er nog steeds ongelovigen. Misschien was het zware werk aan de molensteen een
beproeving voor de generatie die na de Eindtijd leeft? Men had misschien verwacht dat Jezus eindelijk een
socialistische heilstaat in zou stellen en dat languit op de bank liggen de nieuwe norm was. Integendeel: men
moest  na  zijn  terugkeer  opeens  zware  arbeid  verrichten.  Opnieuw werd  de  mensheid  gefopt  door  Zijn
verschijning.  Hoe  deze  mensen  van  de  aarde  worden  weggenomen,  staat  er  niet  bij.  Vallen  ze  opeens
collectief dood neer? Of spelen ufo’s hierbij ook nog een rol? In elk geval zijn het net als in de tijd van
Noach, de rechtvaardigen en gelovigen die op aarde achterblijven. Hierna begint pas de vierde aion. Ik hoor
christenen vaak zeggen dat niemand precies weet wanneer Jezus terugkomt. Dit is niet waar. We weten dat
Hij na 2000 jaar terugkomt voor Israël. De periode van 2030-2033 hebben we inmiddels besproken. Hij komt
tenminste 3,5 jaar eerder voor de ecclesia terug. Dit is volgens mijn simpele verstand dus rond 2030. De
2000 jaar na zijn opstanding is in elk geval rond 2033/2034 afgerond. Het “uur waarvan niemand weet”, gaat
over een generatie later die in  Mattheüs 24:41 genoemd werd (Piet, 2012b). Net als in de tijd van Noach
worden de ongelovigen dan plotseling van de aarde verwijderd. Dit is dus een ander spektakel dan dat van de
Eindtijd.

Milieu

Wat gebeurt er nadat Jezus in fase 2 definitief voor Israël is teruggekeerd? De huidige Dode Zee zal weer
helder viswater zijn waarin actief gevist wordt (Ezechiël 47:8-10). De Dode Zee wordt immers middels een
rivier met de Middellandse Zee verbonden (Allen, 2012, p. 88). Als de Dode Zee dermate hersteld wordt, dan
hoeven we ons geen illusies te maken over de vervuiling elders op aarde. De wereld zoals wij deze kennen
gaat nog tenminste duizend jaar mee, ondanks alle doem voorzeggingen. In  Jesaja 11:6 staat een profetie
voor de Eindtijd waarin de wolf en het lam samen op zullen trekken. Dit klinkt absurd maar Jesaja zag
dingen die wij ons niet kunnen voorstellen. In de nabije toekomst zullen we wonderbaarlijke taferelen gaan
zien binnen de dierenwereld. De dieren zullen ons herinneren aan de tijd van Noach, toen ze bij elkaar in de
Ark zaten. Mogelijk is er een diep besef bij alle dieren dat ze ooit letterlijk in hetzelfde schuitje zaten. De
dierenwereld liftte vanaf de tijd van Noach met ons mee. In het Messiaanse vredesrijk zal de leeuw zelfs
weer stro gaan eten, wat erop duidt dat de plantenwereld t.z.t. veel nutriëntenrijker is dan nu. Ondanks de
milieuvervuiling die we dan achter de kiezen hebben. De geschiedenis van na de vloed is aan de ene kant een
geschiedenis van het uitsterven van diersoorten. Maar de dieren die in Jesaja 11:6-8 genoemd worden, zijn
de wolf, het lam, de leeuw, het luipaard, het kalf, de koe, de beer, de os, de cobra en de adder. Deze dieren
zullen in de Eindtijd in elk geval nog bestaan. Laten we niet meer luisteren naar de moderne eco-profeten die
ons  hersenspoelen  met  schrikbeelden  van  een  klimaat  apocalyps.  Wat  er  echt  op  ons  afkomt  zijn  de
verwoesting van de aarde door vuur, een joekel van een aardbeving, een korte ijstijd en de enge wezens uit
de Tartarus. Hierna breekt het vredesrijk van Christus aan. De dierenwereld zal er ook nog steeds zijn. In
Hosea 2:18 lezen we dat God met de dieren een nieuw verbond aangaat. De dieren tellen mee in Gods plan.
Vanaf de vierde aion zullen er sterfelijke naast onsterfelijke mensen bestaan. De ecclesia zal straks met de
nieuwe generaties optrekken tot ook deze generaties door weer nieuwe afgewisseld worden. Wel denk ik dat
de generaties in de vierde aion veel ouder worden. Jezus zal in de vierde aion met een ijzeren vuist over de
natiën regeren. Hij verwacht dat alle volken naar Jeruzalem zullen afreizen om Hem eer te betonen. Ook zal
de Wet weer in werking treden. En het nieuwe verbond dat in  Jeremia 31:31-34 genoemd wordt,  zal in
werking treden. Misdadigers zullen voortaan direct worden beboet. Het Hinnomdal zal een crematorium zijn
waar de lijken van misdadigers worden verbrand. Het Jeruzalem van de vierde aion werd al in Ezechiël 47:3-
5 voorzegd. In Galaten 4:26 lezen we over die toekomstige herbouwde Jeruzalem dat hemels gericht is en
met Sarah vergeleken werd. Er zal een rivier naartoe stromen die het hele land vruchtbaar maakt. Dit klinkt
als de waterbronnen en overvloed van Atlantis (Plato, Jowett vert. 1892, Kritias 113; 117). Dit Jeruzalem is
een schaduw van de Hemelse Stad die in Openbaring 21:2 op aarde neerdaalt.
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Engeland als Tarsis

Een deel van de  Openbaring is aan het oog van de theologen ontglipt, gefixeerd op Israël als ze waren.
Atlantis bewoog zich gecamoufleerd door de mythologie.  Zo is er een mysterieus oord dat  in de Bijbel
gecamoufleerd bleef. Dit mysterieuze oord is Engeland dat sinds de tijd van koning Salomo onherkenbaar
onder de naam “Tarsis” meeliftte met de Bijbelse geschiedenis. Atlantis is een schuilnaam voor Babylon. Zo
is Engeland een schuilnaam voor Tarsis. Tarsis speelt een belangrijke rol in de Eindtijd als het handel drijft
met Babylon (Ezechiël 38:13). Engeland is het land van Ray Conniff, Mike Oldfield, Kate Bush en Maggie
Reilly. En het land van Paul McCartney, Mick Jagger, Keith Richards, Bruce Dickinson en Steve Harris. Dit
land speelde al sinds de tijd van Koning Salomo een voorname rol in de Bijbel. Jezus was de Jona van zijn
generatie.  Mijn  suggestie  is  dat  Tarsis  en  zijn  kolonies  de  kapitalistische  tegenspelers  van  Israël  zijn.
Engeland en America hangen duidelijk een Mammon geloof aan. In Jesaja 60:9 lezen we dat veel ‘ballingen’
vanuit Tarsis naar Israël worden terug gebracht (Janse, 2000, p. 313). In  Psalm 72:8-11 lezen we dat de
koningen  van  Tarsis  en  de  kustlanden  na  de  Eindtijd  hun  geschenken  aan  Jeruzalem  zullen  brengen.
Nederland is ook zo’n kustland. Na de Eindtijd hebben we dus nog steeds een koningshuis. De context in
Psalm 72:8-10 verklaart dat Tarsis aan het ‘einde van de aarde’ ligt (Janse, 2000, p. 313).

De vierde aion met Jeruzalem als Atlantis

In de vierde aion zal er nog een tempel in Jeruzalem zijn dat nu de stad van Sarah is ( Galaten 4:26) terwijl
Jeruzalem in onze tijd de stad van Hagar is (Galaten 4:25). Landsgrenzen, muren en tempels bestaan dus nog
in de vierde aion.  Het  anarchistische principe om scheidslijnen van nationale  staten te  doorbreken past
eenvoudig niet in onze bedeling en zelfs niet helemaal in de vierde aion. Volgens  Deuteronomium 33:29,
zullen er in de vierde aion ondanks de vreedzame en paradijselijke toestand nog steeds de ‘dood’ en corruptie
zijn (Allen, 2012, p. 82-83). Jezus zal met een ijzeren staaf regeren om deze zaken onder controle te houden.
De vierde aion duurt waarschijnlijk duizend jaar (Openbaring 20:4) en stelt Israël in de gelegenheid om in de
wereld missiewerk te verrichten en over de wereld te regeren. Omdat de Olijfberg gespleten is, zal er een
rivier vanaf de Middellandse Zee, dwars door Jeruzalem naar de Dode Zee voeren zodat de Dode Zee weer
levend water krijgt waarin gevist kan worden (Allen, 2012, p. 88). Dat er weer water door Jeruzalem zal
vloeien werd in  Ezechiël 47,  Joël 3:18 en  Psalm 46:4 voorzegd. Het hele gebied rondom Jeruzalem zal
volgens Zacharia 14:10-11 en  Jesaja 2:2 “vlak” gemaakt worden terwijl Jeruzalem verhoogd wordt en de
nieuw te bouwen tempel van Jezus op een berg staat (Allen, 2012, p. 88-89). Meer nog: volgens Jesaja 19:4-
9 zal de Nijl geheel of deels worden drooggelegd zodat het Suezkanaal verdwijnt (Allen, 2012, p. 89). In
Jesaja 33:20-21 lezen we dat Jeruzalem waarschijnlijk een ‘havenstad’ wordt terwijl de Eufraat zich in zeven
stromen afsplitst (Allen, 2012, p. 89-90). Als het water in de Dode Zee stijgt dan mondt de rivier de Jordaan
waarschijnlijk in de Golf van Aqaba uit (Allen, 2012, p. 90). Vandaar dat Jeruzalem in de vierde aion een
toegangspoort  tot  de  oceanen in het  oosten en westen is.  De  rol  die  herbouwd Babylon in  de Eindtijd
vervulde wordt  in de vierde aion door Jeruzalem overgenomen. Het  Jeruzalem in de vierde aion is  dus
eigenlijk Atlantis waarbij Jezus de rol van koning Atlas vervult. Met dit verschil dat Jezus een rechtvaardige
koning Atlas is die inderdaad wel met een ijzeren staaf regeert. Aan het einde van de vierde aion zal er een
korte rebellie uitbreken (van 75 dagen?). Net zoals in de Tuin van Eden de omstandigheden optimaal waren,
is de vierde aion een tijdperk waarin een heleboel zorgen, ellende, angst en wanhoop uit de weg geruimd
zijn. Desalniettemin breekt er toch weer rebellie uit. Deze rebellie komt in de eerste plaats door het feit dat
satan tijdelijk uit de Tartarus wordt losgelaten. Jezus zal de rebellie met één zucht neerslaan en satan in de
vuurpoel  knikkeren. In de vierde aion zullen de Palestijnen samen met de Israëlieten over Juda regeren
(Zacharia 9:7,8; Psalm 87:4 in Piet, 2016-k). In Openbaring 20:13 wordt een apart type doden beschreven
die door de zee wordt teruggegeven. Dit klinkt erg als Atlantis.  Inderdaad gaat het hier mogelijk om de
gevallen engelen die al die tijd in de Tartaros gevangen zaten (2 Petrus 2:4 in Piet-, 14-e). Openbaring 20:13
gaat over het einde van de vierde aion omdat er in de vijfde aion geen zeeën meer zijn. Het oordeel voor de
Grote Witte Troon vangt aan. Alle generaties staan op en de dood en zien elkaar (Openbaring 20:5). En ze
worden geoordeeld. Jezus noemde in Mattheüs 12:42 de Koningin van Sheba, de Koningin van het Zuiden.
Zij zal t.z.t. mede oordelen over de generatie die in de tijd van Jezus leefde. Op zijn minst betekent dit dat ze
uit  de  dood wordt  opgewekt.  Verder  betekent  het  dat  ze  na haar  dood een nieuwe taak krijgt.  Ze gaat
namelijk oordelen over anderen die uit de dood opstaan. Dit is werkelijk complex. Ze gaat oordelen over een
generatie die ze nooit gekend heeft. En ze doet dit duizenden jaren na haar dood, aan het begin van de vijfde
aion. Deze koningin wordt geacht om precies te weten waarover ze moet oordelen en wat er in het verleden
was voorgevallen. Zie MZTV 1090, https://www.youtube.com/watch?v=NrdGcGrLm-I&t=1s 
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De vijfde aion

Zelfs  in  de  vijfde  aion  is  de  Hemelse  Stad  Jeruzalem nog ommuurd.  Het  klinkt  progressief  om tegen
nationale staten te zijn, grenzen open te breken en muren te slechten. Bijbels gezien is dit juist niet zo. Het
anarchisme heeft met Plato gemeen dat de aionen en bedelingen over het hoofd worden gezien. In  Jesaja
65:17; 66:22 en  2 Petrus 3:12, 13 lezen we over deze nieuwe aarde in de vijfde aion. Het zal een hele
bijzondere nieuwe wereld zonder zorgen zijn.  De tempel van God is  dan verdwenen.  Israël is dan geen
priestervolk meer zoals in de vierde aion, maar nog wel een koningsvolk. De tempel van Poseidon hoeven
we in de vijfde aion dus helemaal nergens te zoeken. In Openbaring 21:1 lezen we over de nieuwe aarde en
hemel en tevens over het feit dat onze eerste aarde en hemel voorbij gingen. Blijkbaar waren onze aarde en
hemel dezelfde als in de voortijd. In Openbaring 21:1 lezen we dat er op de nieuwe wereld van de vijfde aion
geen zeeën meer zijn. Misschien zijn er nog wel kleine binnenzeeën maar in elk geval zijn er dan geen
oceanen meer. De zeeën hoorden bij de twee kwaadaardige aionen. Atlantis kan dus niet in de vijfde aion
bestaan. Atlantis hoorde bij de tweede en derde aion en was daarom een boosaardig eiland. De vijfde aion
duurt  erg lang.  In  Deuteronomium 7:9  staat  iets  over  duizend generaties.  Als  een  generatie  voorzichtig
geschat 20 jaar duurt dan duren de vijf aionen samen 20.000 jaar. Adolph E. Knoch maakte er 24.000 jaar
van  (Knoch,  2010,  Deel  7  -  de  Kennis  van  het  Goede,  p.  37).  Als  we  de  zevenduizend  jaar  van  de
twintigduizend jaar aftrekken, dan beslaat de vijfde aion dertienduizend jaar. Is een generatie langer dan
duurt de vijfde aion ook langer. Zoals gezegd daalt volgens Openbaring 21:2 de Hemelse Stad Jeruzalem in
het begin van deze vijfde aion op de aarde neer. Deze Hemelse Stad op aarde wordt een berg genoemd en
heeft mogelijk de vorm van een berg (Openbaring 21:10). Vandaar dat we met Babylon steeds op het spoor
van een mysterieuze berg zitten die ook op Atlantis aanwezig was (Kritias 113). Desalniettemin heeft deze
stad nog muren (Openbaring 21:21). Weliswaar muren met poorten van parels, maar muren zijn muren. Deze
Stad van God is een flinke update van het herbouwde Jeruzalem dat in Galaten 4:26 genoemd werd. Deze
hemelse stad die we in Openbaring 21:2 tegenkomen werd al in Hebreeën 12:22 genoemd en was ooit aan
Abram beloofd (Allen, 2012, p. 148). Iets anders: de oceanen zouden de longen van de aarde zijn. Vaak is
gedacht dat de tropische regenwouden deze functie hebben. De regenwouden leveren inderdaad zuurstof
maar ze verbruiken ook veel zuurstof om dood materiaal te laten ontbinden. Hoe de zuurstofbalans in de
vijfde aion zonder oceanen in stand gehouden wordt, is onduidelijk. Maar met een hemels Jeruzalem op
aarde dat tenminste tweeduizend kilometer hoog is kunnen we ervan uitgaan dat de wereld van de vijfde aion
een volkomen andere dynamiek kent. Wat gebeurt er na de vijfde aion? Niemand die het precies weet. Wat
we wel weten is dat de dood teniet gedaan wordt (Openbaring 20:14). Op de nieuwe aarde is er geen nacht
meer. Er zal altijd licht zijn (Openbaring 22:5). Zoiets als “tzafon-middernacht” bestaat niet meer en dus
bestaat Atlantis ook niet. Ik noem de situatie in 1 Korinthe 15:28, waarin God alles in allen is. Wat is er in
deze vers precies gaande? Zijn we hier in Gods eeuwigheid aangeland? Zo ja, wat is eeuwigheid dan precies?
Dit weten we dus niet. Het is mogelijk dat na de vijfde aion, Aionen deel 2 volgt, en daarna, Aionen deel 3,
etc. (eigen interpretatie van Zender, 2017-c). De schepping gaat van extase naar extase. God zegt dat we de
hemelen niet kunnen bevatten (1 Koningen 8:27). Goede literatuur over Openbaring is van James Kelly, The
Apocalypse Interpreted, deel 1 en 2. (Staat gratis online). Op de website van Amen.nl staat een reeks over
Openbaring door  Peter  A.  Slagter.  David  Baron  schreef  zijn  klassieker,  The  Visions  &  Prophecies  of
Zechariah. Aren van Waarde schreef een boek over Openbaring dat als PDF op de website Bijbelsdenken.eu
staat. Aren schrijft ook in het tijdschrift Amen. Goedbericht heeft voorlopig de twee beste series over de
naderende Eindtijd met De Openbaring en Rond de Wederkomst. Stuart Allens boek Het Koninkrijk van God
in Hemel en op Aarde is een bron van informatie over het komende koninkrijk van de vierde aion. Onder
andere baseert hij zich op G.N.H. Peters, die The Theocratic Kingdom Vol. 1-3 schreef, zoals Allen uit Vol. 3,
p. 366 citeert (Allen, 2012, p. 167). Verder citeert hij Dean Alford, New Testament for English Readers on
Revelation 20 (Allen, 2012, p. 79-80) en C.H. Mackintosh, Elijah The Tishbite (p. 164-165).

Storm en Roodhaar

Twee  striphelden  die  al  sinds  eind  jaren  70  hele  generaties  bleven  en  blijven  verbazen  zijn  Storm en
Roodhaar  met  haar  “orichalcum”  gekleurde  haardos.  In  het  eerste  album  De  Diepe  Wereld kwam  de
protagonist Storm door een speling van de natuur via de Rode Vlek van Jupiter in de toekomst terecht. Op de
nieuwe aarde zijn geen ‘oceanen’ (Dunn & Lawrence, 2018, p. 10). Bijbels gezien zitten we dan in de vijfde
aion. In deze aion is er geen oorlog meer terwijl Israël als een koningsvolk over de aarde regeert. In dit epos
van Storm blijkt hier niets van. We lezen nergens dat Israël regeert en evenmin dat er vrede op aarde is.
Daarentegen komt Storm in de eerste instantie in een vijandelijk kamp van een Koning Arthur achtige rover

492



terecht die ‘Ghast’ heet (Dunn & Lawrence, 2018, p. 18). De Storm reeks danst niet net als Amoras om een
centrale stad of een eiland. Wel kent de vervolgreeks de planeet Pandarve die aan de mysterieuze planeet
Niburu  doet  denken  waarover  we  op  sommige  complotfora  lezen.  Pandarve  werd  door  een  theocraat
geregeerd die Marduk heette (Pandarve, z.j.). Kan het nog Babylonischer? Later kreeg Storm er concurrentie
bij van “Nomad”, een rode prins die wat mij betreft op een Filistijn leek. De rode kleur verwees naar zowel
het orichalcum van Atlantis als naar de bloedrode maan in  Handelingen 2:20 als naar de rode wijn van
Babylon in Jeremia 51:7 als naar ‘Horus de Rode’ (Hancock in Hoagland & Bara, 2009, p. 333). Nomad was
dus een kloon van Horus die de zoon van Osiris was. Nu vormden Storm, Roodhaar en Nomad een drie-
eenheid. In Storm 6 doet een visvolk in mee dat aan Oannes alias Dagon doet denken (Lawrence & Matena,
2005, p. 38-40). Er duiken beelden van Storm op die in een onderwater Venus tempel staan (Lawrence &
Matena, 2005, p. 36). We zouden bijna denken dat Storm de antichrist is, wiens beeld in de tempel gezet
wordt ( Mattheüs 24:15). Maar Storm heeft ook iets van Mozes die zijn volk bevrijdde.
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Reflectie op de evolutietheorie

Vroeger zat ik op een openbare school want ik was atheïst. Mijn geschiedenisleraar tekende een gebakken ei
op het schoolbord dat een klok voor moest stellen. Hij tekende er twaalf uren in. Hij vergat dat middernacht
het Grensuur van Jeruzalem, Babel en Atlantis was (Goverts, z.j., commentaar op Jeremia 1:13-15, bijlage
C). Klaas Goverts schreef heel terecht: wordt het na Middernacht 01.00 uur of ‘25.00 uur’? (Goverts, z.j.,
commentaar op  Jeremia 1:13-15, bijlage C). Volgens mijn leraar was de hele schepping een dag oud en
bestond de mens verhoudingsgewijs nog maar een minuut. Voor klokslag 0.00 uur, zette hij een streepje om
aan te  geven hoe jong de mensheid nog maar  was.  Hij  had zoveel  overmoed om negen nullen aan de
geschiedenis  van de aarde toe te  voegen.  Want  het  was wel  “erg” schematisch weergegeven,  nietwaar?
Hoezo zou de mens omgerekend een minuut bestaan op een schaal van vierentwintig uur? Had hij dit zelf
met een stopwatch gemeten? In dat geval wil ik graag weten hoe oud de schepping precies is. Met precies,
bedoel ik op de dag af. De Bijbel hanteert immers wel een precieze tijdslijn (Piet, z.j.). De Ark van Noach
strandde op 17 Nisan, dezelfde datum waarop veel later ook de opstanding van Jezus plaatsvond (Piet, 2019-
e, Lucas-11b.mp3). Want laten we dat gebakken ei net als Atlantis alsjeblieft met een korrel zout nemen. Ik
zeg dat de schepping maar zesduizend jaar oud is. Desalniettemin zit de tijdspanne met veel nullen ook in de
Bijbel verstopt. In 2 Petrus 3:8 staat dat een dag voor God als duizend jaar is en dat andersom duizend jaar
voor God als een dag is. Als de mens sinds Adam zesduizend jaar bestaat, dan bestaat hij voor God nog maar
zes dagen. Als we dan ook nog de aionen afzetten tegen de mysterieuze situatie in  1 Korinthe 15:8, dan
komen we misschien nog wel meer nullen tegen dan de evolutie prekers op het schoolbord kwijt kunnen.
Met dit verschil dat de Bijbelse nullen zich in de toekomst bevinden. Wetenschappers en Atlantis speurders
hebben toch iets  met  elkaar gemeen.  Ze plaatsten de vele “nullen” in een grijs  verleden.  Plato plaatste
Atlantis  9000 jaar voor zijn eigen tijd.  We horen Plato nergens over miljoenen of zelfs miljarden jaren
kletsen. Volgens mijn geschiedenisleraar was de mens een nietig onderdeel in de evolutie in plaats van een
schepping naar Gods beeld. De Bijbel preekt deze nietigheid ook wel. De mensheid is als een druppel in een
emmer of een zandkorrel op een weegschaal (Jesaja 40:15). De eilanden zijn een stofje en de mensen zijn als
sprinkhanen (Jesaja 40:22). Sommige gelovigen menen dat er voor Adam een pre-Adamitisch ras op aarde
rond wandelde (Job 38:7 in Piet, 2019-i). In Daniël 4:17 werden de mysterieuze Wachters genoemd. In dat
geval is de aarde zelf veel ouder. De schepping die wij kennen is echter krap zesduizend jaar oud. Het boek
Openbaring koekeloert alvast over de derde en zelfs de vierde aion heen. In Jesaja 66:22 en Openbaring 21-
22 vangen we glimpen op van een ideale wereld waarvan iedereen droomt. Wat er na de vijfde aion gebeurt,
weet niemand. Misschien is het begrip eeuwig wel een gevaarlijk speelgoed. God schiep niet voor niets de
aionen  waartussen  horizonten  zitten.  Met  het  woord  ‘eeuwigheid’ zullen  we  voorzichtig  zijn.  Ene  G.
Campbell  Morgan zei al dat  we dit  woord ‘eeuwigheid’ in onze betekenis niet in de Bijbel terugvinden
(Campbell in Evely, 2003, p. 18). Mijn suggestie is dat de evolutietheorie uit de gnostiek voortkwam. Zoals
gezegd claimde Osiris dat hij ‘miljoenen jaren’ oud was (Geru, 2003, Spreuk 42). Anders gezegd: als Jezus
het product van evolutie was dan was hij simpelweg één van “ons”. Hij had zich dan laten verleiden om de
rijkdommen aan te nemen die in Mattheüs 4:9 genoemd werden. Als er niettemin een pre-Adamitisch ras was
zoals we in Job 38:7 lezen dan kwam Adam inderdaad later om de hoek kijken. Misschien schiep God eerst
wat “test-exemplaren” die we Neanderthalers noemen. Adam stamde in elk geval niet van de aap af. Onze
eigen geschiedenis botst met de evolutietheorie die miljoenen jaren teruggaat. Nog maar tweeduizend jaar
geleden  stond  Jezus  op  uit  de  dood.  Een  dergelijke  duizelingwekkende  gebeurtenis  als  de  opstanding
gebeurde niet een miljoen jaar geleden of zelfs negenduizend jaar voor Plato maar op een moment in de
geschiedenis dat binnen onze belevingswereld past en ook direct met onze geschiedenis verweven is. Wat
was er met onze beschaving gebeurd als  Jezus niet  gekomen was? Was er zonder God überhaupt  leven
geweest? Iedere scholier weet wanneer Columbus Amerika ontdekte, kent de naam Martin Luther of weet
vaag wie Karel de Grote was. De Joden kwamen in de diaspora terecht nadat Titus Jeruzalem verwoestte.
Onze geschiedenis past binnen onze belevingswereld en is het resultaat van eerdere geschiedenissen. Een
geschiedenis die miljoenen terug gaat in de tijd heeft totaal geen ankerpunten in onze belevingswereld. De
seculiere archeologie zoekt naarstig naar een ankerpunt en hanteert het fictieve geboortejaar “nul” van Jezus
om een geschiedenis voor of na Christus te duiden. Het was de monnik Dyonisius Exiguus die dit fictieve
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jaar “nul” vast pinde op de tijdsbalk. De Bijbel is veel preciezer en rekent vanaf de schepping van Adam dan
wel vanaf de doop van Jezus. 
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Deel XI

De Gevallen engelen

De Ingang van het Spookhuis
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Channeling

Voor de “met de beide benen op de grond” sekte heb ik slecht nieuws. We gaan nu pas echt het spookhuis in.
Zoals  de  profeten  in  de  Bijbel  visioenen  kregen,  zo  werden  Plato  en  Homerus  zeer  waarschijnlijk
“gechanneld”. Dit is een woord waar ik aan moest wennen. Mogelijk speelden hallucinerende drugs bij dit
channelingsproces een rol? Dit weten we niet maar we mogen het niet uitsluiten. Channeling is een proces
waarbij bijzondere informatie op een bovennatuurlijke wijze doorgespeeld wordt aan geselecteerde personen.
Hoe  dit  precies  gebeurt  weten  we  niet.  Ook  weten  we  niet  waarom  bepaalde  personen  gechannelde
informatie doorkregen en de meeste anderen niet. Zelf heb ik tijdens het schrijven van dit boek wel gemerkt
dat ik “ingevingen” kreeg. Ik ervoer dit als puzzelstukjes die zomaar op de plaats vielen. Of channelen ook
zoiets is, weet ik niet. Daarom pak ik de literatuur erbij, namelijk om meer grip op dit obscure fenomeen te
krijgen. Let wel,  de materie was aanvankelijk voor mij net zo nieuw en bizar als voor u. Ook ik moest
drempels en vooroordelen overwinnen om met deze materie aan de slag te gaan. Ik noem in dit verband nog
eens de tovenaars Jannes en Jambres tegen wie Mozes vocht (2 Timotheüs 3:8). Werden zij ook gechanneld?
Channeling wordt wel beschreven als een ‘veranderde staat van bewustzijn’ die door een vorm van ‘trance’
bereikt wordt en waarbij een hoger wezen verschijnt (Redfern, 2010, p. 50-51). Volgens Nick Redfern kon
dit hogere wezen een ‘engel’, ‘demon, een buitenaardse’ of zelfs een overledene zijn (Redfern, 2010, p. 50-
51). De laatste vlieger gaat sowieso niet op. We weten immers dat koning Saul ook met de overleden Samuël
wilde kletsen. Hij kreeg een demon aan de lijn (1 Samuël 28:14). Maar wie of wat was deze demon? Dit is
nog steeds niet helder. Was hij wat we in onze tijd een buitenaardse noemen? Waarschijnlijk wel. En hoe
krijgen die buitenaardsen het voor elkaar om sommigen van ons zomaar te channelen? Dit zijn vragen die
lastig  te  beantwoorden  zijn.  We  noemden  al  de  gevallen  engelen  die  in  Genesis 6  opdoken.  In  de
hoedanigheid van de Zonen van God verlieten ze hun hemelse verblijfsplaatsen om de aardse vrouwen te
verkrachten. In 2 Petrus 2:4 en Judas 6 werden ze ontmaskerd als de gevallen engelen zijnde. In Daniël 4:13,
17, 23 werden de “Wachters” genoemd die aan de kant van God leken te staan. Ze waren geen gevallen maar
gehoorzame engelen.  In  Openbaring 12:7-9 komen we de gevallen engelen weer tegen. In  Handelingen
16:16 kwamen we de pythongeest tegen. Was deze pythongeest een gevallen engel? In Efeziërs 6:12 noemde
Paulus  de  hemelse  machten.  Het  is  allemaal  erg  onduidelijk,  ook wat  deze  wezens  met  het  genoemde
channeling proces te maken hadden. Dat er mensen door hogere machten beïnvloed waren staat wel vast.

De Cycli van Atlantis

Joceselyn Godwin opent in zijn boek Atlantis and the Cycles of Time met een fragment uit  Isis Ontsluierd
van Helena Blavatsky. Volgens Henry Steele was ze in ‘trance’ toen ze haar boek schreef (Olcott in Godwin,
2011, p. 67). Wat mevrouw Blavatsky zelf ook bevestigde (Blavatsky in Godwin, 2011, p. 67). In het daarop
volgende citaat van mevrouw Blavatsky worden de ‘Zonen van God’, ‘Atlantis’, de ‘Popol Vu’, de ‘grote en
onzichtbare “Draak”’, ‘Koning Thevetat’, de ‘serpent’, ‘Socrates’ en het ‘ras van Kaïn’ in één adem genoemd
(Blavatsky in Godwin, 2011, p. 68). Alleen mijn oude Zündapp brommer wordt niet vermeld maar voor de
rest  hebben  we  alle  hutspot  ingrediënten  uit  onze  zoektocht  bij  elkaar.  Inhoudelijk  is  het  fragment  zo
onsamenhangend  dat  we  er  geen  spaghetti  van  kunnen  maken,  zelfs  al  hebben  we  een  pak  spaghetti
voorhanden. We lezen dezelfde intelligente wartaal als in het Atlantis epos. De naam Thevetat deed denken
aan de Tehom in  Genesis 1:2. Interessant is dat Thevetat een ‘soort Socrates’ genoemd werd die allerlei
dingen wist zonder dat hij ‘ingewijd’ was (Blavatsky in Godwin, 2011, p. 68). Nogmaals rijst de vraag wie
Socrates was. Was hij een mens of een Titaan?

Wie was Socrates?

We kwamen al  eerder  Zeno van  Citium tegen die  de  Stoa  had  opgericht.  Zeno zou bovendien  net  als
Odysseus, Jona en Paulus een ‘schipbreuk’ overleefd hebben waarna hij rechtstreeks naar een boekwinkel in
Athene  liep.  In  deze  winkel  las  hij  het  ‘tweede  boek van  Xenophon’s  Memorabilia’.  Hierna  raakte  hij
geobsedeerd  van  de  persoon  van  ‘Socrates’ (Hicks,  1972,  Boek  7,  Ch.  1  ‘Zeno’,  vers  2).  Dit  klinkt
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onmenselijk in de oren. Niemand die een schipbreuk overleeft, rent direct door naar de boekenwinkel om er
ingewikkelde  verhalen  te  lezen.  Zelfs  Paulus  ging  na  de  schipbreuk op  Malta  aan  de  slag  om hout  te
sprokkelen voor het maken van een vuurtje. Hij had het immers koud, en hij niet alleen. Dit verhaal van
Zeno doet me denken aan dat verhaal van de Samaritaan en de naaste (Lucas 10:30). We hadden gezien dat
de Samaritaan wel erg hulpbehoevend was. Het ontbrak eraan dat de zielepoot die op de weg lag opstond en
hetzelfde deed als Zeno: naar de bibliotheek rennen en alles van Socrates lezen. Alsof hij niet eerst een bak
koffie wilde. De Stoa van Zeno was uiteraard een imitatie van de Stoa van Salomo. Deze Stoa was een
zuilengang in  Jeruzalem.  Kortom,  waren  Zeno,  Xenocrates  en  Socrates  mensen  of  titanen?  Volgens  de
overlevering werd Socrates berecht omdat hij met zijn ideeën de jeugd bedierf. Hij kon kiezen tussen een
‘ballingschap’ en het drinken uit de ‘gifbeker’ (Socrates, z.j., alinea 7). En hij werd een ‘horzel’ genoemd
(Socrates, z.j., alinea 3). Dit zijn al drie Bijbelse symbolen. Egypte werd in Jesaja 7:18 een horzel genoemd.
De ballingschap kwamen we tegen in Exodus en Babylon. De gifbeker doet ons denken aan Babylon dat een
gouden wijnbeker genoemd werd die de volken dronken maakt (Jeremia 51:7). Jezus werd na het drinken uit
de wijnbeker door Judas verraden (Mattheüs 26). Ook Helena van Troje deed drugs in een wijnbeker (Butler,
1900, Odyssee 4). In zijn laatste woorden noemde Socrates een haan (Socrates, z.j., alinea 7). Dit was toch
niet  de haan die driemaal  kraaide (Lucas 22:34)? Dit  was dan een vierde Bijbels symbool.  Met  zoveel
Bijbelse symbolen op een rij is argwaan op zijn plaats. De gifbeker van Socrates resoneerde met de gouden
wijnbeker van Babylon in Jeremia 51:7 en met de mengbeker in Spreuken 23:30-32. Is Socrates de komende
antichrist (Elshout, 2018-v; Elshout [knakker], 2018-w, 20:09)? Waarschijnlijk wel. Ik had al de suggestie
gedaan dat Xenu van Scientology dezelfde titaan als Zeno was. Was hij ook Socrates? Xenisen betekent in
het  Grieks  “logés” (gasten die  logeren) en staat  in  Handelingen 10:23 terwijl  in 10:6,  18 het  afgeleide
werkwoord staat.

Akasha Archief

Er schijnt een occult, hemels archief te zijn van alle aardse zaken. Dit is een bibliotheek waarin alles is
opgeslagen. Het heet het Akasha Archief. Ik heb me er zijdelings in verdiept. Het schijnt dat de aardse zaken
die erin zijn opgenomen een tikje verdraaid zijn. In dit Archief heeft uw vader geen blauwe maar bruine ogen
en geen ronde bril maar juist een vierkante. De straat waar u woonde, ziet er ook anders uit. Het is wel uw
straat maar toch ook weer niet. Er staan bungalows maar eigenlijk ook herenhuizen. Op de plaats van de
parkeerplaats is een gracht. Maar toch ook weer geen echte gracht, want er staan wel auto’s. Het klinkt alsof
we met dromen te maken hebben. In uw droom wandelt u ook de achterdeur van uw huis uit, waarna u
opeens op Tenerife bent. Het Akasha Archief volgt dit principe en misleidt u op alle fronten. Ik noem het
Archief de bibliotheek van satan. Deze bibliotheek is een imitatie van het levensboek dat in Openbaring 20:5
genoemd wordt. In dit misleidende Akasha Archief kunnen we de oorsprong van de mensheid inderdaad op
een fictieve Tuin van Eden terugvinden die tot een eiland Atlantis vertroebelde. Het was Rudolf Steiner die
ook dit Akasha Archief raadpleegde. Hij kreeg vervolgens onthullingen over de ‘occulte Christologie’ die
aansloten op zijn eerdere ‘visioenen’ over het ‘Mysterie van Golgotha’ (Steiner in Godwin, 2011, p. 111). Dit
is een vreemde zaak. We zouden verwachten dat we in een hemels Akasha Archief iets over buitenaardse
beschavingen lazen. We willen graag weten wie de buitenaardse schrijvers en componisten zijn. Wie zijn de
buitenaardse  Rolling Stones? Maar  het  gaat  “weer”  over  Christus.  De  verdere  onthullingen van Rudolf
Steiner waren net zo warrig als het Atlantis verhaal. Hij noemde de ‘Atlantiërs’ die op een bepaald moment
‘luchtschepen’ bouwden (Steiner in Godwin, 2011, p. 110). Tevens noemde Steiner ‘Manu’ en de “Star Trek”
planeet ‘Vulcan’ (Steiner in Godwin, 2008, p. 108). En hij noemde de ‘Tolteken’ en ‘Akkadiers’ (Steiner in
Godwin,  p.  110).  Volgens  Steiner  hadden de  Theosofisten  (zoals  mevrouw Blavatsky)  hun kennis  over
Atlantis  uit  spiritistische  sessies  verkregen  (Steiner  in  Godwin,  2011,  p.  107).  Maar  waarom  zouden
buitenaardsen een Atlantisverhaal de wereld in slingeren, dat haaks op het Bijbelse scheppingsverhaal staat?
We zouden verwachten dat ze iets over hun eigen planeten aan ons zouden onthullen. We snappen nu iets
beter uit welke koker Atlantis kwam en hoe het verhaal tot ons kwam. Ik noem even weer de gnostiek die we
de hele tijd tegenkwamen. ‘Gnostiek’ betekent zoiets als ‘iemand die weet’ (Grant in Stark, 2007, 143). Het
gaat dan om specifieke ‘geopenbaarde kennis’ die door een ‘hemelse onthuller’ aan specifieke personen
geopenbaard werd (Perkins in Stark, 2007, p. 143). Laat me raden wie deze ‘hemelse onthuller’ is? Jawel,
Baäl, alias Satan in de gedaante van de Python geest die we in Handelingen 16:16 tegenkwamen. Net zoals
God openbaringen aan zijn profeten gaf,  gaf  Satan onthullingen aan mensen die  door hem geselecteerd
waren.  Gnostische  geschriften  zijn  bijvoorbeeld  de  Nag  Hammadi  geschriften  die  anti  Bijbels  zijn.
Belangrijkste kenmerk van de gnostische geschriften is dat het dualistische idee gepromoot wordt van twee
goden die elkaar het leven zuur maken. De iets minder belangrijke god was een ‘boosaardige Demiurg’
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(Stark, 2007, p. 145). Deze Demiurg schiep een gevallen wereld vol met kwaad. In dit dualistische principe
herkennen we natuurlijk de beide Zuilen van Hercules! In de Bijbel was het God zelf die de schepping aan
ijdelheid ondergeschikt maakte (Romeinen 8:20-21; 11:32, 36). In de Bijbel deed God dit om zich over de
gevallen mens te ontfermen en hem uiteindelijk uit  de slavernij  te bevrijden. Dan komt het idee van de
aionen ook weer om de hoek kijken.  Na twee slechte aionen,  zal Christus in de vierde aion weer recht
spreken. In de gnostiek moeten we maar afwachten of de oppergod de gevallen schepping uit het slop krijgt.
Nikola  Tesla  kreeg  vermoedelijk  informatie  van  demonen  door  om  een  anti-zwaartekracht  methode  te
ontwikkelen  (Ancient  Aliens,  2019).  Opmerkelijk  bovendien  dat  demonen  die  wij  in  de  volksmond
buitenaardsen noemen zich met technologie bezig houden.

Arthur

Ook koning Arthur duikt in het wereldje van channeling en gnostische literatuur op. Volgens Dion Fortune
was ‘Koning Arthur’s moeder een zee-prinses van Atlantis . . . . ’ (Fortune in Godwin, 2011, p. 174). Ook
Fortune had haar inspiratie via channeling verkregen (Fortune, Lumley Brown & Knight in Godwin, p. 174).
De vraag resteert: hoe systematisch was dit hele channeling gebeuren door de geschiedenis heen?

Het mysterie

Waar kwam het Atlantis verhaal vandaan en waar kwamen alle mythen vandaan? Van de Gevallen Engelen
die we in Genesis 6 tegenkwamen? Kwamen de mythen uit een hemels Akasha Archief? Of kwamen ze uit
de Tartarus? Zit er diep onder onze voeten een volkje dat dit soort religieuze wartaal aan de oppervlakte
brengt? Alle mythen gaan zover ik kan nagaan over de Eindtijd en niet over een grijs verleden. Vast en zeker
had de pythongeest in Handelingen 16:16 met al deze channeling sessies te maken.
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Gone with the wind

Ik noem de klassieker  Gone with the Wind uit 1936. De schrijfster was Margaret Mitchell. De protagonist
van  het  boek  is  Scarlett  O'Hara  die  een  vrijgevochten  vrouw was.  Het  decor  van  het  verhaal  was  de
Amerikaanse Burgeroorlog. Dan was er Dr. Karla Turner (1947-1996) die een doctoraal had gehaald in Oud-
Engels aan de Universiteit  van Texas. Ze hield zich later bezig met...  ufo-ontvoeringen. Haar onderzoek
raakte op een merkwaardige manier verstrikt met Gone with the Wind. Karla Turner en een collega die Ted
Rice heette, schreven samen hun boek Masquerade of Angels over ufo’s (Turner & Rice, 1994). In dit boek
beschreven ze de ufo-ontvoering van Ted Rice. Dan blijkt dat ufo’s en channeling nauw aan elkaar verwant
zijn. De ervaringen van Ted Rice raakten verstrikt met die van Scarlett O’Hara. In Hoofdstuk 17 lezen we
hoe Ted boodschappen doorkreeg vanuit de geestenwereld. ‘s Nachts schreef hij in een droom alles op en ‘s
ochtend als hij wakker werd, werd hij geconfronteerd met zijn eigen surrealistische schrijfsels (Turner &
Rice, 1994, p. 161). Hij had onder andere dingen opgeschreven over Margaret Mitchell  (Turner & Rice,
1994, p. 161). In het verhaal deed ook Clark Gable mee (Turner & Rice, 1994, p. 162). Toen Ted Rice zijn
schrijfsels las, kwam hij erachter dat Gone with the Wind “gechanneld” was (Rice in Turner & Rice, 1994, p.
164). De protagonist in het boek, Scarlett O'Hara kreeg in het verhaal ‘terugkerende’ nachtmerries (Turner &
Rice, 1994, p. 164). In het woord “nightmare” herkennen we het woord “mare” van Marduk en zee. In haar
droom was ze ‘bang’ om in een ‘mysterieuze mist te verdwalen’. Ted had deze angstaanjagende mist zelf
meegemaakt. Hij vroeg zich af of Margaret Mitchell ‘zelf’ deze ervaring had gehad (Rice in Turner & Rice,
1994, p. 164)? Deze mysterieuze mist deed ook aan de nachtmist in 2 Samuël 1:2 en Spreuken 3:20 en 19:12
denken.

Teds verhaal begon met een ufo ontvoering die zich in een droom afspeelde. In de droom was hij in een
mobiel onderkomen waarvan de muur plotseling verdween. Vervolgens kwamen ‘drie kleine, grijze wezens’
door de ‘onzichtbare muur’ (Rice, in Turner & Rice, 1994, p. 11). Ted was ‘verstijfd van angst’ (Rice in
Turner & Rice, 1994, p. 11). Ufo ontvoeringen zijn dus geen leuke ervaringen. Ze zijn het toppunt van alles
wat met horror te maken heeft. Ze zijn het toppunt van Babylon. Zowel ufo’s als Babylon zetten ons – net als
Atlantis – voortdurend op een verkeerd been. Vervolgens ‘verdween zijn angst’ onmiddellijk en namen de
wezens hem dwars door de muur mee naar buiten (Rice in Turner & Rice, 1994, p. 12). Dat deze wezens
zomaar  door  de muur  kwamen,  is  Bijbels  gezien minder  vreemd dan het  lijkt.  Jezus  verscheen na zijn
opstanding ook zomaar vanuit het niets in een ruimte (Johannes 20:26). Laten we niet de fout maken om als
de ongelovige Thomas op ufo-ontvoeringen te reageren.

Kunst of anomalieën

Als Teds verhaal  klopt,  dan heeft  hij  iets  bizars meegemaakt. Had Margaret  Mitchell  ook zo’n ervaring
gehad? En als Gone with the Wind net als Atlantis en Troje inderdaad gechanneld is, dan resteert de vraag
wat er nog meer gechanneld is (Elshout [Bombarie]. (2018-ee). De grote werken van Marcel Proust, Franz
Kafka,  William Shakespeare,  Goethe,  de  gebroeders  Grimm? Alles?  Of  misschien  moeten  we de  vraag
omdraaien: wat is er behalve de Bijbel, niet door Baäl-Satan gechanneld in onze cultuur? Ik noem het 19de
eeuwse schilderij The Expected One van de Oostenrijkse kunstschilder Ferdinand Georg Waldmüller. Op het
schilderij is een vrouw te zien met een I-phone in haar hand. Wie anders is The Expected One dan Christus.
Maar  inderdaad  verwachten  we  ook  de  antichrist.  Een  ander  schilderij  uit  de  17de  eeuw van  Ventura
Salimbeni dat De Verheerlijking van de Eucharistie heet, toont een bol die op een spoetnik lijkt. Weer een
ander 17de eeuws schilderij van Pieter de Hooch met als titel, Het Aanreiken van een Brief in een Voorhuis,
toont ook een man met een I-phone in zijn hand. Tenslotte is er een schilderij uit 1937 van Umberto Romano
dat  Mr. Pynchon and the Settling of Springfield heet. Op het schilderij is een Indiaanse krijger met een I-
phone te zien. Juist de suggestie dat het telkens niet om een mobiele telefoon maar om een spiegeltje ging
maakt deze kunstwerken zo verdacht. Ik noem nogmaals de vele schilderijen waarop Wladimir Poetin te zien
is, inclusief de Mona Lisa (Walker, geciteerd in Horton, 2015, afbeelding in Twitter). Op het Griekse reliëf
Grave Naiskos of  an Enthroned Woman with an Attendant dat  in  het  Paul  Getty Museum in Malibu is
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ondergebracht is een laptop te zien met twee usb uitgangen (J. Paul Getty Museum, geciteerd in Sciencealert,
2016, eerste twee afbeeldingen). Een ander Grieks schilderij  van de schilder Douris,  toont eveneens een
laptop (Pottery Fan/Wikimedia, geciteerd in  Sciencealert, 2016, derde afbeelding). Als u goed kijkt ziet u
ook weer twee usb uitgangen. Andere verklaringen zijn vast en zeker mogelijk. Dit maakt deze kunstwerken
juist zo verdacht. Telkens werd de suggestie gewekt dat het om technische dingen uit onze tijd gaat. Waarom
werden afbeeldingen van laptops en I-phones in de kunstwerken verwerkt? Omdat deze symbolen bij de
naderende Eindtijd horen. Opdat onze generatie snapt dat de Eindtijd voor de deur staat. Wat is er dan nog
meer gechanneld? Onze politiek? Het stemgedrag van de kiezers? Waarom had Atlas een voetbal op zijn
schouders? Omdat voetbal de religie van de Eindtijd is?

Kunst als nieuwe mythe

Is kunst zoiets als een moderne mythe? Het lijkt er wel op. Volgens Lars Bang Larsen is de ‘kunstwereld’
zoiets als mythologie die ‘ondersteboven’ staat (Larsen, 2017, p. 20). In het Metropolis M Tijdschrift, schrijft
Larsen dat de ‘kunstwereld’ niet afhankelijk is van een ‘metafysische orde’. De ‘kunstwereld’ is juist een
‘metafysische orde die uit een gegeven sociale rangschikking voortkomt’ (Larsen, 2017, p. 20). Niet voor
niets vonden we een kunstwerk van Salvador Dali op Mars (Mars Moon Space TV geciteerd in  Waring,
2016-b). Zelfs Salvador Dali werd mogelijk door hogere machten beïnvloed. 
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‘Ik ben van de oceaan’

Op 27 februari 2013 verscheen er een youtube van Emmanuel TV, met als titel, Serious demonic possession -
“I Am From The Ocean” (Emmanuel TV, 2013). De korte video toont een demonische bezeten man die
allerlei Atlantis achtige wartaal uitslaat. Hij zegt dat hij een ‘vogel’ en een ‘vis’ is en uit de ‘diepste oceaan’
komt. Een vogel en een vis doen aan zowel Poseidon als Quetzalcoatl denken. Vissen en vogels worden in
Genesis 1:20 in één adem genoemd (Yahuda in Van der Valk, 1930, p. 51) evenals in  Genesis 1:26. We
denken nogmaals aan de Azteekse afgod Quetzalcoatl die een mix van de zeegod Poseidon en een vogel in
de vlucht was. Even later zegt de bezeten man dat hij ‘ongelukken over reizigers’ brengt (Emmanuel TV,
2013, na 5 min. 40 sec.). Oh ja? Zitten er demonen achter “alledaagse” ongelukken? Dan snappen we de
aanslagen op de TwinTowers in New York ook beter. Misschien gold hetzelfde voor de diverse aanslagen die
we de afgelopen twintig jaar hebben gehad. Hoeveel grote of kleine ongelukken werden er door demonen
bestuurd? Onder een trein in de metro van New York verscheen een doodskop toen drie jongeren gingen trein
surfen (Real Thing TV, 2015; Futterman, geciteerd in West Sider, 2015, foto). Van zulke foto’s kunnen we
veel leren. Onder andere dat de demonen nooit ver weg zijn als er gevaar dreigt, ook niet in moderne steden
als New York. En waarom zouden deze demonen zich niet met onze politiek en economie bezig houden? Bij
de oceaan denken we aan zowel de Atlantische Oceaan als aan de Tehom in Genesis 1:2. Ook denken we aan
de mythe van de ‘Dame van de Zee’ (Harper’s Bible Dictionary in Woodrow, 1981, p. 18). Kwam Atlantis
ook uit een demonisch bezeten koker voort?

Kundalini

Ik heb overigens tegenstrijdige gedachten bij deze Youtube. Allereerst begonnen de stuiptrekkingen van de
man pas nadat de predikant hem diverse malen aangeraakt had. Hiervoor leek de man normaal en keek hij
gezond uit zijn ogen. Was hier sprake van healing of juist van het tegenovergestelde? Twee andere personen
die door de predikant aangeraakt werden, begonnen te stuiptrekken. Dit kunnen we toch nauwelijks genezing
noemen. Het is niet aan mij om deze rituelen te beoordelen. Toch wil ik de lezer waarschuwen om zomaar
aan  allerlei  religieuze  rituelen  deel  te  nemen.  Niemand  weet  welke  krachten  er  precies  bij  vrijkomen.
Handoplegging  is  een  controversieel  iets.  In  het  verlengde  hiervan  lijkt  het  erop  dat  een  Kundalini
verschijnsel de kerken infiltreert. Als u in youtube “kundalini invades the church” intikt, krijgt u te zien wat
ik bedoel aangezien ik de auteursrechten van de Youtubes niet kon achterhalen. Het effect van allerlei bizarre
rituelen is dat de kerkgangers gaan stuiptrekken. Is een handoplegging net zoiets als een Hitlergroet? Waren
de Nazi  marsen waarbij  collectief  de Hitlergroet  gebracht  werd,  gevolgd door het  in trance roepen van
“Führer, wij volgen u”, een demonisch kundalini ritueel? Bij een andere gelegenheid klonk er engelengezang
in een kerkdienst (Mercy12320, 2011). Deze zogenaamde engelen waren demonen. Dit zien we vooral aan
de bizarre reacties van de kerkmensen die onnatuurlijk gedrag gaan vertonen. Al deze verschijnselen doen
me weer aan het Zozo fenomeen denken. Deze Zozo geest duikt op bij sessies met “Ouijaborden” Het effect
is dat de spelers helemaal bezeten worden. Deze effecten van bezetenheid doen me aan de Flaka drug denken
die op dit  moment in omloop is.  Het gebruik van deze drug veroorzaakt effecten die op bezetenheid of
hondsdolheid lijken. Het kan best zijn dat drugs een poort naar het occulte openen.
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Atlantis in het graan

“En Farao droomde over een graanveld”, - Genesis 41:5.

In  1974  werd  met  de  radiotelescoop  in  Arecibo  een  boodschap  naar  de  ‘M13  nevel’ gezonden  (SETI
Institute, z.j.). Deze nevel heeft de toevallige naam ‘Hercules-bolhoopcluster’ (Scheenen, 2009). De tweede
cluster in Hercules is M92 (Scheenen, 2009) die samen met M13 de Zuilen van Hercules vormt. En Hercules
is… Atlantis. Aangezien deze cluster ‘21.000 lichtjaren’ van de aarde verwijderd is (SETI Institute, z.j.), zou
het nog wel even duren voordat we antwoord kregen. In dat geval was het handig om de voicemail aan te
laten staan. Stel dat er eindelijk een alien antwoordt en SETI zit over 21.000 jaar net op de WC? Dan is alle
wachten voor niets geweest. Het was trouwens een raar principe om dit te doen. In de vijfde aion die over
pakweg duizend jaar begint, is er een volstrekt andere hemel. SETI hield geen rekening met de aionen. De
boodschap die het heelal in gezonden werd, bevatte basale informatie zoals over onze plek in het heelal en
wat gegevens over ons zelf (SETI Institute, z.j.). Maar wat als deze boodschap onderweg door buitenaardse
zeerovers onderschept werd? Had SETI hier wel rekening mee gehouden? Ging SETI te gemakkelijk uit van
het romantische idee dat buitenaardsen zo beschaafd zijn dat ze buitenaardse wijn en bloemen voor ons
meebrachten? Als we kortom zo weinig van de aliens afweten, was het dan niet verstandiger geweest om ons
gedeisd te houden? Ja, dus. SETI deed het tegenovergestelde van wat Adam en Eva deden. Zij verborgen
zich voor God. SETI riep, “wij zijn hierrrrr”!!! Joehoee!! Detail is dat Seti ook een Egyptische graangod
was. Hij was de ‘beschermer van de oogst’  (Stauder, 2013, p. 9).  Plaag zeven was tegen hem gericht
(Stauder,  2013,  p.  8-9).  Want  er  kwam antwoord.  Iemand sprak  in  de voicemail,  “we are  here”.  Het
antwoord kwam niet exact bij de radio telescoop in Arecibo terecht maar in het Engelse Hampshire waar de
Chilbolton radio-telescoop staat. Om het nog gekker te maken, werd deze buitenaardse boodschap in het
graanveld voor de radiotelescoop gescand (Hoagland, 2001-a). Het woord graancirkel was hier niet meer op
zijn plaats. Het ging hier om zeer complexe formaties die zowel een groot gezicht als een buitenaardse DNA-
code in het graan uitbeeldden. Kunt u het zich voorstellen? Hoeveel geld zou zo'n radiotelescoop kosten? En
dan sturen “ze” de boodschap terug in het graan. Het gezicht leek op een mix van een mens en een Gray
Alien. Een uitgebreide analyse van de formatie stond op de website The Enterprise Mission die helaas offline
is. Dan denken we aan  Daniël 2:43 waarin een fabricage wordt genoemd waarin we de antichrist kunnen
onderscheiden.  Stelde dit  gezicht  de antichrist  voor? De toekomst zal  het  leren.  Een jaar  later,  in  2002
verscheen een nog imposantere formatie met een Gray Alien gezicht die de Crabwood formatie genoemd
werd.  De formatie verscheen vijftig jaar  na de befaamde ufo vloot  die in 1952 over  het  Witte  Huis  in
Washington zweefde (Drew, 2007). Veel boeren beschouwen deze rare dingen in hun graan als onkruid. Dit
klinkt als het metaforische onkruid dat in  Mattheüs 13:25 genoemd werd. Het onkruid groeide tussen het
graan en was door de vijand gezaaid. Wie zou deze vijand zijn? De serpent in  Genesis 3 natuurlijk. De
boodschap van de graancirkels is mijns inziens dat de graangod Dagon, alias Poseidon terug is. Graancirkels
verwijzen mijns inziens ook naar het Harmageddon. Dit Harmageddon is een verzamelwoord voor de legers
die zich in de Eindtijd in het Dal van Megiddo verzamelen om tegen Jeruzalem op te trekken. Dit Dal is de
graanschuur van Israël. Dit Harmageddon heeft met de zesde en zevende bazuinen te maken. De graancirkels
verwijzen ook naar het graanschip in Handelingen 27 dat op de klippen liep terwijl de hele bemanning door
Goddelijke interventie gered werd. En valt het u op dat het graancirkelfenomeen tegelijk met het internet
opkwam? Ook het internet heeft een mysterieuze kant, net als graancirkels. Mijn gedachte dat graancirkels
met kabbala te maken hebben, werd bevestigd door ene Jonas Passos (Passos, 2019, kopje The harvest of
Saturn).  Op  de  één  of  andere  manier  zit  er  tovenarij  achter  waarmee  we  bij  de  tovenaars  van  Egypte
terechtkomen – Jannes en Jambres – tegen wie Mozes vocht (2 Timotheüs 3:8). Een nieuw fenomeen zijn
zinkholen. Ik denk dat ze gerelateerd zijn aan ufo’s en graancirkels. Zinkholen hebben mijns inziens met de
Tartarus te maken en niet met gesprongen waterleidingen. De websites Earthfiles en de Cropcircleconnector
houden zich met graancirkels bezig. Een hele gewaagde stelling: had het radiosignaal richting de M13 nevel
ook nog een andere reactie opgeroepen? Thans wordt Amerika door de MS13 jeugdbendes geteisterd. Zijn er
duistere  krachten  die  het  één  met  het  ander  verbonden?  Op  het  internet  kwam  ik  een  merkwaardige
conspiracy website tegen die USAHitman heet. Ik kon geen persoon achter de website ontdekken wat de
website een tikje mysterieus maakt. De zwaluwen graancirkels zoals onder andere die in South Field, Alton
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Priors, Wiltshire van 27 juni 2009 trokken mijn aandacht. Ik had er zelf al alles van gemaakt inclusief het
logo  van  Malaysia  Airlines  van  het  mysterieuze  MH370  toestel  dat  op  8  maart  2014  verdween.  Op
USAHitman werd de zwaluwenformatie een ‘Klingon sterrenschip’ genoemd (onbekende bron, geciteerd in
USAHitman,  2012,  afbeelding  zwaluwenformatie).  Klingon  schepen  lijken  mijns  inziens  op  vliegende
draken.  Zo  ook  toont  deze  graancirkelformatie  in  South  Field  mijns  inziens  een  vliegende  draak  met
aanhang. Is de komende antichrist een klingon? Is het aanstaande Griekse wereldrijk een Grieks-Klingon
rijk? Andere  graancirkels  zoals  die  van  de  “wolkenkrabbers”  formatie  van 10  juli  2006 in  Oxfordshire
werden aan een ‘3D Fractal Resolution Imaging process’ onderworpen (USAHitman, 2012). In het centrum
van deze formatie werd een ‘gehoornde alien’ zichtbaar (onbekende bron, geciteerd in USAHitman, 2012,
afbeelding). Zulke afbeeldingen duiken ook op Mars op zoals in het Cydonia gebied. Hierover gaan we het
nog  hebben.  In  Wayland  Smithy,  Oxfordshire  waar  oude  megalieten  staan  en  regelmatig  graancirkels
verschijnen komen soms ook neo-nazi’s bijeen (Charlesworth, 2019). Ik kon niet achterhalen wie die beeld
processing van die graancirkels deed wat het hele mysterie met alles bij elkaar, inclusief de website van
USAHitman extra gehimzinnig maakt. Een andere vraag is wie de nieuwe formaties steeds ontdekt en aan de
graancirkelsonderzoekers  meldt.  De  meeste  formatie  liggen  totaal  afgelegen.  Tegenwoordig  hebben  we
drones maar  dit  was lange tijd  niet  het  geval.  De  mensen rondom het  graancirkelfenomeen zijn  net  zo
mysterieus  als  het  fenomeen  zelf.  Op  28  december  2013  verscheen  in  de  stad  Chualar  bij  Salinas  in
California een complexe graancirkel die volgens een analist  naar het ‘Nieuwe Jeruzalem’ zou verwijzen
(Mason, 2014).

In 2018 spuwde Google Translate allerlei rare apocalyptische teksten betreffende de Eindtijd uit als je ‘19
keer het woord dog’ intikte vanuit het Maori naar het Nederlands (Joopbnnvara, 2018). Dog is een omkering
van God. Het getal 19 is een bekende in de islam. Bij de aanslagen op 11 september 2001 op het WTC in
New York waren 19 kapers betrokken. Maar gekker: wie kwam op het idee om 19 keer het woord “dog”
vanuit het Maori naar het Nederlands te vertalen? Was dit dezelfde mysterieuze snoeshaan die telkens de
nieuw verschenen graancirkels weet te melden? Waar komt internet spam vandaan? Waar komen computer
virussen vandaan? Ik kreeg ooit een melding dat ik 18 miljoen euro gewonnen had. Wie verzint zulke onzin?
James Veitch verklaarde ooit in de TED talkshow in welke rare achtbaan je terechtkomt als je serieus op
spam reageert (Veitch, geciteerd in TEDGlobal, Geneva, 2015, video). Het verhaal van James Veitch in Ted
doet me aan het “trickster” verschijnsel denken dat bij het ufo verschijnsel hoort. Mensen die ufo’s zagen
werden na afloop door de Mannen in het Zwart, de beruchte “Men in Black” bezocht. Deze kerels hadden de
meest vreemde fratsen terwijl ze op bezoek waren. Robert Hansen schreef over het “trickster” gedrag dat met
het paranormale verband houdt in zijn boek The Trickster and the Paranormal (Pasulka, 2019, p. 161). Nick
Redfern schreef er in zijn boek The Real Men in Black over in hoofdstuk 16 (Redfern, 2011, hoofdstuk 16, p.
179-188, passim). Waar komt het steeds terugkerend antisemitisme vandaan? Wie verzint dat de Joden steeds
achter allerlei rampen zitten? Anno 2019 krijgt George Soros regelmatig de schuld van allerlei onheil (Van
Mersbergen,  2018).  Wie  slingert  deze  verhalen  de  wereld  in?  Dezelfde  snoeshaan  die  ook  iets  met
graancirkels te maken heeft?  Tenslotte: ooit vond ik op het internet een link tussen graancirkels, de Nazca
figuren en een handvol obscure beeldjes die in Meso-Amerika gevonden was. Helaas is de website offline
gehaald.
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Ufo’s

Er  zijn  globaal  twee  groepen  mensen:  zij  die  ufo’s  “onzin”  vinden  en  zij  die  ufo’s  aan  buitenaardsen
koppelen. De tweede groep heeft niet helemaal ongelijk maar ook niet helemaal gelijk. In zijn dwaasheid
voert de tweede groep de druk op de Amerikaanse overheid op om openbaarheid over ufo’s te geven. De
eerste groep liet zich misleiden door Hollywood dat erin slaagde om ufo’s en de “Men In Black” in het
belachelijke te trekken. Dan is er nog een derde groep waar ik zelf deel van uitmaak. Ik ben ervan overtuigd
dat ufo’s iets met de gevallen engelen in Genesis 6 te maken hebben. De vorige keer toen ze de mensheid
misleidden, deden ze dit nogal openlijk. Nu kennen we hun trucs zodat ze zich als buitenaardsen voordoen.
Wat deels nog klopt,  ook.  Paulus noemde hen de hemelse machten (Efeziërs 6:12).  Op een onzichtbare
manier beïnvloeden ze het aardse leven. Maar waarom doen de ufo’s geheimzinnig en landen ze niet gewoon
in het mediapark van Hilversum, als ze kennis met ons willen maken? Wat het mysterie nog groter maakt, is
dat er wereldwijd, jaarlijks zoveel ufo’s worden waargenomen. Ontelbare ufo’s, dus, en niet één ervan landt
er op de Dam in Amsterdam. Waarom hebben ze een obsessie met ons maar waarom landen ze dan niet? Ik
zal u een simpele verklaring hiervoor geven, in de loop van dit verhaal. Laten we niet bij voorbaat als een
ongelovige  Thomas  op  ufo’s  reageren.  In  de  Tweede  Wereldoorlog  geloofde  niet  iedereen  wat  er  in
Auschwitz gaande was. Ufo-ontvoeringen zijn een gruwelijk fenomeen, laten we er niet vol ongeloof op
reageren.

Gray Aliens

De wezens in de ufo’s worden in de volksmond Gray Aliens genoemd. Ze hebben ei-vormige hoofden, met
grote schuine zwarte ogen, kleine monden en neuzen. U zult niet snel verliefd op hen worden. Dat is het
enige  voordeel  van  deze  wezens.  Ze  doen  denken  aan  reptielen  en  insecten.  In  Joël 2:4  staat  dat  ze
paardenhoofden hebben.  In  Openbaring 16:13 lijken ze  op kikkers.  Technisch gezien zijn  ze  misschien
buitenaardsen, hoewel hun soortgenoten ook in de Tartarus opgesloten zitten (Openbaring 9:11). Het kan ook
zijn dat de Grays cyborgs zijn die door de hemelse machten worden aangestuurd. Waarom kapen de Gray
Aliens de aarde niet  en maken ze geen slaven van ons? Voor zover we dit  misschien al  niet  zijn? Het
antwoord is simpel: ze worden tegen gehouden door God. Zoals Satan in Job 1 en 2 binnen Gods kaders het
leven van Job mocht verwoesten, zo kunnen de Gray Aliens ook niet veel anders doen dan ons te bezoeken
en te ontvoeren. Wat al erg genoeg is. In de Bijbel staat dat de weerhouder satan ervan weerhoudt om de
mensheid te verwoesten (2 Thessalonicenzen 2:7).  Wie is  de weerhouder? Dit  is  de ecclesia.  Zolang de
ecclesia op aarde is zal satan zich redelijk gedeisd houden. Eén blik op Openbaring 9 leert ons dat we nog
veel onheil uit die hoek kunnen verwachten. Een andere reden waarom de Grays de aarde niet kapen is dat ze
mogelijk minder machtig zijn dan we denken. De Gray Aliens zijn ons technisch ver vooruit. Maar misschien
minder ver dan we denken. Bovendien zijn wij – de aardbewoners – in de meerderheid en ook niet dom.  In
Mattheüs 8:28, Markus 5:1-10 en Lucas 8:26-30 werden zowel de Gergesenen als de demonen genoemd. In
de Theogonie van Hesiodus werden de Gorgonen genoemd die soms met Graiai vertaald werden. We lezen
dat ze ‘grijs’ geboren waren (Mair, 1908, Theogonie, 270-296). Waren de demonen in Lucas 8:25-30 de Gray
Aliens (Elshout, 2020-b) die middels remote control het bewustzijn van mensen overnamen? Het Land van
de Gergesenen was een andere aanduiding voor het gebied dat tegenover Galilea lag. Hier lagen tien steden
die Decapolis genoemd werden en met de tien koningen van Atlantis resoneerden. Het Meer van Galilea leek
op de Atlantis schets van Athanasius Kircher (Elshout, [knakker], 2019-i, 14 mei).

Operatie Trojaans Paard

Seculiere onderzoekers beginnen ook van toon te veranderen aangaande ufo’s. Eén van deze pioniers was
John Keel. De meeste mensen kennen hem van zijn boek The Mothman Prophecies. Een minder bekend boek
van hem is Operation Trojan Horse. In zijn boek betoogt hij ook dat we op een verkeerd been gezet worden
als het om ufo’s gaat. Ze zijn niet wat ze lijken. Net als Atlantis trouwens, dat ook niet is wat het lijkt. Ufo’s
zijn volgens hem zeer goed op de hoogte van aardse zaken. Zo werden er op woensdag (patatdag) meer ufo’s
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waargenomen dan anders (Keel, 1996, p. 16). Misschien hadden de Gray Aliens zin in patat? Donderdag
stond op de tweede plaats. Dan is het koopavond. Ook voorspelbaar dus. De ufo’s leken zich aan de grenzen
van de Amerikaanse staten te houden. Zo werden er op 16 augustus 1966 honderden ufo’s in Arkansas,
Minnesota en Wisconsin gezien (Keel, 1996, p. 17). Ze waren dus bekend met de grenzen van deze staten en
bleven  binnen  deze  grenzen  rond  vliegen  alsof  de  Grays  hun  paspoorten  vergeten  waren.  Volgens
onderzoeksrapporten verschenen ufo’s doorgaans in afgelegen gebieden en in het holst van de nacht (Keel,
1996, p. 23). Er zit dus een systematiek achter het verschijnsel. Net zoals er op vaste tijden meteorenregens
zijn. Ufo’s hebben mogelijk meer met de aarde te maken dan we denken. Ik noem de conclusies van Erich
Sauer die schreef dat er engelen voor kinderen, volwassenen en natiën zijn (en wellicht voor steden) (Sauer,
1940, p. 30). Zoals voor Iran (Daniël 10:13), voor Griekenland (Daniël 10:20) en voor Israël (Daniël 10:21;
12:1) (Sauer, 1940, p. 30). In deze nationale engelenwereld ligt ook de bron van het polytheïsme (Sauer,
1940, p. 30). Mogelijk waren gray aliens de bron van het polytheïsme. En hoelang is dit ufo-verschijnsel al
gaande? Niemand die het weet maar waarschijnlijk al heel lang (Vallee in Pasulka, 2019, p. 14). Dan was er
mevrouw  Lynn  E.  Catoe  die  een  rapport  opstelde  voor  de  Amerikaanse  luchtmacht.  Zij  kwam  tot  de
conclusie dat  het ufo verschijnsel veel  gemeen heeft  met  demonische zaken als ‘automatisch schrijven’,
‘poltergeist verschijnselen’ en ‘bezetenheid’ (Catoe, 1969, p. iv, alinea 1; Catoe, geciteerd in Redfern, 2010,
p.  94-95).  Ze schreef dat  ufo’s volgens sommigen met de ‘Tweede Komst’ van Jezus te maken konden
hebben (Catoe, 1969,  p. iv, alinea 1).  Dit  verschijnsel van automatisch schrijven kwamen we eerder bij
mevrouw Blavatsky tegen die haar boek in ‘trance’ opschreef (Olcott in Godwin, 2011, p. 67). De kans is
groot dat ook Homerus en Plato hun Troje en Atlantis verhalen in trance opschreven. Aha, dachten we het
niet?  Deze  ufo-wezens  zijn  demonisch.  In  Victoriaans  Engeland werden ze  de  “incubus”  genoemd.  En
wellicht  was  Dracula  ook  zo’n  wezen?  Dat  mevrouw  Catoe  een  rapport  over  ufos  opstelde  voor  de
Amerikaanse luchtmacht is wel bijzonder. Ook Diana Walsh Pasulka schreef dat de Amerikaanse overheid
het ufo mysterie met belangstelling volgde (Pasulka, 2019, p. 28). Een naam die in Pasulka’s boek opduikt is
die van Alison Kruse. Ze filmde haar ‘Murrysville UFO’ (Pasulka, 2019, p. 94). Een andere naam die ik nog
niet kende was David Stinnett die zowel ufo onderzoeker als een Bijbel student is (Pasulka, 2019, p. 106).
Robert Hansen schreef over het “trickster” gedrag dat met het paranormale verband houdt in zijn boek The
Trickster and the Paranormal (Pasulka, 2019, p. 161).

Incubus

Ik heb nooit begrepen waarom het in de lessen maatschappijleer op de havo over van alles en nogwat ging
maar niet over de “incubus”. Ik noem het boek  Encounter van de Australische Kelly Cahill dat over dit
wezen gaat. Van de schaarse contacten die we met de ufo wezens hadden moeten we het hebben om een
glimp van de duisternis op te vangen. Encounter is zo’n ongelofelijk boek dat het verplichte kost moest zijn
op elke theologie-opleiding. Maar dankzij de “met-de-beide-benen-op-de-grond” ideologen heeft het boek
het niet verder geschopt dan de boekenplanken van excentriekelingen als ik. In plaats van Kelly’s boek te
verguizen zullen we er  dankbaar gebruik van maken om meer inzicht in de wereld van de demonen en
buitenaardsen te krijgen. Kelly’s verhaal is chronologisch niet zo gemakkelijk te plaatsen. Zelf noemde ze 7
augustus 1993 het moment waarop haar wereld door elkaar geschud werd (Cahill, 1996, p. 14, 110). Op deze
datum werden Kelly en haar man ‘s nachts in hun auto met een ufo en de inzittenden geconfronteerd (Cahill,
1996,  p.  110).  Ergens  in  deze  periode  of  eraan  voorafgaand  had  Kelly  tot  God  gebeden  om  Zijn
‘aanwezigheid’ te ervaren (Cahill, 1996, p. 29). Een maand later, op 6 september 1993 kreeg Kelly voor het
eerst ‘s nachts de incubus op bezoek (Cahill, 1993, p. 76). Ter herinnering: de nacht had met de maan en
tzafon te maken. Daar stond hij dan: het wezen uit de horror films. Hij had een zwart gezicht met grote dof
rode ogen. Waren deze bloedrode ogen een verwijzing naar de bloedrode maan in Handelingen 2:20? En naar
het orichalcum van Atlantis? De incubus droeg een cape die monniken dragen, inclusief een capuchon. Het
wezen keek Kelly ‘recht’ in de ogen (Cahill, 1996, p. 79). Het wezen bleef daar staan tot Kelly er goed van
doordrongen was dat het echt was. De hele manifestatie was pure intimidatie. Daarna was het wezen opeens
verdwenen (Cahill, 1996, p. 80). We zagen dat de engel die Petrus uit de gevangenis bevrijdde een straat met
hem omliep, waarna deze opeens verdwenen was (Handelingen 12:10). Kelly merkte op dat deze wezens
voornamelijk in de ‘duisternis’ opereren (Cahill, 1996, p. 207). In een later stadium werden Kelly en haar
man met een ufo geconfronteerd. Naar later bleek, werden ze ook een korte tijd ontvoerd. Uit de ufo kwamen
zwarte  wezens  met  bloedrode  ogen  tevoorschijn  (Cahill,  1996,  p.  117).  Opnieuw  denken  we  aan  een
verwijzing naar zowel de bloedrode maan in Handelingen 2:20 als het orichalcum van Atlantis. Deze wezens
spraken ‘perfect’ Engels (Cahill, 1996, p. 124). Ze gingen over tot een ‘georganiseerde’ aanval (Cahill, 1996,
p. 120). Om Kelly’s angst te dempen, werd er in een droom op haar ‘moralisme’ ingespeeld (Cahill, 1996, p.
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65, 69). Dit betekent dat de incubus (Gray Aliens) goed op de hoogte is van ons besef van goed en kwaad.
Moralisten zijn dus bang.

Anorexia

Kelly kreeg een droom waarin een incubus voorkwam. Deze zag er ‘anorexisch’ uit (Cahill, 1996, p. 62). In
de volksmond is anorexia een eetstoornis. Laat dit zo zijn dan resteert de vraag of dit het hele verhaal is?
Anders gezegd: Is anorexia een vorm van demonische bezetenheid? Ik noem de verbijsterende documentaire
uit  2016 over  “Emma” die  anorexisch was (Villerius,  2016).  In  een brief  schreef  ze  dat  de  ziekte  haar
manipuleerde  (Caris,  geciteerd  in  Villerius,  2016,  17:11  min.,  brief).  De  eetstoornis  dwong  haar  om
ingewikkelde houdingen aan te nemen (Villerius, 2016, 27 min.). Emma noemde nota bene Mozes (Caris,
geciteerd in Villerius, 2016, 30:50 min). Ondanks het feit dat ze broodmager was, herstelde ze op een bijna
mysterieuze manier van een longontsteking (Villerius, 2016, 33:19 min.). Ik snap dat anorexia een gevoelig
thema is.  Toch wil ik er mijn visie op geven. Ik beweer niet dat alle anorexia gevallen een demonische
oorsprong hebben.  Maar de extreme gevallen misschien wel.  In een blog schrijft  een ander meisje met
anorexia dat ze van “een stem” opdrachten kreeg om minder te eten (Biting Back, 2012). Stemmen komen
van  levende  wezens,  in  dit  geval  van  een  demon.  In  de  genoemde blog  van  Biting  Back  is  een  brief
toegevoegd van een demon die zich Ana noemt (Biting Back, 2012). Ik kon de bron van deze brief niet
vinden. Is deze demon “Anna” de afgod Anu? Een andere anorexia patiënte schreef over de demon Anna die
haar  tot  eetstoornissen  aanzette  (Mathison in  Gurkan,  2016).  Anorexia  Nervosa,  dan  wel  Boulimia zijn
medische termen. Maar misschien is ook hier niets wat het lijkt? Heeft Boulimia iets met de demon Maia te
maken? Zij was een dochter van Atlas en een Pleïade. Als Paulinische christenen zijn we genoodzaakt om
deze getuigenissen serieus te nemen. Zonder in valse christelijke genezingstherapieën te vervallen, middels
handopleggingen, etc., zullen we dergelijke verklaringen tenminste serieus nemen. Harriet Brown schreef
over de eetstoornis van haar dochter in haar boek Brave Girl Eating. Ze schreef dat er een ‘creepy stem’ uit
haar dochter kwam die haar dochter een ‘vet varken’ noemde (Brown, geciteerd in Tartakovsky, 2016). Een
ander slachtoffer was het ‘verboden’ om te eten (Brown, geciteerd in Tartakovsky, 2016). Catherine Garrett
schreef een boek met als titel  Beyond Anorexia: Narrative, Spirituality and Recovery, (Cambridge Press,
1998). In hoofdstuk 6, Recovery Stories schrijft ze over Sumerië dat we inmiddels Babylon noemen. De
godin Inanna die we kennen als Astarte alias Athena daalde in de ‘onderwereld’ af om haar ‘duistere zus’
Ereshkigal bij te staan in haar verdriet om het verlies van haar man (Perera in Garrett, 1998, p. 81). Aan de
rest van het verhaal valt zoals met alle mythen geen touw vast te knopen. Wat ik eruit opmaak is dat de afgod
van het water Enki, Inanna te hulp schoot omdat ze niet meer terug kon. De schrijfster, Catherine Garrett ziet
enkele overeenkomsten tussen deze mythe en enkele anorexia gevallen (Garrett, 1998, p. 82). Ze noemt ene
Jennifer die als het ware in een ‘put’ gevangen zat (Garrett, 1998, p. 82). Ene Lesly vertelde hoe ze op het
punt stond om uit de put te kruipen en al aan de ‘rand van de put’ was (Garrett, 1998, p. 82). Was deze put de
Grot van Plato? Ik noem het boek van Maureen Dunbar over de eetstoornis van haar dochter, met als titel,
Catherine: The Story of a Young Girl who Died of Anorexia (Viking Press, 1986). Het boek is ook in het
Nederlands vertaald. Helaas ben ik het boek kwijt geraakt zodat ik op een recensie afga. Uit de recensie
maak ik op dat Catherine schreeuwend tekeer ging en ‘hysterisch’ werd (Polinder, 1987, kopje schrijnend).
Er was ‘iets kwaads om haar heen’ (Polinder, 1987, kopje schrijnend). Ze was ‘doodsbang’ en wilde ‘bidden’
(Polinder, 1987, kopje schrijnend). Dit klinkt alsof haar ziekte om meer draaide dan alleen een eetstoornis.
Mogelijk was er  een boze geest  in het  spel.  Was deze geest  Anu of Maia? Dus wat heeft  anorexia met
Atlantis  te  maken?  De  tempel  van  Artemis  in  Efeze  had  slanke  pilaren  die  de  slankheid  van  Artemis
uitbeeldden.  Net zoals de slanke Phoenix Dactylifera palmen naar Tamar genoemd waren (Genesis 38:11).
Eén stap verder en we zitten bij het anorexia fenomeen. Is Ana in dat geval Athena? Waren de Zuilen van
Hercules de anorexische zuilen van Atlantis? Anneliese Michel uit de Duitse stad Klingenberg meende dat
‘demonen haar bevelen gaven’ (Exorcisme van Anneliese Michel, z.d., kopje Demonen). Ze weigerde te eten
tot ze nog maar ‘34 kilo’ woog (Exorcisme van Anneliese Michel, z.d., kopje Exorcisme).  Aniel Botha uit
Zuid-Afrika noemde Anorexia de “Dans met de Dood”. Deze uitdrukking was onderdeel van de titel van haar
boek 'n Dans met die Dood: Joernaal van ‘n anoreksielyer (2011, Zebra Press, Zuid-Afrika). De Romeinen
noemden de dans de ‘Ludus Trojanus’, de Trojaanse Dans (Gleig, 1797, p. 720; Vergilius in Matthews, 1922,
p. 158). Volgens J.  Bell  werd de dans ‘geleid’ door ‘Minerva’ en opgevoerd na de ‘overwinning van de
Titanen’ (Bell, 1790, p. 203, par. Pyrrhica). Minerva was natuurlijk Athena alias Astarte. Deze Trojaanse
dans was aan de godin van de lente gewijd (Rank, 1989, p. 149). We hadden het Eiland Amoras van Suske en
Wiske en de anorexia tante Sidonia al genoemd. Op dit eiland was een strijd gaande tussen de ‘vetten’ en de
‘mageren’ (Vandersteen, 2014, passim). Misschien kunnen we dit scenario vertalen naar de strijd tussen de
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extreem rijke elite die in de Eindtijd wordt vetgemest en de uitgemergelde slaven. Een strijd tussen vetten en
mageren lijkt ook op de strijd tussen Anu en Maia. Ofwel tussen Atlantis en Athene. Anorexia heeft met
iemands  zelfbeeld  te  maken.  Liesbeth  Woertman  schrijft  over  zelfbeeld  en  het  uiterlijk  in  haar  boek
Psychologie van het Uiterlijk (2013, Amsterdam, Nederland, Pearson Benelux). Ze schrijft, ‘Zonder spiegel,
geen  zelfbeeld’  (Woertman,  z.j.).  Had  Athena  een  verwrongen  zelfbeeld  of  had  ze  een
minderwaardigheidscomplex? Was Atlantis eveneens een verwrongen eiland dat niet voorbij Gibraltar in zee
maar aan de Eufraat lag? Was Atlantis helemaal geen paradijs maar een demonische heilstaat? Wilde Atlantis
zich aan Babylon en Jeruzalem spiegelen maar kon het eiland geen keuze maken? Tenslotte is de kerkJezus
een anorexisch wezen dat meer op Isis lijkt dan op de Bijbelse Jezus die een vreetzak was ( Lucas 7:34). Is
anorexia een gnostische uiting om het lichaam te minachten? Zijn anorexia en religieuze ascese twee handen
op één buik? Anorexia heeft tenslotte alles met controle te maken en met het onderdrukken van de eetlust.
Een  drangstoornis  die  hierop  lijkt  is  kleptomanie.  Ik  zie  wel  een  overeenkomst  met  religie.  Zoals
anorexiameisjes aan hun eetlust pogen te ontsnappen zo proberen religieuzen op een obsessieve manier aan
de hel of het rad der wedergeboorte te ontsnappen. Zelf viel ik eens in zeven maanden tijd tien kilo af. Ik was
er trots op dat me dit gelukt was. Er gloorde een lichte obsessie in me om er nog eens tien kilo af te peuteren.
Het is leuk om ergens goed in te zijn, zeker als het ook nog moeilijk is. De les die ik eruit trok was dat een
diëtiste raadplegen toch wel een vereiste is om verantwoord met het lichaam om te gaan.

Gebed

Worden onze gebeden verhoord? Kelly’s verhaal bewijst van wel. Maar pas op: ook satan luistert mee. Rond
de tijd dat haar obscure avontuur begon, richtte Kelly Cahill een gebed tot God. Ze vroeg Hem of ze Zijn
‘aanwezigheid’ kon ervaren (Cahill, 1996, p. 29)? Met dit soort gebeden moeten we oppassen. Bidden is
technisch gezien “danken” voor alles wat we meemaken, inclusief het kwaad. Danken voor het kwaad maakt
immers van een “-” een “+”. Maar laat ik niet te technisch worden. Als we niet heel precies weten in wie we
geloven, dan zullen we voorzichtig zijn om naar de aanwezigheid van God te vragen. Zoals gezegd, luistert
satan mee. Voor je het weet krijg je de verkeerde geest op je dak. God vragen om een fysiek teken aan ons te
doen is bijna hetzelfde als Hem verzoeken. Kelly’s man zei later dat hij een grote ‘lichtflits’ aan de hemel
had gezien. De lichtflits was van ‘horizon tot horizon’ en was geen ‘onweer’ (Cahill, 1996, p. 30-31). Kunt u
het zich voorstellen? Een (murmelend) gebed dat ergens in een achterkamer werd uitgesproken, werd tevens
in het heelal opgepikt.  En wel onmiddellijk. En bij horizonten denken we aan Atlantis. Bij een lichtflits
denken we aan de bliksem van satan die Jezus in  Lucas 10:18 noemde. We denken natuurlijk ook aan de
donder en drietand van Poseidon. Encounter is een surrealistisch boek dat alle fantasie tart. Ook het incident
met een zwarte helikopter die vlak voor haar huis in Lalor (Melbourne) hing, tartte alle fantasie (Cahill,
1996, p. 186-187). Voor meer inzicht in het fenomeen van ufo-ontvoeringen raad ik u aan om de film Fire in
the Sky van Robert Lieberman, Joe Wizan en Todd Black te gaan zien (1993, Paramount Pictures, USA). De
film gaat over de ontvoering van Travis Walton. Doktor David Jacobs meent dat ufo-ontvoeringen het grote
thema van de 21ste eeuw worden (Jacobs,  2000).  Ik noem ook de lezing van Chris Augustin over zijn
ontvoering (Augustin in Waring 2017-c). De inlichtingendiensten weten vast en zeker ook dat er met ufo’s
iets niet in de haak is.  Is het dan zo gek dat dezelfde inlichtingendiensten het ufo fenomeen in de doofpot
houden? Een vergelijkbaar fenomeen is dat van dierverminkingen. Soms wordt dood vee in het weiland
gevonden  waarvan  op  een  chirurgische  manier  de  genitaliën  zijn  verwijderd.  Mijns  inziens  heeft  dit
fenomeen met ufo’s te maken. …

Sasquatch

Bigfoot alias Sasquatch is volgens mij eveens een paranormaal fenomeen dat raakvlakken met ufo’s heeft. In
deze context noem ik de Missing 411 reeks van David Paulides over onopgeloste verdwijningen in bossen,
wereldwijd.  Hadden deze verdwijningen iets  met ufo’s dan wel Bigfoot  te maken? Wat is  Bigfoot  voor
wezen?  Mijn  visie:  Bigfoot  is  een  draak.  Het  Monster  van  Loch Ness  hoort  mijns  inziens  in  dezelfde
categorie van fantoom wezens thuis. In dit verband wijs ik u op deze weblog van Shannon Gilmour over
Sasquatch: http://saskencounters.blogspot.com/. Shannon schreef haar eigen boek over haar ervaringen met
deze engerd. Hoe kon het dat Bigfoot telkens maar een ‘enkel’ voetspoor achterliet (Gilmour, 2012, p. 57)?
Volgens R. Scott Nelson heeft Bigfoot zelfs een eigen ‘taal’ en ‘alfabet’ (Nelson, 2010). Een vergelijkbare
website over Bigfoot is van Christine Dela Parker en heet 100 Bigfoot Nights: www.100bigfootnights.com/.
Op haar Youtubekanaal staan geluidsopnamen van Bigfoot: youtube.com/user/100BigfootNights/videos. Dan
zijn er de Bigfoot geluiden in de zogenaamde Sierra Sounds opnamen van de Ron Morehead en Al Berry. Ik
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raad het u af om ze te beluisteren want niemand weet wie er op zulke geluiden reageert.  Als u honden
geluiden laat horen dan zal een hond in de buurt reageren. Van Bigfoot kunnen we hetzelfde verwachten.

Tovenarij

Waar is het begin van dit verhaal? Uiteraard in  Genesis 3 toen de serpent Genesis binnen kronkelde. In
Exodus kwamen we de tovenaars Jannes en Jambres  tegen (2 Timotheüs 3:8)  en in  Handelingen 16:16
kwamen Paulus en Silas de python geest tegen. In het begin van de 20ste eeuw kwamen we Aleister Crowley
tegen en vervolgens John (Jack) Parsons. Misschien was Nikola Tesla ook wel een ingewijde die occult
gestuurd werd. Aleister Crowley had tijdens een occult ritueel dat Alamantrah Working heette, contact gelegd
met een wezen dat ‘Lam’ heette (Redfern, 2010, p. 13). Lam had een veel te groot hoofd en geniepige oogjes
waarmee hij stoned voor zich uit keek. Lam zag eruit zoals wij na een veertigurige werkweek. Lam had iets
van een Gray Alien maar ook weer niet helemaal. De Grays zijn klein, hebben een bleke huid en een te groot
hoofd met enge ‘amandelvormige’ ‘zwarte’ ogen waar een ‘hypnotische’ kracht van uitgaat (Redfern, 2010,
p. 75). Aleister Crowley noemde “Lam” niet buitenaards maar een ‘Henochiaans wezen’ (Redfern, 2010, p.
14).  En  hup,  daar  hebben  we het  Boek  van Henoch weer  binnen bereik.  Ook  anderen  kwamen tot  de
conclusie dat de Gray Aliens meer met magie dan met buitenaardse rassen te maken hadden. Zo zou een
klomp klei of aarde middels (kabbalistische?) rituelen tot leven worden gewekt om een levende ‘golem’ te
scheppen (Redfern,  2010,  p.  182).  In  Strong’s  Hebreeuwse  Concordance is  het  woord Golem,  nummer
#01564. In  Psalm 139:16 betekent Golem, ‘Embryo’ (Scripture4all.org).  Anderen noemden een dergelijk
wezen  een  ‘homunculus’ (Hoagland  &  Bara,  2009,  p.  303).  Zo’n  ‘homunculus’ was  een  ‘Maankind’
(Hoagland & Bara, 2009, p. 303). Aleister Crowley’s ritueel had een opvolging gekregen in Jack Parson’s
ritueel dat ‘Babalon Working’ heette. Babalon is maar één letter verschil met Babylon. Aan het einde van dit
ritueel stond deze ‘homunculus’ ofwel het ‘Maankind’ (Hoagland & Bara, 2009, p. 303). Is zo’n Maankind
ook niet hetzelfde “ding” als het beeld dat straks door de antichrist in de tempel in Jeruzalem geplaatst wordt
en  opeens  gaat  kletsen  (Mattheüs 24:15;  Openbaring 13:14-15)?  Opnieuw  hebben  we  dan  met  een
Frankenstein te maken. Zijn deze golems dezelfde wezens als de Zonen van God in Genesis 6? De magie van
het ufo verschijnsel is ook zichtbaar in de mysterieuze Hessdalen lichten die in de Noorse stad Hessdalen
waargenomen worden. Het gaat hier duidelijk om een paranormaal verschijnsel. Tenslotte zou er een aardse
variant van een ufo bestaan die “Fluxliner” genoemd wordt (McCandlish in Gladman, z.j.). Verbonden met
het ufo fenomeen zijn de mysterieuze Men in Black (MIB). Ze duiken vaak op na een ufo waarneming. Het
was Allen Greenfield die in 1969 tijdens een ufo congres in West-Virginia een foto van een MIB maakte
(Greenfield, 2009, foto van een Man in Black in Training; Greenfield, geciteerd in Redfern, 2011, p. 70, foto
Man in Black in Training). De witte hoed en zwarte zonnebril duiden op het zwartwit contrast dat we de hele
tijd tegen komen in dit boek. Mohammed zag in de zevende hemel de engelen in zwartwitte tunieken (Seguy,
1977, p. 82). Het schijnt dat Malcolm X, de oprichter van The Nation of Islam in de bajes ook bezoek kreeg
van zo’n wezen dat er dit keer ‘Aziatisch’ uitzag (Malcolm X, geciteerd in Keel, 1996, p. 195). De MIB
verscheen ‘zomaar’ in zijn cel en hij verdween ook ‘zomaar’ weer (Malcolm X, geciteerd in Keel, 1996, p.
195).  Kwam de Nation of Islam voort  uit  de duistere, gnostische koker van ufo’s en satan? Een andere
grondlegger van  The Nation of Islam was Elijah Robert Poole. Hij geloofde dat de ufo’s ‘naar de aarde’
kwamen en de aanhangers van The Nation zouden redden terwijl de rest van de mensheid geoordeeld werd
(Pasulka, 2019, p. 12-13). Een andere leider die Wallace Fard Muhammad heette had ook al over ‘ufo’s’
gekletst (Pasulka, 2019, p. 237). Kwam The Nation of Islam uit een gnostische koker? In de Bijbel lezen we
niets over ufo’s. In Genesis 6 kwamen we wel de gevallen engelen tegen. Paulus noemde in Efeziërs 6:12 de
hemelse machten. Waren dit de Gray Aliens? De passage in Mattheüs 4:11 kon over een ufo-ontvoering gaan.
In deze passage nam Satan, Jezus mee naar de Tempelberg in Jeruzalem. Er staat niet bij, hoe Satan dit deed.
Misschien met  een vliegende schotel?  De enige serieuze verwijzing naar  buitenaardse ingrepen staat  in
Openbaring 9. Ik noem nog eens het bizarre “trickster” gedrag van de Men in Black die hun slachtoffers
bezoeken. Zo had een MIB zijn ‘lippen’ ‘gekleurd’ als door een ‘lippenstift’ (Redfern, 2011, p. 15). Een boek
dat niet mag ontbreken op onze speurtocht naar de relatie tussen de hemelse machten in  Efeziërs 6:12 en
ufo’s is dat van Nick Redfern, FINAL EVENTS and the Secret Government Group on Demonic UFOs and
the Afterlife. In  Final Events wordt een geheim netwerk binnen  de ‘Amerikaanse overheid, het militaire
apparaat en de inlichtingendienst’ onthuld dat de ‘Collins Elite’ genoemd werd en ufo’s onderzocht (Redfern,
2010, hoofdstuk 1, p. 8-11). Deze Collins Elite nam een heks, ene Sybil Leek in de arm die in trance contact
met een zeer ‘giftig’ demonisch wezen kreeg die zich ‘Caxuulikom’ noemde (Redfern, 2010, p. 107). Dit
wezen snoefde dat de zogenaamde ‘aliens’ - buitenaardsen, handlangers van de ‘Prins van de Duisternis’ zijn
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(Redfern,  2010,  p.  107).  De  ‘oorsprong’ van  Caxuulikom  zou  terugvoeren  tot  in  het  ‘oude  Babylon’
(Redfern, 2010, p. 107). 

Bijna Dood Ervaringen

Nick Redfern noemde een interessant detail in zijn boek FINAL EVENTS. Tijdens Bijna Dood Ervaringen
wordt weleens een tunnel waargenomen. Deze tunnel zou op een ‘doorgang’ lijken (Near Death Experience
and  the  Afterlife,  http://www.neardeath.com  &  Near  Death  Experience  Research  Foundation,
http://www.nderf.org  in  Redfern,  2010,  p.  98).  Zo’n poort  doet  me aan  de  poorten  denken die  Aleister
Crowley en Jack Parsons naar het occulte openden. Maar waarom zou deze tunnel niet het inwendige van
een  ufo  zijn?  Het  licht  aan  het  einde  van  deze  tunnel  doet  weer  aan  het  lichtwezen  denken,  dat  een
vermomming van Satan is (2 Korinthe 11:14). Satan doet er alles aan om ons te laten geloven dat er een
hiernamaals is. Bijna dood ervaringen zijn een onderdeel van zijn strategie. 

MH370

Op 8 maart 2014 (vrouwendag) verdween toestel MH370 van Malaysia Airlines van de radar. Het toestel was
op weg van Kuala Lumpur naar Bejing. Al snel na de start verdween het spoorloos. Hebben we hier te maken
met de ufo-ontvoering van de eeuw? Destijds was er een goede Youtube blogger die de radarbeelden van het
toestel toonde dat zomaar wegfloepte. Helaas is de betreffende blog offline gehaald. Op Maps Google lijkt
het gebied rond de verkeerstoren van Kuala Lumpur Airport op een “slangenkuil” van wegen. Iemand op het
internet  wees  hier  ook  al  op  maar  ik  kon  zijn  posting  niet  terug  vinden.  Een  graancirkel  die  vlakbij
luchthaven Turijn verscheen droeg als code ‘MH371’ (Drew, 2015). Was dit  een waarschuwing voor als
MH370 (in de Eindtijd) op een miraculeuze wijze terugkeert naar ons (Drew, 2015)? Maar dan vermomd als
een buitenaards Trojaanse Paard?

Caret Draak en Icarus

Ik kom bij het meest absurde onderdeel van dit boek. Veiligheidsgordels om, a.u.b. In de lente van 2007 werd
in Californië de vreemdste ufo ooit gesignaleerd. Omdat men het ding niet thuis kon brengen, werd het ding
een  “drone”  genoemd  (droneteam.com/).  Wat  mij  betreft  was  het  een  update  van  Leonardo  DaVinci’s
ornithopter.  Ik noem het  ding een draak.  Een extra mysterie was het dat het  ding verschillende vormen
aannam. Voor zover ik weet verscheen het mysterie eerst op de website Earthfiles van Linda Moulton Howe.
De oorspronkelijke  informatie  kan  ik  niet  meer  traceren.  Wel  staan  er  flarden  van het  mysterie  op  het
internet. Het toestel werd een ‘Isaac CARET drone’ genoemd (droneteam.com/). Izaak was uiteraard de zoon
van Abraham. En Karet betekent zoiets als ‘Uitsterving’ (Mishnah tractate Kerithoth & Danby in Sanders,
1977, p. 179). In Bijbelse zin betekent het zoiets als de ‘ziel afsnijden’ (Mishnah tractate Kerithoth & Danby
in Sanders, 1977, p. 179). Het drone mysterie was een accumulatie van allerlei mini mysteries. Want wie had
nu precies  de foto’s gemaakt? En wie was de onbekende meneer  Isaac die  nota  bene volstrekt  absurde
bouwtekeningen van de drone aanleverde (Moulton Howe, 2007)? In de bijgevoegde FAQ staan meer foto’s
en onderzoeksresultaten (DRT, 2008). Het zou zomaar kunnen dat Caret de moderne Icarus is. Ook doet het
“ding” aan het eerder genoemde  Antikythera Mechanisme denken. En de Caret Drone leek op zowel de
doornenkrans van Jezus als op de krans van het Vrijheidsbeeld in de haven van New York. Na de aanval van
11  september  2001  op  New York  vloog  er  een  wezen  over  New York  dat  op  Ikaros  leek  (onbekende
fotograaf, geciteerd in De Caça, 2013, afbeelding).

Onderzoekers

Onderzoekers als de kernfysicus Stanton Friedman, de journalist Nick Pope en Dr. David Jacobs houden zich
al langere tijd met ufo’s bezig. Ik noem het Franse Cometa rapport over ufo’s dat thans online staat. Ik noem
Jacques Vallee die zijn klassiekers  Passport to Magonia en  Messengers of Deception schreef.  Een ander
boek van zijn hand heet  Stratagem (2007, USA,  Documatica Research, LLC). In 2009 schreef Jacques
Vallee zijn boek,  Forbidden Science (2009, USA, Documatica Research, LLC). Ik noemde mevrouw Lynn
Catoe al die voor de Amerikaanse luchtmacht een rapport over ufo’s schreef (Catoe 1969). Ik noem Dr.
Diana Walsh Pasulka die via de Universiteit van Oxford in 2019 een boek over ufo’s uitgaf met als titel:
American Cosmic: UFOs, Religion, Technology. (2019, Oxford University Press, USA). Victor Norgarde
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schreef in 2006 een geweldige thriller over ufo’s in zijn boek Morningstar Pass: The Collapse of the UFO
Coverup. Absolute Secrecy Creates Absolute Power (2006, Bloomington, IN, USA: Author House). Kelly
Cahills boek Encounter is goed leesbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Op het internet is Scott C.
Waring met zijn website Ufosightingsdaily actief. Stanton Friedman was een kernfysicus die zich met ufo’s
bezig hield. Ik noem de website van The Black Vault – www.blackvault.com – waarop veel informatie over
ufo’s en andere vreemde zaken staat. Een bekende zaak zijn de Kumburgaz ufo waarnemingen in Turkije in
de jaren 2007, 2008, 2009 (Turk, Ovni, 2013). De analyse van de beelden toont duidelijk twee buitenaardse
wezens die niet op mensen maar ook niet per sé op de Gray Aliens lijken. Ook een hond blaft tegen de ufo
die op afstand boven de zee zweeft (Turk Ovni, 2013, Youtube 2009, 15 mei 2009). Hoe dieren op ufo’s
reageren is een studie apart die helaas buiten de beschouwing van dit boek valt. 

Ufo’s en technologie

Diana Walsh Pasulka noemt Martin Heidegger die op zijn beurt ‘technologie’ het nieuwe ‘raamwerk’ van de
mensheid noemde zoals de Grieken hun ‘tempel’ en de Middeleeuwers hun ‘kathedraal’ hadden (Pasulka,
2017, p. 8).  De moderne mens zou volgens Heidegger met de technologie een ‘religieus-achtige relatie’
hebben (Pasulka, 2017, p. 9). Dr. Pasulka interpreteert Heideggers visie op twee manieren. Ten eerste zou de
mensheid de techniek, ‘techne’ van de ‘titaan Prometheüs’ hebben verkregen (Pasulka, 2017, p. 9). Het bleek
een slechte daad want hij  werd ervoor gestraft  en aan een ‘rots’ ‘geketend’ (Pasulka,  2017, p.  9).  Deze
ketening doet me aan Odysseus denken die zich aan de mast van het schip liet vastketenen om het gezang
van de sirenen te weerstaan.  Waren de sirenen een verwijzing naar de technologie van de Eindtijd? De
‘maag’ van Prometheüs werd aan de ‘elementen’ blootgesteld (Pasulka, 2017, p. 9). Net zoals Adam en Eva
erachter kwamen dat ze naakt waren nadat Eva van de vrucht van de Boom van Kennis gesnoept had. De
deja vû van Prometheüs met Genesis 3 is opvallend. Is de moderne technologie een 21ste eeuwse variant van
de zondeval? Nu we aan het einde van de kwaadaardige derde aion komen lijkt het inderdaad of de moderne
futuristische technologie een deja vû met Genesis 3 is. De straf die Prometheüs onderging leek op de straf die
Poseidon onderging toen hij met Atlantis ten onder ging. Via een omweg koppelen we Atlantis alsnog aan de
moderne techniek. Deucalion was immers een zoon van Prometheüs (Deukalion en Pyrrha, z.d.). Volgens
Percy J. Wiseman was het Oannes die de ‘uitvindingen’ aan de mensheid gaf (P.J. Wiseman, 2004, p. 38).
Oannes was dezelfde afgod als Dagon alias Poseidon. Als we er zo tegenaan kijken dan was Oannes alias
Dagon  dezelfde  afgod als  Prometheüs.  Poseidon was  dan  de  vader  van  Deucalion.  In  dat  geval  waren
Deucalion en Atlas broers of zelfs dezelfde personages! In het verlengde van deze gedachtengang is er de
theorie die stelt dat de moderne techniek ons door ufo’s gegeven was (Pasulka, 2017, p. 9-10). We kunnen
het ook zo zien dat de ‘ufo’ het symbool voor ons ‘nieuwe tijdperk’ is (Pasulka, 2017, p. 11). Interessant; de
manier waarop de moderne technologie op ons inwerkt is een ‘proces van vertaling’ (Pasulka, 2017, p. 12).
We zagen eerder dat geld een uiting van het hemelse wezen, Mammon is (Ellul, z.j., p. 75-76). Op dezelfde
manier kan het  zijn  dat  zaken als  Facebook,  Apps of  Google  Translate uitingen van de hemelse  macht
Prometheüs zijn. Enkele weetjes uit mevrouw Pasulka’s boek: Dr. Brenda Denzler schreef haar boek  The
Lure of the Edge over mensen die met ufo’s in aanraking waren gekomen (Pasulka, 2019, p. 3). In haar boek
noemde  ze  het  voorbeeld  van  een  onzichtbare  telepathische  stem  die  iemand  een  opdracht  gaf  die
nadrukkelijk niet om ‘geld’ draaide (Pasulka, 2019, p. 198). Houden onzichtbare wezens zich dan met geld
bezig? We kwamen Achilles  al  tegen die tegen Odysseus had gezegd dat  de  laatste  beter  op aarde een
‘eenvoudige dagloner’ kon zijn dan een ‘heerser’ in de onderwereld (De Graaff, 1993, p. 158). Demonen
houden zich blijkbaar met geld bezig.

Oorlog?

Zijn we in oorlog met de Gray Aliens? Uiteraard zijn we sinds Genesis 6 in oorlog met de serpent. Maar hoe
concreet zijn we in oorlog met deze wezens? En maken we überhaupt wel een kans tegen hen? In dit verband
noem ik de Garth Mountain in Wales. Deze berg is al generaties het onderwerp van volksverhalen. In de
nacht van 26 februari 2016 gebeurde er van alles tegelijk in het bos rond deze berg. Volgens zeggen was er
een militaire oefening gaande. Maar omwonenden hoorden wel hele harde explosies die de gebouwen deden
schudden  (Williams,  2016).  Het  gebeuren  heette  sindsdien  het  ‘Pentyrch  Incident’  (Williams,  2016).
Pentyrch is een plaatsje vlakbij Cardiff. Iemand in het naburige Royal Glam Ziekenhuis meldde dat het hele
ziekenhuis trilde (Hopkins, geciteerd in Williams, 2016). Iemand had een groene ufo en ‘zes rode ovale
objecten’ in  formatie  gezien  die  even  later  door  straaljagers  werden  achtervolgd  (Clarke,  geciteerd  in
Williams, 2016). Iemand anders bevestigde dat omwonenden de zeven objecten in een piramide vormige
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formatie hadden zien vliegen (Hopkins, geciteerd in Williams, 2016). Een andere bron beweerde zelfs dat het
Britse leger een paar dagen op de komst van de ufo’s had gewacht (Clarke, geciteerd in Williams, 2016). Het
leger wist dus dat de ufo’s eraan kwamen. In het Smilog Bos was een ‘projectiel afgevuurd’ (Williams,
2016). Volgens een andere bron was er een ‘explosie’ gehoord in het ‘Smilog Bos, achter het ziekenhuis’
(Williams, 2016). Dus wat was er hier gaande? Ging het om een uit de hand gelopen militaire oefening of
werd er op ufo’s geschoten? Waarom werd er op ufo’s geschoten? Zijn ufo’s een bedreiging? En hoe wisten
de Britten dat er ufo’s op komst waren? En was de Garth(ur) Mountain ook niet het domein van Koning
Arthur?

Atlas en de wereldbol

Droeg de Titan Atlas nu de werelbol, een hemelbol of een voetbal op zijn schouders? Net zoals Sisyphos een
rots  de berg op duwde,  tilde  Atlas  een groot  “ding” op zijn  schouders.  Wat  droeg hij  eigenlijk op zijn
schouders?  Hij  leek  hiermee  op  Superman  die  ook  moeiteloos  de  wereldbol  in  zijn  rugzak  stopte  en
vervolgens een rondje door het zonnestelsel vloog. Op het Paleis op de Dam in Amsterdam is Atlas ook te
zien. Na al die jaren is Atlas nog steeds niet op het idee gekomen om een coffeeshop in te duiken en die
wereldbol aan het Stedelijk Museum te schenken. Hij staat daar maar op de nok van het Paleis op de Dam
met die wereld-, of hemelbol op zijn schouders. Zijn pose is die van de KerkJezus die aan het kruis hing.
Of… zit de vork nog anders in de steel? Droeg Atlas een ufo op zijn schouders? Onlangs werd er in een foto
van Google Earth een ufo gespot die op de wereldbol van Atlas leek (Google Earth Street View & MUFON
#90613 geciteerd in Waring, 2018-a, afbeelding). Is hiermee het zoveelste raadsel opgelost? Donald Trump
legde in Saoedi-Arabië zijn hand op een gloeiende bol (Saudi Press Agency, geciteerd in Bondarenko, 2017).
In een merkwaardig boek van Manly P.  Hall  dat  The Secret  Teachings of  All  Ages heet,  staan absurde
verklaringen die  moeilijk  te  verifiëren zijn.  Volgens Socrates  was er  in  het  centrum van het  heelal  een
‘vlammende  bol’ die  hij  de  ‘Toren  van  Jupiter’,  ‘De Grote  Monade’ of  ‘het  Altaar  van Vesta’ noemde
(Pythagoras in Hall, 1928, p. 179). Is dit de bol van Atlas en ook die van Donald Trump? Pythagoras deelde
het heelal in ‘tien’ gebieden in die door tien ‘concentrische cirkels’ uitgebeeld werden. Het begin van die
cirkels  was  de  vlammende  bol  (Pythagoras  in  Hall,  1928,  p.  179).  Ergens  in  dit  heelal  was  ook  een
‘mysterieuze’ onzichtbare planeet in het spel die ‘antichton’ heette (Pythagoras in Hall, 1928, p. 179). Deze
onzichtbare planeet zou de alter ego van de aarde zijn (Hall, 1928, p. 179). Is dit de bol die Atlas op zijn
schouders droeg? En is voetbal een ode aan deze bol? Is de vlammende bol een kosmische variant van
Atlantis? Een iets  meer  simpele verklaring is  dat  de  bol  van Atlas de zon voorstelt  net  zoals  er  in  het
Sanhedrin een zon stond.  De concentrische vorm van het  Sanhedrin was  de mogelijke  blauwdruk voor
Atlantis. 

Hoe gevaarlijk zijn de Gray Aliens?

Ik denk dat God ons de geschiedenis van de ontdekking van Amerika niet voor niets gaf. De Spanjaarden
konden de Azteken overwinnen omdat ze stalen wapens hadden. Maar ook omdat de Azteken dachten dat
Hernan Cortez, Quetzalcoatl was en dat hij dus onoverwinnelijk was. De Spanjaarden hadden inderdaad een
technologische voorsprong op de Azteken. Maar ze waren desalniettemin mensen van vlees en bloed en in de
minderheid. Ze waren zeker niet onoverwinnelijk. Oorlogen worden soms gewonnen door gebruik te maken
van bluf. Ik zag een Youtube van drie Afrikaanse krijgers die met pijl en boog op een troep leeuwen afliepen.
De leeuwen hadden het niet meer en maakten dat ze uit de voeten kwamen. Maar eigenlijk waren ze gefopt.
Misschien  is  het  met  de  Gray  Aliens  ook  zo.  Ze  zijn  ons  technologisch  voor.  Maar  zijn  ze  ook
onoverwinnelijk? Of bluffen ze gewoon? We mogen het niet uitsluiten dat de Grays zich voordoen als de
buitenaardse  Spanjaarden  en  ons  simpelweg  afbluffen  (Norgarde,  2006,  p.  264).  Ik  heb  de
kernwapenwedloop in de jaren 80 meegemaakt en zelfs nog meegelopen in een PSP demonstratie tegen
kernwapens.  Maar was het  peperdure Star  Wars project  wel  tegen de communisten gericht? Of was het
project tegen de Gray Aliens gericht? Misschien wel.

Hoe gevaarlijk zijn religieuze rituelen en drugs?

Een medaille heeft twee kanten. De Gray Aliens zijn één kant van de medaille. Ik wil de andere kant ook
noemen. We weten niet in hoeverre hallucinerende drugs als ayahuasca, lsd maar ook wiet een poort naar het
occulte openen.  Hetzelfde geldt  voor religieuze rituelen als  handopleggingen,  de waterdoop,  sessies met
ouijaborden of boeddhistische rituelen met de kalachakra zand mandala. Weet een predikant wel waar hij
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mee bezig is als hij bij iemand een hand oplegt? Weet de Dalai Lama wel waar hij mee bezig is als hij een
kalachakra zand mandala ritueel uitvoert? Laten Paulinische gelovigen zich verre houden van ongrijpbare
rituelen. Bij zo’n zand mandala ritueel schijnen ‘722 godheden’ vrij te komen (Zandmandala, z.d.). Volgens
Psalm 96:5 zijn  dit  demonen.  Deze demonen resoneren met  de ‘lampenstandaard’ in  de tabernakel  van
Mozes. Deze had ‘zeven lampen’ met ‘22 amandelen’ (Jones, 2011-b). Ouijaborden en zandmandala’s zijn
wel degelijk religieuze instrumenten. Niemand weet precies welke krachten en machten bij een dergelijk
ritueel vrijkomen, ook de Dalai Lama niet. De Dalai Lama is een innemende en vast en zeker erudiete man.
Maar hij is niet heilig of alwetend. Net zoals predikanten niet heilig of alwetend zijn. Om de knuppel in het
hoenderhok te gooien: op 22/7 in 2011 pleegde Anders Breivik zijn aanslag in Oslo. Oslo was ook de stad
waar het vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen in gang gezet was (Oslo-akkoorden, z.d.). Zes dagen
eerder  had de Dalai  Lama in Washington een ‘zandmandala’ gemaakt  (Jones,  2011-a).  Het  ritueel  werd
voltooid door de mandala na afloop te vernietigen waarbij dus de 722 demonen vrijkwamen. Had het één met
het ander te maken? Was dit zandmandala ritueel de opmaat voor de Oslo moorden door Anders Breivik? Ik
snap dat ik onaangename dingen suggereer. Het is mijn taak als evangelist om de demonische machten achter
het wereldgebeuren te signaleren, ook al leidt dit soms tot nare conclusies. Sinds Paulus naar de hemelse
machten in  Efeziërs 6:12 verwees mogen we demonische  invloeden achter  de  moordpartij  in  Olso niet
uitsluiten (Jones, 2011, a/c). In onze fixatie op de islam zien we de gevaren van het schijnbaar vreedzame
boeddhisme over het hoofd. Niets in religieland is wat het lijkt.  2 Korinthe 11:14 levert ons een wijze les:
satan  is  niet  alleen  verkleed  als  een  SS-soldaat  maar  ook als  een valse  pacifistische vredesstichter.  De
combinatie van 22 en 7 komen we ook tegen bij de verdwijning van vlucht MH370 op 8 maart 2014. Aan
boord waren 227 mensen. Dat de hemelse machten zelfs het aantal mensen aan boord van een willekeurig
vliegtuig kunnen bepalen, geeft te denken. In dat geval kunnen ze bijvoorbeeld ook de beurskoersen of het
kiesgedrag van de kiezers bepalen. Of ze kunnen bepalen wie het Songfestival wint, wie het WK voetbal
wint,  hoeveel  vissen  we  op  een  dag  vangen  en  wie  de  nieuwe  Minister-President  wordt.  Dit  is  een
angstaanjagende gedachte, ware het niet dat we gelukkig ook nog Jezus hebben die het laatste woord heeft.

Demonisch bezeten

In 2010 was er in Engeland een maf bericht over Zweedse tweelingzussen die op de autosnelweg liepen,
aangereden werden, knock out neervielen en even later opstonden alsof er niets aan de hand was (Andrews,
2010). Op de camerabeelden van het ongeluk werd bovendien een anomalie gespot (Kathy D. in Andrews,
2010).  De zussen vertoonden nogal  merkwaardig gedrag.  Of moet  ik  zeggen dat  ze demonisch bezeten
waren? Het is nogal wat om zoiets te suggereren, maar ik wil deze suggestie toch aankaarten. In 2015 stond
er een mysterieuze kerel op het parcours van de Tour de France. Niet alleen dat, maar hij had de armen
gespreid alsof hij een engel was. Hij droeg een wit gewaad waarop vreemde ‘cyrillische’ (?) teksten stonden
(Ravage-webzine, 2015). Het voorval werd door de media ‘genegeerd’ (Ravage-webzine, 2015). Terwijl hij
een enorme ravage had kunnen aanrichten. Dat dit  niet gebeurd is duidt erop dat de man inderdaad een
bovennatuurlijk  wezen  was.  Detail:  het  parcours  deed  aan  de  paardenrenbaan  op  Atlantis  denken.  De
vreemde kerel leek dan op Poseidon. Wellicht was hij een gevallen engel. In mei 2019 was er het Noorse
meisje Ayla Kirstine dat op Youtube als een paard rende en over diverse hindernissen sprong (Moran, 2019,
Youtube en tekst). De reacties varieerden van verbazing tot grappig. Ben ik echt de enige op aarde die haar
capriolen nogal obscuur vindt? Op Hawaiï gebeuren angstaanjagende dingen. De spoken deinzen er niet voor
terug om uitgerekend politieposten en beveiligers de stuipen op het lijf te jagen zoals in het Ke Kula Maka'i
Training  Centrum  in  Waipahu  (KHON2  News,  2018).  Ook  bekend  zijn  de  Nacht  wandelaars  –  Night
Watchers of Night Marchers – van Hawaiï die er als angstaanjagende krijgers uitzien. Als mensen zulke
spoken zien dan snappen we dat onze verre voorouders er beelden van maakten om ons te waarschuwen.
Zoals de vele obscure beelden die in Meso-Amerika gevonden werden maar ook de beelden op Paaseiland.
We  snappen  de  afbeeldingen  van  Quatzalcoatl  en  de  Prins  van  de  Lelies.  Waarschijnlijk  werden  ze  in
visioenen gezien. De lijst van rariteiten wordt alsmaar langer. Ik noem de mysterieuze Cicada 3301 puzzel op
het Internet. Wie zit erachter en wat is precies de bedoeling ervan? Dan zijn er de mysterieuze gekleurde
Toynbee tegels met vreemde teksten die overal in Amerikaanse trottoirs opduiken. Aan de teksten valt geen
touw vast te knopen, net zoals er aan de vele mythen geen touw valt vast te knopen. Om een paar redenen
vermoed ik dat Cicada 3301 en graancirkels uit dezelfde koker komen. Het logo van Cicada doet aan de
libelle formatie uit 2009 in Yatesbury, Engeland denken dan wel aan de “Bij” formatie die in 2004 in Milk
Hill  verscheen.  Een  tekst  van  Cicada  luidde  “Beware  false  paths.  Always  verify  PGP signature  from
7A35090F” (Noble, 2017). Een vergelijkbare vreemde tekst was de boodschap in de Crabwood graancirkel
formatie  van  augustus  2002  in  Hampshire:  "Beware  the  bearers  of  FALSE  gifts  &  their  BROKEN
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PROMISES.  Much  PAIN  but  still  time.  (Damaged  Word).  There  is  GOOD  out  there.  We  OPpose
DECEPTION. Conduit CLOSING (BELL SOUND)" (geciteerd in Drew, 2007). Zou dat conduit closing op
het einde van onze aion slaan? Verder is het vreemd dat de Cicada 3301 puzzel nog steeds niet opgelost is.
En  het  logo  van  Cicada  lijkt  met  veel  fantasie  op  de  Caret  Drone  die  we  eerder  tegenkwamen
(droneteam.com/). Op de website van The Black Vault staat ook een NSA rapport over Cicada 3301. Het kan
zomaar dat Cicada 3301 naar de Crabwood formatie verwijst dan wel naar de komst van de antichrist, Horus,
alias Quetzalcoatl, of zelfs naar Mars Cydonia. 

Dan zijn er de christenen die zich met hand en tand tegen seksualiteit, prostitutie en abortus verzetten alsof
ze nergens anders meer aan kunnen denken. Hebben ze een extreme negatieve obsessie met seks of hebben
ze  een  rare  tik?  Of… zitten  er  demonen achter?  Politici  die  A beloven en  B doen,  zijn  ze  simpelweg
wispelturig en opportunistisch of worden ze door demonische machten beïnvloed? Rockmuzikanten die het
publiek in extase brengen,  maatschappelijke  nietsnutten die opeens een bestseller  schrijven,  in hoeverre
waren ze door de hemelse machten beïnvloed? Goochelaars en illusionisten zoals Harry Houdini komen
misschien  ook  op  de  radar.  Hadden  ze  briljante  goochel  trucs  of  zat  er  meer  achter?  Ik  noem  David
Copperfield, David Blaine, Criss Angel, Dynamo, Sacred Riana, Shin Lim, Uri Geller, Hans Klok, Yif Magic
of de Prophet Yahweh die ufo’s oproept. Gebruiken ze simpelweg “trucs” of zit er meer achter? Sacred Riana
speelde voor het publiek met een ouijabord (Top Talent, 2017). Wellicht hoorde dit bij de show maar weet ze
zelf wel waar ze mee bezig is? Wellicht geniet ze van alle aandacht, roem en uiteraard de inkomsten. Maar
het demonisch bezeten meisje met de Python geest in Handelingen 16:16 had ook een manager boven zich
die geld aan haar verdiende. 

De geschiedenis barst van de opvallende mensen waar we geen vinger achter krijgen. Ik noem Raspoetin,
Leo Tolstoi, Aleister Crowley, Jack Parsons, (John Lennon? Michael Jackson?) en niet te vergeten, Adolf
Hitler. Ook Wladimir Poetin heeft een mysterieuze aantrekkingskracht op veel mensen. De Zweedse milieu-
activiste en scholiere Greta Thunberg wist  vanuit  het niets hele volksmassa’s achter  zich te krijgen.  Yif
Magic laat van alle illusionisten het meest openlijk het achterste van zijn tong zien. In een Youtube van zijn
kanaal is een Fransman aan het woord die openlijk toegeeft dat hier hogere machten aan het werk zijn (Yif,
2016). In dezelfde Youtube komt ook een kerel voor die nog mysterieuzer dan Yif is. Hij leeft in het bos en
wordt ‘G’ genoemd (Yif, 2016). Laten we ervan uitgaan dat deze magie echt is. Waarschijnlijk zit er kabbala
achter. Wat ik van Yif en de mysterieuze “G” leer: de tovenaars van Egypte zijn terug. Als ze ooit zijn weg
geweest. Op het moment van schrijven is Victor Midz in het nieuws met zijn programma Mindfuck. Ik krijg
de indruk dat hij hetzelfde doet als de hierboven genoemde collega’s: simpele trucs legt hij uit maar hoe
verklaart hij de echte magie? Hoe kon hij zomaar de namen van huisdieren van willekeurige mensen raden
(Midz, geciteerd in Kontes, 2016). Tenzij het afgesproken werk was maar dat zou wel zuur zijn voor een arts,
praktiserend of niet. In  Jesaja 60:3 werden magiërs koningen genoemd. Zij waren het die Jozef en Maria
bezochten en de jonge Jezus geschenken brachten. Zijn de tien koningen van de Eindtijd zulke types als Yif
Magic, Hans Klok, David Blaine of Victor Midz? 

In  2014  werd  de  twaalfjarige  Payton  Leutner  door  twee  vriendinnen  van  twaalf  het  bos  in  gelokt  en
negentien keer met een mes gestoken. De beide daders wilden indruk maken op een handlanger van Bigfoot
die Slender Man heet. Vreemd genoeg overleefde Payton de aanval, wat een mysterie op zich was. Irene
Taylor Brodsky maakte er een documentaire over met als titel  Beware Slender Man (Brodsky geciteerd in
Crime Vault, 2018).  De ondervragingen van de beide daders waren zo mogelijk absurder dan de daad zelf.
Sommige antwoorden die de twaalfjarige daders gaven pasten helemaal niet bij hun leeftijd. En wie was
Slender Man nu precies? Waren de beide meisjes die de daad gepleegd hadden, demonisch bezeten? Het
getal  negentien kwamen we eerder tegen.  Google  Translate spuwde in 2018 allerlei  rare apocalyptische
teksten uit als je vanuit het Maori naar het Nederlands ‘19 keer het woord dog’ intikte (Joopbnnvara, 2018).
Bij de aanslagen op 11 september 2001 op het WTC in New York waren negentien kapers betrokken. Was de
moord op Peyton een terroristische aanslag die vanuit het occulte kwam? Het Creepy Clown fenomeen wordt
ook steeds griezeliger. Hebben we hier met spookverschijningen, te maken of met demonisch bezeten idioten
of  simpelweg  met  gestoorde  geesten  die  met  kettingzagen  en  enge  maskers  eenzame  locaties  onveilig
maken? Tegelijk neemt anno 2019 Halloween steeds meer obscure vormen aan. Niet alleen gelovigen hebben
bedenkingen  bij  dit  feest  waarbij  de  meest  extreme  rariteit  attributen  in  de  winkelschrappen  liggen.
Bedenkingen van gelovigen dan wel ongelovigen of niet; de Halloween Trein dendert door onder het motto
dat voor de commercie alles wijken moet. Ik voorspel dat we onderweg naar de Eindtijd met steeds meer
paranormale zaken te maken krijgen. 
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Disclosure

In het wereldje van ufo’s waar Atlantis aan raakt is het woord “Disclosure” een bekend woord. Men wacht op
de openbaring van het ufo fenomeen in de media. De echte Disclosure werd al in Romeinen 8:19 genoemd en
betreft de openbaring van de Zonen van God. Het boek  Openbaring is hier een uitwerking van. Daarom
werkte ik de hele Bijbel door. 
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Deel XII

Mars-Cydonia

Mars teaches us that anyone who comes here to Earth across the starry gulf may have
gone to the same school as (Hernan) Cortez. 

– Dr. John Brandenburg,  Life and Death on Mars, 2001, p. 39, Adventures Unlimited
Press
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Cydonia: Atlantis op Mars

Iron Maiden, To Tame A Land

Voor de “Met-de-beide-benen-op-de-grond-ideologen” heb ik slecht nieuws. We gaan het nog bonter maken.
Dankzij het internet hebben we geen ruimtevaartuig nodig om Mars te onderzoeken. Want… Atlantis en de
Zuilen van Hercules zijn ook op Mars aanwezig. Mars klinkt net als Marduk, rebels. We lezen het woord
“marad” erin dat rebels betekent (Strong’s #4775). Middenin het Cydonia-gebied op Mars ligt een reusachtig
Gezicht dat ons aanstaart. Van afstand lijkt het menselijk. Maar als we dichterbij komen, krijgt het gezicht
ongure trekken.  Alsof we met een hologram van doen hebben.  Als we het  Cydonia gebied onder water
denken dan ligt het gezicht als een eiland Atlantis middenin zee. Het Gezicht kijkt ons aan alsof het tegen
ons profeteert. Deze constructie lezen we ook in Ezechiël 28:21. In de passage lezen we over een gezicht dat
zich naar Zidon keert en voorzeggingen doet. En Jeremia zag dit gezicht dat uit het noorden kwam. Feitelijk
kwam het uit Babylon. Het was het gezicht van ‘Middernacht’ (Goverts, z.j. commentaar op Jeremia 1:13-
15,  bijlage  C).  In  de  studie  werd  André  Neher  genoemd.  Volgens  André  Neher  kent  Middernacht  vele
gezichten en weten we nooit van tevoren welk kwaadaardig gezicht we op ons dak krijgen. Al deze gezichten
lijken op elkaar omdat ze voortkomen uit de ‘schaduw’ (Neher in Goverts, z.j., commentaar op Jeremia 1:13-
15, bijlage C). Een heuvel op Mars is natuurlijk een imitatie van de Areopagus – de Mars Heuvel – waarop
Paulus het in  Handelingen 17 opnam tegen de aanhangers van de Stoa. Mars is een rode planeet, althans
vanaf de aarde gezien. Bij rood denken we aan het orichalcum dat in de tempel van Poseidon te vinden was.
 George J. Haas en William R. Saunders hebben een geweldig boek over Cydonia geschreven met als titel
The Cydonia Codex: Reflections from Mars. Hun website is The Cydonia Institute. De eerste die op het idee
kwam dat het Gezicht op Mars een ‘sfinx’ was, was de Sovjet geoloog, Vladimir Avinski (Haas & Saunders,
2005, p. 28, noot 5; Hoagland & Bara, 2009, p. 273). Dan was het Richard C. Hoagland die beweerde dat het
Gezicht in tweeën gesplitst was. De ene helft was ‘menselijk’ en de andere helft was ‘katachtig’ (Hoagland in
Haas & Saunders, 2005, p. xv, 5; Hoagland & Bara, 2009, p. 417). Dit principe van dualisme kennen we
inmiddels van de Zuilen van Hercules. In Ezechiël 41:19 staat iets over een duaal gezicht dat deels menselijk
en deels katachtig is (Hoagland & Bara, 2009, p. 416). Deze Bijbelvers verwijst naar de herbouwde tempel in
Jeruzalem NA de Eindtijd (Hoagland & Bara, 2009, p. 420). Menselijk en katachtig duiden ook op de eerste
en tweede komst van Jezus die eerst als een lam kwam en straks als een leeuw komt. Wie stelt het menselijke
deel van het Gezicht op Mars voor? De antichrist? Het was de Egyptische afgod Horus die met Mars in
verband gebracht werd (Hoagland & Bara, 2009, p. 421). Horus heette dan ook ‘Horus de Rode’ (Hoagland
& Bara, 2009, p. 421). Inderdaad was de sfinx in een grijs verleden ‘rood’ (Hancock in Hoagland & Bara,
2009, p. 421). De oude stad Caïro was ook de stad van Mars en tevens de hoofdstad van de islamitische
‘Fatimiden’ (HHA in Finegan, 1965, p. 524). Het oude Caïro was in  Exodus 14:2 het legerkamp van de
Israëlieten in Egypte. Aangezien de Sfinx, Baäl-Zafon, en mijns inziens de antichrist uitbeeldt, mogen we
ervan uitgaan dat het Gezicht op Mars ook de antichrist uitbeeldt. We hadden al gezegd dat de Sfinx, Tzafon,
alias Horus is (Matheny, 2011-a, p. 138, 141). Horus was Tammuz (Encyclopedia of Religions, Vol 3, in
Woodrow, 1981, p. 40).  En Tammuz was Allah (Jacobsen,  geciteerd in Soebat,  2015).  Tammuz werd in
Ezechiël 8:14 genoemd. Is het Mars Gezicht, Allah of één van zijn dochters? Dat enorme Gezicht was vrijwel
zeker  bedoeld  om  onze  aandacht  te  trekken.  Maar  is  het  een  flessenpost  van  een  simultane  alter  ego
beschaving die in nood is of is het Gezicht een valstrik dan wel een soort Paard van Troje? Verderop kom ik
hierop terug. 

Vijfzijdige piramide

In het Cydonia-gebied zijn ook andere anomalieën zichtbaar. Om te beginnen is er een vijfzijdige piramide
die met de punt naar het Gezicht wijst. De piramide kreeg de naam D&M piramide, met de initialen van de
ontdekkers, Vincent DiPietro en Gregory Molenaar (Hoagland & Bara, 2009, p. 75). Het was Mark Carlotto
die ontdekte dat de piramide vijf zijden had in plaats van vier (Hoagland, 2009, p. 75). Deze vijfzijdige
piramide doet me aan Pentapolis in Gaza denken, waar de Filistijnen ooit woonden. Ook in Egypte is een
Pentapolis waar Migdol en On deel van uitmaakten. On was Heliopolis terwijl de naam een verbastering was
van de Babylonische afgod Anu. In de Bijbel werd in Lucas 2:36 een profetes genoemd die Anna heette. Een
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stap verder is het om de associatie met de vijf tweelingkoningen van Atlantis te maken. Ten westen van het
Gezicht is een groep piramiden (Hoagland & Bara, 2009, p. 75). We zien hier de oost/west dimensie van
Atlantis. In het oosten ging de zon op en in het westen ging de zon onder (Goverts, z.d., commentaar op
Jeremia 1:13-15, thans in boekvorm, nr. 32,  Jeremia, zie Bijlage C). Volgens Erol Torun was deze D&M
piramide  de  ‘Rosetta  Steen’ van  Cydonia  waarvan  de  ‘intrinsieke  geometrie’ misschien  meer  over  de
geometrie in het hele gebied ontsluierde (Torun in Hoagland & Bara, 2009, p. 81). Algauw werd vastgesteld
dat bepaalde hoeken van de D&M piramide 19,5 graad bedroegen (Torun in Hoagland & Bara, 2009, p. 82).
Deze hoek van 19,5 graad bleek ook centraal te staan in de geometrie van het hele Cydoniagebied (Hoagland
in Hoagland & Bara,  2009,  p.  82;  Hoagland & Torun,  1989).  Dan blijkt  dat  andere  anomalieën in  ons
zonnestelsel ook rond de 19,5 breedtegraad liggen. Zoals de Rode Vlek van Jupiter en de Olympus Mons op
Mars (Hoagland & Torun in Hoagland & Bara, 2009, p. 91). Bovendien dook overal in het Cydonia gebied
de tetraëdrische piramidevorm op. Volgens een onderzoeker die Horace Crater heette, was dit systeem ‘één
op 200 miljoen’ ‘natuurlijk’ gevormd en dus kunstmatig van aard (Crater in Hoagland & Bara, 2009, p. 82).
Dat  het  Cydonia gebied op Mars op Gizeh lijkt,  is  duidelijk.  Maar het  gebied lijkt  ook op het  Engelse
Avebury. Juist de andere anomalieën die minder in het oog springen zoals een koepelvormige heuvel en een
kogelronde  craterwand,  waarin  ook weer  een  piramide  gebouwd is,  stemmen overeen  met  de  vreemde
formaties in Avebury (Percy, z.j.). De kans is groot dat er in Avebury ook een vijfzijdige piramide ligt die aan
het  oog onttrokken  is.  De  anomalieën  in  het  Cydonia  gebied  waren  er  duidelijk  aangebracht  om onze
aandacht te trekken. Die aandacht werd voor het eerst in 1976 getrokken toen de beide Viking robots Mars
fotografeerden. (Let op de naam Viking). We keren weer even terug naar het begrip “horizon”. In het oude
Egypte was de horizon de overgang tussen onze wereld en de wereld van de goden. We zouden bijna aan
Plato’s Grot denken. Voor zover ik het begrijp, koppelt Richard Hoagland de geometrie van de 19,5 graad in
het Cydonia gebied aan deze Egyptische horizon (Hoagland & Bara, 2009, p. 421). De Bijbel koppelt de
horizon echter aan het principe van de vijf aionen. Tussen elke aion zat een horizon. Bevond Plato’s Grot
zich op 19,5 graden? Is het Gezicht op Mars, Plato’s Grot?

Golgotha op Mars

Vlakbij het Gezicht ligt een rotsklomp die een enorme schedel voorstelt (Neukum, 2006, foto van schedel).
De schedel is een imitatie van Golgotha dat immers schedelplaats betekent. David had hier de schedel van
Goliath verborgen. Heeft het Gezicht op Mars misschien iets met Goliath te maken? In dat geval hebben we
al de derde imitatie van een Bijbels symbool te pakken, na Ezechiël 28:21 en 41:19. De menselijke helft van
het  Gezicht  doet  me bovendien  aan  Bigfoot  denken.  En aan  die  bizarre  beelden  op  Paaseiland.  In  het
Marcahuasi Plateau in de Peruaanse Andes ligt een vergelijkbaar gezicht. In het Marcahuasi Plateau in de
Peruaanse  Andes  ligt  een  vergelijkbaar  gezicht  (Insight  Interactive  Media,  2001).  In  Iran  ligt  een  half
afgewerkt gezicht dat door het leven gaat als de Malik Shah Tepe (The Oriental Institute of the University of
Chicago, 2014-b, hoofdstuk Aerial Surveys, AE 764). In Malik klinken de namen van Moloch en Abimelech
door. Tevens is er een vijfzijdige (D&M) piramide in Iran die Dadan rots heet (The Oriental Institute of the
University of Chicago, 2014-a, hoofdstuk Aerial Surveys, AE642). Ik weet niet of Dadan een schrijffout is.
Ik ken een beetje Perzich en weet dat Dandan “tand” betekent.  Inderdaad lijkt de formatie op een tand.
Tanden lijken op Maïskorrels. En was Quetzalcoatl ook niet de Maïsgod? Stelt de D&M piramide op Mars
een tand voor? Of beter gezegd, de verstandskies? In het Cydonia gebied ligt ook een kogelvormige berg die
op zowel Silbury Hill als de heuvel in Babylon lijkt waarop het voormalige paleis van Saddam Hoessein
staat. Dan is er op Antarctica ook een reusachtig gezicht ontdekt van minstens een kilometer groot. Het is in
een berg uitgehakt en bevindt zich aan de kant van Nieuw Zeeland met als coördinaten: 72°00' 36.00'' S,
168° 34' 40.00'' E (ArtAlienTV, 2019). Op Instagram van Ufo Scandinavië werd het Gezicht op 20 augustus
al gepubliceerd middels een mobiele telefoon (Ufo Scandinavia, 2019). Volgens hen is het een Gray Alien
gezicht maar wat mij betreft ziet het er redelijk menselijk uit. Matteo Ianneo had het gezicht al in augustus
2013 ontdekt (Ianneo, 2013). Eerder had hij een gezicht op Mars ontdekt (Wolchover, 2011). Wie stelt dit
gezicht op Antarctica voor? De zoveelste afgod die in een visioen werd waargenomen? Psalm 96:5 noemt
deze wezens demonen. Wij noemen hen buitenaardsen. Vast en zeker is dit zoveelste Gezicht van na de
Zondvloed omdat de wereld van de voortijd volgens 2 Petrus 3:6 weggevaagd is. Middenin Australië ligt ook
een grote berg die aan het Gezicht op Mars doet denken.
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Dans

Mogelijk is er een taalkundig verband tussen Perzië, Peru, Paris, Farao, Fairy en Farizeeër. De Israëlieten
noemden Farao, ‘Per-a’ (Van der Valk, 1930, p. 196). Koning Sargon II van Assyrië noemde Farao ‘Pir’u’
(Arab II in Finegan, 1965, p. 463). In dat verband wil ik ook de ‘Pyrrhus van Cydonia’ noemen (Gleig, 1797,
‘Pyrrhicha’ p. 719). Deze Pyrrhus van Cydonia vond de ‘Pyrrhicha’ uit. Dit was een ‘oefening op de rug van
een paard’ die als ‘voorbereiding’ voor de ‘oorlogsvoering’ diende. Pyrrhus had de bewoners van Kreta deze
ritmische  oorlogsmars  aangeleerd  (Gleig,  1797,  p.  719-720).  De  zoon van  Achilles  heette  ook Pyrrhus
(Gleig, 1797, p. 720). Achilles kwamen we al eerder tegen. Dr. Frank de Graaff schreef dat Odysseus levend
in de onderwereld afdaalde waar hij nota bene Achilles zag (De Graaff, 1993, p. 88). Feitelijk ontmoette hij
er de ‘psyche’ schim van Achilles (De Graaff, 1993, p. 88-89). Dat we via het woord “Pyrrhus”, Achilles aan
het Gezicht op Mars kunnen koppelen is frappant. Blijkbaar heeft het Mars Gezicht met de onderwereld te
maken.  Verder  noemden de  Romeinen de  dans  de  ‘Ludus  Trojanus’ (Gleig,  1797,  p.  720;  Vergilius  in
Matthews, 1922, p. 158). De bewegingen van deze dans kwamen met de kronkels van het labyrint overeen
(Vergilius in Matthews, 1922, p. 158). Als ik de woorden van Christophoros Plato Castanis goed begrijp dan
leek deze ‘Pyrrhica’ oorlogsdans op een soort polonaise (Castanis, 1844, p. 28). De dans werd in een gedicht
van ene Panurias genoemd (Panurias, geciteerd  in Castanis,  1844, p. 28). Volgens J. Bell  werd de dans
‘geleid’ door ‘Minerva’ en opgevoerd na de ‘overwinning van de Titanen’ (Bell, 1790, p. 203, par. Pyrrhica).
Minerva  was  natuurlijk  Athena  alias  Astarte.  De  ‘vorm’ van  de  dans  was  op  het  ‘schild  van  Achilles’
geschreven  door  een  afgod  die  Vulcan  heette.  (Bell,  1790,  p.  203,  par.  Pyrrhica).  Vulcan  was  ook  de
thuisplaneet van Spock in de serie  Star Trek. Was de hele serie een Trojaanse Dans? Deze Trojaanse dans
was aan de godin van de lente gewijd (Rank, 1989, p. 149). Wij weten dat zij Athena, alias Astarte, alias
Fatima, de dochter van Mohammed was. In de stripalbums komen we deze dans ook tegen. Want de dans
deed aan de dans van Roodhaar en Nomad in Storm 19 denken (Lawrence & Lodewijk, 2008, p. 42-44). We
zitten dichtbij het vuur want de vrouw van Titaan Deucalion heette Purrha of Pyrrha (Plato, Jowett, vert.,
1892, Timaeus 22). Zij overleefden de Vloed in Athene.

Leven op Mars

Holger Isenberg had al vastgesteld dat Mars een blauwe lucht heeft (MAESTRO, 2004; NASA/JPL, z.j.-d).
De vraag is of iemand die op Mars staat ook een blauwe hemel ziet of dat er eerst een filter voor nodig is.
Holger Isenberg schreef hier een studie over: welke hemel ziet iemand op Mars (Isenberg & Mars Society
Convention, 2016)? Mars leek zelfs op ‘Arizona’ (Levin, geciteerd in Hoagland & Bara, 2009, p. 509-510).
Dus op Mars kunnen we gewoon ademen. Gil Levin plaatste vraagtekens bij de oranjerode Mars atmosfeer
die NASA ons toont. Wat zou een oranje atmosfeer veroorzaken? Dergelijke oranjerode stofdeeltjes zouden
bovendien de ‘scherpe schaduwen van de rotsen’ in de zwartwit foto’s ‘wazig’ maken (Levin in Hoagland &
Bara, 2009, p. 511).  Afgaande op de “ansichtkaarten” van Mars die door de NASA robots aan ons werden
gestuurd, zijn er bossen, sneeuw en meren op Mars (Malin Space Science Systems, 1999, foto: MOC2-166;
USGS/NASA/PDS,  z.j.-a/b/c,  foto’s:  m0804688/m0902042/s0600607).  Op  de  website  van  J.P.  Skipper
(Marsanomalyresearch.com) vindt u meer over deze zaken op Mars. Dan is er de foto van “Mermaid Dune”
op Mars waarvan de duinen eerder op cyclopische muren lijken (NASA/MPF, 1997, Sol26r2 (Gif 14). Als u
goed kijkt, ziet u ook ruïnes (Nasa/JPL geciteerd in Hoagland, 1997-c). Een andere Marsfoto toont mogelijk
een  zee  van  wolkenkrabbers  (NASA/JPL/University  of  Arizona,  2008,  foto  MRO,  PSP_008427_1380;
NASA/JPL/University of Arizona/HiRise, geciteerd in Hoagland & Bara, 2009, p. 25, 30, 31, 34, 35, 36,
foto: MRO, PSP_008427_1380). Op weer een andere foto is een huis te zien (Waring, 2019). Een recente
foto van Mars die door de Curiosity gemaakt was toont iets wat op gevechtskoepels en loopgraven lijkt
(Womack, geciteerd in Hoagland, 2019-b, foto Op1070). Als u zegt dat het om een poppodium in wording
gaat, geloof ik het ook. Dan fotografeerde de MER/Spirit camera van NASA/JPL-Caltech/Cornell University
een  vrouw die  op  een  rots  op  Mars  zat  (NASA/JPL-Caltech/Cornell  University,  2008,  PIA10216).  Dit
fotoframe  PIA10216  werd  opgepikt  in  de  media  (NASA/JPL-Caltech/Cornell  University,  geciteerd  in
Radford, 2008-b). Als u goed kijkt, ziet u onder de rots een man liggen. Het lijkt wel of hij opzettelijk op de
grond ligt om een foto van de Spirit lander te maken. Een andere opmerkelijke foto is van een tramrails op
Mars. Op de foto ziet u twee tramlijnen en een karretje dat voortbeweegt (Skipper, 2011). Met al deze zaken
op Mars, kunnen dieren niet ontbreken. Zo werd er in 2012 een ‘eekhoorn’ op Mars gefotografeerd (Malin
Space Science Systems, geciteerd in Millar, 2017, foto PIA16204). In een andere Mars foto is te zien hoe een
hagedis op de Mars Rover klom! Het nieuwsgierige beest zit er bovenop, alsof het een nieuwe uitkijkpost
ontdekt heeft. Duidelijk zijn de lange staart en een hanenkam op de rug te zien (NASA/JPL/MSL, geciteerd
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in Waring, 2017-c, foto: Sol1640). Er was al een gorilla op Mars gesignaleerd (Atkinson, 2010). Een andere
foto toont een soort  “basis” op Mars (Salla,  2015). Soms zien we juist  weer hele aardse en dan vooral
Amerikaanse zaken op Mars. Onlangs zag ik een foto van wat op een VN konvooi leek met een landrover die
achter een bus aanreed. Verderop meende ik nog een voertuig te zien. De Rover leek zelfs de Amerikaanse
vlag te dragen (Smosny, 2019-a, 23:25). De zoveelste foto van de Gale Crater toont met pixel vergroting een
nederzetting  waarvan  duidelijk  huizen  en  landerijen  te  onderscheiden  zijn  (Nasa/Jpl/Caltech/Curiosity,
geciteerd in Smosny, 2019-b, foto). Of zien we hier een vluchtelingenkamp op de foto en zit Mars in het
zelfde vaarwater als de aarde als het om vluchtelingenstromen en migraties gaat? De oorspronkelijke foto
verscheen eerst  op de website van LiveScience (Nasa/Jpl//Caltech/Curiosity geciteerd in Specktor,  2019,
foto). Op een andere foto zien we een man met een legerbaret die een camouflage bodywarmer draagt (Nasa/
Jpl/CalTech, geciteerd in Grainey, 2019-b; Oorspronkelijk: Nasa/Jpl/CalTech, geciteerd in Thompson, 2019-
b). Misschien is de man geen soldaat maar een kunstenaar. Ondanks het wazige beeld ziet de man er erg
herkenbaar aards uit. 

Demonisch

De beelden die we van Mars ontvangen tonen demonische of Babylonische afbeeldingen. Met als voorbeeld
de foto Sol 108 (NASA/JPL, geciteerd in Waring 2015-b, foto: Sol 108). Hoe Babylonische beelden op Mars
terechtkwamen of andersom, is hier het grote mysterie. Ik twijfel er niet aan dat de gevallen engelen in
Genesis 6  er  iets  mee te  maken hadden.  Vanuit  Job 38:7 weten we dat  er  een pre-Adamitisch ras  van
Morgensterren en Zonen van God bestond. We weten verder weinig van deze wezens behalve dat de Zonen
van God in een later  stadium van de tweede aion gevallen engelen werden.  Dan komen we bij  het ufo
fenomeen terecht. De Babylonische religies werden mogelijk door ufo’s aan ons overgeleverd. Net zoals we
op Mars en wellicht overal in het heelal de Baäl religie tegenkomen. De ecclesia gaat straks niet voor niets in
de hemel aan het werk. In 2011 ontdekte de Italiaan Matteo Lanneo een ander reusachtig gezicht op Mars
(Wolchover, 2011, foto:  Gandhi op Mars). Het gezicht is van een kale man met menselijke gelaatstrekken
maar met veel te grote oren. Was hij een Nephilim of een reptiel? Dan is er de foto van een obscuur Nefelim
achtig  beeld  op  Mars  dat  op  30  januari  2014  gemaakt  werd  (NASA/JPL-Caltech/Malin  Space  Science
Systems, 2014, foto: PIA17931). Maar de Nefilim hadden aardse moeders. Dus hoe zit dat dan? De engelen
die bij  Abram op bezoek kwamen zagen eruit  als mannen (Genesis 18:2).  De gevallen engelen zagen er
wellicht ook uit als mannen. Toont PIA17931 het beeld van een gevallen engel? Of van een niet menselijk
Martiaans  ras?  In  Openbaring 7:11 lezen we over  de hemelingen.  Toont  PIA17931 het  beeld van zo’n
hemeling? Een andere foto toont drie obscure gezichten die wel redelijk menselijk herkenbaar zijn (Nasa/Jpl-
CalTech geciteerd in Grainey, 2016-a, foto, Sol 1080; Oorspronkelijke foto: Nasa/Jpl/CalTech geciteerd in
Howard,  2000-d,  Curiosity  Right  Mastcam (M-100):  Sols  1080).   Tenslotte  werden er  zwevende bollen
boven  het  Mars  oppervlak  waargenomen  (Paranormal  Crucible,  2015-b,  zwevende  bol).  Als  er  al  een
beschaving op Mars is dan is het wel een grillige. De foto’s van Mars tonen steeds weer de kenmerken van
een Baäl religie. Is de rest van het heelal net als onze eigen aarde doordrenkt van deze Baäl religie? In dat
geval snappen we waarom de ecclesia na de wegrukking in het heelal aan het werk gezet wordt. Mars is
bezaaid met anomalieën. Er zijn zoveel anomalieën dat we de vraag kunnen stellen of er wel gewone rotsen
en stenen op Mars zijn. Ofwel, wat is Mars überhaupt? Is Mars wel een gewone planeet of hebben we met
een onbekend fenomeen te maken? Iemand anders op het internet stelde een vergelijkbare vraag (Roberts,
2018). Wat me ook op veel Mars foto’s opvalt is hoe scherp de schaduwen op Mars zijn voor een planeet die
zover van de zon af staat. 

Mode op Mars

Een zoveelste foto toont een menselijk uitziende man met zware gelaatstrekken en fikse wenkbrauwen. Als u
goed kijkt ziet u een meisje op een rots zitten. Duidelijk zijn haar witte mouwen en schoenen te zien. Het
lijkt alsof de man haar net op de rots heeft gezet of haar er vanaf wil halen (Nasa/JPL/CalTech, geciteerd in
Grainey, 2019-a). Wellicht is het meisje zijn dochter. De kerel lijkt zowel op een Man in Black als op The
Joker als op de stripfiguur Krimson in de Suske en Wiske. Dat meisje lijkt dan op Wiske, compleet met haar
witte jurk. In veel foto’s vallen met name de modieuze kleren op. De kerel die op The Joker lijkt heeft een
haarknot van achteren en draagt dezelfde kleren als wij (Nasa/JPL/CalTech, geciteerd in Grainey, 2019). Wel
heeft  hij  duistere gelaatstrekken. Blijkbaar maakten ze op Mars dezelfde ontwikkeling door als op onze
aarde. Dit betekent dat er fabrieken en winkels op Mars zijn. In moderne modewinkels staat vaak trendy
muziek op en er is een koffiecorner. Al die zaken zullen we op Mars tegenkomen. In de oorspronkelijke foto
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(Nasa/JPL/CalTech, geciteerd in Thompson, 2019-a, MSL 1441 M100 SE-[EDR/PDS]) zult u een heel stuk
naar links scrollen en dan flink inzoomen om de kerel in beeld te krijgen. In een vorige versie van dit boek
had ik een hele zooi foto’s van mensen op Mars verwerkt. Ze waren afkomstig van de Facebook groep Mars
X-Files. Helaas zijn ze offline gehaald of misschien verplaatst. Er waren foto’s van mijnbouw op Mars met
iets dat op goud leek. Of moet ik “aurichalcum” zeggen? Erg jammer dat ze verwijderd zijn. Om te redden
wat er te redden viel heb ik zoveel mogelijk de originele websites ingevoegd. Op een andere “zoveelste” foto
staat een “snoeshaan” in een jack achter een grote rots een beetje “stiekem” te doen zoals Adam en Eva zich
in Genesis 3 voor God verborgen (Nasa/Jpl/Caltech, geciteerd in Grainey, 2015-e, Sol 1144; Oorspronkelijke
foto,  Nasa/Jpl/CalTech,  geciteerd  in  Howard,  2000-b,  Curiosity  Left  Mastcam  (M-34):  Sols1144).  Een
Youtube toonde iets tussen een alien en een dinosaurus (Nasa/Jpl/Caltech geciteerd in Mysteries, 2019). Nog
mysterieuzer is het dat het wezen tussen de ontelbare brokstukken op Mars gespot werd. 

Spookachtig

Veel anomalieën verschijnen “stiekem” op de foto’s die van Mars komen. Zijn ze paranormaal of hebben ze
iets te verbergen? Zijn er op Mars afspraken gemaakt over hoe de Marsmannetjes en Mars vrouwtjes op onze
robots zullen reageren? Staan er fikse boetes op het jatten van onze karretjes? In een café waar ik eens was
hing een grote foto van een blote kerel op wiens piemel wel erg nadrukkelijk ingezoomd was. Uiteraard was
dit  gedaan om het  publiek op de proef  te  stellen.  Wat perfect  lukte want  het  publiek stond op de kop:
schande! (kruisig Hem!) Na de aanvankelijke felle reacties besloten de meeste bezoekers het schilderij zo
goed  als  mogelijk  te  negeren.  Het  lijkt  alsof  de  Marsmannetjes  op  dezelfde  manier  onze  robots  actief
negeren. Wie is onze blote kerel die het Mars publiek uit de tent lokt? Was dit niet die kerel die tweeduizend
jaar geleden op Golgota aan het kruis geslagen werd? Negeren de Marsmannetjes ons daarom? Is het kruis
van Golgota teveel voor hen? Wat zit er achter de stilte van de Mars beschaving? Adam en Eva hadden iets te
verbergen. Wat hebben de Mars mannetjes te verbergen? Hun Halloween-Baäl religie? Opnieuw zitten we
met een religieus teken op Mars. Hoe kwam het daar? Wat is het verhaal erachter? Op de zoveelste foto is
een kop van een enorme hagedis, slang of dinosaurus te zien (Nasa/Jpl/CalTech geciteerd in Runcie, 2019-d,
Curiosity Sol 618; Nasa/Jpl/CalTech geciteerd in Laney, 2019-b). Duidelijk zijn een groot linkeroog en de
neus te zien. Rondom de kop zijn smoelen van de Gray Aliens zichtbaar, of moet ik “duivels” zeggen. Op
weer een andere foto daalt iemand een heuvel af met een enorme vracht bagage op zijn of haar rug (Nasa/Jpl/
CalTech geciteerd in Runcie, 2019-c, Curiosity Sol 618; Nasa/Jpl/CalTech geciteerd in Laney, 2019-b). Zien
we hier een dakloze of zelfs een vluchteling? Op weer een andere foto zit iemand zomaar ergens in een grot
op een rots te zitten (Nasa/Jpl/CalTech, geciteerd in Boudreau, 2019-a, ESP_027628_1330; Oorsponkelijke
foto,  The  University  of  Arizona,  Lunar  &  Planetary  Laboratory,  &  HiRise,  z.d.).  Het  is  bijna  niet  te
omschrijven wat deze persoon, man/vrouw/mens/wezen daar doet. Hij ziet eruit als Horus de Rode. Als we
goed kijken zien we onder hem ook een beeld of een wezen met twee grote schuine ogen. Misschien is het de
kop van een enorme sprinkhaan, zoals we die ook van de afbeeldingen in de Grote Piramide kennen. Links
op de afbeelding lijkt nog een Gray Alien zichtbaar te zijn. Nog mysterieuzer is het hoe deze persoon in die
hele grote foto ontdekt is. 

Mars  krijgt  steeds  meer  magische trekken alsof  we een show van illusionisten voor  ons  zien.  Ik  noem
nogmaals de Youtube van Yif Magic waarin een mysterieuze knakker opduikt die ‘G’ genoemd werd (Yif,
2016). Moeten we de anomalieën op Mars op deze manier bekijken? Komen ze door onze aanwezigheid tot
leven? Worden stenen in levende wezens veranderd op het moment dat de Rover camera erop inzoomt? Is
Mars een Halloween-spookplaneet? Twee andere foto’s tonen een redelijke drukke weg waarop we duidelijk
voertuigen zien, als ik op de foto doorklikt (Nasa/Jpl/CalTech, geciteerd in Boudreau, 2019-c, foto). In de
zoveelste foto zien we spookachtige zaken alsof we met de magiërs van Egypte te maken hebben (Nasa/Jpl-
Caltech,  geciteerd  in  Sattler,  2020-a).  Weer  een  andere  foto  toont  een  silhouet  van  de  arreslee  van  de
kerstman (Nasa/Jpl-Caltech,  geciteerd in Grainey, 2013). Een andere foto toont mijns inziens een motor
waarop twee mensen rijden (Nasa/Jpl-Caltech, geciteerd in Grainey, 2014-b). Een volgende foto toont een
grote schildpad op Mars. Als u goed kijkt ziet u er een kindergezicht achter opduiken (Nasa/Jpl-Caltech,
geciteerd in Runcie, 2020-a). Een zoveelste foto toont een mechanisch ding dat op een ruimteschip lijkt
(Nasa/Jpl-Caltech geciteerd in Sattler, 2020-b, MSL 1429 M100 SW (MB-M2)). Op de originele foto ziet het
ding  er  een  stuk  kleiner  uit  en  mogen  we  niet  uitsluiten  dat  het  een  stuk  gereedschap  of  zelfs  een
speelgoedding is. Een andere foto toont groene smurfen dan wel parkieten of groene kuikens (Мичурина,
2020). Een andere foto toont een draakachtig wezen dat voor pampus ligt met een paar wezens er omheen
(Nasa/Jpl-Caltech, geciteerd in Grainey, 2015-d, MSSS 0952, Curiosity Left Mastcam, M34). Als u goed
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kijkt, ziet u tenminste drie gezichten waaronder klassieke Gray Alien gezichten. Mijn idee is dat op Mars een
strijd woedt tussen de Gray Aliens en de Martianen die er net als wij uitzien. Merkwaardig is het dat de drie
wezens op de foto die draak hadden geveld maar blijkbaar geen aandacht aan onze Mars Rover schonken. Of
was het juist hun intentie om voor het oog van de camera zo’n eng beest te vellen? Op een andere foto staat
een spookachtige persoon die een hoodie draagt (Nasa/Jpl-Caltech, geciteerd in Runcie, 2020-b). Is dit het
grote probleem op Mars? Worden de Martianen door een mix van Gray Aliens en Incubus achtige wezens
onderdrukt?  Een  andere  foto  toont  zoiets  als  de  geboorte  van  een  baby  (Nasa/Jpl-Caltech  geciteerd  in
Runcie, 2020-c). De foto toont wezens die er niet vreselijk menselijk uitzien terwijl de moeder wel menselijk
lijkt. Ook is er een priester of monnik te zien die een bruin gewaad draagt en de baby zegent (Nasa/Jpl-
Caltech geciteerd in  Runcie,  2020-c).  Onlangs verscheen er  een Youtube met  afbeeldingen van enorme
gebouwen op de maan (Nasa, geciteerd in Bingham, 2020). We begrijpen iets beter waarom Nasa aarzelt om
naar de maan terug te keren.  Het  is  een wonder dat  de bouwers van de maansteden niet  naar de aarde
kwamen om hier de boel over te nemen. Ene meneer Jezus stak hier tot nog toe een stokje voor. Hij zit in een
hogere hemel dan waarin de sterren zijn. Na het voorafgaande hoeven we niet verbaasd te zijn dat we met
betrekking tot Atlantis op Mars een bekende tegenkomen. Een beeld van Zeus werd al in 2016 op Mars
gespot (Nasa/Jpl-Caltech, geciteerd in Grainey, 2016-b, Zeus). Zeus was in Exodus 14:1-2, Baäl Tzafon, alias
de sfinx. Mijn gok is dat de Martiaanse tegenhanger van de sfinx het Gezicht in het Cydonia gebied is. Dit
zou dan tijdens onze Exodus periode gebouwd zijn en tegelijk met de piramiden en sfinx in Gizeh. Ik geloof
niet dat er op Mars Joden zijn. Maar mochten ze er wel zijn dan geloof ik er niets van dat Jezus ook op Mars
gekruisigd was. Op zijn best heeft Mars een vergelijkbare geschiedenis als onze Exodus. 
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Viking versus Viking

De eerste foto’s van het Gezicht op Mars waren de frames 35A72 (Haas & Saunders, 2005, p. 1) en 70A13
(Haas & Saunders, 2005, p. 3). Dat er tenminste twee foto’s van het Gezicht opdoken was een reden om niet
te snel in het geklets over licht en schaduwwerkingen te geloven. Het Gezicht op Mars lijkt op de luchthaven
van Bagdad (Global Security geciteerd in Hoagland, 2003, foto, The Strange Saddam Airport Face). Als we
de beide helften van het Mars Gezicht spiegelen, zien we een menselijk en een katachtig gezicht (NASA/JPL
& Hoagland, geciteerd in Haas & Saunders, 2005, p. 11, fig. 1.8 en 1.9). In Ezechiël 41:19 lezen we ook over
een bovennatuurlijk tafereel dat niets met de aarde te maken had. In feite zien we de oost/west verhouding
van Atlantis  in  het  dualistische Gezicht.  André  Neher  noemde het  Gezicht  van de duisternis  (Neher  in
Bijbelstudie van Klaas Goverts, z.d., commentaar op Jeremia 1:13-15, bijlage C). Dit gezicht is in ons geval
dualistisch. Boven dit Mars Gezicht verschijnt een ‘W vormig embleem’ (Haas & Saunders, 2005, p. 12). Dit
W teken kwam ook bij de Maya’s voor die het weer van de Olmeken hadden overgenomen (Schele and
Freidel in Haas & Saunders, 2005, p. 13). De auteurs van The Cydonia Codex zappen dus van Cydonia naar
Egypte en Mexico. Wat is er hier aan de hand? Zo’n “W” doet ons ook denken aan de drietand van Poseidon/
Neptunus.  Een  ander  fotoframe  van  Cydonia,  MOC-E0201847  toont  een  vijfzijdige  piramide  op  het
onderdeel SP1-25803 (NASA/JPL, geciteerd in Haas & Saunders, 2005, p. 123, fig. 6.2, MOC-E0201847).
In deze foto zijn drie nummers aangebracht. Nummer 1 in figuur 6.2 toont een “kriegeltje” aan de voet van
de piramide. Als we deze kriegel spiegelen, dan piept er een gehelmde Viking tevoorschijn (NASA/JPL,
geciteerd in  Haas & Saunders,  2005,  p.  132,  figuur  6.10,  gespiegeld van MOC-E0201847).  De auteurs
beamen dat de viking op Quetzalcoatl lijkt (Haas & Saunders, 2005, p. 131). De Viking heeft op zijn helm
namelijk een verentooi  (NASA/JPL/MGS, geciteerd in Haas & Saunders,  2012,  fig.  7 en 8, MOC SP1-
25803, gespiegeld en ingekleurd).  Deze veren waren de lichte tegenhangers van de last die Atlas moest
dragen. Wie is deze Viking? Mijn gok is dat hij de komende antichrist is, alias Atlas van Atlantis, alias de
islamitische Mehdi,  alias de tweede Griekse Alexander.  Hoewel Atlas een demon was,  was hij  ook een
schaduw van de antichrist.

Waarom zien we op Mars steeds halve anomalieën die we eerst moeten spiegelen om het totaalbeeld te
krijgen? Trouwens, de Bijbel werkt ook zo. Boeken als Jeremia en Openbaring zijn inversies. Ze hebben een
zogenaamde chiastische structuur. Een chiastische structuur is bijvoorbeeld het woord ABBA of de reeks do-
re-mi-so-la-ti-do-ti-la-so-mi-re-do. De anomalieën in het Cydoniagebied zijn blijkbaar steeds de helft van
zulke inversies. Ten eerste was het efficiënt om halve anomalieën in het gebied te verstoppen. De makers van
de anomalieën konden op deze manier in hetzelfde gebied dubbel zoveel informatie kwijt. Ten tweede wilden
de makers van deze hele en halve anomalieën dat onze generatie er moeite voor deed om ze te ontdekken. Ze
gingen er dus al vanuit dat ze ooit door aardbewoners ontdekt zouden worden. Het MarsGezicht is zodanig
ontworpen dat het opgemerkt wordt door een ruimtesonde van onze planeet. De ontdekking in 1976 van het
Gezicht door de Viking robots was lang van tevoren door de ontwerpers van het Gezicht in gecalculeerd, zo
niet in scene gezet. Zoals wij robots de ruimte in stuurden om buitenaards leven te verkennen, zo deden de
Martianen het andersom: ze bouwen een reusachtig gezicht en wachtten net zolang tot er iemand op kwam
dagen. Hoe wisten ze bovendien dat ze een gezicht moesten bouwen en niet een vijfzijdige aardbei? Hoe
wisten de Marsmannetjes hoe aardbewoners eruit zagen? Het lijkt er kortom op, dat er in het geval van Mars,
dingen in scene gezet waren. Alsof iemand duizenden jaren geleden al wist wat er in 1976 ging gebeuren.
Net als het Mars Gezicht is ook de Bijbel een puzzel die niet bij  Openbaring 22:21 eindigt maar bij  1
Korinthe 15:28. God wil dat we er moeite voor doen om Zijn woord te doorgronden. Wie meent dat Haas en
Saunders roependen in de woestijn zijn, heeft het mis. Hun werk werd onlangs in het  Journal of Space
Exploration tijdschrift gepubliceerd (Haas, 2016).

Spiegeltje aan de wand

Cydonia lijkt op een spiegel.  Zeker als we het hele gebied onder water denken, met een Atlantis achtig
Gezicht  in het  midden.  Het  Gezicht  ligt  net  zo centraal  in het  Cydonia gebied als  er  ooit  twee bomen,

523



centraal  in de Tuin van Eden stonden.  Vanuit  deze Cydonia  spiegel  kijkt  een gezicht  ons  aan alsof  het
volgens de “islamitische Qibla” noodgedwongen een bepaalde richting opkijkt. Ook lijkt het of we in een
spiegel kijken en het gezicht ons vanuit de spiegel aanstaart. God die ons aankijkt, is een buiten-Bijbels
(occult?) thema dat te maken heeft met mensen die tegen God zondigen. Is de zonde ‘tussen de mens en God’
dan kijkt God ‘op’ en kijkt Hij de mens aan (Zuta, Dosethai & Akiba in  Sanders, 1977, p. 179). Bij deze
zonden werd er verschil gemaakt tussen ‘Karet’ zonden waarvoor redelijk gemakkelijk verzoening mogelijk
was en zonden waarop de dood door  steniging stond (Sanders,  1977,  p.  179).  We kwamen al  de  Caret
“Ikaros” drone tegen (droneteam.com). Caret heeft dus op de één of andere manier met het Gezicht op Mars
te maken. Maar dan wel via een vreemde constructie. God die met Zijn gezicht opkijkt, lijkt op Zacharia 5:9,
waarin een opgeheven blik twee vrouwen met vleugels ziet. Zij brachten de Efa naar Babylon. Kijkt het
Marsgezicht naar de Efa in Babylon? Deze Efa in Babylon duidt op de corruptie van de Eindtijd die ons te
wachten staat. Deze corruptie gaat de hele aarde infecteren (Zacharia 5:6). De last van Atlas is hier de last
van de Efa in  Zacharia 5:7 en 9. Zowel de Talent van lood als de Efa in  Zacharia 5:7 symboliseren een
corrupte  vorm  van  commercie.  Opwaarts  kijken  heeft  ook  met  de  betekenis  van  “ana”  te  maken  dat
“opwaarts” betekent. Met “ana” komen we bij de Anunnaki uit. Wellicht waren zij dezelfde wezens als de
Morgensterren die in Job 38:7 genoemd werden, dan wel imitaties hiervan. Het is vast en zeker niet God die
ons vanuit Cydonia aankijkt. Maar wie dan wel? Trouwens de ‘oostelijke helft’ van het Gezicht werkt ook als
een reflector (Hoagland & Bara, 2009, p. 506). Bestaat het Gezicht dus alleen maar uit uitgehakte rotsen of
ook  uit  glas  of  ‘gepolijst’ materiaal  (Hoagland  & Bara,  2009,  p.  507)?  Of  is  dit  gepolijste  materiaal,
“orichalcum”? Ogen die opkijken, kijken ook naar het Jeruzalem van Sarah dat hemels gericht is (Galaten
4:26). Hier tegenover staan de ogen die neerkijken op het aardse Jeruzalem van Hagar (Galaten 4:25). En
waar doet een spiegelend Gezicht op Mars ons ook aan denken? Nou aan de Zwarte Steen in de Ka’ba in
Mekka die eveneens uit glasachtig materiaal bestaat.

Satan

Als we willekeurige rotsformaties in het Cydoniagebied spiegelen dan komen er steeds nieuwe herkenbare
beelden tevoorschijn. We nemen Mars Global Surveyor foto, MOC SP1-23903 uit 1998. Na wat spiegelen,
piept de Maya Wereldboom tevoorschijn. Deze ziet eruit als een kruis waaraan een stervende figuur hangt
(NASA/JPL/Caltech/MSSS/MGS,  geciteerd  in  Haas  &  Saunders,  2005,  p.  249,  fig.  10:18,  foto:
MayaWereldboom). U raadt het al: de pose lijkt op die van Jezus aan het kruis en op die van Atlas met de
hemelbol op zijn schouders. In Assyrië kwamen we al eerder een wereldboom tegen. Deze ‘Kisjkanu’ was
volgens ene Thompson de ‘Astragalus Gummifer’ die wat mij betreft een Ceder was (in Albright, 1919, p.
193-194). We weten dat het kruis een Babylonisch ‘zonnesymbool’ was (Saggs, 1966, p. 332). Als we de
afbeelding  omkeren,  lijkt  het  of  we  een  ‘baarmoeder’ voor  ons  zien  (NASA/JPL/Caltech/MSSS/MGS,
geciteerd in Haas & Saunders, 2005, p. 251, fig. 10.19, foto: gespiegelde afbeelding van de ‘Baarmoeder
Tombe’). Laten we niet vergeten dat het eiland Ogygia in Odyssee 5 op Atlantis leek en ‘baarmoeder-achtige
associaties’ had (Louden, 2011, p. 127). De baarmoeder van Kalypso in dit geval. Kalypso was het zoveelste
masker van Athena. Een andere spiegeling in MOC SP1-23903 levert de Maya god K’awil op (Elshout,
2018-aa1;  Elshout,  L.  [Laurier],  2018-aa2,  18:40;  NASA/JPL/Caltech/MSSS/MGS,  geciteerd  in  Haas &
Saunders,  2005,  p.  247,  fig.  10.16,  Kawil).  Als  we  deze  afbeelding  omdraaien,  zien  we  de  klassieke
voorstellingen van Satan en Mahishasura tevoorschijn komen (NASA/JPL/Caltech/MSSS/MGS, geciteerd in
Haas & Saunders, 2005, p. 259, fig. 10.25, Satan en Mahishasura). Het kan toeval zijn maar de laatste letters
van Mahishasura klinken als de Soera’s in de Koran en ook als Seïr (Edom) en Assur. Als Al-Uzza het
Gezicht op Mars is, is Allah dan satan? Wat mij betreft wel. Volgens mij vinden de moslims dit zelf ook. Bij
een overval op een Joodse vrouw in Parijs,  werd hardop ‘Allahu Akhbar’ en ‘Shaitan’ (satan) geroepen
(Cohen, 2017, alinea 3). Inderdaad kan elke demon zich voordoen als Allah. Omgekeerd kan Allah op alles
geprojecteerd worden.

Spiegelen in Mexico

Het spiegelen van beelden is iets dat in de oudheid in Mexico ook bekend was (Elshout,  2018-g, kopje
mirroring principle). De Maya’s, Azteken en Olmeken hadden verbluffend goede spiegels (Vaillant in Haas
& Saunders, 2005, p. 71). Volgens Robert F. Heizer en Jonas E. Gullberg waren deze spiegels eindeloos
gepolijst  tot  er  een  eindresultaat  bereikt  werd  dat  nauwelijks  onder  deed  voor  onze  moderne  ‘optische
reflectoren’ (Heizer & Gullberg, geciteerd in Haas & Saunders, 2005, p. 72). We zien hier een imitatie van de
spiegels in het koperen wasvat van de Tabernakel die ook eindeloos gepolijst waren (Fijnvandraat, 2002,
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kopje De spiegels van de vrouwen). Ook pasten de Maya’s het principe van spiegelen toe. Ze hadden een
zonneschijf met in het midden een spiegel. Op het ornament waren halve afbeeldingen van een ‘geveerde
serpent’ te zien (Schele & Schele, geciteerd in Haas & Saunders, 2005, p. 73, fig. 3.18). Als de afbeeldingen
gespiegeld werden, kwam er steeds een ‘geveerde serpent’ tevoorschijn, alias Quetzalcoatl (Elshout, 2018-
aa1; Elshout, L. [Laurier], 2018-aa2, 18:40; Schele & Schele, geciteerd in Haas & Saunders, 2005, p. 74, fig.
3.19, bewerkte afbeelding, bekend als nummer 5026 van de Schele collectie). Alsof er een duivel uit een
doos floepte. Het is voorstelbaar en voorspelbaar dat Eindtijd Babylon en Jeruzalem gespiegeld waren in een
dualistisch Atlantis. In Job 37:18 lezen we ook dat het heelal een spiegel is. Zijn alle sterrenstelsels spiegels
van elkaar en zijn er minder sterren dan we denken? Dit spiegelingsprincipe past ook bij het “winzip” eiland
dat Atlantis was (Elshout, 2018-bb1; Elshout [knakker], 2018 bb2, 18:07). In Atlantis waren alle Bijbelse
symbolen vanaf de serpent in Genesis 3 tot en met de draak in Openbaring 12 verstopt. Pas als we Atlantis
unzippen snappen we waar Plato’s verhaal over ging. In de moderne kunst wordt nog gebruikt gemaakt van
het spiegelingsprincipe. Pablo Picasso gebruikte het principe in 1932 voor zijn schilderij  Meisje voor een
Spiegel.  Herinnert  u  zich  het  land  van  Uz  waar  Job  woonde?  We  hadden  gezegd  dat  dit  Edom  was
(Klaagliederen 4:21). Rekem dat later Petra genoemd werd, was de hoofdstad van Edom. De stad ligt thans
in Jordanië. In Petra staat in de tempel van de Gevleugelde Leeuwen een beeld van de afgodin Al-Uzza. Ze
was één van de drie dochters van Allah (Soera 53:19-20). Ze vormden een ketterse drie-eenheid die ook het
christendom infiltreerde. In feite waren ze alle drie maskers van Astarte die de maangodin van de Sidoniërs
was (1 Koningen 11:5)! Al-Uzza was de Venus godin (Finegan, 1965, p. 483). In de stad Cerros in Belize
staat de Venus Tempel. In deze tempel staat het zogenaamde Venus-masker (Schele, geciteerd in Haas &
Saunders,  2005,  p.  22,  fig.  1.24,  Venus Tempel  Masker).  Het  beeld lijkt  precies  op dat  van Al-Uzza in
Jordanië.  Onlangs  werd  op  Mars  een  steen  waargenomen  die  op  de  bekende  Mexicaanse  gravure  van
Quetzalcoatl  (kat  z’n  keutel)  leek  (Laney,  geciteerd  in  Hoagland,  2019-a,  foto,  KL-TriangleFrieze-3-
1024×955,  Sol  855).  De  Azteekse  godenwereld  had  zijn  oorsprong  in  Babylon.  Waarmee  nu  ook  de
connectie met Mars gemaakt is, al resteren er veel vragen. Is het Mars Gezicht, Al Uzza en in ruimere zin
Allah? Misschien wel. Als de sfinx in Gizeh, Baäl Tzafon alias Allah voorstelt dan kan het Marsgezicht Al-
Uzza voorstellen. We zullen niet vergeten dat de islamitische Fatimiden in 973 na Christus, Caïro, de stad
van Mars noemden (HHA in Finegan, 1965, p. 524). Ze koppelden Caïro aan Babylon, Fatima en Mars. De
oude stad Caïro was natuurlijk ook de bakermat van de Exodus (Exodus 14:1-2). De godin Tanit uit Carthago
was de equivalent van Athena. Zij werd ‘Het Gezicht van Baäl’ genoemd (Livius, 2012, alinea 6). Mijn
suggestie is dat het Gezicht, Al-Uzza alias Athena uitbeeldt. Als Al-Uzza het Gezicht op Mars is, is Allah dan
satan?  Het  zou  zomaar  kunnen.  Inderdaad  kan  elke  demon  zich  voordoen  als  Allah.  Allah’s  profeet
Mohammed was in het jaar van de Olifant geboren. Vergis ik me als ik een reusachtige olifantenhuid op
Mars  zie  of  is  het  weer  een  slang  (Nasa,  geciteerd  in  Jensen,  2019,  PSP_009115_2040_RGB)?  De
oorspronkelijke foto’ staan hier: Nasa/Jpl geciteerd in Thompson, 2017-a,  PSP_009115_2040_RGB & The
University of Arizona, Lunar & Planetary Laboratory, & HiRise, 2017). 

De verbazing van Maria van Nazareth

Ook elders in ons zonnestelsel zijn resten van een beschaving gefotografeerd. Op Jupiters maan, Callisto zijn
wolkenkrabbers gespot (Computer Galileo Enhancement, 1996, foto: Callisto... from Galileo; City Under the
Ice...?).  Het  oorlogsschip  Death Star uit  Star  Wars  lijkt  bovendien precies  op de Saturnusmaan Japetus
(Nasa/JPL geciteerd in Hoagland, 2005). George Lucas werd mogelijk op dezelfde manier beïnvloed als
Plato. Neil Spence ontdekte een grote “klif” op de komeet 67P, Churyumov Gerasimenko (Spence, 2019,
Gigapan 217718). De foto toont ons een sprookjesdecor uit een sciencefiction film. En let ook op de scherpe
schaduwen op de komeet die zover van de zon af beweegt. Een andere afbeelding van Sol 1412 ‘Tuskegee’
toont een gekleurde doos. Midden in de foto ziet u een donkere cirkel. Aan de rechterkant is de doos te zien
(MER-A, Spirit Rover, geciteerd in Spence, 2018). Het is zinloos om nog verder de vraag te stellen of er een
beschaving op Mars is of in elk geval was (Hackl, 2019-a, met een mooie uitleg erbij). Jani Hackl merkte op
dat we sommige ‘artefacten’ in het Mars landschap niet herkennen omdat het proces van ‘fossiliseren’ erg
‘complex’ is (Hackl, 2019-a, Oorspronkelijke foto: NASA/Jpl, z.d.-c,  Sol01678).  De kans is groot dat de
ringen van Saturnus  ook (deels)  kunstmatig  zijn.  De lezing  hierover  op het  internet  kon ik  helaas  niet
terugvinden. We voelen de verwondering van Maria van Nazareth en Paulus van Tarsus. Maria kreeg na het
bezoek van de magiërs door dat de invloed van haar Zoon verder reikte dan tot in Israël, en misschien wel tot
in  Rome (McKnight,  2007,  p.  40)?  Dan was het  Paulus  die  doorkreeg dat  we tegen Hemelse  Machten
vechten (Efeziërs 6:12) en dat de opgestane Christus over het heelal regeert. Het is niet voor niets dat de
gemeente van Christus spoedig wordt weggerukt. Er is immers veel werk te doen in het heelal. Wat ons past

525



is de verwondering van Maria van Nazareth over al deze zaken. Als er inderdaad een beschaving op Mars is
dan is het de vraag of deze beschaving vijandig aan ons gezind is. Gezien de vele Babylonische beelden die
we op de Mars foto’s zien is het antwoord waarschijnlijk en helaas “ja”. De ecclesia moet na de wegrukking
niet voor niets in de hemel aan het werk. Blijkbaar is er vijandschap in het heelal. Het is voorspelbaar dat
NASA en de inlichtingendiensten deze materie in de doofpot  houden om geen paniek te  zaaien.  In  het
prachtige boek van Victor Norgarde,  Morningstar Pass kwam ik nog een goede opmerking tegen. Als de
Amerikaanse overheid toegeeft dat er anomalieën op Mars zijn gevonden dan worden de mensen wakker en
gaan ze ook ‘vragen’ over ‘ufo’s’ stellen (Norgarde, 2006, p. 157). Zoals Adam zich achter Eva verschuilde
zo kunnen we van Mars Cydonia een cover-up maken waarachter het ufo fenomeen schuilgaat. De ‘Mars
cover-up ondersteunt de ufo cover-up’ (Norgarde, 2006, p. 157).

Onderzoekers

Voor meer informatie over ufo’s en Cydonia verwijs ik u naar onderzoekers als Richard C. Hoagland, Mike
Bara, Scott C. Waring en de journalist Nick Pope. Andere grote namen zijn Mark Carlotto, Holger Isenberg
en Keith Laney (Thehiddenmission & gigapan.com/profiles/KeithLaney). De website Marsanomalyresearch
staat nog steeds online maar is voor zover ik weet niet meer actief. Ik noem de website midnightplanets.com
waarop  zoveel  mooie  foto’s  van  Mars  staan.  Ik  noem  de  website  van  Neville  Thompson:
gigapan.com/profiles/pencilnev.  Dan  heeft  ArtAlienTV  ook  bijzondere  Youtubes  over  Mars.  Tom  van
Flandern hield zich een tijd met het Cydonia gebied bezig. Zijn website metaresearch.org is helaas offline. Ik
noemde al de website van  The Cydonia Institute van George J. Haas en William R. Saunders waarop het
Cydonia onderzoek verder gaat.

Niburu

In het verlengde van Mars wil ik de mysterieuze planeet Niburu noemen (Elshout [wipwap], 2018-b). Op een
forum schreef ik dit:

In  Jesaja 48:7 wordt Nibiru genoemd (Scripture4all.org, vert.), dat mijns inziens op Juda en Israël  
slaat. Nibrau betekent hier ‘zij waren geschapen’ (scripture4all, vert. Jesaja 48;7). De voorzegging was 
mijns inziens aan de ballingen in Babylon gericht. Het water van Juda dat in  Jesaja 48:1 genoemd  
wordt, slaat zowel op het water van de Exodus, waaruit Israël rees, als op de voorvaders die in de  
Bijbel een fontein genoemd worden (Bultema, 1981, p. 468) (Elshout (Laurier], 2018-i, 20:12).

Juda was de stamvader van de latere natie, Juda (Numeri 24:6, 7;  Deuteronomium 33:28;  Psalm 68:26 in
Bultema, 1981, p. 468). In Johannes 4:10, 14 noemde Jezus zichzelf de bron van het levende water. In tablet
10 van het Gilgamesj Epos werden de ‘Waters van de Dood’ genoemd (The Epic of Gilgamish, Thompson,
vert.  1928,  tablet  10,  kolom 3).  Dit  was een imitatie  van de  Tehom.  In  de zelfde kolom werd  ook de
‘Wijnmaker’ genoemd.  Dit  was  een  imitatie  van  Jezus  die  water  in  wijn  veranderde  (Johannes 2:8-9).
Afgeleid van Nibiru is het woord Bara dat ‘kiezen’ betekent (Strong’s #1254, Concordante vertaling). Ook
geeft het woord Bara de verleden tijd weer van scheppen of scheiden. Aarde en zee werden immers van
elkaar gescheiden. Als ik Bar-Isis, Paris-is of Ni-Peru zeg, dan snapt u welke kant ik op denk. Een woord dat
op Nibiru lijkt  is  Habiroe of  Apiru.  Zij  worden in  de  Leiden Papyrus 348 uit  Thebe ‘Apiru’ genoemd
(Abbott, z.j.). In een stèle uit Beth-Sean is de overwinning van Farao Seti I op de ‘Habiroe’ gekerfd (Van der
Land, 2008, p. 40). Waren zij de Hebreeërs? Dat deze papyrus in Thebe gevonden werd, is al opvallend. In
het Hebreeuws betekent Theba ‘Ark’ en ‘woord’ (Vanham, 2010, onder par. Gen. 6:14-16). Een ‘Niibri’ was
ook een ‘inwoner’ van de Babylonische stad Nippoer (Van Winkelhoff, z.j., hoofdstuk 5. Nippoer, de stad
van Heber? p. 25, alinea 1). Nippoer was wellicht vernoemd naar de stamvader Heber (Van Winkelhoff, z.j.,
hoofdstuk 5. Nippoer, de stad van Heber? p. 25, alinea 4). In Nipoer lezen we de naam van de stad Ur, van
waaruit Abram ooit zijn pelgrimsreis begon. De naam Abraham klinkt ook door in het woord Nibiru. ‘Ibri’
zou op een stadsmens duiden (Jeremias in Van Winkelhoff, z.j., hoofdstuk 5. Nippoer, de stad van Heber? p.
24). Ibir lijkt ook op Iberia. Ook anderen koppelden ‘Nibrua’ aan de Babylonische stad Nippur (Fatuhi, 2012,
p.  266).  In  Genesis 14:13  (Scripture4all.org,  vert.)  lezen  we  het  woord  ‘obri’ dat  ‘Hebreeër’ betekent
(Westerbeke, z.j., hoofdstuk 4. Wie was Abraham? p. 24). Ibir klinkt als Ivriet, de Joodse taal. Voor zover
Nibiru een planeet is, heeft deze wel heel toevallig een naam die Bijbels gekleurd is. In Nibiru herkennen we
de naam van de afgod Nebo (Jesaja 46:1; Jeremia 48:1). Nebuchanedzar van Babylon wijdde zich aan deze
afgod. In kleitabletten van de ‘Spartoli-collectie’ staat hoe deze Nebo, ‘zoon van Marduk’, ‘een alliantie
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tussen  een  koning  en  de  God  van  Ur,  Nannar/Sin,  verbroken’ had  (Van  Winkelhoff,  z.j.,  hoofdstuk  5.
Nippoer, de stad van Heber? p. 27, alinea 4). Dan krijgen we: Nebo + Ur = Neburu. Marduk was in Assyrië
ongeveer dezelfde afgod als Assur (Black & Green, 2014, p. 177, par. Tiamat). En Assur was dezelfde afgod
als Ansjaar die op zijn beurt de ‘vader’ van Anu was (Black & Green, 2014, p. 38, par. Aššur). Anu was dan
dezelfde afgod als Neboe. In Galaten 4:26 is ‘Ano’ vertaald met ‘omhoog’ (scripture4all.org). In deze vers
wordt naar de stad Jeruzalem verwezen die in de komende, vierde aion bestaat en hemels gericht is. Ansjaar
werd in  Soera 9:117 in de  Koran genoemd. Schematisch gezien was Neboe dus een zoon van Ansjaar.
Niburu resoneert ook met ‘Bar-Bar’ dat de zoveelste naam voor Babylon was (Fatuhi, 2012, p. 34). Een
‘Baru’ was een waarzegger of astroloog uit Babylon (Fatuhi, 2012, p. 169). Een Baru werd ook een ‘Mash
shu gid gid’ genoemd (Hanna-Fatuhi, 2012, p. 169). In het  Gilgamesj Epos duikt de berg Mashu op (The
Epic  of  Gilgamish,  Thompson,  vert.  1928,  tablet  9,  kolom 2).  Waarschijnlijk  was  Mashi  een  mix  van
Babylon dat in Jeremia 51:25 een berg genoemd werd en van de Moria Berg in Jeruzalem waarop de tempel
stond (Psalm 24:3).  Mashi  resoneert  met  de laatste letters van de naam Gilgamesh.  ‘Mušhuššu’ was de
‘slangen-draak van Marduk’ (Black & Green, 2014, p. 129, par. Marduk). In de naam ‘Mušhuššu’ klinkt
Aššur door. Als ik Gilgameshur zeg, dan snapt u in welke richting ik denk. Mashu was misschien ook een
imitatie van het Hebreeuwse woord “massa” dat we al vaker tegenkwamen. In  Jesaja 14:28 betekent het
woord zoiets als “Orakel” (Strong’s #4853). Met het woord “orakel” zitten we dichtbij Herakles en Horakel.
In Ezechiël 24:25 betekende het opbeuren (Strong’s #4853). Mashu resoneert met Masjki en Meshech dat in
Ezechiël 38:2 en 39:1 genoemd werd. Deze berg lag aan de westelijke horizon (Spence, 1916, p. 171). Hier
lag ook Atlantis zodat de centrale heuvel van Atlantis (Plato, Jowett vert. 1892, Kritias 113) identiek aan de
Mashu was. De tempel in Jeruzalem werd in  Psalm 24:3 een berg genoemd net zoals Babylon in  Jeremia
51:25 metaforisch een berg genoemd werd.

De hemelse machten

Waarschijnlijk is ons moderne beeld van het heelal compleet verkeerd. In  Openbaring 16:8 staat dat een
engel een schaal leeg gooit over de zon. De zon die toch al knoertheet is, wordt straks nog heter. De mensen
gaan dan gebukt onder de hitte van de zon. Wij kunnen ons niets voorstellen bij deze vers. Maar er staat wat
er staat. Is het heelal heel iets anders dan we denken? Zo fotografeerde Artem Mironov in 2017 de Rho
Ophiuchi gasnevel waarin linksboven een demonisch gezicht te zien is (Mironov, geciteerd in Waring, 2017-
d, foto: Rho Ophiuchi Gasnevel). Zijn gasnevels uitingen van demonische machten? Hoe moeten we dit
zien? Ook op Mars lijkt het of iedere kei een gezicht toont. Zijn er wel normale stenen op Mars? En is Mars
überhaupt een normale planeet? Die vraag stelde iemand anders ook al (Roberts, 2018). Een andere gasnevel
leek gespiegeld op een Babylonisch monster (Waring, 2018-c).  De aarde is wellicht niet het topografische
middelpunt van het heelal maar zeker wel het geestelijke. De hemelse machten kennen onze planeet. In het
bijzonder kennen ze de ecclesia. De gray aliens observeren ons (Norgarde, 2006, p. 262). Ze observeren in
het bijzonder de ecclesia die spoedig wordt weggerukt en hun plaats in de hemel inneemt. Inderdaad was er
op  29  maart  2016  een  ufo  vloot  boven  Jeruzalem  toen  ik  de  stad  bezocht.  Toeval?  Vlak  voordat  de
Verdrukking begint  gaat  de  ecclesia  samen met  Jezus Gods hemel  in  waarna de kwaadaardige hemelse
machten  eruit  worden gemieterd.  De  wegrukking  is  technisch  gezien  een  wisseling  van  de  wacht.  Het
verkennen van de planeten zoals Mars is van groot theologisch belang voor ons. We krijgen een kijkje in de
periode van voordat Adam geschapen was. Paulus schreef in  Efeziërs 6 dat er een hemelse oorlog woedt.
Deze ging aan de zondeval in de Tuin van Eden vooraf. Zijn de vele restanten die we op de foto’s van Mars
zien hier een getuige van? Er waren tanks en howitzers op Mars gespot (Nasa/Jpl geciteerd in Hoagland,
1997-a/b, afbeelding). Helaas is de legendarische website The Enterprise Mission offline. Klopt de Big Bang
theorie wel? Als ons heelal uitdijt, waarom bewegen de aarde, maan en planeten dan niet van elkaar weg?
Een astronoom die meer heilige huisjes in de astronomie omver schopt is Hilton Ratcliffe met zijn boek The
Virtue of Heresy en The Static Universe.

Nasa en Atlantis

De naam NASA komt van ‘massa’ dat ‘optillen’ betekent (Jesaja 13:2 in Bultema, 1981, p. 152). Bij een
massa optillen denken we aan de last die Atlas op zijn schouders droeg. NASA heeft ook nog een occulte
betekenis en staat voor ‘Neftys, Ausir, Set en Aset’ (Hoagland & Bara, 2009, p. 322). Dit waren de afgoden
van de Exodus. Moeten we dieper graven om de ware aard van NASA te ontdekken? Want Apollo was de
zoveelste naam van Baäl. In het boek Dark Mission van Richard C. Hoagland en Mike Bara lezen we meer
over  de  occulte  wortels  van  NASA.  Volgens  de  auteurs  was  het  Apollo  programma  een  ode  aan
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‘Orion/Ausar/Osiris’ (Hoagland & Bara, 2009, p. 282). En dus ook aan Atlantis. Het is een publiek geheim
dat  nazi’s  als  Werner  von  Braun  en  Kurt  Debus  mee  hielpen  aan  het  Apollo  programma.  Twee
maanlandingen waren uitgevoerd op 20 april, de geboortedag van Adolf Hitler. Ten eerste was dit de landing
van Surveyor 3 die op 20 april 1967 op de maan landde (Hoagland & Bara, 2009, p. 322-323). Apollo 16
landde op 20 april 1972 op de maan (Hoagland & Bara, 2009, p. 323). Ik noem Steven Squyres die aan veel
NASA projecten deelnam. Op een foto is te zien hoe hij na een geslaagde landing van een robot op Mars,
trots  naar  zijn  overbuurvrouw zwaait  (foto uit  onvermelde bron,  geciteerd in  Bara  & Hoagland,  2004).
Richard C.  Hoagland en Mike Bara wijzen op het  dualisme dat  het  Apollo programma domineerde.  Er
gingen steeds twee astronauten mee (Hoagland & Bara, 2009, p. 270). Twee astronauten resoneerden met de
twee getuigen in  Openbaring 11. Voorafgaand aan het Apollo project was er het Gemini project. Gemini
betekent  tweelingen.  Gemini  ‘grenst’ aan het  sterrenbeeld Orion en heeft  Castor  en Pollux als  de  twee
belangrijkste sterren (Hoagland & Bara, 2009, p. 270). Castor en Pollux waren de Romeinse Zuilen van
Hercules en werden in Handelingen 28:11 genoemd. Er hangt duidelijk een Atlantis aura over NASA. Ene
Robert Morningstar claimt dat hij in 2007 een kristallen stad op de maan detecteerde (Morningstar, geciteerd
in Hoagland, 2018-a). Op een andere foto van Nasa Apod is een kleurenfoto van de maan te zien met groene
en blauwe gebieden (NASA-APOD, geciteerd in Hoagland,  2018-b).  Dan is er  de Dadelus trappiramide
(ziggoerat)  op  de  maan van  foto  frame AS11-38-5564.  Foto  M1224964518 is  een  andere  opmerkelijke
maanfoto (Laney, 2019). Elon Musk merkte nog iets op over Neil Armstrong die de eerste mens op de maan
was geweest.  Als we de naam ‘Neil  A.’ spiegelen lezen we het  woord ‘alien’ (Musk in Kooser,  2019).
Tenslotte: we horen de laatste jaren het woord “Disclosure” vallen met betrekking tot de openheid van zaken
over ufo’s en Mars. Alle ogen zijn hierbij op de Amerikaanse overheid gericht. Maar de echte Disclosure
betreft de openbaring van de Zonen van God, ofwel het Lichaam van Christus dat spoedig weggegrist wordt
(Romeinen 8:19). Deze openbaring geschiedt niet door het Pentagon maar door de teruggekeerde Jezus.  

Kosmische evolutie

Op 12 april 2015 spotte Martine Grainey een Romeinse aquaduct op Mars (NASA/JPL, geciteerd in Grainey,
2015-c, Sol 952, Curiosity Mast Cam, M34, Sol 952, 11 april 2015, 10:46). De oorspronkelijke afbeelding
stond  in  (Nasa/Jpl/Curiosity  geciteerd  in  Howard,  2015,  foto,  Left  Mastcam,  M-34,  Site  45/1696
0952ML0041890010403389E01_DXXX).  Een Romeinse aquaduct  is  een hint  naar de tijd van Jezus op
aarde en specifiek naar Lucas 13:4 waarin een ongeval met de Toren van Siloah genoemd werd. Bij Siloah
was een waterbron en mogelijk werkten de achttien verongelukte mensen aan een aquaduct die van de toren
naar de stad leidde (Ewald in Farrar, 1874, p. 344, 483). We zien nog net het kruis van Golgotha niet. Eerder
al  zag ik foto van een klassieke grammofoonspeler  uit  het  begin van de twintigste of het  einde van de
negentiende eeuw op Mars. Was Mars een museum van de mensheid? Helaas kon ik die foto niet meer
traceren. Op een volgende foto spotte mevrouw Grainey een jong gezin met wel erg stereotype twee kinderen
(Nasa/Jpl/CalTech geciteerd in Grainey, 2015-b, Sol 173; Oorspronkelijke foto: MPJ, 2014, Sol 173). Het
gezicht van de vrouw is niet goed te zien. Draagt ze een hoofddoek en is ze een moslima? Wat doen ze daar
onder die rots waar ze duidelijk beschutting zoeken? Zijn ze vluchtelingen? De man kijkt duidelijk naar onze
Mars Rover maar laat het ding merkwaardig genoeg met rust. Wij weten nu dat zij bestaan en vice versa
weten ze op Mars dat wij weten dat zij bestaan. Om de religieuze tint te benoemen dacht ik aan Abraham en
Sarah met Izaak en Isjmaël toen ik de foto voor het eerst zag. De man draagt een tuniek met blote benen
eronder. Zo koud is het dus nog niet op Mars. Ene Andrew Lance Crowley merkte op dat de rotsen in de
achtergrond  waarschijnlijk  ‘tenten’ waren  (Crowley  in  Grainey,  2015-b,  Sol  173).  Dit  zou  de  theorie
versterken dat het hier om vluchtelingen gaat. En het is het bewijs dat Nasa inderdaad de oorspronkelijke
Mars foto’s bewerkt maar dan wel zo dat er af en toe wat anomalieën doorglippen. De kans is groot dat Mars
net als de aarde zijn eigen vluchtelingen crisis kent waarbij moslims massaal in tentenkampen ondergebracht
worden.  Wat  een  toeval  dat  er  net  een  robot  van  Nasa  vlakbij  zo’n  vluchtelingenkamp in  Gale  Crater
terechtkwam. MPJ, Mars Photo Journal heeft ook een boeiende blog: marsphotojournal.blogspot.com. Wat
hebben  de  beschavingen  op  onze  buurplaneten  voor  ons  te  verbergen?  Marian  Donner  schrijft  in  haar
Zelfverwoestingsboek over de ‘buitenstaander’ die ‘laat zien dat de samenleving een afspraak is’ (Donner,
109-b, p. 118). Zijn wij de buitenstaanders in het zonnestelsel of zelfs in het heelal? En zijn onze buren bang
dat wij hun afspraken doorbreken met ons geklets over een kerel die opstond uit de dood? Mag onze Jezus
hun Sinterklaas feestje niet bederven op een Halloween-Mars dat net zo gemaskerd bal is als een gemaskerd
Halloween-Atlantis? Zijn de Martianen vijandig? Zijn we dom geweest om robots naar hen toe te sturen?
Wat is het ergste dat ons kan overkomen? Dat ze ons massaal komen bezoeken? Of… dat ze met hun eigen
versie  van  Golgotha  komen?  Andere  vraag:  zijn  de  vijfzijdige  D&M  piramide  op  Mars,  dan  wel  het
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reusachtige Gezicht of de mysterieuze monolieten op Mars en Phobos, “Rosetta Stenen” die onze kennis van
het pre-Adamitische ras en de hemelse machten oneindig zullen vergroten? Zelfs astronaut Buzz Aldrin gaf
toe dat we Phobos zullen verkennen omdat er een grote ‘monoliet’ te vinden is (Aldrin geciteerd in Zohar
StarGate Ancient Discoveries, 2019). Was Arthur Clarke’s boek 2001 A Space Odyssey gebaseerd op deze
ontdekkingen die pas later kwamen? Dus wat wist hij allemaal al voordat de foto’s van Phobos aan de wereld
geopenbaard werden? Tenslotte noem ik de website www.whatsupinthesky.com waarop bijzondere foto’s van
Mars  en het  heelal  staan.  Een zoveelste  foto toont  een moderne auto (Grainey,  2017-b;  Oorspronkelijk,
Thompson,  2017-c).  De auto-industrie draait  op aardolie die zijn bestaan weer aan de Zondvloed dankt
waardoor planten en vooral vissen samengeperst werden. Is er op Mars dus ook veel aardolie? Waren er dus
ook oceanen en was er een Zondvloed? Dan komen we in Bijbels vaarwater terecht. Als er een Zondvloed op
Mars  was,  was  er  dan  ook  een  kruisiging  van  Jezus  op  Golgotha?  Op  het  laatste  kan  ik  bij  voorbaat
volmondig “nee” zeggen maar we naderen wel de grote misleiding in het hele patroon van ontdekkingen op
Mars. De taferelen die we warnemen zijn te aards en dikwijls ook religieus getint. Hoe kan dit alles? Waren
de aarde en Mars ooit één grote planeet die door een kosmische ramp uiteen gescheurd werd? Ging een deel
van de beschaving op Mars verder? In de Bijbel lezen we hier niets over. Bovendien resteert de vraag hoe de
beschaving op Mars zich dan nagenoeg simultaan met onze moderne westerse beschaving ontwikkelde tot
aan de vormgeving van auto’s en de haarmode toe. Diverse foto’s van Mars tonen een “pageboy” haarstijl bij
de Martianen die we anno 2019 op aarde kennen (Nasa/Jpl/CalTech geciteerd in Grainey, 2015-b, Sol 173;
Oorspronkelijke foto:  MPJ,  2014,  Sol  173;  NASA/JPL-Caltech/Cornell  University,  geciteerd in Radford,
2008-b, PIA10216). De vrouw op de foto ziet eruit als een moslima maar even goed hebben we hier de Kelly
Family voor ons met kinderen die een “pageboy” kapsel hebben. Of zijn deze mensen de Amish van Mars?
Mike Bara toonde nog een foto uit de Gigapan collectie van Thompson waarop duidelijk nederzettingen op
Mars te zien zijn (Nasa/Jpl/Caltech geciteerd in Bara, 2019). Op 5 december 2019 spotte André Boudreau
een ‘kasteel’ in het Tenius Cavus gebied op Mars (Nasa/Jpl/Caltech/HiRise, geciteerd in Boudreau, 2019-b,
PSP_009166_2650). Een kenner op het gebied van architectuur classificeerde het bouwwerk in een email als
‘Gothisch Bavarisch’ (Hays geciteerd in Bijlage F). Het gebouw zou niet ter defensie maar juist voor de
‘show’ dienen (Hays geciteerd in Bijlage F).  Het  gebouw is hoog om de warmte vast  te houden (Hays
geciteerd in Bijlage F). Het kasteel getuide van een hiërarchische bezetting alsof er een ‘koninklijke’ familie
woonde (Hays geciteerd in Bijlage F). En zo komen we ergens. Bij een Bavarische bouwwstijl denk ik als
leek aan de Adelaarshorst van Adolf Hitler die aan het paleis van Baäl Tzafon deed denken. Maar ook aan het
Cinderella kasteel van Disneyland. Ook op 5 december 2019 spotte meneer Boudreau de drukke autoweg op
Mars  (Boudreau,  2019-b).  Op  21  december  verscheen  het  volgende  kasteel  op  Mars  (Grant,  2019;
Oorspronkelijk:  Nasa/Jpl-Caltech/Mer,  z.d.,  Mer 1833).  Mars heeft  een herkenbaar aards aangezicht  met
modderpoelen,  haarmode,  auto’s,  moderne  kleren  en  vluchtelingenkampen.  Daarnaast  zagen  we  ook
zwevende bollen en Gray Alien achtige wezens op Mars. Mars heeft duidelijk twee gezichten: een science
fiction achtig sprookjesdecor en een aards decor. Prehistorie en de moderne tijd lopen op Mars door elkaar.
Op 8 augustus 2014 werden een man en een dinosaurus op Mars gespot (Grainey, 2014-c, Sol 710). Op 1
maart 2020 werden kleine Martianen gespot die naar de Mars Rover wuifden (Summers, 2020). Wij zijn dus
ook gedetecteerd op Mars. En wie weet zijn we het gesprek van de dag op Mars. 
 De gedachte dat aardbewoners door ufo’s ontvoerd en naar Mars gebracht werden loopt stuk op de simultane
geschiedenis van de aarde en Mars. Hoe konden deze ontvoerde slachtoffers zomaar een nieuwe beschaving
op Mars starten die zich simultaan met de onze ontwikkelde? Wie T.R. Fehrenbachs boek Comanches heeft
gelezen  weet  dat  de  Europese  kolonisten  in  Amerika  primitieve  en  agressieve  indianen  tegenkwamen
waaronder  dus  de  Pehnahterkuh/Comanche  indianen.  Na  vele  generaties  hadden  de  indianen  die  zelf
kolonisten waren, zich nog niet tot het Europese beschavingspeil ontwikkeld. Afgezien van de Azteken in
Mexico die een eigen cultuur hadden opgebouwd. De vraag is of de Anakim Olmeken voor hen misschien de
grote  bouwwerken en piramiden gebouwd hadden.  Maar  hoe zit  het  dan wel?  Dat  de Martianen er  als
aardbewoners uitzien wil niet zeggen dat ze ook homo sapiens zijn. Mogelijk zijn ze wezens van een totaal
andere orde die veel beter aan het klimaat op Mars zijn aangepast, maar zien ze er net zo uit als wij. Of zien
we “projecties” of “fantomen” van aardse taferelen op Mars die afkomstig zijn uit het Akasha Archief? Maar
waar staat de projector dan en wie bedient hem? Met zulke projecties lijkt Mars op Plato’s Grot waarin de
aanwezigen projecties op de muur zagen. Of zijn de menselijk uitziende Martianen, vermomde Gray Aliens?
In  Efeziërs 1:3 lezen we dat de gelovigen nu al de zegeningen ten midden van de hemelingen ontvangen.
Blijkbaar kunnen de hemelingen ons op de één of andere manier waarnemen. Hoewel het in deze vers vast en
zeker om de hemelingen in Gods hemel gaat kan het best zijn dat de Martianen ons ook kunnen waarnemen
en onze mode volgen. In  Efeziërs 1:4 staat dat de gelovigen al voor de nederwerping van de wereld (in
Genesis 3?) uitverkoren waren. Dus toen bepaalde God al in blauwdruk dat ik in de verre toekomst dit boek
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schreef en de foto’s van Mars te zien kreeg. Ik ken maar één systeem dat heel precies mikt en dat is Gods
plan met de aionen. We zagen dat de exodus van de Joden uit Babylon op de dag af duizend jaar na de
exodus uit Egypte plaatsvond. Zo kunnen we ook een goddelijke werking achter de simultane bewegingen op
aarde en Mars herkennen. We fantaseren weleens over beschavingen op verre planeten die ons duizenden of
zelfs miljoenen jaren voor zijn. Maar zijn dit dezelfde obscure fantastie getallen als die we in de evolutieleer
tegenkomen? Wat is erop tegen om te beweren dat alle beschavingen in het heelal in grote lijnen op ons
niveau zitten. Dit zou de goddelijke samenhang bevestigen waarover we in  Kolossenzen 1:16-17 lezen. In
Christus krijgt alles zijn samenhang terwijl de gelovigen van deze grootste macht in het heelal deel uitmaken.
Mogelijk is er meer stabiliteit en systematiek in het heelal dan we denken. Het betekent tevens dat zelfs onze
“pageboy” haarmode hemels bepaald is. Op een nieuwe foto zien we een menselijk uitziende Martiaanse
vrouw die tussen de rotsen haar kind zoogt (Nasa/Jpl/CalTech, geciteerd in Grainey, 2019-d; Oorspronkelijke
foto, Nasa/Jpl/Caltech, z.d.-b). De vrouw heeft een typisch Betty Boop/Pagegirl kapsel. De taferelen van
Martianen met kinderen en Sint en Piet die elkaar omhelzen komen op mij iets te vreedzaam over voor een
ontredderde beschaving. Met één stap verder komen we algauw in het schemergebied van religie terecht. Op
de zoveelste foto is  een kerel  te  zien met  een hoodie  op en een lang vest  aan die  tegen een rots staat
(Nasa/Jpl-Caltech, geciteerd in Grainey, 2019-f, MSL 2620 MR). Opmerkelijk is het contrast van de vele
modieus uitgedoste Martianen ten midden van rotsen en een grauw Mars landschap. Op weer een andere foto
zijn duidelijk twee kinderen te zien een jongen en een meisje die achter de rotsen staan (Runcie, 2019-e, MS
2620 MR). Op een andere foto is duidelijk een menselijk gezicht te zin met mogelijk een slang naar de mond
die bij een beademingsapparaat hoort (Nasa/Jpl-Caltech, geciteerd in Grainey, 2014-a, MSL 571 Mastcam).
Ook heeft de kerel, ja het zijn doorgaans mannen die we op de foto’s zien, een rare muts op zijn hoofd (Nasa/
Jpl-Caltech, geciteerd in Grainey, 2014, foto MSL 571Mastcam). De meest opmerkelijke foto toont een kerel
met een masker op. Ik kon de foto niet verifiëren maar had hem wel eens eerder gezien, doch nooit zo scherp
(Rowles, 2019). 
 Martine Grainey spotte ook iets wat op een kind of een klein mens leek (Nasa/Jpl, geciteerd in Grainey,
2017-a, Sol 1781; Oorspronkelijke foto: Nasa/Jpl geciteerd in Thompson, 2017-b,  MSL 1781 NAVCAM).
Deze url spoelt  na tien seconden door,  dus even geduld,  a.u.b. Wat mij  betreft  zien deze anomalieën er
allemaal even obscuur uit, net als de rare knakker die naast een mysterieus zinkhol of een mijnschacht op
Mars  staat  (Nasa/Jpl  geciteerd  in  Hackl,  2019-b;  Oorsponkelijke  foto:  NASA/Jpl,  z.d.-a,
msss/00064/mcam/0064MR0002850310103209E01_DXXX).  Het was ook Martine Grainey die een andere
tierelantijn op Mars ontdekte (Nasa/JPL, Curiosity, geciteerd in Grainey, 2015-a, Sols 893; Oorspronkelijke
foto: Nasa/Jpl geciteerd in Howard, 2000-a, Sols 893), iets tussen een stoommachine, een koffie-automaat en
een benzinepomp. Wat het ook is, het is zeker niet natuurlijk. Op een andere foto ontdekte ze een voertuig
dat  op  een  motor  lijkt  (Nasa/Jpl,  geciteerd  in  Grainey,  2018,  Sol2036;  Oorspronkelijke  foto:  Nasa/Jpl,
geciteerd in Thompson 2018). Er is zonder twijfel iets loos op Mars. Ik noem deze foto van een insectoïde op
Mars (Nasa/Jpl/Caltech geciteerd in Runcie, 2019-b, MSL 712-MAST 100). Een andere foto toont nog eens
hoe bizar de Mars wezens eruit zagen (Nasa/Jpl geciteerd in Runcie, 2019-a; Oorspronkelijke foto: Nasa/Jpl
geciteerd in Thompson, 2014, MSL 712-MAST 100). Ze konden zo uit een horrorfilm komen. En misschien
kwamen ze dat ook wel. Op de zoveelste foto staat een kerel op het ‘balkon van zijn huis’ (Nasa/Jpl/Caltech
geciteerd in Sattler,  2019, Sol 778; Oorspronkelijke foto, Nasa/Jpl/Caltech geciteerd in Laney, 2017, Sol
778). Of is het een machinist die voorop een locomotief staat? Of is het een speelgoedding? 
 Als  Mars  een herkenbare beschaving kent,  hoe zit  het  dan met  de andere  planeten? Op Jupiters maan
Callisto kwamen we al herkenbare wolkenkrabbers tegen. Wolkenkrabbers hebben met hoge grondprijzen te
maken zodat we op Callisto en elders in het zonnestelsel blijkbaar ook met een kapitalistisch systeem te
maken hebben. Ook van Venus komen vergelijkbare beelden (Venus Global Gis Mapping & Venus Magellan
Basemap, geciteerd in Carson, 2015). Op de maan is ook een basis gespot (Nasa/Apollo, geciteerd in Roger
in Kansas City, z.d.). De kapitalistische crisis waarin we op aarde verkeren sluimert waarschijnlijk door het
hele zonnestelsel. In de grond is het eigenlijk een theologische crisis.  Vanuit die hoek zal een oplossing
moeten komen. 
 Wat ik ervan leer: als deze grote onvoorstelbare ontdekkingen op Mars ons verpletteren dan mogen we
aannemen dat de genoemde wegrukking van de ecclesia die in 1 Thessalonicenzen 4 genoemd werd spoedig
ook een realiteit is. En dat er nog een andere hemel is waarin God huist en waarin ontelbare wezens op een
hiërarchische manier met elkaar samenleven. Maar wat nu als de Martianen ook beweren dat een Messias bij
hen uit de dood opgestaan was. Zo’n claim kunnen we bij voorbaat niet serieus nemen. Maar we zullen wel
voorbereid zijn op het ergste: niet alleen op de mogelijkheid dat de Martianen ons vijandig gezind zijn en ons
aan gaan vallen; maar ook op hun mogelijke claim dat ze hun eigen Christus menen te hebben. Een zoveelste
foto toont bulten die op Koreaanse ‘grafheuvels’ lijken (Nasa/Jpl-Caltech, geciteerd in Grainey, 2019-e). De
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foto staat hier: (Nasa/Jpl-Caltech geciteerd in Grainey, 2019-e, Sol 2616; Oorspronkelijk: Sol 2616: Left
Navigation Camera, 2019-12-16 04:50:50 UTC). Dit betekent dat we met fysieke wezens te maken hebben
die tenminste weten wat leven en dood zijn. 

S.O.S.

De vele beelden die ons van Mars bereiken tonen een ontredderde beschaving. Voor de ecclesia is hier na de
wegrukking  zeker  veel  werk  aan  de  winkel.  Welke  ramp  zorgde  voor  deze  ontreddering?  Welke
geschiedenissen staan in de bibliotheken van Mars opgeschreven? Wat speelde zich de afgelopen duizenden
jaren op een afstand van 225 miljoen kilometer van ons af? Het lijkt erop dat de Martianen ongeveer op ons
technische beschavingsniveau zitten.  Zelfs hun haarstijl  is  gelijk aan onze “pageboy” haarstijl  van anno
2019. Op diverse foto’s keken de Marianen recht in het oog van onze Mars Rover camera (Nasa/Jpl/CalTech
geciteerd  in  Grainey,  2015-b,  Sol  173;  Oorspronkelijke  foto:  MPJ,  2014,  Sol  173;
NASA/JPL-Caltech/Cornell University, geciteerd in Radford, 2008-b, PIA10216). De Martianen hebben ons
opgemerkt maar laten onze robots met rust. Deels zijn de Martianen misschien bang voor de bacteriën die
met de robots mee liftten. Maar misschien is er nog iets anders aan de hand. Kan het zijn dat ze onze hulp
willen en zich daarom netjes gedragen? Ik wijs u op de zoveelste foto van een Martiaan die rechts voor een
grote rots staat (Nasa/Jpl/CalTech, geciteerd in Grainey, 2019-c; Nasa/Jpl/CalTech geciterd in Thompson,
2019-c, MSL 1436 M100 E-(M7B)). Deze grote rots heeft links een menselijk profiel. Het duurde even voordat
ik de kerel zag. Hij is erg mager, heeft lang zwart haar en een zwarte baard. Zijn onderarmen en onderbenen
zijn ontbloot. Zo koud is het dus niet op Mars. Met de linkerhand houdt hij een kwast vast waarmee hij iets
op een stuk perkament schildert dat hij met de rechterhand vasthoudt. En hij heeft een grote muts op, eerder
vanuit modieuze overwegingen dan vanwege de temperatuur op Mars aangezien hij blote armen heeft. De
kans is groot dat hij weet dat de Mars Rover hem observeert. Wat tekent hij? De Mars Rover? Of wil hij ons
iets duidelijk maken? Van een ontredderde beschaving kunnen we een hulpvraag verwachten. Iemand merkte
op dat een Mars missie vast wel een ‘reddings missie’ is (Ritsick in Grainey, 2019-c, 2 december 2019).
Waarop een reactie kwam dat de kerel misschien een S.O.S. signaal op de rots tekende (Grainey in Grainey,
2019-c, 2 december 2019). Dit is moeilijk vast te stellen maar van een ontredderde beschaving kunnen we
zeker  zoiets  verwachten.  Misschien  maakte  de  bewuste  kerel  deel  uit  van  een  nabij  gelegen
vluchtelingenkamp. Dan is het de vraag wat we met vluchtelingen van Mars binnen halen. Zijn de Martianen
als de pechvogel in Lucas 10:30-35 betreffende de vergelijking van de Barmhartige Samaritaan? Of zijn de
Martianen voor ons als een Paard van Troje. We zullen niet vergeten dat deze onthullingen aan de vooravond
komen van het moment waarop de antichrist ook op het wereldtoneel verschijnt. Laten we niet vergeten dat
Caïro de “Stad van Mars” genoemd werd (HHA in Finegan, 1965, p. 524). Met Egypte zitten we in het
epicentrum van de heidenwereld en van een oude bekende: Baäl Tzafon. Met alles wat van Mars komt is het
oppassen  geblazen…  Ook  een  eventuele  hulpvraag  die  van  Mars  komt  mogen  we  met  enige  argwaan
bekijken. Frappant is het dat wij als aardlingen besloten om zelf de ruimte te verkennen en onze robots erop
uit te sturen daar waar de Martianen een reusachtig gezicht op hun planeet aanlegden dat vanuit de ruimte
zichtbaar was. Ze gaven ons de gelegenheid om hen te ontdekken op een moment waarop we er zelf aan toe
waren. Het Gezicht in het Cydonia gebied was duidelijk als een lokkertje bedoeld. Maar is het een S.O.S.
middel van een beschaving die onze hulp nodig heeft of is het Gezicht een Martiaanse muizenval? Werden
we naar Mars gelokt om in de val gelokt te worden, wat deze valstrik ook precies inhield? En hoe wisten de
Martianen van tevoren dat een groot Gezicht onze aandacht zou trekken daar waar wij als aardbewoners
generaties  lang  in  termen  van  groene  wezens  met  voelsprieten  dachten.  Of…  zijn  de  Martianen  zelf
gijzelaars van de Gray Aliens en hebben ze wel degelijk onze hulp nodig terwijl de Grays ons in de val
proberen te lokken? 

Gechannelde kunst

Van Salvador Dali vonden we een kunstwerk op Mars (Mars Moon Space TV geciteerd in Waring, 2016-b).
Ook strips van Jack Kirby (Kirby, geciteerd in Hoagland, 2006) en tekenfilms van Tom Corbett uit de jaren
50 verwezen naar het Gezicht op Mars in het Cydonia gebied (Corbett geciteerd in Hoagland, 2000). Over
Mars  gaan  we  het  nog  hebben.  In  de  jaren  50  van  de  twintigste  eeuw  ontwierp  Isamu  Noguchi  een
levensgroot gezicht dat op aarde gebouwd zou worden en door de Martianen waargenomen kon worden. Dit
was een inversie van de echte situatie. Werden deze kunstenaars door de hemelse machten gechanneld? 
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Atlantis en Chiastische structuren

Psalm 92 heeft een chiastische structuur welke een literaire techniek is. De Psalm is in twee delen gesplitst
die  elkaars  spiegelbeeld vormen (Elshout,  2018-dd1;  Elshout  [knakker],  2018-dd2,  8:41).  Op muziekles
leerde ik vroeger ook zoiets. Ik moest do-re-mi-fa-so-la-ti-do-ti-la-so-fa-mi-re-do zingen. Vers 2 van Psalm
92 gaat ook nog eens over de zonsopgang en zonsondergang. Dit zijn de beide westerse, noordelijke en
oostelijke dimensies van Tzafon waarin Atlantis geframed was. Babylon was het huis van de de zonsopgang
terwijl Atlantis de onderwereld bij de zonsondergang was. Deze chiastische structuur werd ook in de Ilias en
Odyssee gebruikt (Chiastic structure, z.d., alinea 2). Plato gebruikte deze structuur in zijn Verontschuldiging
aan Socrates (Miller & Platter, 2010. hoofdstuk 20, 32a4-32e1, p. 102, 32c6-7). Ik kon niet achterhalen of in
het  Atlantis  verhaal  ook  een  chiastische  structuur  zit.  Zoals  gezegd  zit  er  in  het  Troje  Epos  wel  zo’n
chiastische  structuur.  Deze  chiastische  structuur  heeft  iets  van  een  inversie.  Alles  wordt  omgekeerd  en
gespiegeld. Ook het boek Jeremia kent een chiastische structuur, inclusief de hoofdstukken 50-52 die over de
val  van  Eindtijd  Babylon  gaan  (Murai,  z.d.).  En  het  boek  Openbaring kent  een  chiastische  structuur
(Amazing Discoveries, 2009). Het boek  Openbaring is bovendien een vervulling en spiegel van het boek
Genesis (Bullinger, z.j.-a, bijlage 3). In Genesis 11 lezen we hoe Nimrod ooit de mensheid verleidde om een
toren van rebellie  tegen God te  bouwen.  In de Eindtijd  plaatst  de  antichrist  zijn  beeld in  de tempel  in
Jeruzalem (Mattheüs 24:15). Op dat moment mogen de Joden maken dat ze wegkomen. Openbaring kunnen
we bovendien niet los van de voorzeggingen in het boek Daniël lezen. In Openbaring 17-18 lezen we over
de  opkomst  en  ondergang  van  Eindtijd  Babylon.  In  Daniël 2:40-43  en  7:24  lezen  we  over  het
verschrikkelijke rijk van de Eindtijd met tien koningen die Babylon als hoofdstad hebben. Het lijkt of de
chiastische structuren in de Bijbel in de mythe tot een spiegelingsprincipe werden getransformeerd waarbij
Athene, Eindtijd Babylon en Jeruzalem samen in een eiland Atlantis verpakt werden. In dat geval werd van
de ondergang van het wereldkapitalisme aan de Eufraat een nieuwe schepping gemaakt. Poseidon had de
zonde op Atlantis gebracht en Zeus strafte het eiland waarmee hij op de stoel van God ging zitten. Had deze
zonde van Poseidon iets met het kapitalisme te maken waarop Atlantis gebaseerd was? De hele Atlantische
oecumene bestond buiten de God van Hemel en Aarde om. Of Atlantis hiermee ook een antisemitisch verhaal
is, laat ik in het midden (Elshout, 2018-r/s; Elshout [knakker], 2018-t, 13:31). Feit is dat alle moeite gedaan
werd om Israël buiten Plato’s verhaal te houden. Waardoor we niet begrepen dat Atlantis eigenlijk vooral
Eindtijd Jeruzalem is. De ondergang van Atlantis resoneerde met de zondeval in  Genesis 3. Toen was er
echter geen aardbeving in het spel, hooguit een nederwerping (Efeze 1:4). Terwijl Babylon wel door een
aardbeving verwoest wordt (Haggai 2:6, 7;  Openbaring 16:18). In  Genesis 3 had de serpent gezegd dat
Adam en Eva niet zouden sterven. Na de Zondvloed werd deze leugen uitgebreid middels de mythe van een
hiernamaals. Net zoals God de leugen in Genesis 3 in scène had gezet, had hij Babylon al achter de hand
toen Hij wist dat de serpent met een nieuw speeltje zou komen: de mythe van Atlantis. God had mij ook al in
gedachten. Ik zou het mysterie immers ontsluieren. We kwamen Leonardo Da Vinci al tegen. Hij had de
geest van Plato. Zoals Plato Atlantis bedacht, zo bedacht Leonardo allerlei obscure voertuigen. Hij schreef
vaak in ‘spiegelschrift’ (Museum of Science,  Boston,  z.d.). Waarom hij  zijn teksten spiegelde blijft  een
onderwerp van controverse. Ook de ‘tekst’ bij zijn beroemde schets van de Vetruviusman was gespiegeld (De
Vetruviusman van Leonardo da Vinci, z.d.). Plato en Leonardo werden vast en zeker door dezelfde Python
geest geïnspireerd. 

Plato’s  Atlantis  was een hoax van de Python Geest  in  Handelingen 16:16.  Al  Mansour’s  ontwerp voor
Bagdad, Athanasius Kircher’s harpvormige Atlantis kaart waren waarschijnlijk net als het oorspronkelijke
Atlantis  epos door  deze satanische geest  de wereld in geslingerd.  Een daadwerkelijk concentrische stad
Atlantis volgens de beschrijving van Plato heeft nooit bestaan anders dan in het ontwerp van Al Mansour. In
de Bijbel is Eindtijd Babylon het eindpunt van een evolutie vol Atlantis typen zoals de val van Tyrus en de
Filistijnse  afgod Dagon.  In Plato’s  epos  is  Eindtijd  Babylon het  beginpunt  van  Atlantis.  In  geografisch
opzicht beweegt Atlantis tussen zonsopgang en zonsondergang (Psalm 113:3), aangeduid met tsafon. 
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My Friend the Wind

Paul Gauguin schreef in zijn brieven vanuit Tahiti dat hij verder terug in de tijd wilde ‘dan de paarden van
het Pantheon’ (Gombrich, 1967, p. 445). Hij noemde het  ‘hobbelpaard van zijn kinderjaren’ (Gombrich,
1967,  p.  445).  Was  het  hobbelpaard  van  onze  kinderjaren  er  inderdaad eerder  dan  de  paarden van  het
Pantheon? Was Christus er in blauwdruk eerder dan Adam? Het antwoord op het laatste is in elk geval “ja”.
Toen God Adam schiep, had Hij Christus al in gedachte. Christus was immers de laatste Adam (1 Korinthe
15:45). De uitspraak van Paul Gauguin had misschien eerder te maken met een streven naar een kinderlijke
eenvoud in de kunst  (Gombrich,  1967,  p.  445).  In  die  kinderlijke  eenvoud ontmoetten de kunst  en het
mystieke  zich  waarschijnlijk  (Gombrich,  1967,  p.  456).  Schilders  als  ‘Kandinsky,  Klee  en  Mondriaan’
zochten in hun werken naar een ‘goddelijke waarheid’ (Gombrich, 1967, p. 456). Hadden ze het principe van
de aionen gekend, dan waren hun kunstuitingen misschien totaal anders geweest. Monya A. Stubbs schreef
dat de manier waarop ‘kunstenaars’ over ‘negatieve en positieve ruimte’ ‘discussiëren’, de apostel Paulus
over ‘God en de menselijke relatie’ schreef (Stubbs,  2013,  p.  77 – op deze pagina staat  nog een leuke
oefening voor de handen). De manier waarop Plato over Atlantis schreef, had ook iets kinderlijks. Laten we
Atlantis eens reduceren tot enkele simpele beschrijvingen. In Kritias 108 lezen we hoe het oorlogszuchtige
Atlantis  de  kusten  van  de  Middellandse  Zee  bedreigde.  Soldaten  dragen  camouflagekleding  met  een
takkenbos op hun helmen. Was Atlantis de camouflage op de helm van een soldaat? Was Atlantis helemaal
geen eiland maar een personage? Misschien wel. En wie was die persoon of personage? Volgens mij kennen
we hem nog uit Genesis 3. Zijn naam is Satan. Jezus noemde hem in Lucas 10:18. In 1 Kronieken 21:1 werd
hij voor het eerst bij de naam genoemd. Hij is niet alleen de geheime naam van Atlantis maar tevens de
honderdste naam voor Allah. En don’t blame the messenger. De mythe maakte van de Bijbelse aionen een
hiernamaals waarin het leven na dit leven verder ging. In Spreuken 23:18 betekent het woord acharith niet
hiernamaals maar “hierna”, simpelweg het leven in de toekomende aionen.

Muziek

Als kind koppelde ik Atlantis in mijn overdadige fantasie aan de tikje magische muziek van Julio Iglesias,
Un Canto a Galicia of aan  My Friend The Wind van Demis Roussos of aan  Fernando van ABBA. Pas
onlangs begreep ik dat de namen  Galicia en Galilea op elkaar leken. Het zal toch niet zo zijn dat Julio
Iglesias  de  basis  voor  mijn  latere  bekering  legde.  Hij  had  zeker  een  magisch  gevoel  in  mijn  jeugdige
bovenkamer los gepeuterd. Zoals Jezus de gelovigen opdroeg om het woord van God te aanvaarden zoals een
kind  dit  deed  (Lucas 18:17),  zo  had  Babylon  ook  een  kinderlijke  tik  in  de  mythe  aangebracht.
Wetenschappers en archeologen zullen Atlantis nooit vinden als ze voorbij gaan aan het Alice in Wonderland
achtige  sprookjeskarakter  van  Eindtijd  Babylon.  We  noemden  al  de  Nursery  Rhymes  - de  Britse
kindergedichten – die door de eeuwen heen een naslagwerk gingen vormen. Eén van die gedichten was How
Many Miles to Babylon? In Jeremia 51:7 lezen we dat Babylon de wereld dronken maakt. Gaat de antichrist
de wereld straks met “muziek” verleiden?

Het Grieks-Macedonische Rijk van de Eindtijd

Demis Roussos heeft wat mij betreft meer voor de Griekse cultuur betekend dan Plato. Volgens filosofen was
Plato de grondlegger van de moderne filosofie.  Maar  mijn kinderlijke fantasie  die  al  pril  belangstelling
toonde voor Atlantis werd losgeweekt door My Friend the Wind van Demis Roussos en niet door De Staat
van Plato. Bij Griekenland denk ik niet aan de Grot van Plato maar aan Griekse godinnen met wapperende
haren  en  aan  een  Hellenistisch  sprookjesdecor.  We  kunnen  het  nauwelijks  geloven  dat  Griekenland-
Macedonië  over  elf  jaar  een  wereldmacht  is  dat  zich  over  het  Midden-Oosten  uitstrekt  en Babylon als
hoofdstad heeft (Daniël 2:40 & 7:23). We voelen de spanning tussen Athene en Babylon. Griekenland was de
bakermat van het Atlantis epos. Het sprookjesdecor van My Friend the Wind en Forever and Ever gaat over
elf jaar werkelijkheid worden. De antichrist is mogelijk een Griek. Nu snappen we waarom het Atlantis epos
met een oorlog van Atlantis tegen Athene begon. Als Babylon en Jeruzalem in de Eindtijd tezamen Atlantis
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vormen en er zeven joodse gemeenten in Turkije zijn dan zien we in hoe het Griekse Rijk van de Eindtijd
zelf onderdeel van Atlantis is met Babylon als de hoofdstad. Babylon, Athene en Jeruzalem vormen de spil
van Eindtijd Atlantis. Zoals de eerste Alexander, Tyrus verwoestte en in Babylon stierf, zo zal de laatste
Alexander Babylon veroveren. Nog een vraag: Als Atlantis gespiegeld was, was dan alle filosofie van Plato
gespiegeld van Bijbelse waarheden? Was de Griekse filosofie opgedragen aan de afgod Akademos (Elshout,
2019-e,  eerste  reply  op  7  april  2019)?  Was  het  Atlantis  verhaal  specifiek  opgedragen  aan  deze  afgod,
Akademos? Plato’s academie stond in een klein bos dat aan deze afgod was gewijd (Academus, z.d.). Was
zijn academie in dat bos, net buiten Athene een “maquette” van Atlantis of een “miniatuur-Atlantis?” Was
Akademos in principe niemand minder dan de pythongeest die we in Handelingen 16:16 tegenkomen? Zoals
Jezus buiten de legerplaats – buiten de Stad van David gekruisigd werd, zo werd het Atlantis epos buiten de
ommuurde stad van Athene uitgedokterd (Elshout, 2019-e, eerste reply op 7 april 2019). 
 Waarom kletsen we zoveel over het klimaat en niet over het komende Griekse rijk van de Eindtijd? Zijn we
bang voor wat er komen gaat en steken we liever onze kop in het zand? Zijn we bang voor een Nazi-Grieks
Eindrijk dat zoveel herinneringen aan nazi-Duitsland oproept maar dat tien keer zo wreed is? Waarom werd
Atlantis  nooit  gevonden? Simpelweg omdat we het  niet  “wilden” vinden? In  Lucas 8:26-27 lag Galilea
tegenover Gadara waarmee Galilea de Bijbelse equivalent van Atlantis was. Als ik Atlantisraël zeg dan snapt
u wat ik bedoel. Vanuit een ander perspectief gezien was Atlantis een personage en niemand minder dan
Jezus in Lucas 8:26-27 en Zacharia 14:4 of een mix van Jezus en de antichrist. Atlantis zonk voorgoed in
zee. Zo zal Jezus zich na Zijn terugkeer voorgoed in de volken zee nestelen om vanuit zijn toren in Jeruzalem
(Spreuken 18:10) met een ijzeren staaf over alle volken te regeren.

Pre-Adamieten

Vanuit Job 38:7 weten we dat er een buitenaards pre-Adamitisch ras bestond. Verder weten we weinig over
hen behalve dat een aantal van deze wezens, waarschijnlijk opgejut door satan, tot gevallen engelen verviel
(2 Petrus 2:4; Judas 6). Mogelijk waren de titanen uit de mythe dezelfde wezens of imitaties hiervan.

Tenslotte: Alverzoening

De alverzoeningsleer stelt dat iedereen fasegewijs gered wordt (1 Korinthe 15:22). Er zijn diverse redenen
voor waarom de alverzoeningsleer in de verdomhoek zit. Bob Evely noemt ze in zijn boek (Evely, 2003,
hoofdstuk 10). Ik wil de belangrijkste reden noemen. Kerkgangers zijn misschien bang om door de zoveelste
dwaalleer misleid te worden (Evely, 2003, p. 153). Mijn eigen zoektocht als ex-atheïst tot een aanhanger van
de alverzoeningsleer is misschien een voorbeeld voor de lezer. Mijn Atlantis onderzoek heb ik in de geest
van de Bereërs volbracht. Mijn geloof in de Alverzoeningsleer is er alleen maar groter door geworden. De
leer dat de massa verloren gaat past juist bij Atlantis dat ook met man en paard in de golven verdween. Net
zoals Eindtijd Babylon straks definitief kopje ondergaat (Jesaja 13:19-20;  Jeremia 51:64). Als ik op het
internet  schrijf  dat  mijn  kapper  een  dief  is,  dan heet  dit  smaad,  zelfs  als  het  waar  is.  Als  we  openlijk
verkondigen dat Jezus leerde dat 99% van de mensheid naar een eeuwige hel gaat, dan is dit in feite ook een
vorm van smaad (Evely, 2003, p. 156-157). We leggen in dat geval Jezus een heleboel zaken in de mond die
Hij nooit gezegd had. Hoe zou u dit vinden, als u Jezus was? Het waren de heidenen die een hiernamaals met
een  hemel  en  een  (eeuwige)  hel  verzonnen  (Evely,  2003,  p.  164).  Waarbij  ze  een  fysieke  opstanding
negeerden. Het Griekse hiernamaals was een miskleun van het leven dat Bijbels gezien na deze aion verder
gaat  in  de  –  acharith,  Spreuken 23:18  –  komende  aionen.  Zelf  heb  ik  veel  kennis  (gnosis)  over  God
opgedaan. Maar mijn bewustzijn (epignosis) van Hem kwam niet na het schrijven van dit boek maar na een
blog over “mopperen” op de website van Goedbericht van 6 mei 2019. Toen ik vervolgens Exodus 15:24 en
16:3 las snapte ik dat we geen papieren God hebben maar dat het God menens is met onze levenswandel.
Enkele leestips: Inge van Wijnen, Een voor Allen, Een Hommage aan Gods Vermogen (2014), Frank Viola,
Rethinking  the  Will  of  God,  Martin  Zender,  Divine  Principles  of  Sexual  Attraction, de  website:
frankviola.info. Ik noem Everread.nl en Amen.nl. Ik noem Tessa  Afshar, haar boek Schrijfster in Jeruzalem.

Persoonlijke noten

Ik ben moe van Atlantis. Ter afwissling las ik Jeanette Winterson’s boek Gat in de Tijd. Voor me liggen twee
boeken van Erica Verdegaal, Waar Doen Ze Het Van? En van Marian Donner, het Zelfverwoestingsboek. Het
eerste boek had ik al eens gelezen en las ik onlangs nog eens over. Erica’s – of moet ik mevrouw Verdegaal
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zeggen – boek confronteerde me met de veel te dominante rol van het thema “geld” in mijn leven dat bij tijd
en wijlen met mijn geloof als belangrijkste thema concurreert. Helaas negeert ze in haar boek de rol van
Mammon of het religieuze karakter van het kapitalistische geldsysteem. En zo kom ik automatisch bij het
boek  van  Marian  –  of  moet  ik  mevrouw  Donner  zeggen  –  terecht.  Marian  schrijft  in  haar
Zelfverwoestingsboek over  de  buitenbeentjes  in  de  samenleving  die  door  het  dominante  kapitalistische
systeem in de knel komen. Marian vat haar thematiek samen met de woorden ‘Een ronde pin in een vierkant
gat te zijn’ (Donner, 2019-g, p. 11, 113). De buitenbeentjes zijn de ronde pinnen die niet in de vierkante
kapitalistische gaten passen. In de volksmond werden die buitenbeentjes veel te gemakkelijk “uitvreters”
genoemd en vervolgens in de categorie van 2 Thessalonicenzen 3:10 ingedeeld, “wie niet wil werken die zal
niet eten”. Wat veel te kort door de bocht is. Marian noemt het leven terecht een ‘survival of the fittest’
(Donner, 2019-b, p. 108) waarin de buitenbeentjes te vaak tot pechvogels degraderen.

Tussen de voorbeelden die ze noemt zoals ‘George Orwell’ (Donner, 2019-g, p. 115-127, passim), ‘Charles
Bukovski’ en ‘Jack Kerouac’, (Donner, 2019-g, p. 119, 123) mis ik de apostel Paulus in de passage van 2
Korinthe 11:23-30. Marian schrijft dat het leven aan de zelfkant een bewuste keuze van ‘Charles Bukowski’
was (Donner,  2019-b,  p.  119).  Of niet  dan.  Charles Bukowski,  Jack Kerouac en George Orwell  hadden
misschien in de goot  gelegen maar  ze  hadden nog niet  net  als  de  profeet  Jona in  de buik van een vis
verbleven waarna ze op een strand uitgespuugd waren (Jona 2:10). Ze waren nog lang niet diep genoeg
gezonken  om  de  diepte  van  het  ontwaken  in  Romeinen 13:11  te  doorzien.  Ze  wisten  niet  wat  echte
vernedering en echte vrijheid is. In Romeinen 13:11 zat ook een andere boodschap verpakt. Want eens zou de
Messias – verlosser – komen. De vele aardse zaken zouden ons er niet van weerhouden om onze blik op
Hem gericht te houden die ons van de Pax Romana gaat bevrijden. In Filippenzen 3:20 lezen we ook dat de
gelovigen in afwachting van de komende Messias zijn (Harrison, 1995, p. 142). 

Wat is het verschil in toon tussen Marians  Zelfverwoestingsboek en het genade evangelie van Paulus van
Tarsus? Heel  simpel:  Marians boodschap is ‘een kwestie van trots’ (Donner,  2019-b,  p. 127) terwijl  het
evangelie nederigheid preekt. Jezus die in  Johannes 13 de voeten van zijn discipelen waste, durfde zich
verder te vernederen dan de ‘kelner’ die Marian zo verguist met de woorden ‘wees geen kelner’ (Donner,
2019-b, p. 127). Jezus piste niet in de ‘soep’ zoals Marian voorstelt (Donner, 2019-b, p. 127) maar liet zich
vrijwillig aan het kruis nagelen. Martin Zender vraagt zich af wat er überhaupt op tegen is om in dit leven
een loser te blijven (Zender, 2019-h). Jezus zei immers dat degenen die zich in dit leven durven laten te
vernederen  straks  verhoogd  worden (Mattheus 18:1-3;  19:14  in  Zender,  2019-h).  Volgens  Marian  heeft
‘bevrijding’ met ‘kennis’ (gnosis) te maken (Donner, 2019-b, p. 126). De Bijbel gaat een stap verder dan de
relatieve vrijheid van Charles Bukowski die voor de zelfkant van de samenleving koos en noemt de echte
bevrijding een kwestie van “zelfvernedering”. Jezus ging ons voor. De wil om ons te laten vernederen heeft
met epignosis te maken – bewustzijn in christus. Hier is echte moed voor nodig. En dat u het maar weet:
Charles Bukowski staat  voor een oud paradigma van een relatieve zelf  gekozen vrijheid.  Travis Walton
ontsloot een wereld voor ons die bij een volkomen nieuw paradigma hoort. Hij werd door een ufo ontvoerd.
Dit had Charles Bukowski ook kunnen overkomen. Zijn zelf gekozen vrijheid beschermde hem niet tegen de
hemelse machten. Waar is Mammon in Marians boek? We horen zijn verkouden stem door het boek heen
klinken maar hijzelf bleef buiten schot. 

Ter afwisseling was ik eind oktober 2019 bij een bijeenkomst van de FNV over de Participatiewet. Wat ik
van zulke bijeenkomsten gewend ben, zag ik nu ook weer: de vermurwde gezichten van werklozen die in
zogenaamde  “Proeftrajecten”  “rondgepompt”  worden  tot  ze  volledig  afgemat  zijn.  Zulke  Proeftrajecten
breken het verzet van de werklozen en voorkomen dat werklozen zwart gaan bijbeunen. Bovendien worden
telkens nieuwe subsidies los gepeuterd. Die Proeftrajecten hebben iets religieus omdat ze op het  Rad van
Wedergeboorte lijken. Het is lastig om eraan te ontsnappen. Ik zag woede maar ook angst op de gezichten
van de deelnemers aan de bijeenkomst. Het waren precies de afgematte gezichten die we zouden verwachten
als gevolg van het naleven van Romeinen 13:1-7. De uitgeputte mensen die ik zag deden me aan de bedelaar
in Johannes 5:5 denken die al 38 jaar in een web van religie gevangen zat. Hij wachtte op een engel die hem
zou genezen.  Tot  Jezus hem verloste.  De hemeltergende verhalen die ik op de lokale FNV bijeenkomst
hoorde bleven me dagen achtervolgen. Een oudere vrouw met ruime werkervaring was gemangeld tot een
zielig hoopje, een andere vrouw had zichtbaar een tik van de trajecten over gehouden, een man die altijd een
goede baan had gehad en voor het eerst een uitkering had “wist niet wat hem overkwam”. Uit respect voor de
privacy  van  de  deelnemers  ga  ik  hier  niet  verder  op  in.  Deze  mensen waren  geen  luie,  werkonwillige
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parasieten. Ze waren de braverikken en goedzakken die zich netjes an de vele regels hielden en hierdoor
gemangeld werden en een gemakkelijke prooi voor de reïntegratie waren geworden. Ze hadden tenminste de
moeite genomen om de bijeenkomst te bezoeken teneinde meer grip op hun situatie te krijgen. Ze waren door
de  trajecten  gemangeld  en  steeds  verder  tussen  wal  en  schip  geraakt.  Ze  waren  zowel  financieel  als
emotioneel beschadigd. Deze gang van zaken gebeurt onder de radar. De samenleving weet nauwelijks hoe
het  er  in  zulke  trajecten  aan  toe  gaat.  Niemand  maakt  me  wijs  dat  gemeenschapsgeld  middels  zulke
Proeftrajecten bijdraagt  aan een betere samenleving.  De armoede van deze mensen is  een vernederende
pauper armoede en van een andere categorie dan de soberheid van Maria van Nazareth waarover we in
Lucas 2:24 lezen (Farrar, 1874, p. 61).  Ik filter uit de woorden van Donald Fielding mijn eigen wijsheid.
Christenen die te graag willen dat de wegrukking vandaag nog plaatsvindt hebben geen ‘geduld’ (Fielding in
Hough, Coram & Rocke, p. 274). Ook zullen ze ervoor waken dat ze niet verzuimen om ‘naar elkaar om te
zien’ (Fielding in  Hough, Coram & Rocke, p. 274). Naar elkaar omzien begint soms met zich te verdiepen in
politieke vraagstukken. Hoe zit de werkelijkheid nu echt in elkaar? Onder christenen is een nieuw bewustzijn
nodig dat overeenstemt met Romeinen 13:11. “Wordt wakker” die roep is fundamenteel voor christenen. Een
eenzijdige obsessie met abortus kan mensen blind maken voor de maatschappelijke ordening van andere
ingewikkelde maatschappelijke problemen. In december 2019 volgde het nieuws dat de Participatie Wet
mislukt is, wat critici van tevoren wel aan zagen komen. Maar wie luisterde er naar hen? Vooral AOW-ers
met een eigen huis moeten het ontgelden. Zij krijgen vanwege hun vermogen geen aanvulling “AIO” geheten
en duiken net als werknemers die ‘geen volledige AOW rechten’ hadden opgebouwd onder het wettelijk
minimum (Van der Lende, 2019). Heb niet de illusie dat de politiek zich achter de oren krabt en van strategie
wisselt. Het ziet er eerder naar uit dat onze politici dezelfde reflex tonen als Farao tijdens de Exodus. Ze gaan
nog krampachtiger te werk om werklozen aan het werk te schoppen, ook al is er vaak geen werk voor hen,
laat staan fatsoenlijk werk waar ze de vaste lasten van kunnen betalen. Achteraf heb ik maar één gedachte:
waar blijft de kerk voor deze categorie mensen die ik op de FNV avond zag? Waarom moet de FNV dat doen
wat de kerken nalaten? Ook de positie van de FNV is verzwakt.  In het  anarchistische circuit  is  nu het
activistische “Vloerwerk” actief (vloerwerk.org) die werknemers bijstaat die ontslagen dreigen te worden.
Maar  eigenlijk  zouden  Paulinische  christenen  in  de  bres  moeten  springen  voor  iedereen  die  in  een
afhankelijkheidspositie zit. De Bijstandsbond in Amsterdam houdt al decennia een vinger aan de pols bij
alles wat met armoede, werkloosheid en scheve arbeidsverhoudingen te maken heeft. 
 De  kerk  koos  door  de  eeuwen  heen  daarentegen  te  vaak  de  zijde  van  de  machthebbers,  ook  als  die
machthebbers  slavendrijvers  waren.  De  Protestantse  Kerk  koos  in  Zuid-Afrika  te  vaak  de  kant  van  de
Nationale Partij die de Apartheid in stand hield om Romeinen 13 er nog eens bij te halen. Uiteraard waren er
uitzonderingen zoals dominee Beyers Naudé die zich wel tegen de Apartheid verzette. Na de val van de
Apartheid  keerden  de  kerken  zich  steeds  meer  van  de  Apartheid  af  waar  ze  wat  mij  betreft  veel  te
gemakkelijk mee weggekomen zijn. In de kerken die ik bezocht ging het nooit over de noden van de mensen
in de Bijstand, Wajong of van uitzendkrachten. De kerken die ik bezocht leken op middenstandskerken waar
voortdurend over abortus gekletst werd. Vroeger had je het DISK Arbeidspastoraat maar uitgerekend hierop
werd door de kerken bezuinigd. Ik denk aan Jezus die de arme weduwe wel zag staan in Markus 12:41-44.
Zoek eerst het  Koninkrijk van God (Mattheüs 6:31-33) en de rest komt vanzelf, werd er vanuit christelijke
hoek tegen me gezegd. Maar misschien begint de eerste stap van dat Koninkrijk in mijn geval wel bij de FNV
bijeenkomst.  Een week later  kwam het  bericht  dat  wajongers vanaf 2021 nooit  meer dan het  ‘wettelijk
minimumloon’ zullen verdienen,  ook niet  als  hun collega’s die hetzelfde werk doen wel het  volle pond
verdienen (Waterval, 2019). Voor de betrokkenen maar ook voor hun ouders is dit vreselijk slecht nieuws.
Deze maatregel kwam mede dankzij de Christenunie tot stand. Op de Christenunie facebook werd er tot en
met 7 november 2019 met geen woord over gerept en ook niet in de begeleidende Youtube (ChristenUnie,
2019). Op het moment van schrijven heeft de Tweede Kamer de nieuwe maatregel aangenomen en is het
wachten op het besluit van de Eerste Kamer. Ik wil niemand tekort doen maar op de facebooks in mijn kring
van alverzoenings christenen lijkt het thema nauwelijks of niet te spelen. Evenmin lees ik over andere sociale
thema’s zoals de verhoging van het minimumloon of de verlaging van de aow leeftijd. Ook de generatie
studenten die onder het leenstelsel vielen, zitten tussen wal en schip, evenals alleenstaanden die de vaste
lasten in hun eentje op moeten hoesten. Paulinische christenen zouden hier veel meer aandacht aan moeten
besteden in plaats van aan het eeuwige stokpaardje abortus. Jezus kletste nogal wat over geldzaken terwijl
Hij over abortus zweeg. De houding van de kerken komt me al langer de strot uit. Ooit was ik verhuisd
vanwege het  spastische klokkengeluid op de vroege zondagochtend,  drie keer achter  elkaar,  telkens vijf
minuten. Een nette brief hielp niet en bleef zelfs onbeantwoord. Vanaf de kansel is het gemakkelijk om te
beweren dat wajongers, werklozen en flexwerkers  Romeinen 13 zullen navolgen en niet in opstand zullen
komen. Vooropgesteld dat ze überhaupt tot het laatste in staat zijn. Dit geeft predikanten niet het recht om
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hun kop in het zand te steken. Politiek neutraal blijven is iets anders dan wegkijken van ernstig onrecht. De
veilige kerkmuren mogen geen excuus zijn om een schijnwerkelijkheid te scheppen. Dit is mijn voornaamste
bezwaar  tegen  kerk  christenen  die  onafgebroken  tegen  abortus  en  prostitutie  strijden:  ze  leven  in  een
schijnwerkelijkheid. 
 In de verhalen van Troje en Atlantis vloeien de onderwereld en bovenwereld door elkaar heen. Een kenmerk
van de Eindtijd is waarschijnlijk ook dat de georganiseerde misdaad steeds meer grip krijgt op het dagelijkse
leven en vooral op Babylon. Wat doen we ertegen? Niks, bidden en danken. 
 Dus… aan de ene kant zou ik willen dat mijn collega’s uit mijn Bijbelkring het Zelfverwoestingsboek van
Marian lazen om de thematiek die zij  aankaart  vanuit  de  “survival  of  the fittest”  kant  te bekijken,  een
benadering die perfect bij Atlantis past. En ook omdat haar boek zoveel thema’s tegelijk aankaart die ik er
niet bij zou bedenken. Om meer zicht op arbeidsethos te krijgen. Mijn collega gelovigen zouden ook de
nieuwste film van Ken Loach eens moeten zien, Sorry We Missed You. Dan krijgen ze een indruk van hoe
werklozen in de praktijk behandeld worden. Andersom zou ik Marians boek als een sheet over  Romeinen
13:1-7 willen schuiven. Bij wijze van experiment. Met Monya Stubbs’ boek Indebted Love in de hand – en
met oordoppen in – blijf ik op een veilige afstand staan kijken naar de afloop. 

… Er is veel kwaad in de wereld dus waar blijft God? Vragen mensen weleens. Dan vergeten ze dat er ook
veel onverwachte goede dingen gebeuren. Toen ik in juli 1996 gratis een kunstboek van de Gerrit Rietveld
Academie in handen kreeg dat rijp voor de kringloopwinkel was, wisten noch ik, noch de auteurs van het
boek dat mijn leven radicaal zou veranderen. Wat er verder in dat boek stond weet ik niet meer, wel dat er
een zin over Jezus in stond die bij mij als een bom insloeg. Wat ik ervan geleerd heb: evangelisch missiewerk
moet  aansluiten bij  de  belevingswereld van mensen.  Dan is  Tessa Afshar trending onder de christelijke
schrijvers. Op haar facebook schrijft ze hoe haar ‘moeder’ de opdracht kreeg om een mooie ‘jurk’ te maken
(Afshar, 2019). Pas later ontdekte ze wie er in die jurk rondliep: Prinses Diana, de vrouw van Prins Charles
(Afshar, 2019). Terecht vraagt mevrouw Afshar zich af hoeveel meer van zulke onzichtbare ‘momenten’ in
onze levens verstopt zitten (Afshar, 2019). Straks op de “Bema” – het christelijke erepodium (Romeinen
14:10) – zal blijken welke werken van de gelovigen overeind blijven staan. Alles in het leven – ook de afwas
doen en de fietsband plakken –  heeft zin en betekenis mits we God ervoor danken. 
 En hoe vaak liep een bijna ongeluk in het verkeer ternauwernood goed af zonder dat we er ons bewust van
waren? Laten we ervoor oppassen om op onze beperkte menselijke manier over goed en kwaad te oordelen.
Elke ochtend worden we vanzelf weer wakker en zitten onze organen nog op dezelfde plaats. Ook dat is een
wonder waar we niet bij stil staan. We werken continu aan onze toekomst, maken plannen en proberen alles
beheersbaar te houden. Maar ‘s nachts laten we de teugels vieren en zijn we in dromenland. Onze organen
draaien op volle toeren door zonder dat we er erg in hebben. En ‘s ochtend worden we vanzelf weer wakker
zonder dat we ervoor in de agenda keken. 
 En ik kwam mijn oude geschiedenis leraar tegen van de openbare havo. Niet degene die ik eerder noemde,
nu weer een ander. We kregen het over de piramiden van Gizeh. Volgens mij waren ze krap 1500 jaar voor
Christus gebouwd, om precies te zijn, 1500 jaar voor de steniging van Stefanus of de eerste bediening van
Paulus. Mijn leraar dacht er geheel anders over en claimde dat ze veel ouder waren. Hij antwoordde iets over
de “tweede dynastie” van Egypte en “betwijfelde” of ik wel goed onderzoek gedaan had. Ik voelde dezelfde
cultuurshock maar ook agressie en weerzin als toen ik voor het eerst van mijn leven in een kerk kwam.
Misschien ben ik  eindelijk  ingeburgerd en hoor  ik  toch  nog ergens  bij:  bij  de  orde der  Bereërs die  in
Handelingen 17:10-11 genoemd werden. U kunt ons herkennen aan onze mooie sombreros. Op zondagavond
doen we de afwas en op maandagochtend poetsen we de fiets. Wij zijn de Grottentotten van de hemel. Wij
zijn het nieuwe normaal. In  Romeinen 8:22 staat dat de hele schepping zucht. Waarschijnlijk gaat het hele
heelal gebukt onder het kapitalisme en zijn er bij de verre sterren geen beschavingen die ons miljoenen jaren
voor zijn maar zijn ze op ons niveau blijven steken. Wat treffen we elders in het heelal aan? Meer van
hetzelfde als wat we op aarde kennen. In IT termen gesproken is de schepping dus “pending”. Christus gaat
ons straks verlossen waarna de schepping weer adem krijgt en verder kan. Ik ben als gelovige deel van
Christus.  Ik ben dus apetrots.  Niet  omdat ik van de aap afstam maar omdat ik van christus afstam. En
bedankt voor uw aandacht… 
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Bijlage A/
Tabel 1

Atlantis 9000 jaar voor Plato Athene, 8000 of 9000 jaar voor Plato

Bron,  B.  Jowett  (Vol.  III,  derde editie  1892) vertaling van Plato’s  Dialogen,  Timaeus &  Kritias.  (Plato’s  Grot:  De Staat
VII.514-520)

Kritias 108 9000  jaar  eerder;  eiland Atlantis  voerde
oorlog  tegen  Athene.  (Zie  Timaeus 25).
Atlantis  zonk  in  zee  door  een  aardbeving.
(Zie  Openbaring 16:18). Atlantis was groter
dan  Turkije  en  Libië  samen.  Modder  van
Atlantis blokkeerde de Straat van Gibraltar.

Godin Mnemosyne (Verbastering van “M-n”).

Kritias 109 Land werd verdeeld onder de goden Hephaistos
en Athena (Neith) worden genoemd. Ze waren
broer en zus. Feitelijk waren ze Baäl Tzafon en
Astarte.  Liefde  voor  filosofie  en  kunst.
Beschavingen  kwamen  op  en  gingen  steeds
verloren.  Domme  volk  overleefde  steeds  en
woonde  in  de  bergen.  Domme  volk  had  een
desinteresse voor kunst en literatuur.

Kritias 111 Athene was zelfvoorzienend, hout en voedsel in
overvloed,  ook  voor  het  vee.  Het  regenwater
werd opgevangen in bekkens.  

Kritias 112 Regen,  aardbevingen  en  drie  overstromingen
voor  de  Vloed  van  Deucalion.  Erg  warrig
beschreven;  er  valt  geen  touw  aan  vast  te
knopen.  Fontein  onder  de  centrale  heuvel,  de
Akropolis.  (De  drie  overstromingen  vonden
plaats  in  Egypte  tijdens  de  Exodus  en  staan
wellicht beschreven in de Leiden Papyrus #344).

Kritias 113 Solon had  Atlantisverhaal  vertaald.  Atlantis
verhaal  kwam  uit  Egypte.  (Hadden  de
Egyptenaren  het  verhaal  overgeleverd
gekregen  van  de  Edomieten/Hyksos?).  De
goden  hadden  de  aarde  verdeeld.  Poseidon
had  Atlantis  gekregen.  Centrale  heuvel  op
eiland Atlantis met Evenor en Leukippe die
dochter  Kleito  verwekten.  (Ze  waren  geen
menselijke wezens maar Titanen).  Poseidon
maakte cyclopische grachten met balustraden
rond  de  hoofdstad.  Twee  bronnen  onder
Atlantis; koud en warm water (vergelijk met
Ezechiel 47:1-12).  Er  was  nog  geen
scheepvaart;  Atlantis  was  ontoegankelijk
voor  buitenlanders.  (Atlantis  was
isolationistisch). Dankzij de bronnen was er
voedsel  er  in  overvloed:  neiging  naar
zelfvoorziening.

Kritias 113-114 Poseidon  verwekte  vijf  paar  tweelingzonen
bij Kleito. Allen werden koning van Atlantis.
Poseidon deelde Atlantis in tien delen.
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Kritias 114 Oudste zoon van Poseidon en Kleito: Koning
Atlas.  Hij  kreeg  het  grootste  stuk  van
Atlantis.  Tweelingbroer  van Atlas,  Eumelus
(Gadeiros)  kreeg  gebied  bij  Gibraltar  dat
tegenover  Gades  lag  (Tegenstrijdig:  lag  bij
Gibraltar en tegenover Cadiz). Erg cryptisch
beschreven;  er  valt  geen  touw  aan  vast  te
knopen.  Bossen,  alles  in  overvloed.
Zelfvoorzienend.  Hout  voor  timmerwerk,
orichalcum  uit  mijnbouw.  Koning  Mnesus
wordt genoemd.

Kritias 114-115 Olifanten

Kritias 115 Scheepswerven,  ronde  kanalen,  grote
schepen,  moerassen,  tempels,  paleizen.
Andere dieren.

Kritias 116 Citadel  die  rood schitterde van orichalcum.
Beeld  van  Poseidon  staande  op  een  wagen
met  zes  gevleugelde  paarden  (Pegasus)
ervoor. Goud, zilver, orichalcum, Ivoor in de
tempel  van  Poseidon.  Pilaren  met
orichalcum.  Altaar  in  de  tempel.  Gouden
beeld in de tempel, cyclopische muren, dak
van ivoor in het interieur van de tempel.

Kritias 117 Bronnen  onder  paleis  en  tempel,  koud  en
warm water. (vgl.  Ezechiël 47:1-12;  Genesis
2:10-14).  Hele  eiland  paardenrenbaan.  Er
waren tempels voor andere afgoden. Bos van
Poseidon.  Scheepswerven,  vrachtschepen,
kooplieden = Harokel = Heracles.

Kritias 118 Hout in overvloed, centraal plateau, omringd
door bergen, in het centrum 2000 stadia van
elkaar

Kritias 119 Tienduizend strijdwagens, paarden en ruiters.
Bevolking in  de bergen en in  de hoofdstad
was  niet  te  tellen.  Er  waren  stieren.  Tien
koningen  en  1200  schepen.  Oorlogssituatie
in de koningsstad. 12 = Bijbels getal. Pilaren
met orichalcum. Stieren (Baäl-aanbidding) in
heiligdom van Poseidon; offeren van stieren.

Kritias 120 Wijnbekers,  wetten  in  de  pilaren  van  de
tempel geschreven.

Kritias 121 Kapitalistische  hebzucht  op  Atlantis.  Zeus
strafte Atlantis hiervoor.

Timaeus 21 Athena werd in Egypte Neith genoemd. Ze was
de patron van de stad Sais die door Solon werd
bezocht. Sais lag in de Nijl Delta. (Was dit een
stille hint naar de Exodus?).
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Timaeus 21-22 Solon  kreeg  overleveringen  over  antieke
geschiedenis van de priesters van Sais. Sais lag
in de Nijldelta.

Timaeus 22 Phoroneus  eerste  mens.  Deukalion  en  Purrha
overleefden  de  Vloed.  Mensheid  vele  malen
bijna  ten  onder  gegaan  door  water  en  vuur.
(Phoroneus,  Deucalion  and  Pyrrha  waren  niet
menselijke  wezens  maar  Titanen,  net  als  de
gevallen engelen in Genesis 6).

Timaeus 23 Meer dan één vloed. Voor de grote Vloed (van
Deucalion?),  was  Athene  in  oorlog.  Godin
Athena stichtte Athene 8000 of 9000 jaar voor
Plato.  Domme  volk  overleefde  steeds  de
rampen.

Timaeus 24 Troepenmacht  van  Atlantis  rukte  op  tegen
Europa , Athene en Azië; Leger kwam van
voorbij  de  Zuilen  van  Hercules.  De  Straat
van Gibraltar was nog wel bevaarbaar.

Schaapherders en jagers in Athene (Vergelijk de
Bijbel: Ezau en Nimrod waren jagers; de herders
kwamen bij Jezus). Wetten op allerlei gebied in
Athene (vergl.  Hammurabi  Codex).  Leger  van
Atlantis viel  Europa en Azië binnen.  Dit leger
kwam  van  en  eiland  dat  voor  de  kust  van
Gibraltar in zee lag. Het lag voor de Zuilen van
Hercules.   in  front  of  the Pillars  of  Hercules.
Aziaten worden genoemd.

Timaeus 24-25 Atlantis  was  groter  dan  Turkije  en  Libië
samen

Timaeus 25 Plato noemde het continent aan de overzijde
van de oceaan. Dit was natuurlijk Amerika.
Atlantis  was  doorreishaven  naar  Amerika.
(Atlantis  was  dus  niet  langer
isolationistisch).  Atlantis  had  delen  van
Europe en Noord-Afrika tot en met Libië en
Egypte  aan  zich  onderworpen.  Atlantis
onderwierp Europa tot aan Tyrrhenia (Maar
wat  was  Tyrrhenia?).  Aardbevingen  en
overstromingen, Atlantis opgeslokt en in zee
verdwenen.  Modder  voor  Gibraltar
blokkeerde schepen.

Athene won de oorlog tegen Atlantis en maakte
de Atlantiërs tot slaven. Alle volken binnen de
Zuilen  van  Hercules  werden  door  Athene
bevrijd.

Conclusie: Athene was een Cola Light versie van Atlantis. Beide zijn als het ware sheets die we over elkaar heen kunnen
schuiven.
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Bijlage B

Maskers van Tzafon (Psalm 50:1; 113:3)

Voor de Vloed
1. Stad van Henoch, oostelijke dimensie

Na de Vloed
Referentiekader: Jeruzalem (thans stad van Hagar, in de vierde aion, stad van Sarah)
2. Noordelijke-oostelijke dimensie: zonsopgang, Babylon; zuidelijke dimensie: middaguur, Caïro (Stad van Mars; Sfinx: 

Horus/Tzafon/Allah), Heliopolis, stad van de zon; westelijke dimensie: horizon (zonsondergang, Atlantis).

Latere dimensies
3. Ninivé (Mosoel), Kaftor (Kreta); Abydos, (Tempel van Seti I); Gaza (Pentapolis); Jebel Aqra (Berg Zafon); Tyrus, Edom (Job met 

paarden voor de strijd, Genesis 39:18-25).
4. Athene, Rome, Korinthe, Efeze (tempel van Artemis)

Onze tijd
5. Berlijn: (Pergamum Museum: Isjtar Poort & Tempel van Zeus); Tarsis/Engeland (Brexit versus afgebroken reis van Jona; Zeevloot 

en handel met Eindtijd Babylon); Nederland (Deltawerken en nauwe geschiedenis van Engeland); Parijs (Isis, 
Disneyland/gnostiek); Rome (Vaticaan/Isis); Auschwitz (Sheol).

Eindtijd rond 2030
6. Al-Hillah-Babylon als de oostelijke en noordelijke dimensie met Eindtijd Jeruzalem als de tegenpool.

Overige
X. Hoogte: Mars-Cydonia (Gevallen engelen)
X. Diepte: de Tehom (Genesis 7:11 & 8:2), Tartarus (Openbaring 9)

Tien koningen van Atlantis
A. In Bijbels opzicht: Tien demonisch bezeten koningen van het Rijk in het Midden-Oosten in de Eindtijd.
B. In literair opzicht: Tien zielen van overleden koningen die in het Atlantis verhaal in een hiernamaals verder leven.
C. Tien demonische hemelse machten – Titanen – of buitenaardsen – die de Eindtijd in gang zetten en de tien koningen van de 

Eindtijd (zie A) demonisch bezeten maken.
D. Tien antisemitische zonen van Haman, de Amalekiet in het boek van Esther. Versus de tien nazi kopstukken die na het Neurenberg

tribunaal opgehangen waren.

* De drie dochters van Atlantis/Babylon zijn Rome, Pergamum en Istanboel. Zie, http://www.gerhard-kringe.de/Babel.html

Figuur 1, het Meer van Galilea gespiegeld naar Athanasius Kirchers Atlantis, door Leon Elshout, 25 nov. 2019; Ook het eiland Tyrus 
voor de kust van de havenstad Tyrus leek op Kirchers Atlantis. 
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Bijlage C, Klaas Goverts over Tzafon; Commentaar op Jeremia 1:13-15, dateert uit 1999, thans verkrijgbaar in boekvorm, 
Jeremia studie, nr 32 van de reeks.

* De kokende pot aan de noordzijde
Het tweede beeld dat Jeremia te zien krijgt, is een ketel die verhit wordt. Het beeld van een kokende pot met de voorkant aan de
noordzijde.

«En het woord des HEREN kwam andermaal tot mij: Wat ziet gij? Toen zeide ik: Ik zie een kokende pot, verschijnende van de
noordzijde».  Jer.1:13

«Daarop zeide de HERE tot mij: Uit het Noorden zal het onheil losbreken over alle inwoners van het land».  v.14

Die kokende pot is geen fluitketel, eerder een smeltkroes. Het vuur wordt aangeblazen vanuit het noorden, vanuit Babel. Uit het
noorden kwam de vijand en de ballingen gingen naar het noorden. In het noorden was de pijn. Letterlijk staat er in deze tekst: «Uit
het noorden opent zich het kwaad». Of: «Uit het noorden wordt het kwaad geopend».

* De symboliek van het noorden
Wat is de betekenis van het noorden?
Het noorden is in Israël steeds de plaats geweest waar de vijandelijke legers vandaan kwamen: Assur, Babel. Ze kwamen vanuit het
oosten met een grote boog via het noorden het land in. Het noorden is dus het domein van de dreiging. Daar gaat de deur van het
kwaad open.

Maar ook: het noorden was telkens opnieuw de richting waarheen de ballingen werden weggevoerd. Dus het noorden stond bekend
als de plek van de deportatie. Wie in noordelijke richting werd meegenomen, wist: dit is een enkele reis. Geen weg terug; geen retour.
Point of no return. Het noorden - daar gaat de deur open naar het kwaad, naar de nacht, naar het land van schaduw en dood.

Het  Hebreeuwse woord tsaphon wordt  meestal  vertaald met  noorden;  daarmee is  een betekenis  aangegeven in ruimtelijke zin.
Hetzelfde  woord  tsaphon  kan  echter  ook  een  betekenis  hebben  in  de  categorie  van  de  tijd.  Dan  vertaalt  men  tsaphon  met
middernacht.
Het noorden en de middernacht; zij horen tezamen.
Het noorden, plaats waar de zon niet schijnt.
Middernacht, het uur waarop de zon zich niet laat zien.

De woordstam tsaphon betekent: verbergen, verborgen houden. Dus tsaphon betekent ook: de verborgen plaats. Het noorden: de
plaats waar de mens verborgen is voor het licht en waar het licht zich verbergt voor de mens.....  Maar, het noorden is ook: de
verborgen tijd, de tijd na middernacht, wanneer het licht verborgen is in het nachtelijk duister, het uur waarin de mens onttrokken is
aan het licht en waarin het licht onttrokken is aan de mens.

Dit visioen maakt dus duidelijk: het kwaad opent zich vanuit het noorden, of vanuit middernacht. Het is goed even speciaal te letten
op het werkwoord dat hier gebruikt wordt: zich openen. Het geeft hier het beeld aan van poorten die ontsloten worden. De poorten
van het kwaad gaan open. Zullen zij zich ooit nog weer sluiten?
* De poorten van Middernacht gaan open
«Een kokende ketel, zijn aangezicht is vanuit het aangezicht van het Noorden».
Jer.1:13  (letterlijk) Of: «Vanuit het aangezicht van Middernacht».

André Neher tekent hierbij aan: ontelbaar zijn de gezichten van Middernacht. Maar al de gezichten van het Donker lijken op elkaar,
immers, ze hebben alle dezelfde oorsprong: ze komen voort uit de schaduw. En ze hebben ook alle hetzelfde doel: ze zijn erop uit het
licht te verjagen. En nooit weet een mens van tevoren welk gezicht het kwaad zal vertonen: is het de pest, is het de honger of is het
het zwaard? Is het verschrikking of is het dood? Is het een der koninkrijken van het noorden, wreed en barbaars? Is het dit alles
tezamen, of is het nog iets totaal anders? Misschien een masker, waarachter zich het aangezicht van het Donker verhult? Jeremia
heeft het gezien, hoe op eenmaal, eens voor al, de poorten van Middernacht zich openden. Aan het begin van zijn roeping heeft hij
het gezien. Hij zag een kokende ketel, en het aangezicht (de aanblik) van die ketel weerspiegelde het aangezicht van het Noorden.
Die ketel - een andere profeet, Ezechiël, zal verklaren wat het beeld beduidt. Bij Jeremia blijft het deels verborgen, maar die ketel is
Jeruzalem. De inwoners van de stad wanen zich veilig. De ketel was voor hen een symbool van verzekerdheid, een abri, een veilige
plek, net zoals de vleespot, waar mensen, hongerig in de woestijn, van droomden. Maar deze rokende pot wordt in het visioen van
Jeremia niet meer verlicht door de zon, maar daarover valt de schaduw van Middernacht. Opeens worden de flonkerende, fonkelende
muren van Jeruzalem verdonkerd door de Nacht, omdat de poorten van Middernacht zich openen. Al de koninkrijken van de Nacht
zetten hun tronen voor de poorten en voor de muren van de stad.
«Want zie, Ik roep alle geslachten der koninkrijken van het Noorden, luidt het woord des HEREN, en zij zullen komen en zetten elk
zijn troonzetel in de poorten van Jeruzalem en tegen al zijn muren rondom en tegen al de steden van Juda».  Jer.1:15

Jeremia ziet hoe de poorten van Middernacht zich openen. Maar hij ziet niet, dat ze zich weer zullen sluiten. Heel zijn bestaan zal
overdekt blijven onder deze dreiging. Steeds zal daar boven zijn hoofd deze ondoordringbare wolk hangen. Daar waar anderen zullen
leven in de zonneschijn of bij het licht van de sterren, daar zal Jeremia huiverend zijn weg gaan in mist en donkerheid. Als hij wakker
is, zal hij beangstigd worden door de doodsschaduw die de hemel omsluiert, de hemel, die voor het besef van anderen prachtig
azuurblauw  is.  Als  hij  slaapt,  zal  hij  gekweld  worden  door  beangstigende  nachtmerries,  terwijl  anderen  genieten  van  een
verkwikkende slaap. De pijn zal in zijn hart zijn, terwijl om hem heen de mensen vrolijk en vol vertrouwen van het leven genieten,
onbezorgd en luchthartig. Er is toch niets aan de hand? Jeremia, waarom zo somber? Zoek de zonzij. Maar diep in zijn binnenste is
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daar  zijn  geweten,  als  een  bron  van  onrust,  als  een  sombere  vuurtoren  met  donker  licht,  die  stralen  verspreidt  met  een
ondoordringbare schaduw.

Middernacht. Het is ook het uur, waar de mensen zich plotseling in zullen bevinden. Opeens zullen Jeremia en zijn volksgenoten in
dat uur terechtkomen. Opeens is Middernacht niet meer slechts een plek ergens aan de horizon, maar het is hèt UUR, het uur dat
klopt aan de deur van de mensen. Middernacht klopt aan de deur van het menselijk bestaan. En de klok slaat twaalf!

* Het vijfentwintigste uur
Maar Middernacht is een bijzonder uur.
Het is het ‘Grens-uur’. Het uur van de uiterste limiet, het ultieme uur. Het onontkoombare einde van de dag. Het uur dat verbergt wat
er daarna komt.

De zon van de middag (twaalf uur ‘s middags) verlicht de dag naar beide kanten. De middaghoogte is het zenit; het hoogtepunt. Van
daaruit straalt het licht naar twee zijden. Men zou kunnen zeggen: het straalt over twee hellingen: de helling van de morgen en de
helling van de middag. De uren voor twaalf uur en de uren nà twaalf uur. Of, als we het beeld in de ruimte willen plaatsen: als de zon
op het  hoogst  staat,  verlicht  zij  de  beide hellingen van het  land:  de voorkant  van de berg  en de achterkant.  De schaduw van
middernacht (twaalf uur ‘s nachts) verduistert de nacht met haar twee luiken. De luiken gaan dicht. En wie weet of er nog weer een
luik open zal gaan? Wie zal zeggen of er nog een dageraad zal komen na de nacht? Wie weet of Middernacht een ochtendgloren
verborgen houdt of dat hij het voorspel betekent van een eeuwige nacht? Wie weet of het volgende uur het eerste uur zal zijn van een
nieuwe dag, of ‘het vijfentwintigste uur’ van een voorgoed verloren lichtglans? Wat komt er na twaalf uur ‘s nachts? Wordt het dan
01.00 uur of wordt het 25.00 uur? Is de glans voorgoed gedoofd? Middernacht is het uur van het vacuüm, de tragische aarzeling
tussen verleden en toekomst. Tussen een verleden dat niet meer terugkomt en een toekomst die ondenkbaar is. Een verleden dat
ondersteboven ging en een toekomst waarvan men niet weet of zij komen zal.
* Een brug over de afgrond
Juist op dat punt wordt de bijbelse profetie geboren. Het profetische woord is de stap over de afgrond. De profeet schrijdt naar de
overkant van de kloof, naar de overzijde van de chaos. De profeet ziet de gapende afgrond van het Niets. Zijn brug is het Licht.

Het ‘Licht van het zaad’.
Voor Hosea betekende het: Licht dat ontkiemt, want hij zag hoe het zaad in de aarde viel, ten onder ging, maar ook hoe het zaad
plotseling opstond ten leven. Voor Ezechiël was de betekenis: Licht van de opstanding, wanneer de dorre doodsbeenderen weer vlees
aannemen en weer adem, weer geest ontvangen. Zijn eigen vrouw, de vrouw van Ezechiël, stierf in hoofdstuk 24 van zijn boek. Zou
zij niet zijn onder hen die opstaan in hoofdstuk 37? Misschien. Ezechiël kan in ieder geval hopen.

* Tussen een verloren verleden en een onmogelijke toekomst
Maar Jeremia? Jeremia heeft gezaaid en hij heeft bij de akker gestaan en hij heeft het zaad zien vallen. Maar meer zal hij niet zien.
Hij ziet hoe het in de aarde verdwijnt en daar tot ontbinding komt. Maar het moment van de oogst zal hij niet aanschouwen. God
heeft Jeremia verboden te trouwen (Jer. 16:1). Zonen en dochters zijn hem daarmee dus ook ontzegd. Hoe zal hij dan een opstanding
kunnen zijn voor mensen die nooit geleefd hebben? Hoe zal Jeremia - zoals Edmond Fleg - kunnen schrijven “Aan mijn kleinzoon
die nooit geboren zal worden?” Een onderpand van de hoop heeft Jeremia nimmer ontvangen. Hij verkeert in het absolute vacuüm
tussen een verloren verleden en een onmogelijke toekomst. En toch... Toch passeert Jeremia Middernacht. Hij gaat de grens van
Middernacht voorbij.

* De grens van Middernacht voorbij
Zo zag Jeremia dus dat beeld van die kokende pot, komende, vanuit het Noorden.

Het noorden heeft dus een dubbele betekenis: het duidt een plaats aan, maar ook tijd, Middernacht.
Het oosten is de plaats van de zonsopgang, van het ochtendgloren.
Het zuiden heeft vaak de betekenis van hoogtepunt middag.
Het westen duidt de plaats van zonsondergang aan.
Het Noorden, plaats van Middernacht, moment van de doorbraak.
In Matteüs 25 komt de bruidegom te middernacht.

Het noorden komt bij Jeremia 25 keer voor.
Ook in Ezechiël wordt het noorden vaak genoemd.

Vergelijk in dit verband ook:

«En te middernacht sloeg de HERE iedere eerstgeborene in het land Egypte».
Ex.12:29.

Jeremia is de profeet die het geheim van de nacht doet doorbreken: de ballingschap is toch een begin, het is toch ook de tijd van het
heil. Baruch is de secretaris van Jeremia. Als het document van Jeremia klaar is, gooit de koning het in de kachel. Het ontvangen
woord is waar en wordt in het vuur gegooid! Mozes gooide de Stenen Tafelen kapot! Volgens de rabbijnen liggen de stukken van die
tafelen in de ark. Zo gaan die mee de woestijn in. De mens mag de brokstukken in de ark leggen. Het gebroken leven wordt niet
afgeschreven, maar opgenomen in de ark. Jeremia lijkt op Mozes. Ook Jeremia moet, zoals Mozes, alles opnieuw opschrijven. Het
woord wordt door het vuur heen bewaard. Zo heeft God telkens op de puinhopen een schepping gemaakt. Bij Hem wordt niemand
afgeschreven. Hij is de Pelgrim, die ons tot pelgrims maakt. Hij gaat op reis, en wij gaan mee....

* De brokstukken van de schipbreuk worden verlicht
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Jeremia overschrijdt de afgrond, hij gaat de grens van Middernacht voorbij. Het Licht is in zijn Boek, en de vreugde ook. Maar dat
Licht is er alleen schijnend op de brokstukken van de schipbreuk. Dat Licht is er alleen op de klippen en de riffen, waar Jeremia zit
als een ontkomene. Hij is de eerste balling, want hij was al in ballingschap toen iedereen nog vrolijk en gezellig voortleefde. Hij was
al in ballingschap toen hij kind was in Anatot. Jeremia is de eerste balling. Maar Jeremia is ook de laatste balling. Als iedereen
spoorloos verdwenen is, weg naar Egypte, weg naar Babel, en alles is vergeten en de avond is gevallen, dan zit Jeremia daar nog. Op
de puinhopen van de herinnering. Op de laatste klip. Wachtend. En over de puinhopen heen, over de riffen heen, hoort hij zingen.
Over de schaduwen heen ziet hij Licht.

In velerlei opzicht leven ook wij in het vijfentwintigste uur; we leven na Middernacht. Daarom kan het verhaal van Jeremia ons
verhaal worden. Wat kunnen we nog hopen in het uur na Middernacht? Daar staat een profeet en zijn woord wordt een brug over de
afgrond. De riffen en de brokstukken van de schipbreuk worden verlicht. En Jeremia hoort gezang. Hij hoort een lied te midden van
de golven van de zee en te midden van de puinhopen van Jeruzalem. Zo gaat Jeremia het avontuur met God tegemoet. Wat is nu de
kern van zijn hele boodschap? We vinden die in hoofdstuk 1:2. In hoofdstuk 1 gaat het over zijn roeping en daar vertelt hij over de
amandeltak.  En bij  de amandeltak moeten we niet  letten op de grootte  of  op de afmetingen van de tak.  Het  typische van de
amandeltak is het tijdstip van de bloei, de eerste boom die in het voorjaar in bloei komt te staan. Sjaqed, haast, Ik heb haast om mijn
woord te volvoeren. Wat in dit beeld opvalt, is dat het accent geheel en al wordt gelegd op de tijd, de winter en de lente, de nacht en
daarna het vroeg wakker worden.
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Bijlage D

Bijdragen op Vixra

*Atlantis is Babylon, 14 mei 2018 http://www.vixra.org/abs/1805.0261
*Atlantis as a Theological Model of End Times Babylon (Rev. 17-18) and the Storylines of Atlantis and Athens. 23 mei 2018 
http://vixra.org/abs/1805.0435
*What was Ophir? 30 mei 2018 http://vixra.org/abs/1805.0538
*Atlantis Was Hit by an Earthquake not by a Flood (Atlantis as Babylon; Critias 108 Versus Revelation 16:18), 7 juni 2018 
http://vixra.org/abs/1806.0096
*Tarshish as Great Britain and the Dilemma with Atlantis, 12 juni 2018  http://vixra.org/abs/1806.0171
*Atlantis as Anti-Semitism? 14 juni 2018 http://vixra.org/abs/1806.0203
*The Eye of Ra and Babylon, 16 juni 2018, http://vixra.org/abs/1806.0254
*Aurichalcum of Atlantis, 15 aug. 2018 http://vixra.org/abs/1808.0213
*Tsaphon & Tsafun and Atlantis, 18 aug. 2018 http://vixra.org/abs/1808.0249
*How did Plato know about Endtimes Babylon? 31 aug. 2018 http://vixra.org/abs/1808.0687
*Babylon as the Blueprint for Mount Tsaphon, Troy, Asgard, Olympus and Atlantis, 12 sept. 2018  http://vixra.org/abs/1809.0264
*Atlantis as the Underworld, 14 okt. 2018 http://vixra.org/abs/1810.0208
*Twin Cities Atlantis and the Python Spirit, 25 nov. 2018  http://vixra.org/abs/1811.0403
*Why Atlantis Was not Just Another Island, 28 nov. 2018 http://vixra.org/abs/1811.0483
* The Coming Greek Empire of the Endtimes: 19 feb. 2019 http://vixra.org/abs/1902.0307
* Is Atlantis an Archeological or Theological Issue? 19 march, 2019, http://vixra.org/abs/1903.0332
* Was Homer's Troy an Archeological or a Theological Issue?, 19/3/2019, http://vixra.org/abs/1903.0365
* Who was King Atlas of Atlantis? 20 march 2019, http://vixra.org/abs/1903.0381
* Atlantis in Daniel 2 & 7; Nebuchanedzar’s Dream and Daniel’s Vision Versus Plato’s Atlantis Story,

27 maart 2019, http://vixra.org/abs/1903.0463
* Plato’s deception, 2 april 2019, http://vixra.org/abs/1904.0047
* Atlantis as Jerusalem, 7 may 2019, http://vixra.org/abs/1905.0095
* Athanasius Kirchner's "Harp" Like Atlantis Map, 14 mei 2019, http://vixra.org/abs/1905.0209
* Atlantis in the Sea of the Nations. 25 sept. 2019, (03:43) http://vixra.org/abs/1909.0506
* Who was Jason in the Argonauts myth? 25 sept. 2019, (04:24) http://vixra.org/abs/1909.0505
* Atlantis in Auschwitz Birkenau, 18 januari 20120, http://vixra.org/abs/2001.0355
* Atlantis en polarisatie, 23/1/2020, http://vixra.org/abs/2001.0504
* Was Auschwitz Birkenau a temple for Baal Tsaphon? 27/3/2020, https://vixra.org/abs/2001.0588
* Was Auschwitz-Birkenau Een Tempel Voor Baal Tzafon? (Dutch), 28/1/2020, https://vixra.org/abs/2001.0606
*  The Atlanteans Are the Apostate Jews, 13/2/2020, https://vixra.org/abs/2002.0266
*  Were the "Gorgons" in Hesiod's Theogony "Gray Aliens"? 20/2/2020, https://vixra.org/abs/2002.0391
* Is the Futuristic Saudian City of Neom the Fulfillment of Endtimes Edom?, 24/2/2020, https://vixra.org/abs/2002.0475
* The Real Location of the Third Temple Versus the Haram Sharif in Revelation 11:2 and the Connection with Atlantis, 24/2/2020, 
https://vixra.org/abs/2002.0484
* The Beginning of Atlantis in Matthew 24:15, 27/2/2020, https://vixra.org/reli/
* Atlantis in Mirrors, 14/4/2020, https://vixra.org/abs/2004.0343
* The Mountains of Atlantis, 17/3/2020, https://vixra.org/abs/2005.0185
* Atlantis, the Istanbul Connection, 31/5/2020, https://vixra.org/abs/2005.0288

Atlantis Fora & websites

http://atlantisrisingforums.proboards.com/
http://atlantisonline.smfforfree2.com/
http://atlantisonline.smfforfree2.com/index.php/topic,34321.0.html
http://atlantisrisingforums.proboards.com/thread/1333/athanasius-kirchers-harp-atlantis-map
https://twitter.com/Atlantis_Scout

Richard C. Hoagland: archieven van The Enterprise Missions, ingekaderd in Theothersideofmidnight.com: 

https://www.enterprisemissions.com/nht1996.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht1997.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht1998.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht1999.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht2000.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht2001.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht2002.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht2003.htm

https://www.enterprisemissions.com/nht2004.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht2005.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht2006.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht2007.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht2008.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht2009.htm
https://www.enterprisemissions.com/nht2010.htm
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Wat is de basis van het evangelie en waarom moest Christus sterven?

https://martinzender.com/ZWTF/ZWTF7.47.pdf
https://martinzender.com/ZWTF/ZWTF8.33.pdf 
https://goedbericht.nl/lezingen/waarom-moest-christus-sterven-1/
https://goedbericht.nl/lezingen/waarom-moest-christus-sterven-2/
https://goedbericht.nl/lezingen/waarom-moest-christus-sterven-3/
https://goedbericht.nl/lezingen/waarom-moest-christus-sterven-4/
https://goedbericht.nl/christus-dood-een-genoegdoening/
https://goedbericht.nl/waarom-was-dat-bloed-nou-nodig/

Wederkomst op de derde dag

https://goedbericht.nl/ten-derde-dage-opgewekt-naar-de-schriften/
https://goedbericht.nl/category/chronologie/

Overige

• Linda Howe: https://www.earthfiles.com/
• Rev. Rich Nathan at Sojourners Presidential Forum: https://www.youtube.com/watch?v=Pd3fCfTZPrg
• Wim Hoogendijk over de echte botsing der beschavingen, tweeduizend jaar geleden,

https://inperspectief.com/cmsnew/index.php/bijbelstudies/message/113-paulus-op-de-areopagus/
• In Psalm 15:1; 24:3; 48:2; 74:2; 99:9, Jesaja 2:2-4; 25:6; Micha 4:1-4; 2 Kronieken 3:1 werd de tempel in Jeruzalem een

berg genoemd. In Openbaring 21:10 werd het toekomende Jeruzalem een berg genoemd. In Jesaja 26:2 en Psalm 48:13
werd Jeruzalem een burcht genoemd.

• Over de dood en opstanding: https://www.bijbelsdenken.eu/Manussen6.pdf
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Bijlage E. Volgorde van het Nieuwe Testament

Door uitgeverij Everread.nl (Wijk bij Duurstede)

Jaar – Bijbelpassage
Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes
29-45 Handelingen: 1:1-11:30
45 Jacobus
45-46 Handelingen 12:1-23
46 Judas
46-53 Handelingen 12:24-18:17
53 1 Thessalonicenzen
53 1 Thessalonicenzen
53 Hebreeën
53-56 Handelingen 18:18-28
56 1 Johannes
56 2 Johannes
56 3 Johannes
56-57 Handelingen 19:1-40
57 1 Korinthe
57 Handelingen 20:1-12
57 2 Korinthe
57 Galaten
58 Romeinen
58-60 Handelingen 20:13-25:27
60 1 Petrus
60 2 Petrus
60-62 Handelingen 26:1-28:31
62 Efeze
62 Kolossenzen
62 Filemon
62 Filippenzen
67 1 Timotheüs
67 Titus
68 2 Timotheüs

(Openbaring)
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Bijlage F,  architectonische toelichting op Nasa foto van een kasteel in Tenius Cavus, Mars, gespot door Andre Boudreau op
5/12/2019,  Boudreau,  A.  (2019-b,  5  december).  Photo’s  from  André  Boudreau’s  Post,  Tenius  Cavus,  PSP_009166_2650
[Facebookbericht]. Geraadpleegd op 15 december 2019, van

https://www.facebook.com/photo.php? fbid=10156807029766313&set=pcb.2654704351423853&type=3&theater

* Een tweede kasteel op Mars:
Grant, J. (2019, 21 december). Jonathan Grant, Mars X-Files, 1833/2N289093752EFFB074P1985L0M1 [Facebookbericht]. 

Geraadpleegd op 21 december 2019, van https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10215437308148407&set=pcb.2426335684298579&type=3&theater

* Romeinse aquaduct op Mars,
Grainey, M. (2015-c, 12 april). The "Aqueduct” [Facebookgroep, Mars – A Lost Civilization]. Geraadpleegd op 24 
september 2019, van https://www.facebook.com/groups/224983881216688/permalink/918335841881485/

* Onder de naam van Runcie in de literatuurlijst  staat ook veel moois. 

* * *
Mail van K. Michael Hays ontvangen op 15/12/2019

If this structure were related to similar structures on earth, it would probably be European. The Russian
castles tend to have thinner turrets and often “onion”-shaped tops. English and Irish (Norman)  castles
tend to be more rectangular. The Martian structure looks closer to German or French (chateau) examples.
It would be a later style, not so much for defense as for show. It looks like a hilltop type. So, I would say it
could be called “gothic Bavarian.” If it were on earth. 

But I suspect the story is more complicated than mere style. Since, as far as we know, Europeans  
never tried terraforming Mars, we must assume that this structure was built by indigenous Martians or,

more likely I think, space traveling aliens. If it were indigenous, e would expect there to be other
examples. If, instead, space traveling aliens came to Mars, they may have tried to settle in one place,  as  a
test, building just one structure, but then leaving for some reason. 

I suspect that is the case. The visitors to Mars would obviously have a high level of technology, but they
would want to build quickly and efficiently. So they wouldn’t take the time to carve stone or bake  brick.
Instead they might have used Martian soil, which comes from weathered volcanic rock and  no  organic
matter. It has clay and silt-sized particles, so the builders could.

The low strength of this material would help explain the arches used for the large openings at the  
bottom. The square openings at the top must be built smaller because the material cannot bear long,  
straight spans. The rammed earth construction has a high thermal mass so it can hold heat, which was

probably some sort of radiant-energy system, since they would have no wood. 

This  is  not  a  defensive  structure.  It  is  “representational”  architecture,  meaning  its  presence  is  as  
symbolic as it is functional. It means there was some social hierarchy, with a royal family or some  
other ruling group housed in this castle and a small village of more modest structures. The towers

have decorative tops, which also may have incorporated some communication system. The complex
volumetric organization suggests a sophisticated program, which probably included various  domestic  or
religious rituals. It is all very interesting.

– K. Michael Hays, (Harvard University)

549



Literatuurlijst

Abbott, R. (z.j.). Hebrew, habiru and 'apiru. Geraadpleegd op 5 april, 2017, van http://oldtestamentstudies.datascenesdev.com/judges/
hebrewhabiru.asp?item=4&variant=0

AC2012. (2012, 20 oktober). LAM I AM [Blogpost]. Geraadpleegd op 11 maart, 2017, van https://ac2012.com/2012/10/20/lam-i-am/
Academus. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 7 april 2019, van https://en.wikipedia.org/wiki/Academus
Adair, A. (2013, 25 april).  Moving the Stones of Baalbek–The Wonders of Roman Engineering [Blogpost]. Geraadpleegd op 26

oktober  2018,  van  https://gilgamesh42.wordpress.com/2013/04/25/moving-the-stones-of-baalbek-the-wonders-of-roman-
engineering/

Adams, A. P. (z.d.-a, 30 januari). De Rol van het Kwaad. (The Purpose of Evil. Beverly, MA, USA. Tijdschrift, “The Spirit of the
Word”, Vol I., nr. 8, 1885). Geraadpleegd van https://bijbelsdenken.eu/Verlos2.pdf

Adams, A. P. (z.d.-b, 1 februari). 3.  De Verzoening. (A. van Waarde, Vert.). (The Atonement. Beverly, MA, USA. Tijdschrift, “The
Spirit of the Word”, Vol I., nr. 9, 1885). Geraadpleegd van https://bijbelsdenken.eu/Verlos3.pdf 

Adams,  A.  (z.d.-c).  5.  Waartoe  is  Christus  gestorven? [vert.  Aren  van  Waarde].  Geraadpleegd  op  4  maart  2020,  van
https://bijbelsdenken.eu/Verlos5.pdf

Aeneas:  Roman  mythology.  (z.j.).  In  Encyclopaedia  Britannica.  Geraadpleegd  op  17  november,  2016,  van
https://www.britannica.com/topic/Aeneas

Afshar,  T.  (2019,  28  oktober).  Tessa  Afshar:  My  mother  used  to  work  in  the  fashion  industry  in  England  years  ago.
[Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  30  oktober  2019,  van
https://www.facebook.com/AuthorTessaAfshar/photos/a.10150164604997821/10156399353902821/?type=3&theater

Agamemnon. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved July 11, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Agamemnon
Agamemnon (mythologie). (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Agamemnon_(mythologie)
Agrabah. (z.d.). in Disney.fandom.wiki. Geraadpleegd op 11 oktober 2019, van

https://disney.fandom.com/wiki/Agrabah
Aissa.  [Sod  HaElohim].  (2018,  30  september).  Het  Mysterie  Gods:  Intro.  Geraadpleegd  op  25  juli  2019,  van

https://www.hetmysteriegods.com/post/intro
Akhisar. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 9 maart 2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Akhisar
Albright,  W. F.  (1919).  The Mouth of the River.  The American Journal of  Semitic Languages and Literatures,  35(4),  161-195.

Geraadpleegd op 9 april, 2017, van http://www.jstor.org/stable/528616?seq=1#page_scan_tab_contents
Alcinoüs  (mythologie).  (z.d.).  In  Wikipedia.  Geraadpleegd  op  17  september  2018,  van  https://nl.wikipedia.org/wiki/Alcino

%C3%BCs_(mythologie)
Alexander, S. (2001). Chilbolton graancirkel formaties. Geraadpleegd van http://www.enterprisemission.com/glyph.htm
Alexander, P., & Alexander, D. (2002). Handboek bij de Bijbel [The new Lion handbook to the Bible] (vert. H. A. Hof-Hoogland,

Vert.) (6e ed., ISBN 90-435-0514-5.). Kampen, Nederland: Kok.
Ali,  M.  M.  (1990).  The  Religion  of  Islam:  A  comprehensive  discussion  of  the  sources,  principles  and  practices  of  islam .

Geraadpleegd van http://aaiil.org/text/books/mali/religionislam/religionofislam.pdf
Alkaya, M. (2019, 11 november). CETA: een gevaar voor onze democratie dat wij kunnen afwenden. Geraadpleegd op 11 november

2019, van https://joop.bnnvara.nl/opinies/ceta-een-gevaar-voor-onze-democratie-dat-wij-kunnen-afwenden
Allen, S. (2001-a). Letters from Prison (2de editie). London, Great-Britain: The Berean Publishing Trust.
Allen, S. (2001-b). The Galatian & Roman Epistles of Paul. London, Groot-Brittannië: Berean.
Allen, S. (2012).  Het Koninkrijk van God in Hemel en op Aarde. (vert. C.E. Wols-Leusink). Wijk bij Duurstede: Everread. (The

Kingdom of God in Heaven & on Earth, London, UK, Berean Publ. Trust, 1981).
Allin,  T.  (1911).  The  Augustinian  Revolution  in  Theology.  Wycliffe  College  Library.  Geraadpleegd  van

http://www.archive.org/stream/theaugustinianre00alliuoft#page/n7/mode/2up
Altis  ancient  site,  Greece.  (z.j.).  In  Encyclopaedia  Britannica.  Geraadpleegd  op  9  december,  2016,  van

https://www.britannica.com/place/Altis
Amazing  Discoveries.  (2009,  15  december).  The  Chiastic  Structure  of  Revelation.  Geraadpleegd  op  11  november  2018,  van

https://amazingdiscoveries.org/S-deception-Revelation_prophecy_chiasm_eschatological
Anarchisme. (z.j.). Geraadpleegd op 10 december 2017, van http://anarchisme.nl/namespace/anarchisme
Anat. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 29 maart, 2017, van https://en.wikipedia.org/wiki/Anat
Ancient  Aliens.  (2019,  20  augustus).  Ancient  Aliens:  Tesla’s  Interstellar  Communications  (Season  9)  |  History.  [Youtube].

Geraadpleegd op 25 augustus 2019, van https://www.youtube.com/watch?time_continue=309&v=-_hDVwygQ4s
Anderson, B. W., & Harrelson, W. J. (1962).  Israel’s Prophetic Heritage: Essays in Honor of James Muilenburg. New York City,

USA: Harper & Brothers.
Anderson,  B.  W. (1987).  Creation versus Chaos: The Reinterpretation of Mythical Symbolism in the Bible .  Philadelphia,  USA:

Fortress.
Anderson, W. S. (2015, 24 november). Aeneas Roman mythology. In Encyclopaedia Britannica. Geraadpleegd op 27 februari, 2017,

van https://www.britannica.com/topic/Aeneas
Andrews, C. (2010, 5 september).  Saturday May 17th 2008 M6 Motorway England: Madness on the M6 Motorway in England -

Twins  from Sweden  -  What  caused  this  to  happen  and  who  are  these  woman?  Geraadpleegd  op  31  juli  2019,  van
http://www.colinandrews.net/StrangenessOnM6-England2008.html

Aphrodite.  (2006,  10  november).  In  Encyclopaedia  Britannica.  Geraadpleegd  op  11  april,  2017,  van
https://www.britannica.com/topic/Aphrodite-Greek-mythology

Argonauten. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 16 september 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Argonauten
Aristoteles. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 29 maart 2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
Armstrong,  K. (2006).  De profeet:  Over het  leven van Mohammed. (vert.  Johan Hos).  Amsterdam,  Nederland:  De Bezige Bij.

(Oorspr. Muhammad. Prophet for Our Time. AtlasBooks/HarperCollins, London, 2006).

550



Arnaiz-Villena, A., Muñiz, E., Campos, C., Gomez-Casado, E., Tomasi, S., Martínez-Quiles, N., … Palacio-Gruber, J. (2015). Origin
of Ancient Canary Islanders Guanches: presence of Atlantic/Iberian HLA and Y chromosome genes and Ancient Iberian
language. International Journal of Modern Anthropology, 1(8), 67–91. https://doi.org/10.4314/ijma.v1i8.4

ArtAlienTV. (2019, 22 augustus). GIANT FACE Found in ANTARCTICA - Alien or Human ? ArtAlienTV. [Youtube]. Geraadpleegd
op 23 augustus 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=BVjH1onTFO4

Artemis (mythologie). (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Artemis_(mythologie)
Asgard.  (z.d.).  In  New  World  Encyclopedia.  Geraadpleegd  op  12  september  2018,  van

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Asgard
Astarte.  (2000,  22  november).  In  Encyclopaedia  Britannica.  Geraadpleegd  op  8  april,  2017,  van

https://www.britannica.com/topic/Astarte-ancient-deity
Atalante. (2019, 29 maart). rich,The Hyksos supreme god was Reshef (= Irshappa, a Hurrian language variant name that was carried

into  Anatolia).  [Forumpost].  Derde  reactie  op  rich  &  knakker.  Geraadpleegd  op  30  maart  2019,  van
http://atlantisrisingforums.proboards.com/thread/1190/who-started-war-atlantis-athens

Atkinson,  N.  (2010,  5  maart).  Gorilla  On  Mars?  In  Universe  Today.  Geraadpleegd  op  2  maart  2019,  van
https://www.universetoday.com/58927/gorilla-on-mars/

Atlant. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 30 mei, 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlant
Atlas (mythologie). (z.j.). Geraadpleegd op 4 april, 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythologie)
Atsma, A. J. (z.j.-a). Elysion. Geraadpleegd op 8 april, 2017, van http://www.theoi.com/Kosmos/Elysion.html
Atsma, A. J. (z.j.-b). Haides. Geraadpleegd op 30 maart, 2017, van http://www.theoi.com/Kosmos/Haides.html
Atsma, A.J. (z.j.-c). Kekrops. Geraadpleegd op 13 november, 2016, van http://www.theoi.com/Heros/Kekrops.html
Atsma, A. J. (z.j.-d). Minyades. Geraadpleegd op 28 maart, 2016, van http://www.theoi.com/Heroine/Minyades.html
Atsma, A. J. (z.j.-e). Tartaros. Geraadpleegd op 14 november, 2016, van http://www.theoi.com/Kosmos/Tartaros.html
Avraham, R. (2019, March 10). Incredible Parallels Between the Purim Story and the Nazi Trials. Retrieved June 3, 2019, from

https://unitedwithisrael.org/strange-parallels-between-the-purim-story-and-the-nuremberg-trials/
Bajocco,  A.  (2010,  August  11).  The  Early  Inhabitants  of  the  Canary  Islands.  Retrieved  June  16,  2019,  from

http://www.agraw.com/2010/08/early-inhabitants-canary-islands/
Bakker, M. (2013, 29 mei). Geheim Sykes-Picotverdrag van 1916. Geraadpleegd van https://isgeschiedenis.nl/nieuws/geheim-sykes-

picotverdrag-van-1916  
Bara, M. (2019, 10 december). Photo’s from Mike Bara’s Post in Mars - A Civilization Lost [Facebookbericht]. Geraadpleegd op 15

december  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10159028737133709&set=gm.985286038519798&type=3&theater

Bara, M., & Hoagland, R. C. (2004). An Open Letter to Steven Squyres [Blogpost]. Geraadpleegd van
http://www.enterprisemissions.com/max.htm

Barnes, D. (2015). Nightwood. London, Groot-Brittannië: Faber & Faber.
Baron,  D.  (1901).  The  Ancient  Scriptures  and  the  modern  Jew (2e  ed.).  London,  Groot-Brittannië:  Hodder  &  Stoughton.

Geraadpleegd van https://archive.org/details/ancientscripture00baroiala
Baron, D. (1918).  The Visions & Prophecy of Zechariah: "The Prophet of  Hope and of Glory" An Exposition .  London, Groot-

Britannië: Morgan & Scott. Geraadpleegd van: https://archive.org/details/thevisions00barouoft
Barr,  J.  (1990).  Luther  and  Biblical  chronology.  Bulletin  of  the  John  Rylands  Library,  72(1),  51-68.  Geraadpleegd  van

https://www.escholar.manchester.ac.uk/uk-ac-man-scw:1m2130
Barth,  K.  (2008).  De  Brief  aan  de  Romeinen.  (vert.  M.  Wildschut)  Amsterdam,  Nederland:  Boom.  (Oorspr.  Der  Römerbrief,

Theologische Verlag Zürich).
Bauval, R.G., & Gilbert, A. (1994). The Orion Mystery: Unlocking the Secrets of the Pyramids. A Revolutionary new Interpretation

of the Ancient Enigma. New York, NY, USA: Three Rivers Press.
Bauval,  R.  G.  (2002,  7  februari).  SATAN’S  CALLING  CARD  SEPTEMBER  11:  A DATE  TO  REMEMBER.  [Forumpost].

Geraadpleegd op 20 april 2019, van http://grahamhancock.com/phorum/read.php?1,75176,75176#msg-75176
BBC.  (2017,  16  september).  The  year's  best  astronomy  photos.  Geraadpleegd  op  11  november  2018,  van

https://www.bbc.com/news/in-pictures-41231623
Becher, M. (z.j.). The Ten Plagues - Live from Egypt. Geraadpleegd op 6 april, 2017, van https://ohr.edu/yhiy/article.php/838
Bedard,  M.  (2013,  24  september).  Crete:  The  Lost  Island  of  Atlantis  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  3  april,  2017,  van

http://gnosticwarrior.com/crete-atlantis.html
Bedard,  M.  (2014,  27  maart).  Symbol  of  the  Trident  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  3  april,  2017,  van

http://gnosticwarrior.com/trident.html
Bedard, M. (2015, 13 oktober). The Paraíba Inscription: 6th Century BC Phoenician Masonic Script of the “Merchant King” and

“King Hiram” [Blogpost]. Geraadpleegd van http://gnosticwarrior.com/the-paraiba-inscription.html
Bell, J. (1790). Public Library New York,  Bell's New Pantheon; or Historical Dictionary of the Gods, Demi-Gods, Heroes, and

Fabulous Personages of Antiquity, etc. (Volume 2). II. (London, UK: J. Bell).
Berg,  C.  (z.j.).  The  Minoan  Palace  at  Knossos  and  the  Cretan  Labyrinth.  Geraadpleegd  op  3  april,  2017,  van

http://amazeingart.com/seven-wonders/labyrinth-minotaur.html
Berry, C. M., & Marshall, J. E. A. (2015). Lycopsid forests in the early Late Devonian paleoequatorial zone of Svalbard. Geology, 43,

1043-1046. Geraadpleegd van https://doi.org/10.1130/G37000.1
Best,  S.  (2016,  22  november).  Is  there  a  PYRAMID  in  the  Antarctic?  MailOnline.  Geraadpleegd  van

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3960052/Is-PYRAMID-Antarctic-Bizarre-theory-claims-alien-base-hidden-
huge-triangular-structure.html

Beugel, I. (2019, 6 november). Wat we Griekenland hebben aangedaan: van ‘Sinking Titanic’ tot ‘Hotel Athene’ . Geraadpleegd op 7
november  2019,  van  https://joop.bnnvara.nl/opinies/wat-we-griekenland-hebben-aangedaan-van-sinking-titanic-tot-hotel-
athene

Bible Study Tools. (z.j.). Nob. Geraadpleegd op 8 april, 2017, van www.biblestudytools.com/lexicons/hebrew/kjv/nob.html

551



Bijstandsbond Amsterdam. (2019, 17 oktober). Bijstandsbon: Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten houdt 28
november  een  feestje  in  Amsterdam. [Twitter].  Geraadpleegd  op  20  oktober  2019,  van
https://twitter.com/bijstbond/status/1184819379432841219

Bingham,  T.  (2020,  17  januari).  Moon  Expired  2020 [Youtube].  Geraadpleegd  op  2  februari  2020,  van
https://www.youtube.com/watch?v=pgnX9K-9wEU

Bird, M., & Zgaga, B. (2019, 24 augustus). Miljardairs uit VS financieren extreemrechtse kultuurstrijd in Europa. Geraadpleegd op
25 augustus 2019,  van https://www.globalinfo.nl/Achtergrond/miljardairs-uit-vs-financieren-extreemrechtse-kultuurstrijd-
in-europa

Biting  Back.  (2012,  14  september).  The  Demon  Anorexia/Bulimia  Exposed.  Geraadpleegd  op  8  januari  2018,  van
https://edsg4u.blogspot.nl/2012/09/the-demon-anorexiabulimia-exposed.html#comment-form

Black, J. & Green, A. (2014). An Illustrated Dictionary: Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia  (8e ed.). Austin, USA:
University of Texas Press.

Blazquez,  J.  M.  (z.j.).  GADIR  (Cádiz)  Cáidiz,  Spain.  In  The  Princeton  Encyclopedia  of  Classical  Sites.  Geraadpleegd  van
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0006:entry=gadir

Blommaert, J. (2019, 23 december). Boekrecensie - Jan Blommaert: Thomas Piketty: kapitalisme is een ideologie . Geraadpleegd op 2
januari 2020, van https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2019/12/23/thomas-piketty-kapitalisme-is-een-ideologie/

Boiy, T. (2004).  Late Achaermenid and Hellenistic Babylon (Orientalia Lovaniensia Analecta). Leuven, Paris, België: Peeters &
Departement  Oosterse  Studies.  Geraadpleegd  op 25  november,  2017,  van https://books.google.com.ph,  tags:  Babylon,
inhabited, first century.

Bonanno, A. (1986). Archeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean: First International Conference on Archeology of
the Ancient Mediterranean. University of Malta, 2-5 september 1985. Amsterdam, Nederland: B.R. Grüner.

Bonda, J. (2010). Het ene doel van God (3e herz. ed.). Amsterdam, Nederland: InPerspectief.
Bondarenko, V. (2017,  22 mei).  Here’s what the ‘glowing orb’ Trump touched in Saudi Arabia actually was.  Business Insider.

Geraadpleegd  van  https://www.businessinsider.nl/trump-orb-globe-saudi-arabia-what-was-it-2017-5/?
international=true&r=US

Boreas (god). (n.d.). Boreas (god). Retrieved June 13, 2019, from https://nl.wikipedia.org/wiki/Boreas_(god)
Bosland,  J.  (z.j.).  Bijbelse Archeologie.  9.  De Filistijnen.  Barneveld,  Nederland,  Stichting Bijbel,  Geschiedenis en Archeologie.

Geraadpleegd van http://www.theologienet.nl/documenten/Land%20e.a.pdf
Bosman,  G.  (2019,  June  9).  Het  concept-pensioenakkoord  gewikt  en  gewogen  [Blog  post].  Retrieved  June  15,  2019,  from

http://gerardbosman.com/2019/06/09/het-concept-pensioenakkoord-gewikt-en-gewogen/?fbclid=IwAR2GjeBAqcpb57-
O6qbTETukn_s-KVM7zGl4KwzwIxvuyM96tpHrRD3rd8Q

Bouchard, R. (2016, 4 oktober). In Quora. What is the pre Islamic origin of the word Qibla? Geraadpleegd op 17 augustus 2018, van
https://www.quora.com/What-is-the-pre-Islamic-origin-of-the-word-Qibla

Boudreau, A. (2019-a, 4 november). Andre Boudreau Mars - A civilization lost: ESP_027628_1330 [Facebookbericht]. Geraadpleegd
op  4  november  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156722795101313&set=pcb.952149538500115&type=3&theater

  Via,  www.uahirise.org/ESP_027628_1330?fbclid=IwAR1dIQhbMNZl0-LRyrqUAHzvd7ktonp1N9tsXkVWyco-
Zq3BQHVwoOpLVQc

Boudreau,  A. (2019-b,  5 december).  Photo’s from André Boudreau’s Post,  Tenius Cavus,  PSP_009166_2650  [Facebookbericht].
Geraadpleegd  op  15  december  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156807029766313&set=pcb.2654704351423853&type=3&theater

  Via,  www.uahirise.org/PSP_009166_2650?
fbclid=IwAR2bH4PpQzXZXzgyTYMtIxO0OrbTSchY2AzM6z07xTxyW68_bt8XXbb6HOA

Boudreau, A. (2019-c, 5 december). Photo’s from Andre Boudreau’s post, PSP_09166_2650, JP2 [Facebookbericht]. Geraadpleegd
op  14  december  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156807036116313&set=pcb.2654706421423646&type=3&theater

  Via,  www.uahirise.org/PSP_009166_2650?fbclid=IwAR2KgZctfKl_feYZDlvL_61Tm_oB3QNKlBAhoPymJzPlbg9-
D0wTSZzTXxs

Brave New World. (2012, 30 december). The Rising of the Phoenix and the New World Order [Blogpost]. Geraadpleegd op 20 april
2019,  van  https://exposingbabylon.wordpress.com/2012/12/30/the-rising-of-the-phoenix-symbol-of-the-coming-antichrist-
world-power/

Breeden,  T.  (2010).  How  Long  Did  the  Flood  Last?  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  30  maart,  2017,  van
https://beyondflannelgraph.wordpress.com/the-flood/how-long-did-the-flood-last/

Bremmer, J. N. (2008). Greek Religion and Culture, the Bible and the Ancient Near East. Leiden, Nederland: Koninklijke Brill NV.
Bridgeman, L. (2011, May 2). The Apostle Paul’s Income: Four Reasons Why Paul Worked a Day Job. Retrieved June 16, 2019, from

https://www.bible-bridge.com/pauls-income-four-reasons-why-paul-worked-day-job/
Brown,  H.  (2015,  28  juli).  Vladimir  Putin  Is  Immortal  And  The  Internet  Has  The  Proof.  Geraadpleegd  van

https://www.buzzfeed.com/hayesbrown/vladimir-putin-is-immortal-and-the-internet-has-the-proof?
utm_term=.lvWgMY69Je#.nbXP79ZRLd

Browning, C. R. (2010). Remembering Survival: Inside a Nazi Slave Labor-Camp. New York, USA: W.W. Norton & Company.
Bruggeman,  R.  (2012,  11 oktober).  Slag bij  het  Teutoburgerwoud:  Varus loopt  in  een Germaanse hinderlaag.  IS Geschiedenis,

2012(10).  Geraadpleegd van https://isgeschiedenis.nl/nieuws/slag-bij-het-teutoburgerwoud-varus-loopt-in-een-germaanse-
hinderlaag

Buchholz,  S.  (2011-a,  26  juni).  Picture  2  and  3.  The  5  characters.  (No)  [Foto].  Geraadpleegd  op  5  oktober  2017,  van
https://araenil.wordpress.com/2011/06/26/evidence-of-prehistoric-connections-crete-norway/

Buchholz,  S.  (2011-b,  26  juni).   Picture  5,”The  Wine  Bag”.  (No)  [Foto].  Geraadpleegd  op  5  oktober  2017,  van
https://araenil.wordpress.com/2011/06/26/evidence-of-prehistoric-connections-crete-norway/

Buchholz, S. (2011-c, 26 juni). Picture 7. The boat. (No) [Foto]. Geraadpleegd op 5 oktober 2017, van https://araenil.wordpress.com/
2011/06/26/evidence-of-prehistoric-connections-crete-norway/

552



Buchholz, S. (2011-d, 26 juni). Picture 9, Stone carving from Oestfold, Norway [Foto]. Geraadpleegd op 7 oktober 2017, van https://
araenil.wordpress.com/2011/06/26/evidence-of-prehistoric-connections-crete-norway/

Buchholz,  S.  (2011-e,  26  juni).  Prehistoric  connections  Crete  /  Norway  .  English  version.  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
https://araenil.wordpress.com/2011/06/26/evidence-of-prehistoric-connections-crete-norway/

Buchholz,  S.  (2011-c,  26  juni).  Prehistoric  connections  Crete  /  Norway  .  English  version.  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
https://araenil.wordpress.com/2011/06/26/evidence-of-prehistoric-connections-crete-norway/

Bullinger,  E.  W.  (z.j.-a).  Appendixes  to  The  Companion  Bible.  Geraadpleegd  van
https://levendwater.org/companion/index_companion.html  

Bullinger, E. W. (z.j.-b). The Companion Bible. Geraadpleegd van http://www.companionbiblecondensed.com/
Bullinger,  E.  W.  (1921).  Number in  Scripture:  Its  Supernatural  Design and Spiritual  Significance (Herz.  ed.).  London,  Groot-

Brittannië:  Eyre  &  Spottiswoode  (Bible  Warehouse)  Ltd.  Geraadpleegd  van
http://www.biblebelievers.org.au/number01.htm

Bultema, H. (1972). Wat de Bijbel Zegt over de Doop (2e ed.). Grand Rapids, USA: Grace Publications [Oorspronkelijke titel: The
Bible  and  Baptism,  vertaling  Aren  van  Waarde].  Geraadpleegd  op  27  april  2019  van
http://www.bijbelsdenken.eu/HeelBoek.pdf

Bultema, H. (1981). Commentary on Isaiah. Grand Rapids, MI, USA: Kregel Publications.
Bultema, H. (2002). Commentary on Daniel. Grand Rapids, MI, USA: Grace Publications.
Buraq. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 1 april 2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Buraq
Butler,  S.  (1900).  The  Odyssey  of  Homer.  In  Sacred-Texts.  Geraadpleegd  op  27  augustus  2019  van

http://www.sacred-texts.com/cla/homer/ody/index.htm
Butler,  S.  (1900).  The  Iliad  of  Homer.  In  Sacred-Texts.  Geraadpleegd  op  27  augustus  2019  van

https://www.sacred-texts.com/cla/homer/ili/index.htm
Cahill, K. (1996). Encounter. Sydney, Australië: Harper Collins.
Calypso. (2007, 19 oktober). In Encyclopaedia Britannica. Geraadpleegd op 29 maart, 2017, van https://www.britannica.com/
Campbell,  K.  M.  (2005).  What  was  Jesus'  occupation?  Jets,  48(3),  501-519.  Geraadpleegd  op  28  februari,  2017,  van

http://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/48/48-3/JETS_48-3_501-519.pdf
Carey, J., & Jones, E. (2018, 26 mei). Man Sentenced to 33 Years for Brutal Gang Killing of 15-Year-Old Girl [Video]. In  NBC

Washington.  Geraadpleegd  op  11  oktober  2018,  van  https://www.nbcwashington.com/news/local/Man-Sentenced-for-
Brutal-Gang-Attack-on-15-Year-Old-Girl-483704441.html

Carson, B. (2015, 12 januari). Billy Carson MEGA CITY ON THE PLANET VENUS. Van, webgis2.wr.us.gs.gov/Venus_Global_GIS/.
Geraadpleegd  op  16  december  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2491809464471236&set=gm.990123881369347&type=3&theater

Cartwright,  M.  (2009,  2  september).  Minoan  Civilization.  Ancient  History  Encyclopedia.  Geraadpleegd  van
http://www.ancient.eu/Minoan_Civilization/

Cartwright, M. (2016, 6 mei). Melqart. In Ancient History Encyclopedia. Geraadpleegd van http://www.ancient.eu/Melqart/
Caset, F., & Bruggeman, D. (2017). Stadsuniversiteit/Stadsacademie. Agora, 4(33), 35-37.
Castanis, C. P. (1844). An Essay on the Ancient and Modern Greek Languages. Harvard, US: Allen, Morrill and Wardwell.
Castor en Pollux. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 29 april, 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Castor_en_Pollux
Catoe,  L.  E.  (1969).  UFOs  and  related  Subjects:  an  annotated  bibliography. Geraadpleegd  van

http://www.governmentattic.org/13docs/UFOsRelatedSubjBiblio_Catoe_1969.pdf
Catty Real UFO with Aliens. (2019, 13 december). Catty Real UFO With Aliens Scientists Are Going to Tell You This. Really scary

What  Is  Going  on  (201x-2050) [Facebookbericht,  Youtube].  Geraadpleegd  op  17  december  2019,  van
https://www.facebook.com/watch/?v=2484911558432251

Charles,  R.  (1917).  The  Book  of  Enoch.  In  Sacred-Texts.  Geraadpleegd  op  31  augustus  2019  van
https://www.sacred-texts.com/bib/boe/index.htm

Charlesworth, S. (2019, 11 augustus). Wayland's Smithy 'neo-Nazi ritual' reports spark more patrols. Geraadpleegd op 25 september
2019, van https://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-49313179

Chiastic structure. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 11 juli 2018, van https://en.wikipedia.org/wiki/Chiastic_structure
Chicarro,  A.,  &  Neukum,  G.  (2006,  21  september).  Cydonia  -  The  Face  on  Mars  [Blogpost].  Geraadpleegd  van

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Mars_Express/Cydonia_-_the_face_on_Mars/
Christian History. (1995). Issue 47: The Apostle Paul & His TimesThe Apostle Paul and His Times: Did You Know?  Christian

History, (47), 15–18. Geraadpleegd van https://christianhistoryinstitute.org/uploaded/50cf82181a7fd8.49814146.pdf
Clarke, A. (z.d.). Bible Commentaries Adam Clarke Commentary Matthew 8. In Studylight. Geraadpleegd op 22 september 2019, van

https://www.studylight.org/commentaries/acc/matthew-8.html
Cliteur, P. (1997, 21 oktober). Het mooiste argument voor reïncarnatie.  Trouw. Geraadpleegd van https://www.trouw.nl/home/het-

mooiste-argument-voor-reincarnatie~a8800ae6/
CNN.  (2001,  11  september).  Text  of  Bush's  address. Geraadpleegd  op  20  april  2019,  van

http://edition.cnn.com/2001/US/09/11/bush.speech.text/
CNN  (2016,  8  september).  September  11,  2001:  Background  and  timeline  of  the  attacks.  Geraadpleegd  van

http://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11-anniversary-fast-facts/
Cohen, B. (2017, 29 mei). French Jewish Anger Grows Over Savage Antisemitic Murder of Pensioner at Hands of Muslim in Paris

Suburb.  the  algemeiner.  Geraadpleegd  van  https://www.algemeiner.com/2017/05/29/french-jewish-anger-grows-over-
savage-antisemitic-murder-of-pensioner-at-hands-of-muslim-in-paris-suburb/

Coleby,  N.  (2004).  Ancient  Aeroplanes:  Did  the  Incas  Build  Aircraft?  Geraadpleegd  op  8  maart,  2017,  van
http://www.2atoms.com/weird/ancient/plane.htm

Computer Galileo Enhancement. (1996). Callisto ... from Galileo [Foto]. In The Enterprise Mission. Geraadpleegd van
http://www.enterprisemission.com/images/calcomp2.jpg

Connor,  S.  (2009,  16  oktober).  Has  the  original  Labyrinth  been  found?  Independent.  Geraadpleegd  op  3  april,  2017,  van
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/architecture/has-the-original-labyrinth-been-found-1803638.html

553



Constandse, A. (1924). God is het Kwaad. Geraadpleegd van  http://anarchisme.nl/namespace/god_is_het_kwaad
Cook, A. B. (1940).  Zeus, A Study in Ancient Religion: (Volume. 3).  Cambridge, Groot-Brittannië: Cambridge University Press.

Geraadpleegd van https://archive.org/details/zeusstudyinancie03cook
Coram, J. R., & Hough, D. H. (2008). Volume XCIX. Unsearchable Riches: A Bimonthly Magazine for God and His Word ,  99(1),

110. Geraadpleegd van https://s3.amazonaws.com/unsearchablerich/urscans/Unsearchable+Riches+Volume+99++2008.pdf
Covey, C. (1987). Homeric Troy and The Sea Peoples. Lakemont, Georgia, USA: Copple House Books.
Crichton, D. (z.j.). Pooh Bear & Mermaid Dune. Geraadpleegd van https://pds.jpl.nasa.gov/planets/captions/mars/poohbr.htm
Crime  Vault.  (2018,  11  juli).  Slenderman  Stabbing:  Documentary [Video].  Geraadpleegd  op  1  november  2019,  van

https://www.youtube.com/watch?v=3maaA1GLVeQ
ChristenUnie.  (2019,  5  november).  Kijkje  achter  de  schermen met  Arie  Slob  en  Gert-Jan  Segers [Video].  Geraadpleegd  op  7

november 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=bv6L4elzHrw&feature=youtu.be
Crystal, E. (z.j.). Vimanas. Geraadpleegd op 10 september 2017, van http://www.crystalinks.com/vimanas.html
Ctphoenix.  (2014).  A  comparison  of  Scientology  and  Mormonism.  Geraadpleegd  op  13  maart,  2017,  van

https://www.reddit.com/r/exmormon/comments/1umef3/a_comparison_of_scientology_and_mormonism/
Cuoghi, D. (z.j.). THE MYSTERIES OF THE PIRI REIS MAP. Geraadpleegd op 8 januari, 2017, van http://www.diegocuoghi.com/

Piri_Reis/PiriReis_eng.htm
Daily Mail (2008, 2 december). Conspiracy theorists can't see the wood for the trees as they spot 'timber plank' on Mars. DailyMail.

Geraadpleegd  van http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1091223/Conspiracy-theorists-wood-trees-spot-timber-
plank-Mars.html

Dankert, Z. (2017, augustus). Christa Te Dorsthorst. Metropolis M, 38(4), 12. Bijlage: Eindexamens 2017.
Davies, E. (1809).  The Mythology and Rites of the British Druids, Ascertained by National Documents: and compared with the

general Traditions and Customs of Heathenism, as illustrated by the most eminent Antuiqaries of our Age . London, Groot-
Brittannië: J. Booth.

De  Been,  W.  (2018,  22  april).  In  Joop.  De  Trump  ‘family  values’ en  de  moraal  van  het  neoliberalisme.  Geraadpleegd  van
https://joop.bnnvara.nl/opinies/trump-family-values-en-moraal-neoliberalisme

De  bergen  van  de  waanzin.  (z.d.).  In  Wikipedia.  Geraadpleegd  op  7  september  2018,  van
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_bergen_van_de_waanzin

De  Caça,  M.  (2013,  4  februari).  Homem-Mariposa  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  20  april  2019,  van
http://manualdecaca.blogspot.com/2013/02/homem-mariposa.html

Deedat,  A.  (z.j.).  Christ  in  Islam.  Geraadpleegd  op  1  september  2018  van
http://www.islam101.com/history/people/prophets/jesus/christ_in_islam0.htm

De Graaf, S. (2005). De Man op het rode paard. Wijk bij Duurstede: Everread.
De Graaf, S. (2013, 7 januari). Het Bijbelboek Esther.  Amen. Geraadpleegd van https://www.amen.nl/artikel/1041/het-bijbelboek-

esther-deel-1-inleiding
De Graaf, S. (2019). Het bijbelboek Esther (1st ed.). Wijk bij Duurstede: Everread.
De Graaff, F. (1987). Jezus de Verborgene. Utrecht/Kampen, VBK/Kok.
De Graaff, F. (1993). Israël-Hellas-Rome: Het mysterie van de antieke beschaving. Zoetermeer, Nederland: Boekencentrum.
Dekker, W. (z.d.). De actualiteit van Edda en Thora. Interview met Heinrich Braunschweiger. Geraadpleegd op 8 augustus 2019, van

https://www.karlbarth.nl/de-actualiteit-van-edda-en-thora-interview-met-heinrich-braunschweiger/
Deucalion.  (2010,  11  juni).  In  Encyclopaedia  Britannica.  Geraadpleegd  op  1  april,  2017,  van

https://www.britannica.com/topic/Deucalion  
Deukalion en Pyrrha. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 17 oktober 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Deukalion_en_Pyrrha
De  Vetruviusman  van  Leonardo  da  Vinci.  (z.d.).  In  Leerwiki.  Geraadpleegd  op  12  november  2019,  van

https://www.leerwiki.nl/cultuur/esthetiek/beeldende-kunst/schilderkunst/schilderijen/12169/de-vitruviusman-van-leonardo-
da-vinci/

DiPrimio, P. (2011). Monsters in Myth: The Sphinx. Hockessin, USA: Mitchell Lane.
Donnelly,  I.  (1882).  Atlantis,  the  Antediluvian  World.  New  York,  Verenigde  Staten:  Harper  &  Brothers.  Geraadpleegd  van

http://www.sacred-texts.com/atl/ataw/index.htm
Donner, M. (2019-a, 24 juni). de tijd staat stil. Geraadpleegd op 5 september 2019, van http://www.mariandonner.nl/?p=2983
Donner,  M. (2019-b).  Zelfverwoestingsboek: Waarom We Meer Moeten Stinken, Drinken, Bloeden, Branden & Dansen (4e ed.).

Amsterdam, Nederland: Das Mag.
Drew, H. R. [Red Collie]. (2007). Two hidden codes in Crabwood 2002 told us "50 years have passed" since unfriendly grey aliens

flew over Washington D.C. in 1952, while West Overton 2002 told us that our crop artist friend comes from a star in the
constellation Hercules, about 160 light years from Earth. In  Cropcircleconnector. Geraadpleegd op 22 april 2019, van
http://www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007o.html

Drew,  H.  R.  [Red  Collie].  (2015,  23  juni).  Aeroporto  Torino  Aeritalia,  Turin,  Piedmont,  Italy.  Reported  23rd  June.  In
Cropcircleconnector.  Geraadpleegd  op  20  april  2019,  van
http://www.cropcircleconnector.com/2015/Aeroporto/articles.html

DRT.  (2008,  27  april).  California  drone  UFO  Investigation  FAQ.  Geraadpleegd  op  18  maart,  2017,  van
http://ovnis-usa.com/drone_investigation_FAQ.pdf

Duff, S. (2013, 10 november). Ariana Grande turned to Kabbalah after ‘the Pope told me everything I loved was wrong’. Metro UK.
Geraadpleegd  van  http://metro.co.uk/2013/11/10/ariana-grande-turned-to-kabbalah-after-the-pope-told-me-everything-i-
loved-was-wrong-4180895/

Duffy, M. (2009, 22 augustus). Sir Edmund Allenby on the Fall of Jerusalem, 9 December 1917. Geraadpleegd op 11 maart, 2017,
van http://www.firstworldwar.com/source/jerusalem_allenby1.htm

Duizend-en-een-nacht. (z.d.). In  Wikipedia. Geraadpleegd op 7 september 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Duizend-en-een-
nacht

Dujardin, A. (2019, March 21). De uil van Minerva en de boreale wereld: wat zei Baudet nou eigenlijk?  Trouw. Retrieved from
https://www.trouw.nl/nieuws/de-uil-van-minerva-en-de-boreale-wereld-wat-zei-baudet-nou-eigenlijk~bc79ea83/

554



Dunn,  P.,  & Lawrence,  D.  (2018).  Storm: De Kronieken Van De Diepe Wereld:  De Diepe Wereld (1).  Oosterhout,  Nederland:
Uitgeverij L, Don Lawrence Collection B.V..

Ecob, J. (2017, 5 juni). Tarshish - Britain or Spain? [Blogpost]. Geraadpleegd van https://www.heraldofhope.org.au/tarshish-britain-
or-spain/

Edwards, C. (2017, 29 december). Swedish church defends gender neutral pronoun for Jesus. The Local (Sweden). Geraadpleegd van
https://www.thelocal.se/20171229/swedish-church-labels-jesus-with-gender-neutral-pronoun

Eligael.  (2011,  28  januari).  UFO -  Dome  of  the  rock  -  Temple  mount  -  Jerusalem 28.01.2011 [YouTube].  Geraadpleegd  van
https://www.youtube.com/watch?v=zQ-bNOy_CKQ

Ellul,  J.  (z.j.).  Money  and  Power.  (vert.  LaVonne  Neff)  Downers  Grove  (IL),  USA:  Inter-Varsity.  Geraadpleegd  van
https://archive.org/details/MoneyAndPower

Elshout, L. (2018-a, 9 april). (1) Hiep hoi: Atlantis ontdekt… = Babylon [Blogpost]. Geraadpleegd op 22 december 2018, van https://
roodgoudvanparvaim.nl/hiep-hoi/

Elshout,  L.  [wipwap].  (2018-b,  4  mei).  Atlantis  in  de  Bijbel.  [Forumpost].  Geraadpleegd  op  22  december  2018,  van
https://www.credible.nl/topic/28560-atlantis-in-de-bijbel/?tab=comments#comment-1171871   

Elshout,  L.  [phtaloblauw].  (2018-c,  4  mei).  Atlantis:  geen  mysterie  maar  een  misverstand  [Forumpost].  Geraadpleegd  op  21
december 2018, van https://forum.fok.nl/topic/2438927/1/50  

Elshout, L. [wipwap]. (2018-d, 6 mei). Engeland als Bijbels mysterie. [Forumpost]. Geraadpleegd op 22 december 2018, van https://
www.credible.nl/topic/28562-engeland-als-bijbels-mysterie/?tab=comments#comment-1172054

Elshout, L. [phtaloblauw]. (2018-e, 6 mei). Engeland (Tarsis) als Bijbels mysterie [Forumpost]. Geraadpleegd op 23 december 2018,
van https://forum.fok.nl/topic/2439185/1/50  

Elshout,  L.  (2018-f,  14  mei).  Atlantis  is  Babylon.   In  Vixra.  Geraadpleegd  op  21  december  2018,  van
http://www.vixra.org/abs/1805.0261

Elshout, L. (2018-g, 23 mei). Atlantis as a Theological Model of End Times Babylon (Rev. 17-18) and the Storylines of Atlantis and
Athens. Geraadpleegd op 21 december 2018, van http://vixra.org/abs/1805.0435

Elshout, L. (2018-h, 26 mei). (3) Atlantis as a theological model of End Times Babylon (Rev. 17-18) and the storylines of Atlantis
and Athens. [Blogpost]. Geraadpleegd op 22 december 2018, van https://roodgoudvanparvaim.nl/atlantis-as-a-theological-
model-of-tzaphon-and-end-times-babylon-rev-17-18-and-the-storylines-of-atlantis-and-athens/

Elshout, L. [Laurier]. (2018-i, 28 mei). Wat is Niburu? [Forumpost]. Geraadpleegd op 22 december 2018, van http://www.mysterie-
wetenschapsforum.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=68&t=17318  

Elshout, L. (2018-j, 30 mei). What was Ophir? Geraadpleegd op 21 december 2018, van http://vixra.org/abs/1805.0538
Elshout,  L.  (2018-k,  5  juni).  (6)  De  aardbeving  die  Atlantis  velde  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  22  december  2018,  van

https://roodgoudvanparvaim.nl/6-de-aardbeving-die-atlantis-velde/
Elshout,  L.  [phtaloblauw].  (2018-l,  5  juni).  de  aardbeving van Atlantis  [Forumpost].  Geraadpleegd op 21 december 2018,  van

https://forum.fok.nl/topic/2443726/1/50
Elshout,  L.  (2018-m,  7  juni).  (7)  De  wereld  van  de  voortijd  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  22  december  2018,  van

https://roodgoudvanparvaim.nl/7-de-wereld-van-de-voortijd/
Elshout, L.  [phtaloblauw]. (2018-n, 7 juni). De wereld van de voortijd [Forumpost]. Geraadpleegd op 22 december 2018, van https://

forum.fok.nl/topic/2443937  
Elshout, L. (2018-o, 7 juni). Atlantis Was Hit by an Earthquake not by a Flood (Atlantis as Babylon; Critias 108 Versus Revelation

16:18.  In Vixra. Geraadpleegd op 21 december 2018, van http://vixra.org/abs/1806.0096
Elshout, L. (2018-p, 12 juni). Tarshish as Great Britain and the Dilemma with Atlantis.  In  Vixra. Geraadpleegd op 21 december

2018, van http://vixra.org/abs/1806.0171
Elshout, L. (2018-q, 11 juni). (8) Tarshish as Great Britain and the paradox with Atlantis [Blogpost]. Geraadpleegd op 22 december

2018, van https://roodgoudvanparvaim.nl/8-tarshish-as-great-britain-and-the-paradox-with-atlantis/
Elshout,  L.  (2018-r,  14  juni).  (9)  Atlantis  as  an  anti-Semitic  story  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  22  december  2018,  van

https://roodgoudvanparvaim.nl/atlantis-as-an-anti-semitic-story/
Elshout, L. (2018-s, 14 juni). Atlantis as Anti-Semitism? Geraadpleegd op 21 december 2018, van http://vixra.org/abs/1806.0203
Elshout, L. [knakker]. (2018-t, 14 juni). Atlantis as an anti-Semitic story. [Forumpost]. Geraadpleegd op 22 december 2018, van

http://atlantisrisingforums.proboards.com/thread/1092/atlantis-anti-semitic-story
Elshout,  L.  (2018-v,  18 juni).  (12)  Who were Socrates  and Plato really? [Blogpost].  Geraadpleegd op 22 december 2018,  van

https://roodgoudvanparvaim.nl/12-who-were-socrates-and-plato-really/
Elshout, L. [knakker]. (2018-w, 18 juni). Who were Socrates and Plato really? [Forumpost]. Geraadpleegd op 22 december 2018, van

http://atlantisrisingforums.proboards.com/thread/1095/who-socrates-plato
Elshout, L. (2018-x, 20 juni). (13) Crete as a Blueprint for Scheria and Atlantis [Blogpost]. Geraadpleegd op 22 december 2018, van

https://roodgoudvanparvaim.nl/12-crete-as-a-blueprint-for-scheria-and-atlantis/
Elshout, L. [knakker]. (2018-y, 20 juni). Crete as a Blueprint for Scheria and Atlantis [Forumpost]. Geraadpleegd op 22 december

2018, van http://atlantisonline.smfforfree2.com/index.php/topic,36708.0.html
Elshout,  L.  (2018-z1,  21  juni).  (14)  Who  was  Heracles?  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  22  december  2018,  van

https://roodgoudvanparvaim.nl/who-was-heracles/
Elshout,  L.  [knakker].  (2018-z2,  21  juni).  Who  was  Heracles?  [Forumpost].  Geraadpleegd  op  22  december  2018,  van

http://atlantisonline.smfforfree2.com/index.php/topic,36710.0.html
Elshout, L. (2018-aa1, 28 juni). (18) The mirroring principle in art and Atlantis [Blogpost]. Geraadpleegd op 22 december 2018, van

https://roodgoudvanparvaim.nl/171-2/
Elshout,  L.  (2018-bb1,  29  juni).  (19)  Atlantis  as  a  winzip  island  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  22  december  2018,  van

https://roodgoudvanparvaim.nl/19-atlantis-as-a-winzip-island/
Elshout, L. [knakker]. (2018-bb2, 29 juni).  Atlantis as a winzip island. [Forumpost]. Geraadpleegd op 22 Elshout, L. [Laurier].

(2018-aa2, 1 juli). Het spiegelingsprincipe in de kunst en Atlantis [Forumpost]. Geraadpleegd op 23 december 2018, van
http://www.mysterie-wetenschapsforum.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=68&t=17486&hilit=spiegelingsprincipe

555



Elshout,  L.  [Bombarie].  (2018-cc,  8 juli).  Atlantis,  Temple of Poseidon.  [Forumpost].  Geraadpleegd op 22 december 2018,  van
https://forum.evangelicaluniversalist.com/t/atlantis-temple-of-poseidon/13156  

Elshout,  L.  (2018-dd-1,  11  juli).  (23)  Chiastic  structure  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  22  december  2018,  van
https://roodgoudvanparvaim.nl/chiastische-structuren/

Elshout, L. [Bombarie]. (2018-ee, 13 juli). Channeling versus Gone With the Wind. [Forumpost]. Geraadpleegd op 22 december
2018, van https://forum.evangelicaluniversalist.com/t/channeling-versus-gone-with-the-wind/13172

Elshout, L. [knakker]. (2018-dd2, 15 juli). Atlantis and the chiastic structure [Forumpost]. Geraadpleegd op 23 december 2018, van
http://atlantisonline.smfforfree2.com/index.php/topic,36778.0.html  

Elshout, L. [knakker]. (2018-ff, 18 juli). The Pillars of Hercules and the dualism of Endtimes Babylon [Forumpost]. Geraadpleegd op
23 december 2018, van http://atlantisonline.smfforfree2.com/index.php/topic,36786.0.html  

Elshout,  L.  [knakker].  (2018-gg,  26  juli).  Mount  Tzafon  [Forumpost].  Geraadpleegd  op  23  december  2018,  van
http://atlantisonline.smfforfree2.com/index.php/topic,36810.0.html

Elshout,  L.  (2018-hh,  15  augustus).  Aurichalcum  of  Atlantis.   In  Vixra.  Geraadpleegd  op  21  december  2018,  van
http://vixra.org/abs/1808.0213

Elshout,  L.  (2018-ii1,  18  augustus).  Tsaphon  &  Tsafun  and  Atlantis.   In  Vixra.  Geraadpleegd  op  21  december  2018,  van
http://vixra.org/abs/1808.0249

Elshout,  L.  (2018-ii2,  19  augustus).  (34)  Taphon,  Tsafun  and  Atlantis  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  22  december  2018,  van
https://roodgoudvanparvaim.nl/34-taphon-tsafun-and-atlantis/

Elshout, L. (2018-jj, 26 augustus). (37) The Ishtar Gate in Babylon and the Pillars of Hercules [Blogpost]. Geraadpleegd op 22
december 2018, van https://roodgoudvanparvaim.nl/37-the-ishtar-gate-in-babylon-and-the-pillars-of-hercules/

Elshout, L. (2018kk1, 31 augustus). How did Plato know about Endtimes Babylon?  In Vixra. Geraadpleegd op 21 december 2018,
van http://vixra.org/abs/1808.0687

Elshout, L. (2018-kk2, 1 september). (39) How did Plato Know about Endtimes Babylon? [Blogpost]. Geraadpleegd op 23 december
2018, van https://roodgoudvanparvaim.nl/39-how-did-plato-know-about-endtimes-babylon/

Elshout, L. [knakker]. (2018-ll, 8 september). Atlantis: the economic apocalypse [Forumpost]. Geraadpleegd op 29 december 2018,
van http://atlantisonline.smfforfree2.com/index.php/topic,36941.0.html

Elshout,  L.  (2018-mm1,  12  september).  Babylon  as  the  Blueprint  for  Mount  Tsaphon,  Troy,  Asgard,  Olympus  and  Atlantis.
Geraadpleegd op 21 december 2018, van http://vixra.org/abs/1809.0264

Elshout, L.  (2018-mm2, 13 september).  (43) Babylon as the blueprint for Mount Tsaphon, Troy, Asgard,  Olympus and Atlantis
[Blogpost].  Geraadpleegd  op  23  december  2018,  van  https://roodgoudvanparvaim.nl/43-babylon-as-the-blueprint-for-
mount-tsaphon-troy-asgard-olympus-and-atlantis/

Elshout,  L.  (2018-nn1,  14  oktober).  Atlantis  as  the  Underworld.   In  Vixra.  Geraadpleegd  op  21  december  2018,  van
http://vixra.org/abs/1810.0208

Elshout,  L.  (2018-nn2,  14  oktober).  (45)  Atlantis  as  the  Underworld  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  23  december  2018,  van
https://roodgoudvanparvaim.nl/45-atlantis-as-the-underworld/

Elshout, L. (2018-oo, 26 november). Twin Cities Atlantis and the Python Spirit.  In Vixra. Geraadpleegd op 21 december 2018, van
http://vixra.org/abs/1811.0403

Elshout,  L.  [knakker].  (2018-pp,  30  december).  Atlantis  as  a  fascist  island  [Forumpost].  Geraadpleegd  van
http://atlantisrisingforums.proboards.com/thread/1176/atlantis-island

Elshout, L. (2019-a, 19 februari). The Coming Greek Empire of the Endtimes. In Vixra. Geraadpleegd op 20 februari 2019, van http://
vixra.org/abs/1902.0307

Elshout, L. (2019-b, 19 maart). Was Homer's Troy an Archeological or a Theological Issue? In  Vixra. Geraadpleegd op 20 maart
2019, van http://vixra.org/abs/1903.0365

Elshout, L. (2019-c, 20 maart). Who was Kings Atlas of Atlantis? In Vixra. Geraadpleegd op 21 maart 2019, van http://vixra.org/abs/
1903.0381

Elshout, L. (2019-d, 27 maart). Atlantis in Daniel 2 & 7; Nebuchanedzar’s Dream and Daniel’s Vision Versus Plato’s Atlantis Story.
In Vixra. Geraadpleegd van http://vixra.org/abs/1903.0463

Elshout, L. (2019-e, 2 april). Plato's Deception. In Vixra. Geraadpleegd op 3 april 2019, van http://vixra.org/abs/1904.0047
Elshout,  L.  [knakker].  (2019-f,  8  april).  Are  undersea  ruins  Atlantis?  [Forumpost].  Geraadpleegd  op  10  april  2019,  van

http://atlantisrisingforums.proboards.com/thread/1222/undersea-ruins-atlantis?page=1&scrollTo=8793
Elshout,  L.  [knakker].  (2019-g,  27  april).  Book  of  Enoch  versus  Atlantis  [Forumpost].  Geraadpleegd  op  27  april  2019,  van

http://atlantisrisingforums.proboards.com/thread/1286/book-enoch-atlantis
Elshout, L. (2019-h, 7 mei). Atlantis as Jerusalem. In Vixra. Geraadpleegd van http://vixra.org/abs/1905.0095
Elshout, L. [knakker]. (2019-i, 14 mei). Athanasius Kircher's "Harp" like Atlantis map [Forumpost]. Geraadpleegd op 15 mei 2019,

van http://atlantisrisingforums.proboards.com/thread/1333/athanasius-kirchers-harp-atlantis-map
Elshout,  L.  (2019-j,  14  mei).  Athanasius  Kirchner's  "Harp"  Like  Atlantis  Map.  In  Vixra.  Geraadpleegd  van

http://vixra.org/abs/1905.0209
Elshout,  L.  (2019-k,  17  september).  Was  Atlantis  Situated  Opposite  of  Gadeira  (Critias  114  Versus  Luke  8:26)?  In  Vixra.

Geraadpleegd op 19 juli 2019, van http://vixra.org/abs/1909.0373
Elshout, L. [knakker]. (2019-l, 19 september). Atlantis "facing" Gades - Gadeirus? [Forumpost]. Geraadpleegd op 20 september

2019, van http://atlantisrisingforums.proboards.com/thread/1499/atlantis-facing-gades-gadeirus
Elshout, L. (2019-m, 25 september). Atlantis in the Sea of the Nations. In Vixra. Geraadpleegd van http://vixra.org/abs/1909.0506
Elshout,  L.  (2019-n,  25  september).  Who  was  Jason  in  the  Argonaut  myth?  In  Vixra.  Geraadpleegd  van

http://vixra.org/abs/1909.0505
Elshout, L. (2019-o, 3 oktober). (53) Sint en Piet op Mars – Rood Goud van Parvaïm [Blogpost]. Geraadpleegd op 4 oktober 2019,

van https://roodgoudvanparvaim.nl/53-sint-en-piet-op-mars/
Elshout, L. (2019-p, 6 oktober). Santa Claus and Black Pete on Mars, Curiosity Sol 538, In Vixra. Geraadpleegd op 7 oktober 2019,

van http://vixra.org/abs/1910.0085

556



Elshout, L. (2019-q, 11 oktober). Aladdin’s City Agrabah as Endtimes Babylon & Jerusalem Aka Atlantis, In Vixra. viXra:1910.0174.
Geraadpleegd op 11 oktober 2019, van http://vixra.org/abs/1910.0174

Elshout,  L.  [knakker].  (2020-a,  13  februari).  The  Atlanteans  are  the  apostate  Jews  (by  Leon  Elshout) [Facebookbericht].
Geraadpleegd  op  18  februari  2020,  van  http://atlantisrisingforums.proboards.com/thread/1751/atlanteans-apostate-jews-
leon-elshout

Elshout, L. (2020-b, 20 februari). Were the “Gorgons” in Hesiod’s Theogony “Gray Aliens”? Geraadpleegd van https://vixra.org/abs/
2002.0391

Emerys, C. (2007). Revelation of the Holy Grail: Bringing to Light the secrets of the Knights Templar, Rosicrucians, Freemasons,
The Ark of the Covenant, Rennes-Le-Château, Atlantis and the Alchemy. T.W. Hogan Publ.

Emmanuel TV. (2013, 27 februari).  SERIOUS DEMONIC POSSESSION - "I Am From The Ocean" [Youtube]. Geraadpleegd van
https://www.youtube.com/watch?v=8RuCLB6vM3M

ERSUAREZ. (2015, 2 mei). Comic Books, Superheroes, and the Greek gods [Blogpost]. Geraadpleegd op
12 maart, 2017, van http://pages.vassar.edu/grst-202-52-2015b/2015/05/02/comic-books-
superheroes-and-the-greek-gods/

Etsel. (z.d.). Torastudie 26: Vernietiging Sodom - Genesis (18:20-19:1). In Mens en Samenleving. Geraadpleegd op 6 oktober 2018,
van https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/12065-torastudie-26-vernietiging-sodom-genesis-1820-191.html

Evely, R. W. (2003). At the End of the Ages. The Abolition of Hell. Wilmore, KY, Nederland: Grace Evangel.
Evenboer, T. (2014). De Wereldwijde Vloed: Mythe of Oergeschiedenis van de Mensheid? (3e ed.). Hoornaar, Nederland: Gideon.
Exorcisme  van  Anneliese  Michel.  (z.d.).  In  Isgeschiedenis.  Geraadpleegd  op  9  augustus  2018,  van

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/exorcisme-van-anneliese-michel
Faber,  R.  (1993).  The  Apostle  and  the  Poet:  Paul  and  Aratus.  Clarion,  42(13),  291-292.  Geraadpleegd  van

http://www.clarionmagazine.ca/archives/1993/285-304_v42n13.pdf
Facebook Groep Verander de Participatiewet. (2019, 3 oktober). de motie-Jasper van Dijk over een inkomensaanvulling voor mensen

met  een  medische  urenbeperking  (34352,  nr.  172)  [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  4  oktober  2019,  van
https://www.facebook.com/Veranderdepwet/photos/pcb.798287480586251/798287420586257/?type=3&theater

Farrar, F. (1874). The Life of Christ. Geraadpleegd van https://archive.org/details/Rev_FW_Farrar_The_Life_of_Christ/page/n2
Fatima-Mushaf. (z.j.). Geraadpleegd op 11 maart, 2017, van http://www.sjiieten-ontmaskerd.nl/fatima-mushaf/
Fell, B. (1977). AMERICA B.C.: Ancient Settlers in the New World (5e ed.). New York, USA: Demeter Press.
Ferares,  M.  (2016).  Bezetting  is  een  ramp.  Solidariteit,  316(2).  Geraadpleegd  op  25  april,  2017,

van http://www.solidariteit.nl/extra/2016/bezetting_is_een_ramp.html
Ferguson, E. (2003). Backgrounds of Early Christianity (3e ed.). Grand Rapids, USA: W.B. Eerdmans.
Fielding, D. (1994). Together with the Lord, In: Hough, Coram & Rocke. Unsearchable Riches: A Bimonthly Magazine for God and

His  Word,  85(1),  271–278.  Geraadpleegd  van
https://s3.amazonaws.com/unsearchablerich/urscans/Unsearchable+Riches+Volume+85++1994.pdf

Fijnvandraat, J. G. (2002, 3 oktober). De Tabernakel. Geraadpleegd van http://www.bijbelarchief.nl/js_printable_doc.asp?id=1259
Fikas,  Y.  (2013).  The  Harmonization  of  Opposites.  Geraadpleegd  op  30  augustus  2018,  van

http://www.imepo.org/attachments/article/59/2_Harmonization%20of%20opposites.pdf  
Finegan, J. (1965).  The Archeology of World Religions: The Background of Shinto, Islam, Sikhism . Princeton, NJ, USA: Princeton

University.
Finley, G. (2006). The Bozrah Exile. Geraadpleegd op 8 maart 2020, van http://endtimepilgrim.org/bozexile.htm
Florida, R. (2007). The Flight of the Creative Class: The New Global Competition For Talent. New York, USA: Harper Collins.
Florida, R. (2011). The Great Reset: How Post-Crash Economy Will Change The Way We Live and Work . New York, USA: Harper

Collins.
Foryourfaith.  (2011,  20  april).  Astarte  And  Ishtar.  Geraadpleegd  op  4  april,  2017,  van

https://mysteriesofthebible.wordpress.com/2011/04/20/astarte-and-ishtar/
Fotoznieba. (2014, 17 juni). Iraq - Babylon eagle eye [Youtube]. Geraadpleegd op 18 december 2017, van https://www.youtube.com/

watch?time_continue=2&v=IfLNqBi6P1M
Gabriel, D., & Gabriel, T. (2016, January 31). Ahriman: Occult Annihilation of the Soul – The Millennium Report. Retrieved July 11,

2019, from http://themillenniumreport.com/2016/01/ahriman-occult-annihilation-of-the-soul/
Gainsford, P. (2018, 12 juli). Not ‘the oldest written record of the Odyssey’ [Blogpost]. Geraadpleegd op 14 september 2018, van

http://kiwihellenist.blogspot.com/2018/07/not-oldest-written-record-of-odyssey.html
Gale,  T.  (2005).  Reshef.  In  Encyclopedia.  Geraadpleegd  op  30  maart  2019,  van

https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/reshef
Garrett,  C.  (1998).  Beyond Anorexia:  Narrative,  Spirituality  and Recovery.  Cambridge,  Groot-Britannië:  Cambridge University

Press.  Geraadpleegd  op  5  april  2019  van  https://books.google.nl/books?id=gsVa_V1-
zpEC&pg=PA81&lpg=PA81&dq=anorexia+in+sumeria&source=bl&ots=xLwyRY5vys&sig=ACfU3U0jtGbSsaFMS2wpg
nx0CAb6vOYzcw&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwin5-7k57jhAhUNZlAKHZi-
AqkQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=anorexia%20in%20sumeria&f=false

Garrett, D. A. (2013). Rethinking Genesis: The sources and Authorship of the First Book of the Pentateuch . Geanies House, Fearn,
Tain, Ross-shire, Great Britain: Christian Focus Publications.

Garrett, D. A. (2014). A Commentary on Exodus. Grand Rapids, MI, USA: Kregel Publishers, a division of Kregel, Inc.
Gavazzoni, J. (2010). The Ultimate Point of Reference in Understanding the Administration of God. [Blogpost]. Geraadpleegd op 28

februari, 2017, van http://greater-emmanuel.org/jg/2010/christevent.php
Gavazzoni,  J.  (2014).  Of  Life  and  Death  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  8  november,  2016,  van

http://greater-emmanuel.org/jg/2014/oflifeanddeath.php
Geru, M. A. (2003). het Egyptische dodenboek (5e ed.). Deventer, Nederland: Ankh-Hermes.
Ghose, T. (2015, 4 augustus). Goliath Gates: Entrance to Famous Biblical Metropolis Uncovered. In Livescience. Geraadpleegd op

23 augustus 2019, van https://www.livescience.com/51737-goliath-city-gates-uncovered-israel.html

557



Gibson, D. (2011).  Qur'ānic Geography: A Survey and Evaluation of the Geographical References in the Qur'an with suggested
Solutions for various Problems and Issues. [pdf] Saskatoon, Canada: Independent Scholar Press.

Gibson, D. (z.j.). Snake Monument, Petra [Foto]. Geraadpleegd van http://nabataea.net/sagara.html
Gibson, D. J. (z.j.). Egypte/Faraos. Geraadpleegd op 6 april, 2017, van http://nabataea.net/edomch1.html
Gilgamesh,  Mesopotamian  mythology.  (2018,  25  juli).  In  Britannica.  Geraadpleegd  op  14  september  2018,  van

https://www.britannica.com/topic/Gilgamesh
Gill,  J.  (z.d.-a).  Bible  Commentaries  John  Gill's  Exposition  of  the  Whole  Bible,  Judges.  Geraadpleegd  op  6  april,  2017,  van

https://www.studylight.org/commentaries/geb/judges.html
Gill,  J.  (z.d.-b).  Bible  Commentaries John Gill's  Exposition of the Whole Bible Matthew 8 .  In  Studylight.  Geraadpleegd op 22

september 2019, van https://www.studylight.org/commentaries/geb/matthew-8.html
Gilmour,  S.  (2012).  The true existence of non existent entities: Will  science hold you up,  when you have to stand before God?

Norquay, Canada: Create Space Independent Publishing Platform.
Gladman, J. (z.j.). Zero Point: The Story of Mark McCandlish and the Fluxliner (HQ) [Video]. Geraadpleegd van https://vimeo.com/

133170463
Glas, A. (2019, januari). Egyptische Goden leven in Leiden. Kunstkrant, pp. 16–17.
Gleig, G. (1797). Encyclopaedia Britannica, or, A dictionary of arts, sciences, and miscellaneous literature : constructed on a plan,

by which the different sciences and arts are digested into the form of distinct treatises or systems, comprehending The
History, Theory, and Practice of each, according to the latest discoveries and improvements And full Explanations given of
the various detached parts of knowledge whether relating to Natural and Artificial Objects, or to matters Ecclesiastical,
Civil,  Military,  Commercial,  etc.  Including  Elucidations  of  the  most  important  Topics  relative  to  Religion,  Morals,
Manners, and the Oegonomy of Life: together with a description of all the Countries, Cities, Principal Mountains, Seas,
Rivers, etc. throughout the World; A general History, Ancient and Modern, of the different Empires, Kingdoms and States;
And an account of the Lives of the most Eminent Persons in every Nation, from the earlies ages down to the present times.
Illustrated with Five Hundred and Forty-Two Copperplates. (Volume XV,  Vol. XV. (3e ed.). Collection Getty, Americana.
Edinburgh, Groot-Brittannië: Edinburgh University. Geraadpleegd van https://archive.org/details/gri_33125011197759

Global  Security.  (2016,  5  januari).  Russian  Land  Combat  Equipment [Dataset].  Geraadpleegd  op  7  november,  2016,  van
http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/army-equipment.htm

Godley,  A.  (1920).  Herodotus,  The  Histories.  Geraadpleegd  van  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus:text:1999.01.0126

Godwin,  J.  (2011).  Atlantis and the cycles of  time.  Prophecies,  Traditions and Occult  Revelations .  Rochester,  VT,  USA: Inner
traditions

Gombrich, E. H. (1967). Eeuwige Schoonheid (5e ed.). Antwerpen, België: W. de Haan/Standaard Boekhandel.
Gordon, T. (2007, 5 mei). The Sea People and the Book of Judges: Evaluating their Impact on Israel and Palestine. Geraadpleegd van

http://www.academia.edu/6811865/The_Sea_People_and_the_Book_of_Judges_Evaluating_their_Impact_on_Israel_and_P
alestine

Gorgon:  Greek  mythology.  (z.j.).  In  Encyclopaedia  Britannica.  Geraadpleegd  op  18  november,  2016,  van
https://www.britannica.com/topic/Gorgon

Gouden  appels  van  de  Hesperiden.  (z.j.).  In  Wikipedia.  Geraadpleegd  op  30  juli  2017,  van
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_appels_van_de_Hesperiden

Grainey,  M.  (2013,  28  juni).  Martian  Genesis:  Anomaly  Found  by  Martine  Grainey,  28/06/2013,
msss/00318/mcam/0318MR0013020160300623E01_DXXX.jpg,  Weird  shadow  or  silhouette...what  are  your  thoughts?
[Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  2  januari  2020,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156416383031082&set=gm.1063606343983243&type=3&theater

  Via,  https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00318/mcam/0318MR0013020160300623E01_DXXX.jpg?
fbclid=IwAR0RjqlTZdZzrRefOtIKKfRoVqAcPPp0HcHPkeVGP_krNYoJJWhbJR_tois

Grainey, M. (2014-a, 24 maart).  Martian Genesis: Anomaly Found by Martine Grainey, 24/3/2014, MSL 571 Mastcam by Neville
Thompson [Facebookbericht]. Via www.gigapan.com/gigapans/151979/snapshots/584054. Geraadpleegd op 27 december
2019, van https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156390031551082&set=gm.1053351311675413&type=3&theater

Grainey, M. (2014-b, 4 april). Martian Genesis: Anomaly Found by Martine Grainey, 4/04/2014, Curiosity Right Mastcam (M-100),
Riders  on  a  Storm [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  2  januari  2020,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156411367856082&set=gm.1061757154168162&type=3&theater

  Via,  https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00590/mcam/0590MR0024840580400590E01_DXXX.jpg?
fbclid=IwAR25W0orMbahsB4Vl7VbQVU3BzGIc0qlbLw8E4chrQLVorWaLUhuH1dhhxI

Grainey, M. (2014-c, 8 augustus).  Sol 710 “The Hunter and the Hunted”? [{facebook-post}]. Geraadpleegd op 5 maart 2020, van
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156571012761082&set=gm.1114505662226644&type=3&theater
  via  www.gigapan.com/gigapans/160324/snapshots/589398?fbclid=IwAR2i1wzQTH13G1cxdGLWtjOqrAYIkMMYv-
JFFu5Yq0dySnygSyAxWsoIUJA

Grainey, M. (2015-a, 9 february). Martian Genesis: Curiosity Front Left Hazcam: Anomaly found and revealed by Martine Grainey -
9/2/2015  [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  4  oktober  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156183776656082&set=gm.978009209209624&type=3&theater&ifg=1  Via,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156183776656082&set=gm.978009209209624&type=3&theater&ifg=1
 &   https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00893/opgs/edr/fcam/
FLB_476773136EDR_F0450000FHAZ00323M_.JPG?fbclid=IwAR2oRLihMDUKgUH-
46wOanIucdAkVvlVEIZfsPFOAKorlPkdgYCZ6enSVCo

Grainey, M. (2015-b, 12 april).  Martian Genesis: Anomaly Found by Martine Grainey, 12/04/2015, Yellowknife Bay area in Gale
crater,  Mars  -  Sol  173 [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  27  november  2019,  van
https://www.facebook.com/groups/224983881216688/permalink/971750833206652/

  Via, https://www.facebook.com/groups/224983881216688/permalink/971750833206652/

558



Grainey, M. (2015-c, 12 april). The "Aqueduct” [Facebookgroep, Mars – A Lost Civilization]. Geraadpleegd op 24 september 2019,
van https://www.facebook.com/groups/224983881216688/permalink/918335841881485/

  Via,  www.midnightplanets.com/web/MSL/image/00952/0952ML0041890010403389E01_DXXX.html?
fbclid=IwAR33h8JLJDi8OIFWY1FDcr9WXF-1dHvLerylpIXFNJWb6s17azsw0FlSvDo

 &   www.midnightplanets.com/web/MSL/image/00952/0952ML0041890010403389E01_DXXX.html?
fbclid=IwAR33h8JLJDi8OIFWY1FDcr9WXF-1dHvLerylpIXFNJWb6s17azsw0FlSvDo

Grainey,  M.  (2015-d,  28 april).  Martian Genesis:  Anomaly Found by Martine Grainey,  28/4/2015,  MSSS 0952,  Curiosity  Left
Mastcam  (M34) [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  3  januari  2020,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156419758261082&set=gm.1064971700513374&type=3&theater

  Via,  https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00952/mcam/0952ML0041890030403391E01_DXXX.jpg?
fbclid=IwAR1UYBeU2LHq1yeKJE1VuuBQsha6f6SiPq8bucuBRJ9KtohDF-7rIOMuCeA

Grainey, M. (2015-e, 28 oktober). Anomaly Found and Revealed by Martine Grainey: Sol 1144 [Facebookbericht]. Geraadpleegd op
25  oktober  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156238723441082&set=gm.996625864014625&type=3&theater

  Via,  www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01144/1144ML0051850400501527E01_DXXX.html?
fbclid=IwAR2xkGaIztZmPIftc9r6ma52QsBDkZ9O6wFdstVtKCqXR1QpHeAtUGUPe1A

Grainey, m. (2016-a, 11 januari).  Martian Genesis: Anomaly found and revealed by Martine Grainey: Sol 1080 [Facebookbericht].
Geraadpleegd  op  11  november  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156286827961082&set=gm.1014037522273459&type=3&theater&ifg=1

  Via,  www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01080/1080MR0047510030600203E01_DXXX.html?
fbclid=IwAR0d1uoRFbS5RMp_KaPerRM80xnjKFfBGh9zmkxEgA1lsG5syJPBNeDGIpQ

Grainey, M. (2016-b, 2 september). Martian Genesis: Anomaly Found by Martine Grainey, 2/9/2016, Curiosity Right Mastcam M-
100:  Greek  god  Zeus.  Geraadpleegd  op  2  februari  2020,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156498528531082&set=gm.1091066227903921&type=3&theater  via
https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/01448/mcam/1448MR0071730050703059E01_DXXX.jpg?
fbclid=IwAR1Q9tEfpqtK8lUnBY1Sks61EEK3b2rbOyk98EFGaU-mcKIrr4Q4ccVlb8U

Grainey,  M.  (2017-a,  11  oktober).  Martian  Genesis:  Anomaly  Found  and  Revealed  by  Martine  Graney,  11/8/2017,  Sol  1781
[Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  16  oktober  2019,  van   https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156183776656082&set=gm.978009209209624&type=3&theater&ifg=1

  Via, www.gigapan.com/gigapans/201380/snapshots/552257
Grainey, M. (2017-b, 9 november).  Martian Genesis: Anomaly Found by Martine Grainey, 9/11/2017, MSL 50-51 M100 PDS by

Neville  Thompson [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  12  december  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156363294656082&set=gm.1043081509369060&type=3&theater

  Via, http://gigapan.com/gigapans/203993/snapshots/568027
Grainey,  M.  (2018,  30  april).  Anomaly  found  and  revealed  by  Martine  Grainey,  30/04/2018:  Sol  2036 [Facebookbericht].

Geraadpleegd  op  20  oktober  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156232396561082&set=gm.994134764263735&type=3&theater

  Via, gigapan.com/gigapans/207984/snapshots/584951
Grainey, M. (2019-a, 17 november). Martian Genesis: Anomaly Found by Martine Grainey, 14/11/2019, MSL1441 M-100 SE (EDR/

PDS) By Neville Thompson, Gigapans 218661/Snapshots/627397 [Facebookbericht]. Geraadpleegd op 21 november 2019,
van www.facebook.com/groups/martian.genesis/permalink/1019301965080348

Grainey, M. (2019-b, 24 november). Martian Genesis: Anomaly Found by Martine Grainey, 24/11/2019, MSL 1077 M100 SW-NW
EDR-PDS  (RR) [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  28  november  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156329227151082&set=gm.1030039840673227&type=3&theater

  Via, www.gigapan.com/gigapans/218807/snapshots/628733  & www.gigapan.com/gigapans/218807/snapshots/628732
Grainey, M. (2019-c, 30 november). Martian Genesis: Anomaly Found by Martine Grainey, 30/11/2019, MSL1436 M-100 E (M7B), I

absolutely love this one [Facebookbericht]. Geraadpleegd op 3 december 2019, van https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156337626736082&set=gm.1033336150343596&type=3&theater&ifg=1

  Via,  https://viewer.gigamacro.com/view/RugzxtEAoafaMIJU?x1=46399.86&y1=-
20298.91&res1=1.79&rot1=0.00&fbclid=IwAR1Dd4lwbjGpDVvVw-xGjEACNLLcI-
Pxh14_QVqUCjGViyRmxt0hLZgnjcU

Grainey, M. (2019-d, 12 december).  Martian Genesis: Anomaly Found by Martine Grainey, 12/12/2019, Curiosity Right Mastcam
(M-100) [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  14  december  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156369851886082&set=gm.1045668619110349&type=3&theater

  Via,  https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00710/mcam/0710MR0030150070402501E01_DXXX.jpg?
fbclid=IwAR3ADbf7RGpLxOVJmkW6HrIOCCK4Ec2y0XM5Q2feUCaaH32BPqbu2Ts9ExU

Grainey, M. (2019-e, 16 december). Martian Genesis: Anomaly Found by Martine Grainey, 16/12/2019, Sol 2616, Left Navigation
Camera.  [Facebookbericht].  Via  https://mars.jpl.nasa.gov/raw_images/761005/?
site=msl&fbclid=IwAR0jAaQoPivvSHSj9hmhFgG-w5vWksCXmszJQvkMXEgHv-bF7nK-yPaSrQgGeraadpleegd  op  20
december  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156380672161082&set=gm.1049748752035669&type=3&theater

Grainey, M. (2019-f, 24 december). Martian Genesis: Anomaly Found by Martine Grainey, 24/12/2019, MSL 2620 MR by Neville
Thompson [Facebookbericht].  Via  https://viewer.gigamacro.com/view/s1oUHlFtCmqE3kGf?x1=27103.06&y1=-
5936.75&res1=0.54&rot1=0.00Geraadpleegd  op  27  december  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10156396714401082&set=gm.1055844771426067&type=3&theater

Grant. (2011, 8 augustus). Alexander’s Siege of Tyre, 332 BCE. Geraadpleegd van http://www.ancient.eu/article/107
Grant,  J.  (2019,  21  december).  Jonathan  Grant,  Mars  X-Files,  1833/2N289093752EFFB074P1985L0M1 [Facebookbericht].

Geraadpleegd  op  21  december  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10215437308148407&set=pcb.2426335684298579&type=3&theater

559



Greek God Poseidon. (z.j.). Greek God Poseidon: The Contest of Poseidon and Athena. Geraadpleegd op 29 maart, 2017, van http://
www.greek-gods.info/greek-gods/poseidon/stories/poseidon-athena-contest/

Greenfield,  A.  (2009,  13  december).  UFO Hunters  -  The  Silencers  part  3/5  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  30  april,  2017,  van
http://tausirhasirim.livejournal.com/116220.html

Grout,  J.  (z.j.).  The  Roman  Gladiator.  Geraadpleegd  op  11  april,  2017  van
http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/gladiators/gladiators.html

Gurkan, E. (2016, 24 oktober). Teenager admits she began suffering from anorexia at just five years old after a DEMON urged her to
'do it for the bones'.  Mail Online. Geraadpleegd van http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3866522/Teenager-began-
suffering-anorexia-just-five-years-old-DEMON-urged-bones.html

Guru-Murthy, K. (2017, 5 november). Mexican cartels threatening tourism in Cancun | Unreported World [Youtube]. Geraadpleegd
op 11 oktober 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=Rz6t2FEablA

Gwynne, S. C. (2011, 20 mei). The Rise And Fall Of The Comanche 'Empire'. In  NPR.  Geraadpleegd op 6 december 2018, van
https://www.npr.org/2011/05/20/136438816/the-rise-and-fall-of-the-comanche-empire

Haas, G. J. (2016). Bearded Profile with Avian Headdress within the Southeast -Facing Slope of an Impact Crater in the Utopia
Planitia  Region  of  Mars.  Journal  of  Space  Exploration,  5(3),  1-27.  Geraadpleegd  van
http://www.tsijournals.com/articles/bearded-profile-with-avian-headdress-within-the-southeastfacing-slope-ofan-impact-
craterin-the-utopia-planitia-region-of.pdf

Haas, G. J., & Saunders, W. R. (2005). The Cydonia Codex: Reflections from Mars. Berkeley, CA, USA: Frog Books.
Haas, G. J., & Saunders, W. R. (2012). The Cydonia Viking (A Bearded Quetzalcoatl). The Cydonia Institute, 6(1). Geraadpleegd van

http://thecydoniainstitute.com/The-Cydonia-Viking.php
Hackl, J. (2019-a, 7 oktober). MARS Advanced Archeology [Facebookbericht]. In  Ancient Martians. Geraadpleegd op 7 oktober

2019, van https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2518494181562478&set=gm.2585295468251466&type=3&theater
Hackl, J. (2019-b, 14 oktober). msss/00064/mcam/0064MR0002850310103209E01_DXXX.jpg. [Facebookbericht]. Geraadpleegd op

16  oktober  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2532249910186905&set=gm.2598772066903806&type=3&theater

Hades. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 8 april, 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Hades
Hall, M. P. (1928). The Secret Teachings of All Ages. San Francisco, USA: H.S. Crocker Company, Inc..
Hamill, J. (2017, 10 januari). STAIRWAY TO HEAVEN? Mysterious giant ‘staircase’ spotted in the frozen wastes of Antarctica. The

Sun. Geraadpleegd van https://www.thesun.co.uk/tech/2580013/mysterious-giant-staircase-spotted-in-the-frozen-wastes-of-
antarctica/

Hancock, G. (1995). Fingerprints of the Gods. A Quest for the Beginning and the End. New York, N.Y., USA: Three Rivers Press.
Hanna-Fatuhi, A. (2012). The Untold Story of Native Iraqis: Chaldean Mesopotamians 5300BC-Present. New York, USA: Xlibris.
Hansen, C. (2008, 9 juli). Fall in Hellas Basin. Geraadpleegd op 2 oktober 2017, van https://www.uahirise.org/PSP_008427_1380
Harrison, E. (1995). The Expositor’s Bible Commentary with the New International Version: Romans. Grand Rapids, Michigan, USA:

Zondervan.
Heath,  T.  (2011,  24  januari).  Marriott  to  remove  porn  from  its  hotel  rooms.  Washington  Post.  Geraadpleegd  van

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/24/AR2011012405602.html
Heintzman, P. (2005). In and out of context: The use of 2 Thessalonians 3:10 in leisure literature. In T.Delamere, C. Randall, & D.

Robinson (Eds.), The two solitudes: Isolation or impact? The Eleventh Canadian Congress on Leisure Research (pp. 251-
256). Nanaimo, BC: Department of Recreation and Tourism Management, Malaspina University-College.

Heldal-Lund, A. (z.j.). Wie is Xenu? Geraadpleegd op 3 maart, 2017, van http://www.xenu.net/archive/leaflet/xenunl.pdf
Helena  (mythologie).  (z.d.).  In  Wikipedia.  Geraadpleegd  op  10  september  2018,  van

https://nl.wikipedia.org/wiki/Helena_(mythologie)
Helios. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved June 28, 2019, from https://nl.wikipedia.org/wiki/Helios
Hemert, P. van, & Daalberg, B. (1806). Nog wat lectuur op het ontbijt en de theetafel (Volume 1). Den Haag, Nederland: Koninklijke

Bibliotheek Den Haag. Geraadpleegd van https://books.google.nl/ (tags: Van Hemert, Daalberg, Haro-kel, Le Clerc)
Herakles (mythologie). In Wikipedia. Geraadpleegd op 30 maart, 2017 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Herakles_(mythologie)
Herodotus. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 24 september 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Herodotus
Heuts, P. (2018). Bijstandsgerechtigden in Nissewaard: 'Werkende Armen, zonder Rechten en Vogelvrij'. FNV Magazine, (4), 16–18.
Hicks, C. (2011, 17 september). Portrait with a thousand secrets: The mystery behind a masterpiece. Mail Online. Geraadpleegd van

http://www.dailymail.co.uk/home/you/article-2036955/The-Arnolfini-portrait-Jan-van-Eyck-The-mystery-National-
Gallery-masterpiece.html

Hicks,  R.  D.  (1972).  Diogenes  Laertius,  Lives  of  Eminent  Philosophers.  Geraadpleegd  op  6  februari  2018,  van
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=D.%20L

Higley, S. (2007). Preiddeu Annwn: The Spoils of Annwn. Geraadpleegd van http://d.lib.rochester.edu/camelot/text/preiddeu-annwn
(Ooit gepubliceerd rond 1300)

Hillel. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 29 november 2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Hillel
Hislop,  A.  (z.j.).  De  Twee  Babylons.  [The  Two  Babylons:  Or  Papal  Worship,  1858].  Geraadpleegd  van

https://levendwater.org/boeken/hislop/2babylons/de_twee_babylons_index.htm
Hoagland,  R.  (17  september,  1997-a).  Pasadena.  In  The  Enterprise  Mission.  Geraadpleegd  van

https://www.enterprisemissions.com/pasadena2.html
Hoagland,  R.  (17  september,  1997-b).  Pasadena.  In  The  Enterprise  Mission.  Geraadpleegd  van

https://www.enterprisemissions.com/pasadena3.html
Hoagland,  R.  (17  september,  1997-c).  Pasadena.  In  The  Enterprise  Mission.  Geraadpleegd  van

https://www.enterprisemissions.com/pasadena4.html
Hoagland, R. C. (2000, 19 mei). Tetrahedrons, Faces on Mars, Exploding Planets, Hyperdimensional Physics -- and Tom Corbett,

Space Cadet?! [Blogpost]. In The Enterprise Mission. Geraadpleegd van http://www.enterprisemissions.com/corbett.htm
Hoagland, R. C. (2001-a, 10 september). The Chilbolton Crop Glyphs: A Message Finally Received -- In Answer to Carl Sagan?

[Blogpost] In The Enterprise Mission. Geraadpleegd van http://www.enterprisemissions.com/glyph.htm

560



Hoagland, R. C. (2001-b, 8 oktober). Who's the Enemy: -- The "End of Days" Begun? [Blogpost] In The Enterprise Mission.
Geraadpleegd van http://enterprisemissions.com/tower2.htm

Hoagland, R. C. (2003, 5 mei). The Sumer/Iraq - Mars Connection ... and the War [Blogpost] In The Enterprise Mission.
Geraadpleegd van https://www.enterprisemissions.com/iraqmars.html

Hoagland, R. C. (2005, 10 maart). Moon with a View: Or, What Did Arthur Know ... and When Did He Know it? Part 3 [Blogpost].
In The Enterprise Mission. Geraadpleegd van http://www.enterprisemissions.com/moon3.htm

Hoagland,  R.  C.  (2006,  25  maart).  Forbidden  Planet  [Blogpost].  In  The  Enterprise  Mission.  Geraadpleegd  van
https://www.enterprisemissions.com/forbidden-planet.htm  &  https://www.enterprisemissions.com/forbidden-planet.htm
(25/9/2006)

Hoagland, R. C. (2018-a, 15 september). Apollo Photo of "Chrystal City" ruins on the moon. Discovered by Robert Morningstar in
2007.  [Foto].  Geraadpleegd  op  19  september  2018,  van
https://www.theothersideofmidnight.com/wp-content/uploads/2018/09/crystal-city-on-the-moon-title.jpg

Hoagland,  R.  C.  (2018-b,  15  september).  NASA-APOD  [Foto].  Geraadpleegd  op  19  september  2018,  van
https://www.theothersideofmidnight.com/wp-content/uploads/2018/09/True-Color-Moon-NASA-trump-enhanced-
lightened-rotated2.jpg

Hoagland, R. C. (2019-a, 3 februari). KL-TriangleFrieze-3-1024×955 Sol 855 [Foto]. In The Other Side of Midnight. Geraadpleegd
op  3  februari  2019,  van  https://www.theothersideofmidnight.com/wp-content/uploads/2019/03/KL-TriangleFrieze-3-
1024x955.jpg

Hoagland,  R.  C.  (2019-b,  3  februari).  Op1070 [Foto].  In  The  Other  Side  of  Midnight.  Geraadpleegd  op  3  februari  2019,  van
https://www.theothersideofmidnight.com/wp-content/uploads/2019/02/WF-op1070.jpg

Hoagland, R.C., & Bara, M. (2009). Dark Mission: The Secret History of NASA: New Edition Revised & Expanded. Port Townsend,
USA: Feral House.

Hoagland, R. C., & Torun, E.O. (1989). The "Message of Cydonia": First Communication from an Extraterrestrial Civilization?
[Blogpost]. In The Enterprise Mission. Geraadpleegd van http://www.enterprisemissions.com/message.htm

Hoekstra, M., Van Breugel, I., Tersteeg, A., & Albeda, Y. (2017). Stedelijke diversiteit: een introductie. Agora, 4(33), 4-7.
Homem,  L.  (1519).  Atlas  Miller,  Lopo  Homem  1519  [Foto].  Geraadpleegd  op  4  oktober  2017,  van

http://www.diegocuoghi.com/Piri_Reis/PiriReis_eng.htm
Honkasalo  (regie),  P.,  & Pervila  (producent),  K.  (2004).  Melancholian  Kolme Huonetta.  [documentaire]  Finland,  Denemarken,

Zweden, Duitsland: Arte, Finnish Film Founda, Lisbet Gabrielsson, Ma.Ja.De Productions, Magic Hour Films, Millenium
Film,  SVT,  YLE,  ZDF.  Geraadpleegd  op  20  september  2017  van
https://en.wikipedia.org/wiki/The_3_Rooms_of_Melancholia

Hooff,  van,  A.  (2010).  Slavenrebel  Spartacus.  Historisch  Nieuwsblad.  Geraadpleegd  van
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26446/slavenrebel-spartacus.html

Hoogendijk, W. (2017, 24 november). 113. Paulus op de Areopagus [Blogpost]. Geraadpleegd van https://inperspectief.com/cmsnew/
index.php/bijbelstudies/message/113-paulus-op-de-areopagus

Hoogendijk, W. (2018, 16 maart). In Perspectief - 114. Mattheüs 11 door de bril van de eerste eeuw - by Wim Hoogendijk [Blogpost].
Geraadpleegd  op  3  oktober  2018,  van  https://inperspectief.com/cmsnew/index.php/bijbelstudies/message/mattheues-11-
door-de-bril-van-de-eerste-eeuw

Horowitz,  W.  (1998).  Mesopotamiam  Cosmic  Geography.  Winona  Lake,  USA:  Eisenbrauns.  Geraadpleegd  van
https://archive.org/details/HorowitzmesopotamianCosmicGeographyMesopotamianCivilizations

Horst,  H.  van  der.  (2017,  20  juni).  Preutsheid  keert  terug,  vermomd  als  bevrijding  van  de  vrouw.  Geraadpleegd  van
https://joop.vara.nl/opinies/preutsheid-keert-terug-vermomd-als-bevrijding-van-de-vrouw

Horst,  H.  van  der  (2019-a,  7  januari).  Opinie:  Uiterst  rechts  opvallend  mild  over  ondertekenaars  Nashville-verklaring.  In
Joop.bnnvara.  Geraadpleegd  op  8  januari  2019,  van  https://joop.bnnvara.nl/opinies/uiterst-rechts-opvallend-mild-over-
ondertekenaars-nashville-verklaring

Horst,  H.  van  der  (2019-b,  31  augustus).  Wilders  doet  alles  om te  voorkomen dat  het  over  haatzaaien gaat.  In  Joop.bnnvara
Geraadpleegd op 31 augustus 2019, van https://joop.bnnvara.nl/opinies/wilders-doet-alles-om-te-voorkomen-dat-het-over-
haatzaaien-gaat

Horton, H. (2015, 16 december). Is Vladimir Putin immortal? Pictures from almost 100 years ago seem to show him looking fighting
fit.  The  Telegraph.  Geraadpleegd  van  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/12052939/is-vladimir-
putin-immortal-conspiracy-theory.html

Horus. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 1 april 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Horus
Hough, D. (1986). Studies in Romans: God’s Mandate, Romans 13:1-5. Unsearchable Riches, 77, 271–278.
Hough, D., & Coram, J. (2000). Volume XCI.  Unsearchable Riches: A Bimonthly Magazine for God and His Word,  91. Retrieved

from https://s3.amazonaws.com/unsearchablerich/urscans/Unsearchable+Riches+Volume+91++2000.pdf
Hough,  D.,  &  Coram,  J.  (2001).  Volume  XCII.  Unsearchable  Riches:  A  Bimonthly  Magazine  for  God  and  His  Word,  92.

https://doi.org/https://s3.amazonaws.com/unsearchablerich/urscans/Unsearchable+Riches+Volume+92++2001.pdf
Hough,  D.  H.,  & Coram,  J.  (2018).  Volume 109:  UNSEARCHABLE RICHES,  FIRST QUARTER 2018 BEING THE FIRST

NUMBER OF VOLUME ONE HUNDRED NINE. Unsearchable Riches: A Quarterly magazine for God and His Word,
109(1),  139.  Geraadpleegd van https://s3.amazonaws.com/unsearchablerich/urscans/Unsearchable+Riches+Volume+109+
+2018.pdf

Howard,  M.  (2000-a,  1  januari).  Curiosity  Front  Left  Hazcam:  Sols  893,  00:01  Site  45/0000
FLB_476773136EDR_F0450000FHAZ00323M_ Jan 1, 2000 at 11:58:56 AM UTC. Geraadpleegd op 21 november 2019,
van  http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/00893/FLB_476773136EDR_F0450000FHAZ00323M_.html?
fbclid=IwAR0JU-YUsZm6Cva_A5YVnmw5zOrhVlfCXmlCuq8SppZJXWFsLJaF-vcO7Do

Howard,  M.  (2000-b,  1  januari).  Curiosity  Left  Mastcam  (M-34):  Sols1144,  00:01  Site  50/0848
1144ML0051850400501527E01_DXXX (Description not yet available) Jan 1, 2000 at 11:58:56 AM UTC. Geraadpleegd op
21  november  2019,  van

561



http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01144/1144ML0051850400501527E01_DXXX.html?
fbclid=IwAR2VF7HVTesrgAt6Hay5IRdxdBCAmi03WY-Z3YBTqskC-fs5opE09b_O2Oo

Howard,  M.  (2000-c,  1  januari).  Curiosity  Right  Mastcam  (M-100),  Sol  538  00:01  Site  26/0366
0538MR0021210130303437E01_DXXX Document stratigraphy in the North Wall at Dingo Gap [observations] Jan 1,
2000 at 11:58:56 AM UTC (approximate). Geraadpleegd op 20 november 2019, van http://www.midnightplanets.com/web/
MSL/image/00538/0538MR0021210130303437E01_DXXX.html?
fbclid=IwAR2FzUzXI791pmkWTLVua8ECBYAAQjbWfYQMnwWHsbWYQ-vKaycBxK8Yka8

Howard,  M.  (2000-d,  1  januari).  Curiosity  Right  Mastcam  (M-100):  Sols  1080,  Sol  1080  00:01  Site  49/1018
1080MR0047510030600203E01_DXXX (Description not yet available) Jan 1, 2000 at 11:58:56 AM UTC (approximate).
Geraadpleegd  op  21  november  2019,  van
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/01080/1080MR0047510030600203E01_DXXX.html?
fbclid=IwAR0ytAK4ts-uhV_blCFpYESJRlZgHgGC0FWAQNGhrItjn6PdsjtQt8u_k0A

Howard, M. (2015, 11 april). Curiosity Left Mastcam (M-34): Sols 952, 10:46 Site 45/1696 0952ML0041890010403389E01_DXXX
(Description  not  yet  available)  Apr  11,  2015  at  5:01:51  AM  UTC.  Geraadpleegd  op  21  november  2019,  van
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/00952/0952ML0041890010403389E01_DXXX.html?
fbclid=IwAR0ir4I8X_MWn2Lap85G8tWwdTrGI8f3ZQbp_4g6GxtkF1vGeAqpYpqMMeE

How  Many  Miles  to  Babylon?  (z.d.).  In  Wikipedia.  Geraadpleegd  op  10  juni  2018,  van
https://en.wikipedia.org/wiki/How_Many_Miles_to_Babylon%3F

Hubbard, L. R.! (z.j.). Kom kleien bij Scientology! Geraadpleegd op 11 december 2017, van https://jeta.home.xs4all.nl/scn/Scn-dem-
200401/scn/nl/tech/klei-tech.html

Huffington Post. (2013, 4 maart). In  Huffington Post. Holocaust Researchers Catalog 42,500 Nazi Ghettos, Camps; Numbers Are
‘Unbelievable’. Geraadpleegd op 12 maart,  2017, van http://www.huffingtonpost.com/2013/03/02/holocaust-researchers-
catalogue-nazi-ghettos_n_2797031.html

Hunter, S. F. (z.j.). Tyrannus. Geraadpleegd op 3 maart, 2017, van http://www.internationalstandardbible.com/T/tyrannus.html
Hvidberg-Hansen, F. O. (2012, 26 oktober). Tanit. In Wiley Online Library: The Encyclopedia of Ancient History. Oxford, Verenigd

Koninkrijk: Blackwell Publishing. doi:10.1002/9781444338386.wbeah17488
Ianneo,  M.  (2013,  6  augustus).  Una  faccia  in  Antartide [Blogpost].  Geraadpleegd  op  28  augustus  2019,  van

https://matteoianneomars.blogspot.com/2013/?
fbclid=IwAR1tM1UjszDePTY3PcuO855E2NcIfSWenEzyBprdoBZ155NhM_CtJK13w1I

Iapetus (mythologie). (z.j.). Geraadpleegd op 1 april 2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Iapetus_(mythologie)
Iapetus (mythology). (z.j.). Geraadpleegd op 1  april 2019, van https://en.wikipedia.org/wiki/Iapetus_(mythology)
Idleman Smith, J., & Yazbeck Haddad, Y. (2002). The Islamic Understanding of Death and Resurrection. Oxford, Groot-Brittannië:

Oxford University Press.
Ilias. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 2 april 2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Ilias
Indigo Revolution. Tienduizenden jaren oud ondergronds labyrint complex gevonden in Egypte. (2016, 5 september). Geraadpleegd

van http://www.indigorevolution.nl/Tienduizenden-jaren-oud-ondergronds-labyrint-complex-gevonden-in-Egypte.html/
Insight Interactive Media. (2001). "Mars Face" at Marcahuasi [Foto]. Geraadpleegd op 3 oktober 2017, van

http://www.enterprisemissions.com/ArtTrad.html
Instituut  Dante.  (z.j.).  Divina  Commedia  van  Dante.  Geraadpleegd  op  8  januari,  2017,  van  http://www.instituutdante.nl/Dante

%20inferno.html
Isenberg,  H.,  &  Mars  Society  Convention.  (2016).  Blue  Skies  Research.  Blue  Skies  Research.  Geraadpleegd  van

http://www.marspapers.org/paper/Isenberg_2016_pres.pdf
Isjtarpoort. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 27 augustus 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Isjtarpoort
Jacobs, D. M. (2000). Some Thoughts About the 21st Century. Geraadpleegd van http://www.ufoabduction.com/21stcentury.htm
Jacobs, J. (2004). Dark Age Ahead. New York City, USA: Random House.
Janku,  L.  (1996).  Ancient  Egypt  and  Precolombian  Airplane  Models.  Retrieved  July  7,  2019,  from

https://www.bibliotecapleyades.net/esp_aviones_precolom02.htm
Janse, S. (2000). Paulus en Jeruzalem: Een Onderzoek naar de Heilshistorische Betekenis van Jeruzalem in de Brieven van Paulus .

Zoetermeer: Boekencentrum.
Janse,  W.  (z.d.-a).  "Onderschikking  of  zelfbestuur?".  Geraadpleegd  op  15  mei  2019,  van

http://www.hetbestenieuws.nl/artikelen/Janse/onderschikken.htm
Janse, W. (z.j.-b). Wat is er mis in de kerk? Geraadpleegd van http://www.hetbestenieuws.nl/artikelen/mis_in_de_kerk_index.htm
Jazzy800. (2015, 11 november). Donald Trump’s 66th Floor Penthouse Exposes His Idol ‘Sun God’ Apollo, Son of Zeus [Blogpost].

Geraadpleegd  op  13  augustus  2018,  van  https://zeitgeist77.wordpress.com/2015/11/11/donald-trumps-66th-floor-
penthouse-exposes-his-idol-sun-god-apollo-son-of-zeus/

Jensen,  T.  M.  S.  (2019,  14  oktober).  PSP_009115_2040_RGB  [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  16  oktober  2019,  van
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215125457834500&set=pcb.2441567199295465&type=3&theater

Jheronimus  Bosch.  (z.j.).  Het  laatste  oordeel  [Foto].  Wenen,  Oostenrijk:  Gemäldegalerie  der  Akademie  der  bildenden  Kunste.
Geraadpleegd op 8 januari, 2017, van http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/165.html

Jones, J. (2018, 25 oktober). Yale Professor Jason Stanley Identifies 3 Essential Features of Fascism: Invoking a Mythic Past, Sowing
Division & Attacking Truth. Geraadpleegd op 30 december 2018, van http://www.openculture.com/2018/10/yale-professor-
jason-stanley-identifies-three-essential-features-of-fascism.html

Jones, L. (2019-a, 29 oktober).  Update on Underground Third Temple and Ezk8 Synagogue [Youtube]. Geraadpleegd op 4 januari
2020, van https://www.youtube.com/watch?v=Y5NprTBk3yk

Jones, L. (2019-b, 23 november). What is the Chamber of Hewn Stone? Third Temple [Video]. Geraadpleegd op 4 januari 2020, van
https://www.youtube.com/watch?v=8y5NYKtBr7A

Jones, S. (2011-a, 16 juli). Spiritual Warfare July 15-20 [Blogpost]. Geraadpleegd van http://gods-kingdom-
ministries.net/daily-weblogs/2011/07-2011/spiritual-warfare-july-15-20/   

562



Jones,  S.  (2011-b,  July  19).  The  two-part  prayer  campaign  [Blog  post].  Retrieved  July  4,  2019,  from  https://gods-kingdom-
ministries.net/daily-weblogs/2011/07-2011/the-two-part-prayer-campaign/

Jones, S. (2011-c, 25 juli). War in September? [Blogpost]. Geraadpleegd van https://gods-kingdom-
ministries.net/daily-weblogs/2011/07-2011/war-in-september/

Jongman, W. (2016). Psalm 83. Geraadpleegd op 30 december 2018, van http://www.wimjongman.nl/nieuws/2016/psalm-83/psalm-
83.html

Joop.bnnvara.  (2015,  28  mei).  'Straatvegen  voor  uitkering  is  vernederend'.  Geraadpleegd  op  4  november  2018,  van
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/straatvegen-voor-uitkering-is-vernederend

Joopbnnvara. (2018, 21 juli). Google Translate spuwt duistere religieuze teksten uit. Geraadpleegd op 25 september 2019, van https://
joop.bnnvara.nl/kijk-nou/google-translate-spuwt-duistere-religieuze-teksten-uit

Joop.bnnvara. (2019-a, 8 januari). Gemeenten hijsen regenboogvlag tegen homohaat Nashville-verklaring. Geraadpleegd op 8 januari
2019, van https://joop.bnnvara.nl/kijk-nou/gemeenten-hijsen-regenboogvlag-tegen-homohatende-nashville-verklaring

Joop.bnnvara. (2019-b, 8 januari).  Vrouw die als 'seksslaaf' werd gehouden en dader doodde na 15 jaar vrij. Geraadpleegd op 8
januari 2019, van https://joop.bnnvara.nl/nieuws/vrouw-die-als-seksslaaf-werd-gehouden-en-dader-doodde-na-15-jaar-vrij

Joop.bnnvara. (2019-c, 15 mei). Verkrachte vrouwen moeten verplicht kind baren in Alabama. Geraadpleegd op 15 mei 2019, van
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/verkrachte-vrouwen-moeten-verplicht-kind-baren-in-alabama

Joop.bnnvara. (2019-d, 16 mei). Video: Seksuele voorlichting voor anti-abortus senatoren. Geraadpleegd op 17 mei 2019, van https://
joop.bnnvara.nl/kijk-nou/video-seksuele-voorlichting-voor-anti-abortus-senatoren

Joseph.  (2015,  10  januari).  Are  bdellium  and  onyx  stone  types  of  'gold'?  Geraadpleegd  op  15  augustus  2018,   van
https://hermeneutics.stackexchange.com/questions/14322/are-bdellium-and-onyx-stone-types-of-gold

Julius Civilis. (2017, 29 augustus). In Wikipedia. Julius Civilis. Geraadpleegd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Civilis
Junius Gallio: Roman official. (z.j.). In Encyclopaedia Britannica. Geraadpleegd van https://www.britannica.com/biography/Junius-

Gallio
Kabbalistische  levensboom.  (z.d.).  In  Wikipedia.  Geraadpleegd  op  14  augustus  2018,  van

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabbalistische_levensboom
Karas,  M.,  &  Megas,  C.  (z.j.).  Minos.  In  Greek  Mythology.  Geraadpleegd  op  3  april,  2017,  van

http://www.greekmythology.com/Myths/Figures/Minos/minos.html
Katz, J. (z.j.). Is ‘Isa the true name of Jesus? In  Answering Islam. Geraadpleegd op 7 januari, 2017, van http://www.answering-

islam.org/Responses/Abualrub/true-name-isa.htm
Keel,  J.  A.  (1996).  Operation  Trojan  Horse.  Lilburn,  Georgië:  IllumiNet  Press.  Geraadpleegd  van

https://www.scribd.com/doc/53319560/John-Keel-Operation-Trojan-Horse
Keizer,  H.  M.  (1999).  Life,  Time,  Entirety:  A  Study  of  Aion  in  Greek  Literature  and  Philosophy,  the  Septuagint  and  Philo .

(Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Amsterdam).
Keizer, R. (2019).  Garderen - de vergeten tempels van Jeruzalem [Youtube]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?

time_continue=1385&v=IJfAcBbb4_A&feature=emb_logo
Kekrops. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 1 april 2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Kekrops
Keller,  T.  (z.j.).  A  Theology  of  Cities.  Geraadpleegd  op  20  maart,  2017,  van

https://www.cru.org/content/dam/cru/legacy/2012/02/A_Theology_of_Cities.pdf
Kelly, J. (1849).  The Apocalypse interpreted in the light of The day of the Lord (Vol. I). London, Groot-Brittannië: James Nisbet.

Geraadpleegd van https://archive.org/details/apocalypseinterp01kell
Kelly, K. (z.j.). Could this famous Wonder of the World be an ancient Shiva temple? [Blogreactie]. Geraadpleegd op 8 januari, 2017,

van http://www.viewzone.com/petra.html
Keyser, J. D. (z.j.). Unraveling the Origins of the Mysterious Olmec! Geraadpleegd van http://hope-of-israel.org/olmec.htm
KHON2 News. (2018, 1 november). Unexplained ghostly encounters haunt officers at training facility. [Youtube]. Geraadpleegd op

14 september 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=5_KlZwGFjxk&t=186s
Kiel,  R.  (2008,  12  juli).  De  Maria-verschijningen  in  het  Portugese  Fátima  1916-1917.  Geraadpleegd  op  11  maart,  2017,  van

http://kiel0.home.xs4all.nl/fatima.htm
Kiel,  R.  (2010,  31  maart).  Enkele  aspecten  van  de  verovering  van  Kanaän  onder  Jozua.  Geraadpleegd  op  6  april,  2017,  van

http://kiel0.home.xs4all.nl/verovering_kanaan.htm
King, L. (1902). ENUMA ELISH: THE EPIC OF CREATION. Geraadpleegd op 31 augustus 2019 van https://www.sacred-texts.com/

ane/enuma.htm
King, L. W. (1923).  A History of Sumer and Akkad: An account of the early races of Babylonia from Prehistoric Times to the

Foundation  of  the  Babylonian  Monarchy.  London,  Groot-Brittannië:  Chatto  &  Windus.  Geraadpleegd  van
https://archive.org/details/historyofsumerak00kinguoft

Kircher,  A.  (1665).  Mundus  Subterraneus.  Amsterdam,  Nederland:  Joannem  Janssonium.  Geraadpleegd  op  15  mei  2019  van
https://archive.org/details/mundussubterrane00unse/page/n5

Kircher, A. (1673). Phonurgia Nova. Geraadpleegd van https://archive.org/details/bub_gb_Co3YCbvRGZ0C/page/n7
Kirk,  J.  E.  (1984,  18  april).  Joseph  E.  Kirk:  The  eons  of  the  Bible.  Geraadpleegd  op  29  maart,  2017,  van

http://www.mercyuponall.org/1984/04/18/joseph-e-kirk-the-eons-of-the-bible/
Klei, E. (2017, 19 oktober). Scipio verslaat Hannibal bij Zama en wint zo de Tweede Punische Oorlog. Geraadpleegd op 8 december

2017, van http://jalta.nl/geschiedenis/scipio-verslaat-hannibal-zama-en-wint-zo-tweede-punische-oorlog/
Kloos, C. (1986). Yhwh's Combat with the Sea. Amsterdam, Leiden, Nederland: G.A. van Oorschot, E.J. Brill.
Knight, K. (z.j.). Cydonia. Geraadpleegd op 27 maart, 2017, van http://www.newadvent.org/cathen/04581b.htm
Knoch,  A.  E.  (z.j.-a).  In  Concordant.org.  Concordant  Commentary  on  the  New  Testament.  Geraadpleegd  van

http://concordant.org/expositions/concordant-commentary-new-testament/
Knoch,  A. E.  (z.j.-b).  Wat Is Geest?.  (HetBesteNieuws, Vert.).  Almont,  USA: Concordant Publishing Concern.  (Origineel werk

gepubliceerd  in  The  Divine  Mysteries.  UR  Magazine,  Vol.  20,  1929).  Geraadpleegd  van:
http://www.hetbestenieuws.nl/artikelen/Knoch/Knoch_geest/Wat%20is%20geest.pdf

563



Knoch,  A.  (1948).  The  Dais:  Giving  versus  Getting.  Unsearchable  Riches,  39,  141.  Retrieved  from
https://s3.amazonaws.com/unsearchablerich/urscans/Unsearchable+Riches+Volume+39++1948.pdf

Knoch,  A.  E.  (2002).  The  Mystery  Of  Babylon,  The  Divine  Mysteries. In  Concordant.org.  Geraadpleegd  van
http://concordant.org/expositions/the-mystery-of-babylon/  

Knoch, A. (2003). The City of Human Achievement: Babylon in the Scriptures. Unsearchable Riches, 94, 158–170. Retrieved from
https://s3.amazonaws.com/unsearchablerich/urscans/Unsearchable+Riches+Volume+94++2003.pdf

Knoch, A. E. (2010). Het Probleem van het Kwaad en De gerichten van God [The Problem Of Evil And The Judgments Of God]
(HetBesteNieuws,  Vert.).  Santa  Clarita,  USA:  Concordant  Publishing  Concern.  Geraadpleegd  op  6  april,  2017,
van http://www.hetbestenieuws.nl/artikelen/Knoch/knoch_probleem_kwaad.pdf

Knowles, C. (2010). The Secret History of Rock 'n Roll: The Mysterious Roots of Modern Music. Berkeley, CA, USA: Cleis Press,
Viva Editions.

König,  E.  (z.j.).  Dagon  (Hebrew).  In  Jewish  Encyclopedia.  Geraadpleegd  op  7  april,  2017,  van
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4849-dagon

Koning,  G. de (2011-a).  Deuteronomium: Toegelicht en toegepast.  God vertelt  over Zijn land en Zijn woonplaats .  Amerongen,
Nederland: Uitgeverij Johannes Multimedia. Geraadpleegd op 25 februari, 2017, van http://www.oudesporen.nl/Download/
OS1008.pdf

Koning, G. de (2011-b).  Leviticus: toegelicht & toegepast. Waarom en hoe God bij Zijn volk wil wonen. Amerongen, Nederland:
Uitgeverij Johannes Multimedia. Geraadpleegd op 6 april, 2017,  van http://www.oudesporen.nl/Download/OS1006.pdf

Koning, G. de (2011-c). Numeri: Toegelicht & toegepast. God wijst Zijn volk de weg. Amerongen, Nederland: Uitgeverij Johannes
Multimedia. Geraadpleegd op 6 april, 2017, van http://www.oudesporen.nl/Download/OS1007.pdf    

Koning, G. de (2012). Eén Koningen: Toegelicht en toegepast. Koning en volk wijken af van God . Amerongen, Nederland: Uitgeverij
Johannes Multimedia. Geraadpleegd op 25 februari, 2017, van http://www.oudesporen.nl/Download/OS1663.pdf

Koning, G. de (2014-a). Jeremia 1-29: Toegelicht & toegepast. De Heere is verheven. Amerongen, Nederland: Uitgeverij Johannes
Multimedia. Geraadpleegd op 9 april, 2017, van http://www.oudesporen.nl/Download/OS2016.pdf

Koning, G. de. (2014-b).  Jeremia 30-52 en Klaagliederen: Toegelicht & toegepast.  Amerongen, Nederland: Uitgeverij  Johannes
Multimedia. Geraadpleegd van http://www.oudesporen.nl/Download/OS2017.pdf

Koning,  G.  de,  &  Jonathan,  T.  (2014-a).  Jesaja  1-35,  Toegelicht  &  Toegepast.  Amerongen,  Nederland:  Uitgeverij  Johannes
Multimedia. Geraadpleegd op 9 april, 2017, van  http://www.oudesporen.nl/Download/OS2033.pdf

Koning,  G.  de,  &  Jonathan,  T.  (2014-b).  Jesaja  36-66:  Toegelicht  &  Toegepast.  Amerongen,  Nederland:  Uitgeverij  Johannes
Multimedia. Geraadpleegd van http://www.oudesporen.nl/Download/OS2034.pdf

Kontes,  O. (2016,  29 januari).  Mindfuck |  Seizoen 2 -  Aflevering 1 -  Deel 1 (04/01/2016) HD  [Youtube].  Geraadpleegd op 18
november 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=kXD5p5G6hGk

Kooser, A. (2019, 4 januari). Elon Musk gets behind goofy Neil Armstrong alien meme. In Cnet. Geraadpleegd op 8 januari 2019,
van https://www.cnet.com/news/elon-musk-gets-behind-goofy-neil-armstrong-alien-meme/

Korkus,  S.  (2008).  Het  ontstaan  van  de  staat  Israël.  Historisch  Nieuwsblad.  Geraadpleegd  van
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/7008/het-ontstaan-van-de-staat-israel.html

Kronos. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 9 april, 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Kronos
Krystek, L. (z.j.). The Temple of Artemis at Ephesus. Geraadpleegd op 3 maart, 2017 van http://www.unmuseum.org/ephesus.htm
Kühne,  R.  W.  (2011,  12  maart).  Tartessos-Tarshish  was  the  model  for  Plato’s  Atlantis.  Geraadpleegd  op  30  maart  2019,  van

http://vixra.org/pdf/1103.0040v1.pdf
Kutner, M. (2016, 26 mei).  Nile Crocodiles Are in Florida, but no Need to Panic. Newsweek. Geraadpleegd op 8 maart, 2017, van

http://europe.newsweek.com/nile-crocodile-florida-study-463598?rm=eu
Ladon. (z.j.) In Riordanwiki. Geraadpleegd op 30 maart, 2017, van http://riordan.wikia.com/wiki/Ladon
Ladon. (mythology). (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 30 maart, 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Ladon_(mythologie)
Lamb, E. (2017, 29 augustus).  Don't Fall  for Babylonian Trigonometry Hype: Separating fact from speculation in math history

[Blogpost].  Geraadpleegd  op  31  december  2017,  van  https://blogs.scientificamerican.com/roots-of-unity/dont-fall-for-
babylonian-trigonometry-hype/

Laney,  K.  (2017,  18  mei).  Curiosity  Sol  778.  Geraadpleegd  op  21  november  2019,  van
http://www.gigapan.com/gigapans/198946/snapshots/626007?fbclid=IwAR0hyLMVoKnDq7S0sOCSBW2-
hG_xFozRJngHBuOf2-cailI0NuY9g3Gb4lU

Laney, K. (2019-a, 13 januari).  LROC - Various Lunar Anomalies (M1224964518) [Facebookbericht]. In  TheHiddenMission.com.
Geraadpleegd  op  18  augustus  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2038434696234251&set=gm.443458192855524&type=1&theater

Laney, K. (2019-b, 21 augustus). Curiosity - Riding in the Ruins > Curiosity Sol 618. Geraadpleegd op 21 november 2019, van http://
www.gigapan.com/galleries/13476/gigapans/217354?
fbclid=IwAR2d8ZU2kq3VeByZxAn5QVECDB4wQQ4AKOF7UNOP4_t2HSm-fLHacKDoLqM

Lang,  M.  (2012).  Capitalist  Apocalypse  in  the  Painting  of  John  Martin  and  Gordon  Cheung.  EKPHRASIS,  (2),  179–188.
Geraadpleegd  op  6  september  2018  van
https://research.uca.ac.uk/1329/1/Capitalist_Apocalypse_in_the_Painting_of_John_Martin_and_Gordon_Cheung.pdf

Laomedon. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 10 september 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Laomedon
Larsen, L. B. (2017, augustus). Out of this Art World, Part II. Metropolis M, 38(4), 12.
Laukens,  D.  (2015).  Osiris  -  Egyptian God of  the  Underworld.  Geraadpleegd  op  5  april,  2017,  van  http://www.ancient-egypt-

online.com/osiris.html
Lawrence, D., & Lodewijk, M. (2008). Storm: De Kronieken van Pandarve (10): De Terugkeer van de Rode Prins (19) . Oosterhout,

Nederland: Don Lawrence Collection.
Lawrence, D., & Matena, D. (2005). Storm: De Kronieken van de Diepe Wereld: Het Geheim van de Nitronstralen (6). Oosterhout,

Nederland: Don Lawrence Collection.

564



Leafloor, L. (2014, 20 september). The Curious Phaistos Disc – Ancient Mystery or Clever Hoax? Geraadpleegd op 3 april, 2017, van
http://www.ancient-origins.net/unexplained-phenomena/curious-phaistos-disc-ancient-mystery-or-clever-hoax-
002089#ixzz3eAXQG62J

Leafloor,  L.  (2015,  22  september).  Crime and  Punishment:  Eternal  Damnations  as  handed  down  by  the  Ancient  Greek  Gods
[Blogpost].  Geraadpleegd  op  28  februari,  2017,  van  https://lizleafloor.com/2015/09/22/crime-and-punishment-eternal-
damnations-as-handed-down-by-the-ancient-greek-gods/

Leedom,  S.  (2007,  5  oktober).  The  Schufftan  Process  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  12  maart,  2017,  van
http://metropolisvixfx.blogspot.nl/2007/10/schufftan-process.html

Legner,  E.  (z.j.).  Some revelations about  American colonization by Dr.  Barry Fell  of  Harvard University.  Geraadpleegd op 26
februari, 2017 van http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/fellview.htm

Leukippe.  (z.j.).  In  Greekmythology.Wikia.  Geraadpleegd  op  25  december,  2016,  van
http://greekmythology.wikia.com/wiki/Leukippe

Levi, P. (2016). Zo was Auschwitz, Getuigenissen 1945-1986. Van de auteur van Is dit een mens. (Herz. ed.). (vert. Yond Boeke &
Patty Krone en Meulenhoff). [Oorspr. Così fu Auschwitz]. Amsterdam: Meulenhoff.

Levin,  S.  (2019,  7  maart).  JERUSALEM  IS  A  PORT  CITY  [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  7  maart  2019,  van
https://www.facebook.com/groups/321014904972597/permalink/518749018532517/

Lightfoot, J. (z.d.). John Lightfoot's Commentary on the Gospels Matthew 8. In Studylight. Geraadpleegd op 22 september 2019, van
https://www.studylight.org/commentaries/jlc/matthew-8.html

Livingstone,  D.  (2016,  26  januari).  Comics  and  the  Occult.  Geraadpleegd  op  15  december  2018,  van
http://www.conspiracyschool.com/blog/comics-and-occult

Livius.  (2000).  Alexander  the  Great  visits  Jerusalem.  Geraadpleegd  op  27  april,  2017,  van
http://www.livius.org/sources/content/josephus/jewish-antiquities/alexander-the-great-visits-jerusalem/?

Livius. (2012). Ba'al. Geraadpleegd op 30 maart, 2017, van http://www.livius.org/articles/religion/ba-al/
Lotha,  G.  (2010,  10  november).  Table  of  opposites.  In  Encylopaedia  Britannica.  Geraadpleegd  op  30  augustus  2018,  van

https://www.britannica.com/topic/table-of-opposites
Louden, B. (2011). Homer's Odyssey and the Near East. Cambridge, Groot-Brittannië: Cambridge University Press.
MAESTRO. (2004, 28 januari). Spirit-Lander in true colors [Foto]. Geraadpleegd van http://mars-news.de/news/spiritnestcolors.jpg
Magee, M. D. (2003, 10 maart). Christian Heresy: Robin Hood, Folk Traditions and Cathars. Geraadpleegd op 8 maart 2017, van

http://www.askwhy.co.uk/christianheresy/0830CatharCinders.php
Mair,  A.  (1908).  Hesiod:  The  Poems  and  Fragmeents:  Theogony.  Geraadpleegd  van

http://files.libertyfund.org/files/1091/Hesiod_0606.pdf
Malin Space Science Systems. (1999, 10 augustus). MOC2-166b [Foto]. Geraadpleegd van http://www.msss.com/mars_images/moc/

8_10_99_releases/moc2_166/moc2_166b_msss.gif
Manussen, A. (z.d.).  Schriftuurlijke gedachten over dood en opstanding. In  Bijbelsdenken.eu. Geraadpleegd op 1 maart 2020, van

https://www.bijbelsdenken.eu/Manussen6.pdf
Marcus  Annaeus  Lucanus.  (z.d.).  In  Wikipedia.  Geraadpleegd  op  30  mei  2018,  van

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Annaeus_Lucanus
Marduk. (z.j.). In New World Encyclopedia. Geraadpleegd op 11 november, 2016, van http://www.newworldencyclopedia.org/entry/

Marduk
Mark, J. J. (2009, 2 september). Labyrinth [Blogpost]. Geraadpleegd op 10 november, 2016, van http://www.ancient.eu/Labyrinth/
Mark, J. J. (2011, 15 februari). Zeno of Citium. Geraadpleegd van http://www.ancient.eu/Zeno_of_Citium/
Marozzi, J. (2016, 16 maart). Story of cities #3: the birth of Baghdad was a landmark for world civilisation. The Guardian. In The

Guardian.  Geraadpleegd  van  https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/16/story-cities-day-3-baghdad-iraq-world-
civilisation

Marrow,  S.  B.  (1986).  Paul,  his  Letters  and  his  Theology:  An  Introduction  to  Paul's  Epistles.  Mahwah,  NJ:  Paulist  Press.
Geraadpleegd van https://books.google.nl

Mars Photo Journal. (2014, 20 maart). MSL Curiosity @Yellowknife Bay area in Gale crater, Mars - Sol 173 remade Pano with PDS
data.  Geraadpleegd  op  27  november  2019,  van  gigapan.com/gigapans/151794/snapshots/559408?
fbclid=IwAR3jVrblTSERJXnMrzWhpno74sftyGat1PNdAqVDQeOB9WT-2_1kcDqxH2o

Martin, E. L. (2000). The Temples that Jerusalem forgot. Portland, Oregon, USA: ASK.
Martin, E. L., & Sielaff, D. (2010, 1 februari). The Lake of Fire: Where Is it Located? Geraadpleegd van http://askelm.com/prophecy/

p100201.htm
Masker van Agamemnon. (z.d.). Geraadpleegd op 6 september 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Masker_van_Agamemnon
Mason, J. E. (2014, 7 januari). The Chualar Crop Circle Formation = The New Jerusalem: Introduction. Geraadpleegd op 1 november

2019, van http://www.greatdreams.com/crop/chualar/chualar.htm
Matei, M. & Rolfe, J. [Cinnemassacre] (2016, 16 oktober).  Metropolis (1927) Monster Madness X movie review #16 [YouTube].

Geraadpleegd op 12 maart, 2017, van https://www.youtube.com/watch?v=xsv30orGzhs
Matena, D., & Lawrence, D. (2014). Storm: De Groene Hel (4). Oosterhout, Nederland: Don Lawrence Collection B.V.
Matheny, G. M. (2011-a). Exodus, The Route, Sea Crossing, God's Mountain. USA: Xulon.
Matheny, G. M. (2011-b). Great Stones: Jeremia 43:9-10. USA: Xulon.
Matos, C. (2013, 19 september). Terceira: Subaquatic pyramidal shaped structure found – Azores. In Portuguese American Journal. 

Geraadpleegd  op  19  maart,  2017,  van  http://portuguese-american-journal.com/terceira-subaquatic-pyramidal-shaped-
structure-found-azores/

Matthews,  W.  H.  (1922).  Mazes  and  Labyrinths.  Wisconsin,  United  States:  University  of  Wisconsin.  Geraadpleegd  van
https://ia801307.us.archive.org/7/items/MazesAndLabyrinths/MazesAndLabyrinths.pdf

Mazzalongo,  M.  (2014,  20  april).  The  First  Appearance  of  Satan  in  the  Bible.  Geraadpleegd  op  12  maart,  2017,  van
https://bibletalk.tv/the-first-appearance-of-satan-in-the-bible

565



McClure, M. L., & Feltoe, C. L. (1919). Translations of Christian Literature, Series III, Liturgical Texts: The Pilgrimage of Etheria.
London,  Groot-Brittannië:  Society  for  Promoting  Christian  Knowledge.  Geraadpleegd  van
https://archive.org/details/pilgrimageofethe00mccliala   

McKnight, S. (2007). The Real Mary. London, UK: Society for Promoting Christian Knowledge.
McNeely,  B.  E.  (z.j.).  The  Mi'raj  of  Muhammed:  in  an  Ascension  typology.  Geraadpleegd  op  15  maart,  2017,  van

http://www.bhporter.com/Porter%20PDF%20Files/The%20Miraj%20of%20Muhammad%20in%20an%20Asceneion
%20Typology.pdf

McTernan,  J.  (2015,  30  april).  God’s  Final  Warning  to  Nepal  and  America  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  4  maart  2017,  van
http://defendproclaimthefaith.org/blog/gods-final-warning-to-nepal-and-america/

Mercy12320.  (2011,  18  augustus).  Angels  singing  in  church.wmv  [Youtube].  Geraadpleegd  op  17  maart,  2017,  van
https://www.youtube.com/watch?v=OdjKZuiSRaM

Merneptah Stele. (z.j.). Geraadpleegd op 5 april, 2017, van http://www.allaboutarchaeology.org/merneptah-stele-faq.htm
Messori, V. (1981). Wat te zeggen van Jezus? Hypothesen over Zijn persoon en werk. (vert. Wim de Haan) Kampen, Nederland: Kok.

(Oorspr. Ipotesi su Gesù. Società Editrice Internazionale, Turijn.
Metropolis (film). (z.j.). Geraadpleegd op 15 september 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Metropolis_(film)
Metropolis (novel). (z.j.). Geraadpleegd op 15 september 2017, van https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolis_(novel)
Michas, P., Michas, C., & Van der Maten, R. (2014, 27 mei).  The Rod of an Almond Tree in God’s Master Plan (OnlineEditie).

Geraadpleegd op 31 maart, 2017, van http://www.messengers-of-messiah.org/
Micky. (2016, 5 september). Tienduizenden jaren oud ondergronds labyrint complex gevonden in Egypte. Geraadpleegd op 4 april,

2017,  van  http://www.indigorevolution.nl/Tienduizenden-jaren-oud-ondergronds-labyrint-complex-gevonden-in-
Egypte.html/

Mignan, R. (1829). Travels in Chaldaea, including A Journey from Bussorah to Bagdad, Hillah and Babylon, performed on foot in
1827. With Observations on the Sites and Remains of Babel, Seleucia and Ctesiphon. London, Groot-Britannië: Henry
Colburn and Richard Bentley. Geraadpleegd van, https://archive.org/details/Travel18271830sMignan

Millar,  J.  (2017,  12  maart).  Has  a  SQUIRREL  been  found  on  Mars?  Sunday  Express.  Geraadpleegd  van
https://www.express.co.uk/news/weird/778118/squirrel-on-mars-conspiracy-theory-curiosity-rover

Miller, M. E. (2017, 20 december). ‘You feel that the devil is helping you’: MS-13’s satanic history. Geraadpleegd op 4 oktober 2018,
van  https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fnews%2fretropolis%2fwp
%2f2017%2f12%2f20%2fyou-feel-that-the-devil-is-helping-you-ms-13s-satanic-history%2f%3futm_term
%3d.d444d64eaa88&utm_term=.d444d64eaa88

Miller, P. A., & Platter, C. (2010).  Plato's Apology of Socrates: A Commentary. Oklahoma, USA: University of Oklahoma Press:
Norman.  Geraadpleegd  op  11  juli  2018  van  https://books.google.nl/books?
id=wi8xrHGZrS0C&pg=PA102&dq=chiastic+structure+plato+apology+of+socrates&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiS9rnf
7JfcAhUIbFAKHXEdDcYQ6AEIKjAA#v=onepage&q=chiastic%20structure%20plato%20apology%20of
%20socrates&f=false

Misra, B. D. (2011, 23 juni). Petra, Jordan - Is it an ancient Shiva Temple complex? [Blogpost]. Geraadpleegd op 20 maart, 2017, van
http://www.bibhudevmisra.com/2011/06/petra-jordan-is-it-ancient-shiva-temple.html

Misra,  B.  D.  (z.j.).  Black  Stone,  Shiva  Linga,  Andhra  Pradesh  [Foto].  Geraadpleegd  op  4  oktober  2017,  van
http://www.bibhudevmisra.com/2011/06/petra-jordan-is-it-ancient-shiva-temple.html

Mitchell,  W.  A.  &  Harness,  M.  D.  (2008).  NHEB  -  New  Heart  English  Bible.  Geraadpleegd  op  26  maart  2019,  van
https://archive.org/details/relsmail1_gmail_NHEB

Мичурина, Я. (2020, 1 januari). Яна Мичурина to MARS X-FILES, LIFE EXISTS ON MARS!!! [Facebookbericht]. Geraadpleegd op
3  januari  2020,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=630810254391423&set=gm.2437329063199241&type=3&theater

  Via,  https://chto-eto-na-marse.ru/2017/07/01/%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-
%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5/?
fbclid=IwAR1lm1o8Tx8NYwO5ozP2QsNOaTKsPM8qV1Oho8BR1BTQE-QJEZIupq3J8dk

Mock, R. (2003, januari). Baghdad, the 49 Lamped Menorah, Bread Molds and the Table of Showbread: The Prophet Jeremiah and
the  Five  Guardians  of  Solomon’s  Temple  Treasures.  Part  Six.  Geraadpleegd  van
http://www.biblesearchers.com/temples/jeremiah6.shtml

Moerland,  B.  (z.j.).  Het  lichaam  als  de  kerker  van  de  ziel?  Het  dualisme  van  Plato.  Geraadpleegd  op  12  maart,  2017,  van
http://www.gnostiek.nl/teksten/platodualisme.html

Mogahed,  Y.  (2017,  30  april).  Staying  Positive  in  a  Negative  World [youtube].  Geraadpleegd  op  2  maart  2018,  van
https://www.youtube.com/watch?v=7dE3ewfw5Bw

Molofsky,  D.  (augustus  2013).  The  Justice  League  as  the  Greek  Gods  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  12  maart,  2017,  van
https://www.ap2hyc.com/2013/08/the-justice-league-as-the-greek-gods/

Moran, M. (2019, 17 mei). Ayla Kirstine, the woman who runs like a horse, leaps to internet fame  [Persbericht]. In DailyStar Online.
Geraadpleegd  op  3  augustus  2019,  van  https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/779543/video-ayla-kirstine-horse-
woman-pferdem-dchen-instagram-pony-running

MormonThink. (z.j.). Geraadpleegd op 13 maart, 2017, van http://www.mormonthink.com/glossary/scientology.htm
Morris, H. M. (2015).  Biblical Creationism: What each book of the Bible teaches about creation and the Flood (7e ed.).  Green

Forest, AR, USA: Master Books.
Morris, H. M. (2009). The Genesis Records: A Scientific and Devotional Commentary on the Book of Beginngs . Grand Rapids, MI,

USA: Baker Books.
Moulton-Howe, L. (2007). Isaac Testimony [Blogpost]. Geraadpleegd op 18 maart, 2017,  van http://droneteam.com/history/isaac/
Murai,  H.  (z.d.).  Literary  structure  (chiasm,  chiasmus)  of  Book  of  Jeremiah.  Geraadpleegd  op  11  november  2018,  van

http://www.bible.literarystructure.info/bible/24_Jeremiah_pericope_e.html

566



Musaicum Books. (2017). Chapter 4 - The Beautiful Bird is Killed by the King of Egypt. Formosanta Begins a Journey. Aldea Elopes
with the King of Scythia. In Musaicum Books (Red.), Voltaire - 60+ works in one volume. Kelowna, Canada: Musaicum
Books.

Museum  of  Science,  Boston.  (z.d.).  Activity:  Mirror  Writing.  Geraadpleegd  op  19  oktober  2019,  van
https://www.mos.org/leonardo/activities/mirror-writing

Mysteries.  (2019,  25  oktober).  Mars:  Alien  Caught  on  Tape  by  NASA  Curiosity  Rover  Camera:  Mars  Anomaly  [Youtube].
Geraadpleegd op 26 oktober 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=xdrbkivh5SE&feature=youtu.be

Nachtreis. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 10 februari, 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtreis
Nagtzaam, P. (2018, 2 november). Kabinet: werknemers makkelijker ontslaan, meer tijdelijke contracten. In RTLZ. Geraadpleegd op

12  november  2018,  van  https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4472566/ontslagrecht-kabinet-ontslagvergoeding-
tijdelijke-contracten-flex

NASA/Jpl.  (z.d.-a).  msss/00064/mcam/0064MR0002850310103209E01_DXXX.  Geraadpleegd  op  21  november  2019,  van
https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00064/mcam/0064MR0002850310103209E01_DXXX.jpg?
fbclid=IwAR37_lw9-MFwu0DWXIzKp6Cp3djhSnyWWkkIejD_SgNCKchhUKXK7GOe6Fs

Nasa/Jpl/Caltech.  (z.d.-b).  msss/00710/mcam/0710MR0030150070402501E01_DXXX.jpg?
fbclid=IwAR2s4zSiGlFPgGVIqy750WA0s4oJvI2FXfi7VFu8fF3ybIG7z9Wc_kD1PUU.  Geraadpleegd  op  14  december
2019,  van  https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00710/mcam/0710MR0030150070402501E01_DXXX.jpg?
fbclid=IwAR2s4zSiGlFPgGVIqy750WA0s4oJvI2FXfi7VFu8fF3ybIG7z9Wc_kD1PUU

NASA/Jpl-Caltech.  (z.d.-c).  NLB_546463024EDR_F0622026NCAM00312M/Sol01678.  Geraadpleegd op 21 november 2019,  van
https://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/01678/opgs/edr/ncam/
NLB_546463024EDR_F0622026NCAM00312M_.JPG?fbclid=IwAR08vPpzWYGwneazdpiqOYQ1WEhER-
2w31tg0JPYcxPbta5SCs1AgQYoQA4

NASA/JPL-Caltech.  (z.j.-d).  2P145539489EFF8500P2276L5M1  L2L5L5L6L6  [Foto].  Geraadpleegd  van
http://areo.info/mer/spirit/216/tn/2P145539967EFF8500P2276L5M1_L2L5L5L6L6.jpg.html

NASA/JPL. (2004, 23 april). Sol108: 2P135963098EFF3300P2395L5M1_L2L5L5L7L7 [Foto]. Geraadpleegd op 3 oktober 2017, van
http://www.ufosightingsdaily.com/2015/12/ancient-sumerian-sculpture-found-on.html

NASA/JPL/Curiosity. (2015, 30 juli). UFO Sphere Photographed Levitating Above Martian Surface [Foto]. Geraadpleegd van https://
www.inquisitr.com/2294675/self-replicating-alien-probe-on-mars-levitating-sphere-photographed-on-mars-by-nasas-
curiosity-rover/

Nasa/Jpl-Caltech/Mer. (z.d.). Mer, 1833/2N289093752EFFB074P1985L0M1 [Foto]. Geraadpleegd van https://mars.jpl.nasa.gov/mer/
gallery/all/2/n/1833/2N289093752EFFB074P1985L0M1.JPG?
fbclid=IwAR1bqWoau0abv7gueEemto3p9fLtec4oNNYtv_oZKxc8TQOJWdcNYV6XjBA

NASA/JPL/MSL.  (2017,  18  maart).  Sol1640:  NRB_543099850EDR_F0612472NCAM00320M  [Foto].  Geraadpleegd  van
http://www.ufosightingsdaily.com/2017/03/lizard-crawling-on-nasa-mars-rover-this.html

Nasa/Jpl-Caltech.  (2019,  16 december).  Sol  2616:  Left  Navigation  Camera,  (2019-12-16 04:50:50 UTC).  Geraadpleegd op 20
december  2019,  van  https://mars.jpl.nasa.gov/raw_images/761005/?
site=msl&fbclid=IwAR3QWHEZ7LYhKJAPseVC8bSffSC7OTPZrsQ4TCcJMGtApzDJRG4iDjS71B4

NASA/JPL/University  of  Arizona.  (2008,  9  juli).  Fall  in  Hellas  Basin:  PSP_008427_1380  [Foto].  Geraadpleegd  van
https://www.uahirise.org/PSP_008427_1380

NASA/JPL-Caltech/Cornell University, Google, & Neukum, G. (2011, 2 oktober). MARS TRACK SYSTEM & WATER Report #208
[Foto]. Geraadpleegd van http://www.marsanomalyresearch.com/evidence-reports/2011/208/tracks-n-water.htm

NASA/JPL-Caltech/Cornell  University.  (2008-a,  3  januari).  PIA10216:  Spirit's  West  Valley  Panorama [Foto].  Geraadpleegd  van
https://photojournal.jpl.nasa.gov/jpegMod/PIA10216_modest.jpg

NASA/JPL-Caltech/Malin  Space  Science  Systems.  (2014,  3  februari).  PIA17931 [Foto].  Geraadpleegd  op  4  oktober  2017,  van
http://ufosightingz.blogspot.nl/2014/02/statue-of-head-found-on-mars.html

NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA.  (2011,  16  september).  PIA14705:  Vesta's  Surface  in  3-D:  A Big  Mountain  at  the
Asteroid's South Pole [Foto]. Geraadpleegd van http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA14705

NASA/MPF. (1997). Sol26r2 (Gif14) [Foto]. Geraadpleegd op 3 oktober 2017, van https://mars.nasa.gov/MPF/ops/14.gif
NCRV.  (2017,  17  november).  College  Tour:  journaliste  en  activiste  Naomi  Klein [Video].  Geraadpleegd  van

https://joop.bnnvara.nl/videos/college-tour-naomi-klein
Nelson, R. S. (2010, 20 juni). R. Scott Nelson's, Open Letter to the Sasquatch Research Community. Geraadpleegd op 17 maart,

2017, van http://www.bigfootencounters.com/biology/nelson-letter.htm
Neukum, G. (2006, 21 september). Naturally 'skull-shaped' formation in Cydonia region [Foto]. Geraadpleegd op 3 oktober 2017,

van http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2006/09/Naturally_skull-shaped_formation_in_Cydonia_region
Neven, J. (2018, 17 december). Was er voor hen geen plaats in de herberg? In Wereldgeschiedenis.com. Geraadpleegd op 5 juli 2019,

van http://www.wereldgeschiedenis.com/was-er-voor-hen-geen-plaats-in-de-herberg
Newton, B. W. (1859). Babylon; Its Revival and Final Desolation: Being the Second Series of Aids to Prophetic Enquiry. London,

Groot-Brittannië:  Houlston  &  Wright.   Geraadpleegd  op  8  februari  2018  van  https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?
id=uva.x000937892&view=1up&seq=1

Nile Delta. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 8 oktober 2018, van https://en.wikipedia.org/wiki/Nile_Delta
NN. (2019, 4 februari). " Je bent toch niet verplicht een uitkering te nemen? " In IndyMedia. Geraadpleegd op 8 februari 2019, van

https://www.indymedia.nl/node/45372

567



Noble, T. (2017, 19 april). Cicadas & Security, Part 2: When a Verified PGP Key Takes You on a Trip to the Desert . Geraadpleegd op
6 november 2019, van https://www.threatstack.com/blog/cicadas-security-part-2-when-a-verified-pgp-key-takes-you-on-a-
trip-to-the-desert

NOS. (2019-a, 22 oktober).  Uitzendkrachten profiteren amper van krappe arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 26 oktober 2019, van
https://nos.nl/artikel/2307177-uitzendkrachten-profiteren-amper-van-krappe-arbeidsmarkt.html

NOS op 3. (2019-b, 2 november).  Poetins slimme schaakspel op de wereldkaart [Video]. Geraadpleegd op 2 november 2019, van
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=EtsgoahSUNE

Nu.nl. (2018, 3 maart). Veroordeelde Maastrichtse jihadist Mohammed G. weer opgepakt. Geraadpleegd op 3 maart 2018, van https://
www.nu.nl/algemeen/5159375/veroordeelde-maastrichtse-jihadist-mohammed-g-weer-opgepakt.html

Oard, M. J. (z.j.). Are the Greenland and Antarctic Ice Sheets old? Creation. Geraadpleegd op 9 maart, 2017, van http://creation.com/
ice-sheet-age

Odhner,  C.  T.  (1927).  The  mythology  of  the  Greeks  and  Romans.  Geraadpleegd  van
http://swedenborgstudy.com/books/C.Th.Odhner_Mythology-Greeks-Romans/index.html   

Odyssee. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 2 april 2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Odyssee
Odysseus. (2016, 19 oktober) In Encyclopaedia Britannica. Geraadpleegd op 29 maart, 2017, van https://www.britannica.com/
Olympia (stad). (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 21 november, 2016, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympia_(stad)
Olympus (berg). (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 29 maart, 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympus_(berg)
Oog van Horus. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 1 april 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Oog_van_Horus
Orotalt. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 30 mei, 2017 van https://en.wikipedia.org/wiki/Orotalt
Oslo-akkoorden. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 3 december 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Oslo-akkoorden
Osman,  A.  (2001).  CHRISTIAN  ROOTS  IN  THE  ALEXANDRIAN  CULT  OF  SERAPIS.  Geraadpleegd  van

http://dwij.org/forum/amarna/8_serapis_and_christianity.htm
Oudijn,  G.  (2019,  25  april).  ik  zal  mijn  raadsel  bij  de  harp  onthullen  [Blogpost].  Geraadpleegd  van

http://gezondewoorden.nl/geheimenissenverborgenheden/ik-zal-mijn-raadsel-bij-de-harp-onthullen/
Oudste stad van Nederland. (z.j.). Oudste stad van Nederland. Geraadpleegd op 8 september 2017, van Spannende Geschiedenis.

(z.j.).  Oppidum  Batavorum.  Geraadpleegd  op  8  september  2017,  van
http://spannendegeschiedenis.nl/de-romeinen/nijmegen-oudste-romeinse-nederzetting

Out  of  the  blue.  Griekse  en  Romeinse  goden.  (z.j.).  Griekse  en  Romeinse  goden.  Geraadpleegd  op  26  december,  2016,  van
http://www.outoftheblue.nl/goden/index.html

Ouweneel, W. J. (1978). de ark in de branding (3e ed.). Amsterdam, Nederland: Buijten & Schipperheijn.
Özdil,  Z.  (2019,  22  november).  Multinationals,  die  moeten  een  tegenprestatie  leveren.  NRC  Opinie.  Geraadpleegd  van

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/22/multinationals-die-moeten-een-tegenprestatie-leveren-a3981335?
fbclid=IwAR3QxqgtWiHX7_AXsw7Xba9d9Rn4VXUOUOCNREod7UuwGgauQZZQp2JnSRc

Pallas Athena. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 1 april 2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Pallas_Athena
Palmyra (Syrië). (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmyra_(Syri%C3%AB)
Pandarve. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 25 december, 2016, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandarve
Pandragon,  N.  (z.j.).  The  First  Revelation  of  Aiwass:  Liber  Al  and  the  Zeitgeist.  Geraadpleegd  op  11  maart,  2017,  van

http://www.aiwass.com/FirstRevelationOfAiwass.html
Paranormal Crucible. (2015-a, 4 mei). Alien High Priest Found In Mona Lisa. [Youtube] Geraadpleegd op 8 maart, 2017, van https://

www.youtube.com/watch?v=WI-PTaOauRc
Paranormal Crucible. (2015-b, 27 juli). Levitating Sphere Caught On Mars? [Youtube] Geraadpleegd op 10 november 2018-b, van

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=GeZOZ-9rFZY
Paris (mythologie). (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 10 september 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Paris_(mythologie)
Parthenon. (2016, 24 augustus). In Encyclopaedia Britannica. Geraadpleegd op 31 maart, 2017, van https://www.britannica.com/ (K.

Sheetz)
Passos,  J.  (2019,  13  augustus).  Crop Circle  at  Preston Candover,  Nr Basingstoke,  Hampshire.  Reported 11th  August  2019 .  In

Cropcircleconnector. Geraadpleegd op 14 augustus 2019, van http://cropcircleconnector.com/2019/Preston/comments.html
Pasulka, D. W. (2017, augustus). A TOUR OF SILICON VALLEY WITH JACQUES VALLEE. Geraadpleegd op 17 oktober 2018,

van  https://www.americancosmic.com/wp-content/uploads/2017/08/Preface-A-Tour-of-Silicon-Valley-with-Jaques-
Vallee.pdf

Pasulka, D. W. (2019). American Cosmic: UFOs, Religion, Technology. New York, USA: Oxford University Press.
Patrick,  S.k,  Polus,  M.,  & Wels,  E.  (1742).  Verklaring  van  de  Boeken  der  Kronyken.  (J.  Van den  Honert,  Vert.).  Amsterdam,

Nederland:  Isaak  Tirion,  en  Jacobus  Loveringh.  Geraadpleegd  van  https://books.google.nl/books?
id=caZaAAAAcAAJ&pg=PA180&dq=abraham+mylius+parvaim&hl=nl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=abraham
%20mylius%20parvaim&f=false

Patton, P. (1997, 13 november). Public Eye. New York Times. Geraadpleegd van http://www.nytimes.com/1997/11/13/garden/public-
eye.html

Paulides,  D.  (z.j.).  Missing  411-Western  U.S.  Edition.  Geraadpleegd  op  17  maart,  2017,  van
http://www.nabigfootsearch.com/catalog/item/6180213/9227229.htm

Pauptit, G. J. (z.d.). Het Gedeelde Koninkrijk: van Daniël 2:41-43. In Bijbelsdenken. Geraadpleegd van http://www.bijbelsdenken.eu/
Pauptit.pdf

Pegasus. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 2 april 2019, van https://en.wikipedia.org/wiki/Pegasus
Pein,  C.  (2016,  4  maart).  Magical  Thinking:  Donald  Trump,  Trickster  God.  Geraadpleegd  op  2  november  2018,  van

https://thebaffler.com/magical-thinking/donald-trump-trickster-god?
fbclid=IwAR2NAj4H0ottjlD1plrOzEf17O_ongLNvLbasg2WoJRt_yExmFMC69hAhLA

Percy,  D.  S.  (1995).  Mirror  of  Cydonia:  A  Mars/Earth  Connection.  Geraadpleegd  op  19  maart,  2017,  van
http://www.aulis.com/mars.htm

568



Pervila, K. (Producent), & Honkasalo, P. (Regisseur), (2004). Melancholian Kolme Huonetta. [Documentaire]. Finland, Denemarken,
Zweden, Duitsland: Arte, Finnish Film Founda, Lisbet Gabrielsson, Ma.Ja.De Productions, Magic Hour Films, Millenium
Film, SVT, YLE, ZDF. (3 Rooms of Melancholia)

Peters,  J.,  &  Katz,  J.  (z.j.).  Medina,  Islam's  second  holiest  city,  was  originally  a  Jewish  "settlement".  Geraadpleegd  van
http://www.eretzyisroel.org/~peters/medina.html#2

Phoroneus. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 29 maart, 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Phoroneus
Pierik, P. (2015). Islamitische Staat. Soesterberg, Nederland: Aspekt.
Piet, A. (z.j.). Categorie: chronologie [Blogpost]. Geraadpleegd op 28 maart, 2017, van http://goedbericht.nl/category/chronologie/
Piet, A. (2004, 28 juli). Slapen en ontslapen [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/slapen-en-ontslapen/
Piet, A. (2006-a, 13 september). Zegels En Bazuinen [Blogpost]. Geraadpleegd op 21 maart, 2017, van http://goedbericht.nl/lezingen/

zegels-en-bazuinen/
Piet,  A.  (2006-b,  1  oktober).  De  Ark  Bij  Dagon  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  12  november,  2016,  van

http://goedbericht.nl/lezingen/de-ark-bij-dagon/
Piet,  A.  (2007).  Waarom Moest  Christus  Sterven (3)? [Audio].  Geraadpleegd van https://goedbericht.nl/lezingen/waarom-moest-

christus-sterven-3/
Zie ook: 

https://goedbericht.nl/lezingen/waarom-moest-christus-sterven-1/
https://goedbericht.nl/lezingen/waarom-moest-christus-sterven-2/
https://goedbericht.nl/lezingen/waarom-moest-christus-sterven-3/
https://goedbericht.nl/lezingen/waarom-moest-christus-sterven-4/
https://goedbericht.nl/christus-dood-een-genoegdoening/
https://goedbericht.nl/waarom-was-dat-bloed-nou-nodig/

Piet,  A.  (2008,  May  11).  Het  Allereerste  Pinksteren  -  GoedBericht  [Blog  post].  Retrieved  June  4,  2019,  from
https://goedbericht.nl/lezingen/het-allereerste-pinksteren/

Piet,  A.  (2009-a).  "In  zes  dagen..."  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  8  november,  2016,  van
http://www.goedbericht.nl/OT/Genesis/zes_dagen.html

Piet, A. (2009-b, 22 maart). David & Goliath. [Blogpost] Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/lezingen/david-goliath/
Piet, A. (2009-c, 3 augustus). De nederwerping der wereld [Blogpost]. Geraadpleegd op 8 november, 2016, van http://goedbericht.nl/

de-nederwerping-der-wereld/
Piet,  A.  (2010-a,  19  juli).  Waarom  was  dat  bloed  nou  nodig?  [{post-weblog}].  Geraadpleegd  op  24  februari  2020,  van

https://goedbericht.nl/waarom-was-dat-bloed-nou-nodig/
Piet, A. (2010-b, 20 oktober). Wederkomst binnen 25 jaar? [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/wederkomst-binnen-

25-jaar/
Piet, A. (2011-a, 20 juli). Satan óf de vorst van Tyrus? [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/satan-of-de-vorst-van-

tyrus/
Piet, A. (2011-b, 24 december). Geboren vlak voor Pesach…. [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/blog2/geboren-op-

tien-nisan/
Piet, A. (2012-a, 24 juni). Wie is Mijn Naaste? [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/lezingen/wie-is-mijn-naaste/
Piet, A. (2012-b, 7 augustus). "Van Die Dag Weet Niemand". [Blogpost].  Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/NT/Matteus/24-

weet_niemand.html
Piet, A. (2012-c, 13 december). Het einde der wereld? [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/het-einde-der-wereld/
Piet, A. (2013-a, July 11). Babylon = Babylon [Blog post]. Retrieved from https://goedbericht.nl/babylon-babylon/
Piet, A. (2013-b). 101 bommen en granaten onder het traditioneel-christelijke bolwerk: Waarom het evangelie een écht Goed Bericht

is. Soesterberg, Nederland: Aspekt.
Piet, A. (2014-a, 11 januari). Gesluierde vrouwen [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/gesluierde-vrouwen/
Piet,  A.  (2014-b,  14  april).  Het  laatste  avondmaal:  de  seder?  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  11  oktober  2018,  van

https://goedbericht.nl/het-laatste-avondmaal-de-seder/
Piet, A. (2014-c, 29 april). de 72 uur-visie [Blogpost]. Geraadpleegd op 11 oktober 2018, van https://goedbericht.nl/de-72-uur-visie/
Piet,  A. (2014-d,  17 juni).  ISIS als opstap naar Assyrië? [Blogpost].  Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/isis-als-opstap-naar-

assyrie/
Piet, A. (2014-e, 4 november). en de zee gaf de doden [Blogpost]. In Goedbericht. Geraadpleegd van https://goedbericht.nl/en-de-

zee-gaf-de-doden/
Piet,  A.  (2015-a,  6  augustus).  Het  wordingsboek  van  hemel  en  aarde  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  5  november,  2016,  van

http://goedbericht.nl/het-wordingsboek-van-hemel-en-aarde/
Piet, A. (2015-b, 11 augustus). Een visioen op de berg [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/een-visioen-op-de-berg/
Piet, A. (2015-c, 18 augustus). FAQ De Toestand der Doden [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/faq-de-toestand-der-

doden/
Piet, A. (2015-d, 20 augustus). ‘Wegrukking’ wanneer? [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/wegrukking-wanneer/
Piet, A. (2015-e, 21 augustus). God voorspelt niet. Hij voorzegt! [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/god-voorspelt-

niet-hij-voorzegt/
Piet,  A.  (2015-f,  3  september).  IS  en  het  Oude  Testament  [Blogpost].  Geraadpleegd  van  http://goedbericht.nl/is-en-het-oude-

testament/
Piet,  A.  (2015-g,  24  september).  Chronologie  (1):  van  Adam  tot  Abram  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  31  maart,  2017,  van

http://goedbericht.nl/chronologie-1-van-adam-tot-abram/
Piet,  A.  (2015-h,  25  september).  Chronologie  (2):  van  Abram  tot  Mozes  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  6  april,  2017,  van

http://goedbericht.nl/chronologie-2-van-abram-tot-mozes/
Piet,  A.  (2015-i,  16  oktober).  Chronologie  (4):  van  uittocht  tot  Salomo  [Blogpost].  Geraadpleegd  van

http://goedbericht.nl/chronologie-4-van-uittocht-tot-salomo/

569



Piet, A. (2015-j, 23 oktober). Hand.16:1-14 [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/studieseries/paulus-voetsporen-15-
hand-161-14/

Piet,  A.  (2015-k,  31  oktober).  Chronologie  (5)  van  Salomo  tot  Nebukadnezar  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
http://goedbericht.nl/chronologie-5-van-salomo-tot-nebukadnezar/

Piet,  A.  (2015-l,  2  november).  Chronologie  (6)  zeventig  jaar  verwoesting  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
http://goedbericht.nl/chronologie-6-zeventig-jaar-verwoesting/

Piet,  A.  (2015-m,  23  november).  Chronologie  (7):  Kores  tevoren  geroepen  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
http://goedbericht.nl/chronologie-7-kores-tevoren-geroepen/

Piet,  A.  (2015-n,  15  december).  chronologie  (9):  de  start  van  70  jaarweken  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
http://goedbericht.nl/chronologie-9-de-start-van-70-jaarweken/

Piet, A. (2015-o, 21 december). Wat is “de stad van David”? [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/blog2/wat-is-de-
stad-van-david/

Piet,  A.  (2016-a,  15  januari).  Chronologie  (11):  het  doel  van  de  zeventig  jaarweken  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
http://goedbericht.nl/chronologie-11-het-doel-van-de-zeventig-jaarweken/

Piet,  A.  (2016-b,  20  januari).  chronologie  (12):  de  eerste  helft  van  de  laatste  jaarweek  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
http://goedbericht.nl/chronologie-12-de-eerste-helft-van-de-laatste-jaarweek/

Piet,  A.  (2016-c,  5  februari).  Chronologie  13:  de  2-de  helft  van  de  70-ste  jaarweek  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
http://goedbericht.nl/chronologie-13-de-2-de-helft-van-de-70-ste-jaarweek/

Piet,  A.  (2016-d,  16  februari).  Chronologie  15:  laatste  jaarweek  nog  toekomst?  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
http://goedbericht.nl/chronologie-15-laatste-jaarweek-nog-toekomst/

Piet, A. (2016-e, 16 maart). Chronologie 16: de link met onze jaartelling [Blogpost]. Geraadpleegd op 2 november, 2016, van http://
goedbericht.nl/chronologie-16-de-link-met-onze-jaartelling/

Piet, A. (2016-f, 30 maart). Chronologie 18: één dag is als… [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/chronologie-18-een-
dag-is-als/

Piet, A. (2016-g, 12 april). Was Jezus’ kruisdood een offer? [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/was-jezus-kruisdood-
een-offer/

Piet, A. (2016-h, 18 april). Luther zélf over zijn 500-ste jubileumjaar [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/luther-zelf-
over-zijn-500-ste-jubileumjaar/

Piet, A. (2016-i, 5 mei). De afstand Olijfberg – Jeruzalem [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/de-afstand-olijfberg-
jeruzalem/

Piet,  A.  (2016-j,  3  juni).  Chronologie  20:  na  zes  dagen  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  5  november,  2016,  van
http://goedbericht.nl/chronologie-18-zes-dagen/

Piet,  A.  (2016-k,  14  juni).  De  Palestijnen  in  de  profetie*  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  10  november,  2016,  van
http://goedbericht.nl/de-palestijnen-in-de-profetie/

Piet, A. (2016-l, 19 juni). Chronologie 21: 120 jaren [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/120-jaren/
Piet, A. (2016-m, 6 juli). Chronologie (22): 2000 el [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/chronologie-22-2000-el/
Piet, A. (2016-n, 16 september). Hand.19:21-41 [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/studieseries/hand-1921-41/
Piet,  A.  (2016-o,  17  november).  welke  overheden  in  Romeinen  13?  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  4  april  2019,  van

https://goedbericht.nl/geen-wereldlijke-overheden-romeinen-13/
Piet, A. (2017-a, 21 januari). Wegnemen of oprapen? [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/wegnemen-of-oprapen/
Piet, A. (2017-b, 15 februari). Over het voorbestaan van de Zoon (2) [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/voorbestaan-

zoon-2/
Piet,  A.  (2017-c,  12  mei).  tweede  Bergrede  –  Matteus  24:36-51  [Blogpost].  Geraadpleegd  van

http://goedbericht.nl/studieseries/tweede-bergrede-matteus-2436-51/
Piet,  A.  (2017-d,  18  juni).  Petrus  op  de  Pinksterdag  (2)  [Blogpost].  Geraadpleegd  van  http://goedbericht.nl/lezingen/petrus-op-

pinksterdag-2/
Piet, A. (2017-e, 13 juli). De vrouw van Kaïn [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/de-vrouw-van-kain/
Piet, A. (2017-f, 14 augustus). password bij de Jordaan [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/password-bij-de-jordaan/
Piet,  A. (2017-g, 8 september). Johannes 8:51-8:59 [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/studieseries/johannes-851-

859/
Piet,  A.  (2017-h,  21  september).  rond  de  wederkomst  (1)  [Blogpost].  Geraadpleegd  van  http://goedbericht.nl/studieseries/rond-

wederkomst-1/
Piet, A. (2017-i, 12 november). Ja, natuurlijk! [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/lezingen/ja-natuurlijk/
Piet, A. (2017-j, 10 december). de toekomst van Jeruzalem [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/lezingen/de-toekomst-

van-jeruzalem/
Piet, A. (2018-a, 22 januari). is het hemelse Jeruzalem onze moeder? [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/wie-is-onze-

moeder/
Piet,  A.  (2018-b,  11  februari).  Bijbelse  tijdlijn  in  vogelvlucht  (2)  [Blogpost].  Geraadpleegd  van

http://goedbericht.nl/lezingen/bijbelse-tijdlijn-vogelvlucht-2/
Piet, A. (2018-c, 12 februari). 430 jaar in Egypte? [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/430-jaar-egypte/
Piet, A. (2018-d, 25 maart). Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (4) [Blogpost]. Geraadpleegd van http://goedbericht.nl/lezingen/bijbelse-

tijdlijn-in-vogelvlucht-4/
Piet,  A.  (2018-e,  30  maart).  rond  de  wederkomst  (9)  –  bazuinen  &  schalen  [Blogpost].  Geraadpleegd  van

http://goedbericht.nl/studieseries/rond-de-wederkomst-9-bazuinen-schalen/
Piet,  A.  (2018-f,  20  april).  rond  de  wederkomst  (10)  –  het  beest  uit  de  zee  [Blogpost].  Geraadpleegd  van

http://goedbericht.nl/studieseries/rond-de-wederkomst-10-het-beest-uit-de-zee/
Piet,  A.  (2018-g,  May  20).  Paulus’  Pinkstertoespraak  in  Jeruzalem  [Blog  post].  Retrieved  June  4,  2019,  from

https://goedbericht.nl/lezingen/paulus-pinkstertoespraak-in-jeruzalem/

570



Piet,  A.  (2018-h,  30  november).  Openbaring  1:16-2:1  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  3  december  2018,  van
https://goedbericht.nl/studieseries/openbaring-116-21/

Piet,  A.  (2018-i,  21  december).  de  setting  van  Openbaring  2  &  3  [Blog  post].  Retrieved  December  21,  2018,  from
https://goedbericht.nl/studieseries/de-setting-van-openbaring-2-3/

Piet,  A.  (2019-a,  15  februari).  Openbaring  2:10  -  2:18  [Blogpost].  In  Goedbericht.  Geraadpleegd  op  17  februari  2019,  van
https://goedbericht.nl/studieseries/openbaring-210-218/

Piet,  A.  (2019-b,  19  april).  Openbaring  3:7-3:15  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  20  april  2019,  van
https://goedbericht.nl/studieseries/openbaring-37-315/

Piet, A. (2019-c, 27 april). van die dag weet niemand [Blogpost]. Geraadpleegd op 28 april 2019, van https://goedbericht.nl/van-die-
dag-weet-niemand/

Piet, A. (2019-d, 28 april). maar nu… Christus is opgewekt! [Blogpost]. Geraadpleegd van https://goedbericht.nl/lezingen/maar-nu-
christus-is-opgewekt/

Piet, A. (2019-e, 3 mei). Lucas 3:7 t/m 22 [Blogpost]. In Goedbericht. Geraadpleegd van https://goedbericht.nl/studieseries/lucas-37-
t-m-22/

Piet, A. (2019-f, 12 mei). Paulus in de profetie [Blogpost]. In Goedbericht. Geraadpleegd van https://goedbericht.nl/lezingen/paulus-
in-de-profetie/

Piet, A. (2019-g, 14 mei). Boaz & Jachin [Blogpost]. In Goedbericht. Geraadpleegd van https://goedbericht.nl/boaz-jachin-2/
Piet, A. (2019-h, June 13). Lucas 3:23-38. Retrieved June 14, 2019, from https://goedbericht.nl/studieseries/lucas-323-38/
Piet,  A.  (2019-i,  July  14).  de  zonen  Gods  in  Genesis  6  (I)  [Blog  post].  Retrieved  July  14,  2019,  from

https://goedbericht.nl/lezingen/de-zonen-gods-in-genesis-6/
Piet,  A.  (2019-j,  28  juli).  de  zonen  Gods  in  Genesis  6  (II) [Blogpost].  Geraadpleegd  op  28  juli  2019,  van

https://goedbericht.nl/lezingen/de-zonen-gods-in-genesis-6-ii/
Piet, A. (2019-k, 17 december). de Joodse jaartelling [Blogpost]. Geraadpleegd op 18 december 2019, van https://goedbericht.nl/de-

joodse-jaartelling/
Piet, A. (2019-l, 29 december). zondag 5 januari Urk [Blogpost]. Geraadpleegd op 3 januari 2020, van https://goedbericht.nl/agenda/

zondag-5-januari-urk/
Piet,  A.  (2020-a,  3  januari).  Irak  in  het  komende  decennium [Blogpost].  Geraadpleegd  op  3  januari  2020,  van

https://goedbericht.nl/irak-in-het-komende-decennium/
Piet, A. (2020-b, 5 januari). het komende decennium [Blogpost]. Geraadpleegd op 5 januari 2020, van https://goedbericht.nl/lezingen/

het-komende-decennium/
Piet,  A.  (2020-c,  7  februari).  56.  Johannes  19:16-27  –  Jezus’ kruisiging [Blogpost].  Geraadpleegd  op  12  februari  2020,  van

https://goedbericht.nl/studieseries/56-johannes-1916-27-jezus-kruisiging/
Piet,  A.  (2020-d,  21  februari).  De  plaats  van  de  aanstaande  tempel  [{post-weblog}].  Geraadpleegd  op  23  februari  2020,  van

https://goedbericht.nl/de-plaats-van-de-aanstaande-tempel/
Piet,  A.  (2020-e,  1  maart).  doorstoken  met  een  speer  –  wanneer?  [{post-weblog}].  Geraadpleegd  op  28  februari  2020,  van

https://goedbericht.nl/doorstoken-met-een-speer-wanneer/
Pleiades. (2007, 6 december). In Encyclopaedia Britannica. Geraadpleegd op 29 maart, 2017, van https://www.britannica.com/
Poelmans, P., & Severijnen, (2015). De APA-Richtlijnen: Over Literatuurverwijzing en Onderzoeksrapportage. Bussum, Nederland:

Coutinho.
Polinder,  W.  C.  (1987,  13  november).  Catherine,  zij  stierf  aan  anorexia  nervosa.  Geraadpleegd  op  5  april  2019,  van

https://www.digibron.nl/search/detail/012e9537fe8ab8e7e9400854/catherine-zij-stierf-aan-anorexia-nervosa
Pommer, E., (Producent), Lang, F., (Regisseur), Lang, F. & Harbou, Thea von (Scenario). (1927). Metropolis (speelfilm) Duitsland,

Universum (UFA). Geraadpleegd op 24 december 2016 van https://nl.wikipedia.org/wiki/Metropolis_(film)
Pondman,  L.  (2017).  Ongewenste  bemoeizucht  of  morele  verantwoordelijkheid:  Opvattingen  over  abortus  in  het  Nederlandse

parlementaire debat omtrent interventie en soevereiniteit (S1422472). [Bachelor scriptie Internationale Betrekkingen en
Organisaties]. Geraadpleegd op 30 november 2018 van https://core.ac.uk/download/pdf/94139105.pdf

Popovic, J. J. (z.j.). Alexander the Great. Geraadpleegd op 11 april, 2017, van http://1stmuse.com/frames/
Poseidon. (z.j.). Geraadpleegd op 31 maart, 2017, van http://www.mythweb.com/gods/poseidon.html
Priamus. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 10 september 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Priamus
Prometheus,  Greek  god.  (z.d.).  In  Encyclopaedia  Britannica.  Geraadpleegd  op  30  september  2018,  van

https://www.britannica.com/topic/Prometheus-Greek-god
Prometheus  (mythologie).  (z.j.).  In  Wikipedia.  Geraadpleegd  op  28  maart,  2017,  van

https://nl.wikipedia.org/wiki/Prometheus_(mythologie)
Quetzalcóatl. (2015, 16 april). In Encyclopaedia Britannica. Geraadpleegd van https://www.britannica.com/topic/Quetzalcoatl
Radford,  B.  (2007,  25  mei).  Endangered  Species  Protection  Sought  for  Bigfoot.  LiveScience.  Geraadpleegd  van

http://www.livescience.com/4463-endangered-species-protection-sought-bigfoot.html
Radford, B. (2008, 24 januari).  Female Figure on Mars Just a Rock.  Geraadpleegd van http://www.space.com/4876-female-figure-

mars-rock.html
Ramsay, W. M. (1915).  The bearing of recent discovery on the trustworthiness of the New Testament . London, UK: Hodder and

Stoughton. Geraadpleegd van https://archive.org/details/bearingofrecentd00ramsuoft
Rank, O. (1989). Art and Artist, Creative Urge and Personality Development. (vertaald door C.F. Atkinson) London, New York (NY),

USA, UK: W.W. Norton & Company.
Ravage-webzine.  (2015,  26  juli).  Mysterieuze  engel  in  laatste  Tourbocht.  Geraadpleegd  op  11  augustus  2019,  van

https://www.ravage-webzine.nl/2015/07/26/mysterieuze-engel-in-laatste-tourbocht/
Raw,  C.  (2014,  11  februari).  Re:  How  Long  Did  the  Flood  Last?:  [Blogreactie].  Geraadpleegd  op  30  maart,  2017,  van

https://beyondflannelgraph.wordpress.com/the-flood/how-long-did-the-flood-last/
Rawlinson,  G.  (1896).  Phoenicia.  London,  Groot-Britannië:  Thomas  Fisher  Unwin.  Geraadpleegd  op  26  oktober  2018  van

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.39738/page/n7

571



RBT  KAN.  (z.j.-a).  Oppidum  Batavorum.  In  Spannende  Geschiedenis.  Geraadpleegd  op  8  september  2017,  van
http://spannendegeschiedenis.nl/de-romeinen/nijmegen-oudste-romeinse-nederzetting

RBT  KAN.  (z.j.-b).  Oudste  stad  van  Nederland  In  Spannende  Geschiedenis.  Geraadpleegd  op  8  september  2017,  van
http://spannendegeschiedenis.nl/routes/oudste-stad-van-nederland/oudste-stad-van-nederland

Rea,  B.  (1975).  THE  TRUE ORIGIN  OF THE  AMERICAN  INDIAN.  (vert.  R.  Mann)  Ambassador  College,  Pasadena,  1968.
Geraadpleegd van http://www.friendsofsabbath.org/ABC/Nations/True_Origin_of_the_American_Indian.pdf

Real Thing TV. (2015, 25 maart). Spooky SKULL caught on camera below NYC subway train [Youtube]. Geraadpleegd op 19 oktober
2019, van https://www.youtube.com/watch?v=X4PZx49BmOY

Redfern, N. (2010).  Final Events and the Secret Government Group on Demonic UFOs and the Afterlife . San Antonia, TX, USA:
Anomalist Books.

Redfern,  N.  (2011).  The  Real  Men In  Black:  Evidence,  Famous  Cases,  and  True  Stories  of  These  Mysterious  Men and their
Connection to UFO Phenomena. Wayne, NJ, USA: Career Press, New Page.

Reformatorisch Dagblad. (2014, 7 februari). Dijkgraaf: In de Bijbel staat: Wie niet werken wil, die zal niet eten.  Reformatorisch
Dagblad. Geraadpleegd van https://www.rd.nl/dijkgraaf-in-de-bijbel-staat-wie-niet-werken-wil-die-zal-niet-eten-1.369804

Rehwinkel, A. M. (2013).  DE ZONDVLOED IN HET LICHT VAN DE BIJBEL, DE GEOLOGIE EN DE ARCHEOLOGIE (Herz.
ed.). Geraadpleegd van http://www.theologienet.nl/documenten/Rehwinkel.pdf

Ribbens,  T.  (2019,  1  augustus).  Hoe  Da  Vinci’s  Laatste  Avondmaal  spot  met  de  patriarchale  maatschappij.  In  Joop.bnnvara.
Geraadpleegd op 3 augustus 2019, van https://joop.bnnvara.nl/opinies/leonardo-da-vinci-voorvechter-van-het-vrouwelijke-
in-patriarchale-maatschappij

Richardson,  J.  (z.j.).  Will  Islam  Be  Our  Future?  A  Study  of  Biblical  and  Islamic  Eschatology.  Geraadpleegd  van
http://www.answering-islam.org/Authors/JR/Future/index.htm

Richter, U. (2016, 29 april). Archive 2846. In Atlantipedia. Geraadpleegd op 28 april 2019, van http://atlantipedia.ie/samples/archive-
2846/

Roberts, J. (2018, 6 november). Mars: The Entire Planet is a Smoking Gun [Youtube]. Geraadpleegd op 10 november 2018, van
https://www.youtube.com/watch?v=7b7HpP_cmlE

Roberts,  T.  (2018,  10  april).  Why  is  the  Religious  Right  Obsessed  With  Abortion? Geraadpleegd  op  22  augustus  2019,  van
http://www.debunking-christianity.com/2018/04/why-is-religious-right-obsessed-with.html

Robertson, G. (z.j.). The Seat of Satan: Nazi Germany. Geraadpleegd op 12 maart, 2017, van http://www1.cbn.com/700club/seat-
satan-nazi-germany

Robinson, J. A. T. (2000). Redating the New Testament. Eugene, Oregon, USA: Wipf and Stock.
Rodinson, M. (2008).  Mohammed: een biografie (vert. V. Obrecht & F. Leemhuis). (Herz. ed.). Amsterdam, Nederland: Bulaaq.

(Oorspr. Mahomet.Paris, Seuil, 1994, eerste editie 1961).
Roger  in  Kansas  City.  (z.d.).  APOLLO  TOP  SECRET  LUNAR  BASE [Youtube].  Geraadpleegd  op  29  december  2019,  van

https://www.youtube.com/watch?v=burSfW6fdvQ
Roger  in  Kansas  City.  (2019,  6  juli).  They’re  Everywhere [Youtube].  Geraadpleegd  op  29  december  2019,  van

https://www.youtube.com/watch?v=ISC0FFtpU_Q
Rogers,  K.  (2018,  16  juli).  What  a  Soccer  Ball  Said  About  Putin’s  Meeting  With  Trump in  Helsinki.  The  New York  Times.

Geraadpleegd van https://www.nytimes.com/2018/07/16/world/europe/putin-trump-soccer-ball.html
Rogers,  G.  L.,  &  Hough,  D.  (z.j.).  Notities  bij  de  brief  aan  de  Romeinen.  (HetBesteNieuws,  vert.)  (werk  gepubliceerd  in

Unsearchable  Riches  Magazine,  uitgave  van  Concordant  Publishing  Concern)  Geraadpleegd  op  4  april,  2017  van
http://www.hetbestenieuws.nl/rom/romeinen.pdf

Roget, F. (1981). Van Nicea tot Bonifatius: de Kerk verbasterd in romeinse politiek en samenleving . (vert.  mr. F. Boessenkool).
Kampen, Nederland: J.H. Kok. (Oorspr. De Constantin à Grégoire-le-Grand ou l’Esprit chrétien et l’Esprit politique dans
l’histoire de l’Eglise chrétienne, Lausanne, 1863).

Rohter,  S.  (2012,  juli).  From  Caesar’s  Death  to  Jesus’  Birth.  Geraadpleegd  op  12  april,  2017,  van
http://lessgovisthebestgov.com/from-Caesars-death-to-Jesus-birth.html

Rooijackers, W. (2008, 23 maart). Keizer Augustus – De eerste keizer van het Romeinse Rijk. Geraadpleegd op 11 april, 2017, van
http://historiek.net/augustus-eerste-keizer-romeinse-rijk/1032/

Rösli,  L.  (z.d.).  From  Troy  to  Scandinavia  –  Old  Norse  topographies.  Geraadpleegd  op  12  september  2018,  van
https://www.unibas.ch/en/Research/Uni-Nova/Uni-Nova-124/Uni-Nova-124-Old-Norse-topographies.html

Rowles, R. (2019, 25 december). Now this is interesting. Definitely better than a insect.lol [Facebookbericht]. Geraadpleegd op 27
december  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=560654601442864&set=gm.533208200740147&type=3&theater

Runcie,  S.  (2019-a,  16  oktober).  MSL 712-MAST 100  by  Neville  Thompson  ANOTHER MUMMIFIED WARRIOR ON MARS
[Facebookbericht].  Via  http://www.gigapan.com/gigapans/160419?
fbclid=IwAR2yspMvWc_Xh2VheJsLa_LFpD9qlg1WN_3UDYgUxIijMs_yYnGZBbNu93Y Geraadpleegd op 18 oktober
2019,  van  https://www.facebook.com/285865758212837/photos/a.287830281349718/1727912010674864/?
type=3&theater&ifg=1

Runcie,  S.  (2019-b,  16  oktober).  MSL 712-MAST 100 Neville  Thompson INSECTOID [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  18
oktober  2019,  van  https://www.facebook.com/285865758212837/photos/a.287830281349718/1727972004002198/?
type=3&theater   Via,  www.gigapan.com/gigapans/160419?
fbclid=IwAR0cMmBM2YFhzPECtvyOzOPeMxrUP9mIcmmN6vXG3XCVK30tg4laoXLepBY

Runcie,  S.  (2019-c,  25  oktober).  Curiosity  Sol  618 [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  2  november  2019,  van
https://www.facebook.com/285865758212837/photos/a.287830281349718/1738437266289005/?type=3&theater&ifg=1
Via,  http://www.gigapan.com/galleries/13476/gigapans/217354?
fbclid=IwAR3Xfv_ROHOOhaUftRDINIxwqgnFqkq6uOjDhDDqy4G0axfyAhwSHw_ceAI

Runcie,  S.  (2019-d,  26  oktober).  Curiosity  Sol  618 [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  2  november  2019,  van
https://www.facebook.com/285865758212837/photos/a.287830281349718/1738692079596857/?type=3&theater&ifg=1

572



Runcie,  S.  (2019-e,  25  december).  MSL  2620  MR  by  Neville  Thompson  KIDS  ON  MARS [Facebookbericht].  Via
www.gigapan.com/gigapans/219140.  Geraadpleegd  op  27  december  2019,  van
https://www.facebook.com/285865758212837/photos/a.287830281349718/1806446826154715/?type=3&theater

Runcie, S. (2020-a, 1 januari).  MSL 2620 MR by Neville Thompson A TURTLE AND A CHILD ON MARS.. [Facebookbericht].
Geraadpleegd  op  2  februari  2020,  van
https://www.facebook.com/285865758212837/photos/a.287830281349718/1815719548560776/?type=3&theater

  Via, www.gigapan.com/gigapans/219140
Runcie,  S.  (2020-b,  3 januari).  MSL 2620 MR by Neville Thompson: A CLOSE LOOK AT LIFE ON MARS [Facebookbericht].

Geraadpleegd  op  4  januari  2020,  van
https://www.facebook.com/285865758212837/photos/a.287830281349718/1817976485001749/?type=3&theater

  Via, www.gigapan.com/gigapans/219140
Runcie, S. (2020-c, 23 januari). MSL Curiosity Sol 1450 1 XXXX AI by Keith Laney NEW BABY..seems a group of martians coming

to  see  a  new  baby...a  Martian  baby  shower? [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  2  februari  2020,  van
https://www.facebook.com/285865758212837/photos/a.287830281349718/1839133179552746/?type=3&theater via http://
www.gigapan.com/gigapans/219318/snapshots/636143?fbclid=IwAR0zjNBnA0-
B8g35UwUkHmDTpBHuZZvAimNWn1LI9p8mNVr-zGzqTzeSBrg

Russia Today. (2018, 2 oktober). Tired of the political divide in America? Don’t worry, it’s going to get much worse. Geraadpleegd
op 3 oktober 2018, van https://www.rt.com/usa/440161-polarization-study-congress-kavanaugh/

Safina, C. (2015). Beyond words; what animals think and feel. New York City, NY, USA: Henry Holt.
Saggs, H. W. F. (1966). The Greatness That Was Babylon: A survey of the ancient civilization of the Tigris-Euphrates valley  (2e ed.).

New York, USA: Hawthorn Books.
Salla,  M.  (2015,  29  maart).  NASA  image  reveals  secret  base  on  Mars.  Geraadpleegd  op  25  augustus  2019,  van

https://www.exopolitics.org/nasa-image-reveals-secret-base-on-mars/
Samatas, Y. (z.j.).  Zeus was born on Crete.  Geraadpleegd op 28 maart,  2017,  van  http://www.explorecrete.com/mythology/zeus-

birth.html
Sample, I. (2014, 29 januari). Fifth of Neanderthals' genetic code lives on in modern humans.  The Guardian. Geraadpleegd op 4

april, 2017, van https://www.theguardian.com/science/2014/jan/29/fifth-neanderthals-genetic-code-lives-on-humans
Sanders, E. P. (1977). Paul and Palestinian Judaism, A comparison of patterns of Religion. Minneapolis, MN, USA: Fortress Press.
Sattler,  D.  (2019,  19  oktober).  Martian  on  the  balcony  of  his  house. Geraadpleegd  op  20  oktober  2019,  van

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220532228924785&set=gm.993652514311960&type=3&theater
  Via, www.gigapan.com/gigapans/198946/snapshots/626007
Sattler, D. (2020-a, 1 januari). Dean Sattler, Whats on Mars, The magician and his flying object’s  [Facebookbericht]. Geraadpleegd

op  2  januari  2020,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10221228609973876&set=pcb.1063491360661408&type=3&theater

  Via,  gigapan.com/gigapans/219140/snapshots/632386?fbclid=IwAR3sB-WX7E_eb8qcUN8bzv3iLnZzeaYq7vvwajkR-
WFDuXaJRqyB6ixhFrU

Sattler, D. (2020-b, 2 januari). Dean Sattler, Martian Genesis, Wow thats a bit embarrassing jpl look very similar to me (MSL 526 &
MSL  1429  M100  SW  (MB-M2))  [Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  3  januari  2020,  van
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221236302446183&set=pcb.1064302250580319&type=3&theater

  Via, http://www.gigapan.com/gigapans/149058/snapshots/613976  &  http://www.gigapan.com/gigapans/218722/snapshots/
627767

Sauer, E. (1940). Het Morgenrood der Wereldredding: Een wandeling door de Oudtestamentische Openbaringsgeschiedenis. Utrecht,
Nederland: Erven J. Bijleveld.

Scheenen, H. (2009, 20 juli). Het sterrenbeeld Hercules. Geraadpleegd van https://www.kuuke.nl/alle-sterrenbeelden/hercules/
Scheil, A.P. (2016). Babylon Under Western Eyes: A Study of Allusion and Myth. Toronto, Canada: University of Toronto.
Schneider, S. Y. (z.d.). Tsafun—Afikoman. Geraadpleegd op 11 augustus 2018, van http://astillsmallvoice.org/tsafun-afikoman/
Schuermans, N., Oosterlynck, S., Swerts, T., Vandenabeele, J., & Jans, M. (2017). Solidariteit in superdiversiteit. Agora, 4(33), 16-

19.
Schwartz, S. (2011, 5 december). In Huffington Post. Islamic Sufism and Jewish Kabbalah: Shining a Light on Their Hidden History.

Geraadpleegd  op  17  augustus  2018,  van  https://www.huffingtonpost.com/stephen-schwartz/sufism-and-
kabbalah_b_989875.html

Sciencealert.  (2016,  8  februari).  People  Are  Saying  This  Ancient  Greek  "Laptop"  Is  Proof  of  Time Travel.  Geraadpleegd  van
https://www.sciencealert.com/people-are-saying-this-ancient-greek-laptop-is-proof-of-time-travel

Scranton, J. (2002). Notes on Samuel: Conflicts with the Philistines, 2 Samuel 5:17-25. In D.H. Hough & J.R. Coram. Unsearchable
Riches,  93,  232–234.  Retrieved  from
https://s3.amazonaws.com/unsearchablerich/urscans/Unsearchable+Riches+Volume+93++2002.pdf

Second  Council  of  Ephesus.  (z.j.).  In  New  World  Encyclopedia.  Geraadpleegd  op  5  maart,  2017,  van
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Second_Council_of_Ephesus

Séguy,  M.  R.  (1977).  De  hemelvaart  van  Mohammed.  (vert.  F.  Oomes).  Utrecht/Antwerpen,  Nederland/België:  Het  Spectrum.
(Oorspr. The Miraculous Journey of Mahomet. New York: George Braziller.)

Sennett, R. (2018). Building and Dwelling. New York, USA: Farrar, Straus and Giroux.
SETI  Institute.  (z.j.).  Arecibo  Message.  Geraadpleegd  op  17  maart,  2017,  van

http://www.seti.org/seti-institute/project/details/arecibo-message
Setterfield, B., & Setterfield, H. (2009). The Bible and Geology (3e ed.). USA: Genesis Science Research.
Seymour,  W.  W.  (1898).  The Cross,  In  Tradition,  History  and  Art.  New York,  London,  Groot-Brittannië:  G.P.  Putnam's  Sons.

Geraadpleegd van https://archive.org/details/crossintraditi00seym
Shah, A. (n.d.). UFOs in Ancient Art!? [Blogpost]. Geraadpleegd op July 6, 2019, van https://ancientexplorers.com/blogs/news/ufos-

in-ancient-art

573



Shamoun, S. (z.j.-a). Did the Meccans Worship Yahweh God? Revisiting the Issue of the Ishmaelites and the worship of the true God.
Geraadpleegd op 7 januari 2017, van http://www.answering-islam.org/Shamoun/ishmael-baal.htm

Shamoun,  S.  (z.j.-b).  Quran’s  Incoherence  and  Unintelligibility:  The  Issue  of  the  Quran’s  Teaching  on  Islamic  Monotheism.
Geraadpleegd op 7 januari, 2017, van http://www.answering-islam.org/Shamoun/samad.htm

Shoebat,  T.  (2012,  13  september).  The  Oldest  Reference  to  Allah  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  21  september  2012,  van
http://shoebat.com/2012/09/13/the-oldest-reference-to-allah/

Shrine of Fatima. (z.j.). Narrative of the Apparitions. Geraadpleegd op 11 maart, 2017, van http://www.fatima.pt/en/pages/narrative-
of-the-apparitions-

Silvermoon, S. (2012, 5 mei) Medusa – The Libyan Dark Moon Serpent Goddess. [Blogpost]. Geraadpleegd op 29 Maart, 2017, van
https://goddessinspired.wordpress.com/2012/05/05/medusa-the-libyan-dark-moon-serpent-goddess/

Sin.  (z.j.).  In  Encyclopaedia  Britannica.  Geraadpleegd  op  12  november,  2016,  van  https://www.britannica.com/topic/Sin-
Mesopotamian-god

Skipper,  J.P.  (2011,  2  oktober).  MARS  TRACK  SYSTEM  &  WATER  Report  #208  [Foto].  Geraadpleegd  van
http://www.marsanomalyresearch.com/evidence-reports/2011/208/tracks-n-water.htm

Slag bij Khaybar. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 3 augustus 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Khaybar
Slagter, H. (2015). Het Boek Handelingen: Van Jeruzalem naar Rome. Wijk bij Duurstede, Nederland: Everread.
Slagter, H. B., & Slagter, P. A. (2004). Het Geheimnis Bekendgemaakt. Wijk bij Duurstede, Nederland: Everread.
Slagter, H. & Slagter, P. (2017). Vijf Bijzondere Vrouwen. Wijk bij Duurstede, Nederland: Everread/Het Morgenrood, nr. 272.
Slagter, P. (2018). Openbaring in Vogelvlucht, Deel 5. Amen, 137, 14.
Slagter, P. A. (2001). Babylon. Amen, 39(143), 4. Geraadpleegd van https://www.amen.nl/artikel/143/babylon
Slick,  M.  (2008,  12  oktober).  Manuscript  evidence  for  superior  New  Testament  reliability.  Geraadpleegd  van

https://carm.org/manuscript-evidence
Slootman,  M.  (2017,  9  november).  In  Sociale  Vraagstukken.  Diversiteit  vraagt  om  hokjesdenken.  Geraadpleegd  van

https://www.socialevraagstukken.nl/diversiteit-vraagt-toch-om-hokjesdenken/
Smosny, T. (2019-a, 19 augustus). Could this be a rover? With a flag on top? [Facebookbericht]. Geraadpleegd op 25 augustus 2019,

van https://www.facebook.com/groups/169764380417866/permalink/445368586190776/
  Via,  https://hirise-pds.lpl.arizona.edu/PDS/EXTRAS/RDR/ESP/ORB_052300_052399/ESP_052384_1800/

ESP_052384_1800_COLOR.abrowse.jpg?fbclid=IwAR0ROmS93Ua-2FVD0rSS0FPTcbFh3F0Cnj98B-
4NlndT3WmglAVjzn8Ly-U

Smosny, T. (2019-b, 6 november). Thomas Smosny, What’s on Mars: Gale Crater: The white square was a detection from Facebook
saying to tag someome who’s face was detected in the box! [Facebookbericht]. Geraadpleegd op 7 november 2019, van
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212399775149379&set=pcb.495798707814430&type=3&theater

  Via,  https://www.google.com/amp/s/www.livescience.com/amp/lonely-curiosity-rover-snaps-emo-photo.html?
fbclid=IwAR0LoE4RzKQwFTJ02NT6akF5Kgm1LORdm2nDbpkNbei9BKDRicOYxaxt5m0

Snider,  D.  J.  (1883).  HOMER'S  "ILIAD".  The  Journal  of  Speculative  Philosophy,  17(2),  180–210.  Geraadpleegd  van
https://www.jstor.org/stable/25667963

Socrates. (z.j.). Socrates. Filosofie. Geraadpleegd op 19 april, 2017 van https://www.filosofie.nl/socrates.html
Sod  Ha  Elohim.  (n.d.).  Israël!  Hoe  ik  het  mocht  meemaken...  [Blog  post].  Retrieved  July  14,  2019,  from

https://www.hetmysteriegods.com/post/isra%C3%ABl-meemaken
SOHO/LASCO  C2.  (2015,  14  augustus).  Dragonfly  ufo  seen  on  Satcam  frame  [Foto].  Geraadpleegd  van

https://sohowww.nascom.nasa.gov//data/REPROCESSING/Completed/2015/c2/20150814/20150814_1724_c2_1024.jpg
SOHO/LASCO C3. (2015, 8 april). Geen titel. [Foto]. Geraadpleegd van https://sohowww.nascom.nasa.gov//data/REPROCESSING/

Completed/2015/c3/20150408/20150408_1742_c3_512.jpg
Sojotube. (2007, 23 juli). Rev. Rich Nathan at Sojourners Presidential Forum [Youtube]. Geraadpleegd op 28 maart, 2017,  van

https://www.youtube.com/watch?v=Pd3fCfTZPrg
Specktor, B. (2019, 6 november). The Curiosity Rover Just Took a Very Emo Photo of Its Rocky Martian Prison. Geraadpleegd op 7

november 2019, van https://www.livescience.com/lonely-curiosity-rover-snaps-emo-photo.html
Spence,  L.  (1916).  Myths  of  Babylonia  and  Assyria.  New  York,  USA:  Frederick  A.  Stokes  Company.  Geraadpleegd  van

https://archive.org/details/mythslegendsofba1916spen
Spence, L. (2002). Atlantis in America. San Diego CA., USA: The Book Tree.
Spence, L. (z.j.). The History of Atlantis. London, UK: Rider. Geraadpleegd van https://archive.org/details/historyofatlanti00spenuoft
Spence, N. (2018, 24 september). MER-A Spirit Rover - Sol 1412 - Enlarged "Tuskegee" Pan [Foto]. Geraadpleegd op 28 september

2019,  van  http://www.gigapan.com/gigapans/211359?fbclid=IwAR0gVBt_f09s1XaqFsvvCV55DQ8DmEnz_qX9rnz-bZ-
DY0B_yBmMsfJP90k

Spence, N. (2019, 16 september). Cliffs_of_Comet_67P / Churyumov Gerasimenko [False Colour] Rosetta by TerraForm Mars (Neal
Spence). In Gigapan. Geraadpleegd op 17 september 2019, van http://www.gigapan.com/gigapans/217718

Stark, R. (2007).  Cities of God: The real Story of how christianity became an urban movement and conquered Rome. New York,
USA: Harper One.

Stark, R. (2010). God's Battalions: The Case for the Crusades. New York City, (NY), USA: Harper One.
Statistic Brain Research Institute. (2016, 1 augustus). Nine Eleven Death Statistics. Geraadpleegd van http://www.statisticbrain.com/

911-death-statistics/
Stauder,  W.  (2013,  28  juni).  DE  TIEN  PLAGEN  -  ESER  HAMAKOT.  Geraadpleegd  op  4  april,  2017,  van

https://christenenvoorisrael.nl/wp-content/uploads-pcvi0001/2013/06/130628_stauder_detienplagen.pdf
Stichting  Schreeuw  om  Leven.  (z.d.).  In  Schreeuw  om  Leven.  Geraadpleegd  op  26  augustus,  2019,  van

https://www.schreeuwomleven.nl/

574



Stier,  T.  (z.j.).  Hoe  lezen  we  de  profetie?  Geraadpleegd  op  28  februari,  2017,  van
http://www.israelendebijbel.nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/Hoe-lezen-we-de-profetie/17

Stokstad,  E.  (2013,  17  oktober).  ScienceShot:  The  Most  Common  Tree  in  the  Amazon.  Science.  Geraadpleegd  van
http://www.sciencemag.org/news/2013/10/scienceshot-most-common-tree-amazon

Streeck,  W.,  &  Massop,  S.  (2017).  De  eindiging  van  het  kapitalisme  -  deel  één.  Solidariteit,  326(1).  Geraadpleegd  van
http://www.solidariteit.nl/extra/2017/de_eindiging_van_het_kapitalisme_deel_een.html

Streetcap1.  (2015,  01  november).  Dragonfly  ufo  seen  on  Satcam  frame  [YouTube].  Geraadpleegd  van
https://www.youtube.com/watch?v=dWWuu16cMeo

Stubbs, H. W. (1959). Troy, Asgard, and Armageddon. Folklore, 70(3), 440–4598. https://doi.org/10.1080/0015587x.1959.9717187
Stubbs, M. A. (2013). Indebted Love: Paul's Subjection Language in Romans. Eugene (Oregon), USA: Pickwick (Wipf and Stock).
Summers, M. (2020, 1 maart). Wavers [{facebook-post}]. Geraadpleegd op 5 maart 2020, van https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=3267297836618238&set=pcb.2486790091586471&type=3&theater via http://www.gigapan.com/gigapans/182570 &
www.gigapan.com/gigapns/184677  &  www.gigapan.com/gigapans/185679  &  www.gigapan.com/gigapans/186068  &
www.gigapan.com/gigapans/181777 & www.gigapan.com/gigapans/182570 & www.gigapan.com/gigapans/188132

Swan,  J.  (2006,  17  augustus).  Babylon=Rome?  Some  Opinions  on  1  Peter  5:13  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
http://beggarsallreformation.blogspot.nl/2006/08/babylonrome-some-opinions-on-1-peter.html

Talbott, T. (2006). De onweerstaanbare liefde van God. (vert. Linda Schouwstra) Amersfoort, Sliedrecht, Nederland: Merweboek &
Stichting In Perspectief. (Oorspr. The inescapable love of God. Universal Publ.).

Tanit. (2010, 10 februari). In Encyclopaedia Britannica. Geraadpleegd van https://www.britannica.com/topic/Tanit
Tartakovsky,  M.  (2016).  The  Voice  of  an  Eating  Disorder.  Psych  Central.  Retrieved  on  January  9,  2018,  from

https://psychcentral.com/lib/the-voice-of-an-eating-disorder/
Tear. (2016). Kaartverkoop IJM. Geraadpleegd op 13 maart, 2017, van https://justiceconference.tear.nl/ijm
Ted. (2015, 21 augustus). Archeologists Discover A 4000 Year Old Archeological Find Linking Allah To Lucifer And The “Harlot

Religion”.  Geraadpleegd  van  http://shoebat.com/2015/08/21/archeologists-discover-a-4000-year-old-archeological-find-
linking-allah-to-lucifer-and-the-harlot-religion/

TEDGlobal, Geneva. (2015, december).  Dit gebeurt er als je reageert op spam [Video]. Geraadpleegd op 26 september 2019, van
https://www.ted.com/talks/james_veitch_this_is_what_happens_when_you_reply_to_spam_email?language=nl

Temple of Artemis. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 26 augustus 2017, van https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Artemis
Ter  Braak,  M.  (1933,  October  12).  Menno ter  Braak,  Verzameld werk.  Deel  5:  Kronieken,  Morgensterns Betoverende Wereld.

Retrieved June 4, 2019, from https://www.dbnl.org/tekst/braa002verz05_01/braa002verz05_01_0001.php
Terkel, A. (2018, 19 maart). In The Huffington Post. The Iraq War Built The Modern Democratic Party. What Now? Geraadpleegd

van https://www.huffingtonpost.com/entry/democrats-foreign-policy-2020_us_5aa959dbe4b0f4aaa112ef0f
Tersteeg, A., & Albeda, Y. (2017). Diversiteit is niet alleen een witte middenklasse-ding. Agora, 4(33), 12-14.
Tetractys. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 13 augustus 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Tetractys
Thaïs. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 26 september 2019, van https://en.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFs
The Book of Enoch. (z.d.). In Sacred-Texts. (Charles vert., 1917) Geraadpleegd van https://www.sacred-texts.com/bib/boe/
The Occult  Symbolism. (2010,  19 oktober).  The Occult  Symbolism of Movie “Metropolis” and its Importance in Pop Culture.

Geraadpleegd op 12 maart, 2017, van http://vigilantcitizen.com/musicbusiness/the-occult-symbolism-of-movie-metropolis-
and-its-importance-in-pop-culture/

Theology  Website.  (z.j.).  Canaanite  Myth:  The  Baal  Epic.  Geraadpleegd  van
http://www.theologywebsite.com/etext/canaanite/baal.shtml

The Oriental Institute of the University of Chicago. (2014-a). Orinst. AE 642 Dadan Rock, Iran. Vertical View of Dadan Rock taken
from an  Altitude  of  1,900  metres  above  the  Shore  on  July  25,  1937 [Foto].  Geraadpleegd  op  3  oktober  2017,  van
https://oi.uchicago.edu/gallery/iran-aerial-survey-flights#11D4_72dpi.png

The Oriental Institute of the University of Chicago. (2014-b). ORINST. AE 764, Malik Shah, Iran. Close-up View of the Tepe, taken
from an Altitude of approximately 350 metres on November 18, 1937 [Foto]. Geraadpleegd op 3 oktober 2017, van https://
oi.uchicago.edu/gallery/iran-aerial-survey-flights#11G9_72dpi.png

The  Statue  of  Liberty  and  Statue  of  Freedom:  “American  Babylonianism”.  [Blogpost].  (2012,  30  september).  Transmissions.
Geraadpleegd  op  19  juli  2018,  van  http://transmissionsmedia.com/the-statue-of-liberty-and-statue-of-freedom-american-
babylonianism/  

The University of Arizona, Lunar & Planetary Laboratory, & HiRise. (z.d.). HiRISE | Monitor Gullies on Equator-Facing Slope in
Asimov  Crater  (ESP_027628_1330).  Geraadpleegd  op  21  november  2019,  van
https://www.uahirise.org/ESP_027628_1330?fbclid=IwAR0wDosDAGcOU3gyU4KuoYFl9IH1B5-
ms1_fk1keqEGlRGk83_2cmW54-7I

The University of Arizona, Lunar & Planetary Laboratory, & HiRise. (2017, 27 november). PSP_009115_2040. Geraadpleegd op 22
november 2019, van https://hirise.lpl.arizona.edu/PSP_009115_2040

Thiering,  B.  (2005,  juni).  The  Correspondence  between  Paul  and  Seneca.  Geraadpleegd  van
http://www.peshertechnique.infinitesoulutions.com/The_Other_Gospels/Paul_and_Seneca.html

Thompson,  N.  (2017-a,  25  juli).  PSP_009115_2040_RGB.  Geraadpleegd  op  21  november  2019,  van
www.gigapan.com/gigapans/200947/snapshots/625671

Thompson,  N.  (2017-b,  11  augustus).  MSL  1781  NAVCAM.  Geraadpleegd  op  21  november  2019,  van
http://www.gigapan.com/gigapans/201380/snapshots/552257

Thompson, N. (2017-c, 9 november). MSL 50-51 M100 PDS. Geraadpleegd op 12 december 2019, van http://gigapan.com/gigapans/
203993/snapshots/568027?fbclid=IwAR3-7O8w47OQbasaVYVMgnkRpQLf6uJntO0VSwbZfW8I33g8YcLFBIuUmWo

Thompson,  N.  (2018,  30  april).  MSL  2036ML  SW.  Geraadpleegd  op  21  november  2019,  van
http://gigapan.com/gigapans/207984/snapshots/584951?fbclid=IwAR23tReyo_EdH0NM4b1s-xnr_Vmh3jivDBbR-
rktoDHUifsjFIxUfGWm_5A

575



Thompson, N. (2019-a, 14 november).  MSL 1441 M100 SE-[EDR/PDS] (RE-RENDER). Geraadpleegd op 21 november 2019, van
http://www.gigapan.com/gigapans/218661/snapshots/627397?fbclid=IwAR3eAuGTPHUNT_oKD3FvZ6pZdxXLYwPzIJ-
e4cDdvaNaDlW0aSzQW8VWJZE

Thompson, N. (2019-b, 23 november). MSL 1077 M100 SW-NW EDR-PDS (RR) [Facebookbericht]. Geraadpleegd op 28 november
2019,  van  http://www.gigapan.com/gigapans/218807/snapshots/628732?
fbclid=IwAR0UtHu3RSwWzp2aZXID3EljUei2hdiDFSuZfZ7LjQuQ0_Zs5iBbfje7mNU

Thompson,  N.  (2019-c,  30  november).  MSL  1436  M100  E-(M7B)  EDR-PDS-(RR).  Geraadpleegd  op  3  december  2019,  van
https://viewer.gigamacro.com/view/RugzxtEAoafaMIJU?x1=46163.66&y1=-20304.71&res1=2.53&rot1=0.00

Thompson,  R.  (1928).  The  Epic  of  Gilgamish.  Geraadpleegd  op  31  augustus  2019  van
https://www.sacred-texts.com/ane/eog/index.htm

Thompson, C.  M.,  & Skaggs,  C.  (2013).  King Solomon's  Silver?  Southern Phoenician Hacksilber Hoards and the Location of
Tarshish. Internet Archaeology, 6(35), 1-2. doi:10.11141/ia.35.6

Tillich, P. (1956). The New Being. London, Groot-Brittannië: SCM Press.
Tilstone Beke, C. (1834). Origines Biblicae: or Researches in Primeval History, (Volume 1. I). London, Groot-Brittannië: Parbury,

Allen & Co. Geraadpleegd van https://archive.org/details/originesbiblica00bekegoog
Timmerbeil-Snel,  E.  (z.j.).  Gnosis,  een  postmoderne  gnostisch-mystieke  opleving  (1).  Geraadpleegd  van

http://www.whitefield.nl/literatuur/artikelen/88-gnosis-een-postmoderne-gnostisch-mystieke-opleving-1-drs-e-timmerbeil-
snel  

Top Talent. (2017, 18 december). TERRIFYING TALENT! Freaky Magician GIRL Scares Judges & Audience On Asia's Got Talent!
[Youtube]. Geraadpleegd op 27 september 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=LKyOaDh5USI

Tour of Heaven. Size of New Jerusalem. (z.j.). Size of New Jerusalem. Geraadpleegd op 13 april, 2017, van http://tourofheaven.com/
eternal/new-jerusalem/size.aspx

Trewhella, M. J. (2013). The Doctrine of the Lesser Magistrates: A Proper Resistance to Tyranny and a Repudiation of Unlimited
Obedience to Civil Government. North Charleston, (North Carolina), USA: Create Space Independent.

Tuchman, B. (2002). De Trotse Toren (4e ed.). (Vert. J.F. Kliphuis) Amsterdam, Nederland: Arbeiderspers. (Oorspr. The Proud Tower,
MacMillan, New York, USA, 1966).

Tuchman, B. (2006). De Waanzinnige Veertiende Eeuw (19e ed.). (Vert. J.C. Sliedrecht-Smit & J. Spaans-Van der Bijl). Amsterdam,
Nederland: De Arbeiderspers. (A Distant Mirror, Alfred A. Knopf, New York).

Tukker,  S.  (2019,  9  april).  40.000  handtekeningen  voor  verbod  op  betaalde  seks.  Geraadpleegd  op  2  september  2019,  van
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/40000-handtekeningen-voor-verbod-op-betaalde-seks/

Tula. (z.j.). In  Encyclopaedia Britannica. Geraadpleegd op 8 maart, 2017, van https://www.britannica.com/place/Tula-ancient-city-
Mexico

Turk Ovni. (2013, 26 februari).  Turkey UFO Incident: The Kumburgaz Case 2007-2009. Geraadpleegd op 30 december 2019, van
http://turkeyufocase.blogspot.com/

Turner,  K.,  &  Rice,  T.  (1994).  Masquerade  of  Angels.  Roland  (,  AR),  Kelt  Works.  Geraadpleegd  van
http://www.zersetzung.org/karlaturner.org/books/Karla%20Turner%20-%20Masquerade%20of%20Angels.pdf

Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2015, 5 november). Motie van het lid Van Gerven over maximeren van het eigen risico op
€200.  [Kamerstuk].  Geraadpleegd  van  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?
id=2015Z20757&did=2015D42188

Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2017, 20 september). Motie van het lid Marijnissen c.s. over het eigen risico voor 2018 met
€100  verlagen  [Kamerstuk].  Geraadpleegd  van  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?
id=2017Z12433&did=2017D26121

Twelvetree, S. (2005). Poppy Fields 2005: Inspired Poems of Remembrance and Reflection on the Adversity of War. Peterborough,
Great-Britain:  Poetry  Now,  Remus  House.  Geraadpleegd  op  8  maart  2019,  van  https://books.google.nl/books?
id=pQEwPzQt3AMC&pg=PA58&lpg=PA58&dq=gormley+missing+presumed+killed&source=bl&ots=oolbxFI7dy&sig=e
YMj-hjJOuFCLqsAb6JGGugDW-
4&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwibze2N5abbAhWOmLQKHYXxBfgQ6AEIKDAA#v=onepage&q=gormley%20missing
%20presumed%20killed&f=false

UFO Scandinavia. (2019, 20 augustus). ufo_scandinavia: Grey alien face captured in Google Earth map in Antarctica. Instagram.
Geraadpleegd op 26 augustus 2019, van https://www.instagram.com/p/B1ZtwtkCFOw/

UNDP Eurasia. (2013, 11 april). Tajikistan: Living with HIV [Youtube]. In UNDP Eurasia. Geraadpleegd op 11 oktober 2018, van
https://www.youtube.com/watch?v=3g3T88-kpkA

Unesco. (z.j.). Ashur (Qal'at Sherqat). Geraadpleegd op 1 januari 2017, van http://whc.unesco.org/en/list/1130
Unger,  M.  F.  (1998).  Biblical  Demonology:  A  Study  of  Spiritual  Forces  At  Work  Today.  Grand  Rapids,  MI,  USA:  Kregel.

Geraadpleegd van https://www.scribd.com/
Unruh,  U.  (z.j.).  Daniel  Five:  Drying  of  the  Euphrates  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  15  maart,  2017,  van

http://dedication.www3.50megs.com/dan/daniel_5b.html
USAHitman.  (2012,  7  februari).  Mysterious  Crop  Circle  Codes  Finally  Cracked.  Geraadpleegd  op  25  september  2019,  van

https://usahitman.com/cc-cracked/
USGS/NASA/PDS.  (z.j.-a).  Mars  Global  Surveyor  MOC  Image  m0804688.  Geraadpleegd  op  3  oktober  2017,  van

https://ida.wr.usgs.gov/html/m08046/m0804688.html
USGS/NASA/PDS.  (z.j.-b).  Mars  Global  Surveyor  MOC  Image  m0902042.  Geraadpleegd  op  3  oktober  2017,  van

https://ida.wr.usgs.gov/html/m09020/m0902042.html
USGS/NASA/PDS.  (z.j.-c).  Mars  Global  Surveyor  MOC  Image  s0600607.  Geraadpleegd  op  3  oktober  2017,  van

https://ida.wr.usgs.gov/html/s06006/s0600607.html
Utley,  B.  (z.j.).  SPECIAL  TOPIC:  THE  FAMILY  OF  HEROD  THE  GREAT.  Geraadpleegd  op  12  april,  2017,  van

http://www.freebiblecommentary.org/special_topics/herod_family.html
Valk, M. H. A. Van der. (1930). Mozes' Boeken in Egyptisch Licht. Kampen, Nederland: Kok.

576



Van de Beek, A. (2001). Ontmaskering: Christelijk geloof en cultuur. Zoetermeer, Nederland: Meinema.
Van de Lende,  P. (2014, 11 februari).  In de bijbel staat: “wie niet  werken wil,  die zal niet eten”  [Blogpost].  In  Doorbraak.eu.

Geraadpleegd op 21 oktober 2019, van https://www.doorbraak.eu/de-bijbel-staat-wie-niet-werken-wil-die-zal-niet-eten/
Van  den  Belt,  H.  (2006,  May  27).  Geen  Bijbelse  grond  voor  slavernij.  Retrieved  April  5,  2019,  from

https://www.digibron.nl/search/detail/012dc20216915863dd323791/geen-bijbelse-grond-voor-slavernij/2
Van den Berg, R. (z.j.-a). Achaje. Geraadpleegd op 24 maart, 2017, van http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/A/Achaje/12/
Van den Berg, R. (z.j.-b). Artemis actueel. Geraadpleegd op 3 maart, 2017, van http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/A/Artemis

%20actueel/1384/
Van den Berg, R. (z.j.-c). Cleopatra de laatste vrouwelijke farao. Geraadpleegd op 2 maart, 2017, van http://www.bijbelseplaatsen.nl/

onderwerpen/C/Cleopatra/518/
Van  den  Berg,  R.  (z.j.-d).  Efeze/Maria.  Geraadpleegd  op  18  november,  2016,  van

http://bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Efeze/Maria/981/
Van den Berg, R. (z.j.-e). Egypte/Faraos. Geraadpleegd van http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/E/Egypte/Faraos/592/
Van den Berg, R. (z.j.-f). Fenicië. Geraadpleegd op 13 november, 2016, van http://bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/F/Fenicië/98/
Van  den  Berg,  R.  (z.j.-g).  Hammurabi  codex.  Geraadpleegd  op  28  maart,  2017,  van

http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/H/Hammurabi/129/
Van  den  Berg,  R.  (z.j.-h).  Myra  de  bisschopstad  van  Sinterklaas.  Geraadpleegd  op  19  november,  2016,  van

http://bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/M/Myra/315/
Van  den  Berg,  R.  (z.j.-i).  Paulus  Handarbeider.  Geraadpleegd  op  27  augustus  2017,  van

http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/P/Paulus%20Handarbeider/922/
Van  den  Berg,  R.  (z.j.-j).  Ugarit/Ras  Sjamra.  Geraadpleegd  op  12  november,  2016,  van

http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/U/Ugarit/38/
Van den Dikkenberg, L. (2019, July 13). In Joop.bnnvara.nl. Palestina is geen excuus, links moet antisemitisme op de agenda zetten.

Retrieved  July  13,  2019,  from  https://joop.bnnvara.nl/opinies/palestina-is-geen-excuus-links-moet-antisemitisme-op-de-
agenda-zetten

Van der Crabben, J. (2012, 18 januari). Herodotus on Babylon.  In  Ancient History Encyclopedia.  Geraadpleegd op 23 september
2018, van https://www.ancient.eu/article/84/herodotus-on-babylon/

Van  der  Gaag,  S.  (2017,  5  november).  Rutte  III  laat  mensen  met  een  arbeidsbeperking  keihard  vallen.  Geraadpleegd  van
https://joop.bnnvara.nl/opinies/rutte-iii-arbeidsbeperking-keihard-vallen

Van  der  Galiën,  P.  (2019,  7  april).  GL  en  PvdA  tegen  verhoging  minimumloon.  Geraadpleegd  van
https://www.krapuul.nl/blog/2736516/gl-en-pvda-tegen-verhoging-minimumloon/

Van  der  Horst,  H.  (2017-a,  20  juni).  Preutsheid  keert  terug,  vermomd  als  bevrijding  van  de  vrouw.  Geraadpleegd  van
https://joop.vara.nl/opinies/preutsheid-keert-terug-vermomd-als-bevrijding-van-de-vrouw

Van der Horst,  H. (2017-b, 20 november). Erkenbrand en de nieuwe salafisten zijn twee gezichten van modern extremisme. In
Joop.bnnvara.  Geraadpleegd van https://joop.bnnvara.nl/opinies/erkenbrand-en-nieuwe-salafisten-twee-gezichten-modern-
extremisme

Van  der  Horst,  H.  (2019-a,  7  januari).  Opinie:  Uiterst  rechts  opvallend  mild  over  ondertekenaars  Nashville-verklaring.  In
Joop.bnnvara.  Geraadpleegd  op  8  januari  2019,  van  https://joop.bnnvara.nl/opinies/uiterst-rechts-opvallend-mild-over-
ondertekenaars-nashville-verklaring

Van der  Horst,  H.  (2019-b,  31 augustus).  Wilders  doet  alles  om te  voorkomen dat  het  over haatzaaien gaat.  In  Joop.bnnvara
Geraadpleegd op 31 augustus 2019, van https://joop.bnnvara.nl/opinies/wilders-doet-alles-om-te-voorkomen-dat-het-over-
haatzaaien-gaat

Van der Land,  J.  G. (2008).  Van Abraham tot David: De UITTOCHT van Israël uit  Egypte gedateerd in 1400 v.  C..  Kampen,
Nederland: Stichting Bijbel, Geschiedenis en Archeologie.

Van der Land, J. G. (z.j.-a). Bijbelse Archeologie. 2. Was Ai lang voor  de intocht verwoest? Barneveld, Nederland: Stichting Bijbel,
Geschiedenis en Archeologie. Geraadpleegd van http://www.theologienet.nl/documenten/Land%20e.a.pdf

Van der Land, J. G. (z.j.-b). Bijbelse Archeologie. 8. Moab al vroeg in Egypte bekend. Barneveld, Nederland: Stichting Bijbel,
Geschiedenis en Archeologie. Geraadpleegd van http://www.theologienet.nl/documenten/Land%20e.a.pdf

Van der Land, J. G. (z.j.-c). Bijbelse Archeologie. 10. Nieuwe visie op de verwoesting van Jericho. Barneveld, Nederland: Stichting
Bijbel, Geschiedenis en Archeologie. Geraadpleegd van http://www.theologienet.nl/documenten/Land%20e.a.pdf

Van der Land, J. G. (z.j.-d). Bijbelse Archeologie. 13. De historische betrouwbaarheid van Daniël. Barneveld, Nederland, Stichting
Bijbel, Geschiedenis en Archeologie. Geraadpleegd van http://www.theologienet.nl/documenten/Land%20e.a.pdf

Van der Lende, P. (2019, 12 december). Participatiewet saboteert wettelijk sociaal minimuminkomen [Blogpost]. Geraadpleegd op 20
december 2019, van https://bijstandsbond.blogspot.com/2019/12/participatiewet-saboteert-wettelijk.html

Vandersteen, W. (2014). Het Eiland Amoras (68). Antwerpen, België: Standaard Uitgeverij.
Vandersteen, W., Gucht, P. van (2015). Sooi en Sientje (331). Antwerpen, België: Standaard Uitgeverij
Van  Dijk,  J.  (2017,  17  december).  De  Wajongkorting  is  onnodig,  oneerlijk  en  laf.  Geraadpleegd  op  29  september  2018,  van

https://www.sp.nl/opinie/jasper-van-dijk/2017/wajongkorting-is-onnodig-oneerlijk-en-laf
VanHam.  (2010,  31  januari).  de  ark  van  Noach  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  5  april,  2017,  van  http://vanham-

bijbelstudie.blogspot.nl/2010/01/de-ark-van-noach.html
Van  Haarlem,  W.  (2010).  Het  Egyptische  Dodenboek.  UvA-Dare,  APm(101-102),  12-15.  Geraadpleegd  van

http://dare.uva.nl/document/2/84933
Van Lith, N. (2019-a, 12 september). BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT! [Facebookbericht]. Geraadpleegd op

21  oktober  2019,  van  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2989478427734170&set=a.555433097805394&type=3&theater

Van Lith, N. (2019-b, 6 oktober). Noortje van Lith: Wat krijg ik schrijnende verhalen binnen [Twitter]. Geraadpleegd op 21 oktober
2019, van https://twitter.com/LithNoortje/status/1180840970553827328

577



Van  Lith,  N.  (2019-c,  7  november).  Noortje  van  Lith  7  November  at  20:07  ·  Wat  een  enorme  teleurstelling  toch  nog
[Facebookbericht].  Geraadpleegd  op  11  november  2019,  van
https://www.facebook.com/xNoortje/posts/3119942841354394

Van  Mersbergen,  S.  (2018,  23  oktober).  Vijand  nr.  1  van  complotdenkers,  George  Soros,  kreeg  pijpbom  in  zijn  bus.  AD.
Geraadpleegd  van  https://www.ad.nl/buitenland/vijand-nr-1-van-complotdenkers-george-soros-kreeg-pijpbom-in-zijn-
bus~a9f1c063/

Vanoost,  L.  (2017,  26  juni).  Naomi  Klein:  “Neen  zeggen  tegen  Trump  is  niet  genoeg”  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
https://www.globalinfo.nl/Recensies-enzo/naomi-klein-neen-zeggen-tegen-trump-is-niet-genoeg

Van  Waarde,  A.  (z.d.-a).  Christus  heeft  de  geesten  die  in  de  gevangenis  zijn  gepredikt.  Geraadpleegd  van
http://www.bijbelsdenken.eu/Haring5.pdf

Van  Waarde,  A.  (z.d.-b).  Het  bijbelboek  Openbaring:  Johannes'  Eerste  Visioen.  Geraadpleegd  van
http://www.bijbelsdenken.eu/Openbaring.html

Van Wijnen, I. (2014). Een Hommage aan Gods Vermogen: Eén voor Allen (1st ed.). Hoenderloo: Novapres.
Vaticaanstad. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 26 januari, 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanstad
Veen, P. van der, Theis, C., & Görg, M. (2010). Israel in Canaan (Long) Before Pharaoh Merenptah? A Fresh Look at Berlin Statue

Pedestal  Relief  21687.  Journal  of  Ancient  Egyptian  Interconnections,  2(4),  15-25.
doi:10.2458/azu_jaei_v02i4_van_der_veen

Veen, R. (2014, 24 februari). De onttroning van de macht: de Staat in Romeinen 13 [Blogpost]. Geraadpleegd op 22 april 2019, van
https://veenpreken.wordpress.com/2014/02/24/de-onttroning-van-de-macht-de-staat-in-romeinen-13/?
fbclid=IwAR20q74axGOa9OTjpkjUOzpe0sBqeGfqMGVT_EgzA1OdDGv-NAaKAYGUFVQ

Vermeersch,  W. (2018).  ‘Het kapitalisme heeft  veel steden gesloten’.  Samenleving en Politiek,  25(7),  32–39. Geraadpleegd van
https://www.sampol.be/2018/09/het-kapitalisme-heeft-veel-steden-gesloten

Vigilant Citizen. (2018, 20 december).  The Meaning of the Cryptic Messages on The Economist’s “The World in 2019” Cover.
Geraadpleegd op 19 oktober 2019, van https://vigilantcitizen.com/vigilantreport/the-economists-the-world-in-2019-is-full-
of-cryptic-messages/

Vincent, M. R. (z.d.). Bible Commentaries Vincent's Word Studies Matthew 8. In Studylight. Geraadpleegd op 22 september 2019,
van https://www.studylight.org/commentaries/vnt/matthew-8.html

Vinci,  L.  da.  (z.j.).  Het  laatste  avondmaal.  [Foto].  Geraadpleegd  op  28  december,  2016,
van http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/150.html

Viola, F. (2009).  From Eternity to Here: Rediscovering the Ageles Purpose of God. Colorado Springs, CO, USA: David C. Cook,
Daniel Literary Group. Geraadpleegd van http://frankviola.org/FETH_Sample.pdf

Viola,  F.  (2013,  3  juli).  Don’t  Believe  Everything  You  Read  or  Hear.  Geraadpleegd  op  19  november  2017,  van
http://frankviola.org/2013/07/03/dontbelieveeverythingyouhear/

Vpro,  Buitenhof.  (2018,  8  april).  Handelsoorlog  tussen  VS  en  China.  Geraadpleegd  van
https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_13002823~handelsoorlog-tussen-vs-en-china~.html

Vree, J. de. (z.j.). Atlant. Geraadpleegd op 2 maart, 2017, van http://www.joostdevree.nl/shtmls/atlant.shtml
Vulcanus  (mythologie).  (z.j.).  In  Wikipedia.  Geraadpleegd  op  12  maart,  2017,  van

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulcanus_(mythologie)
Vonk,  R.  (2018,  June  13).  [zonder  titel  maar  foto  toont  kalf  in  kooi]  [Facebook  post].  Retrieved  June  13,  2019,  from

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1034163926733433&set=a.185808584902309&type=3&theater
Wallace,  Q.  E.  (2002).  The  Early  Life  and  Background  of  Paul  the  Apostle.  Geraadpleegd  op  2  maart,  2017,  van

http://www.biblicaltheology.com/Research/WallaceQ01.html
Walton, J. H. (1995). The Mesopotamian Background of the Tower of Babel Account and Its Implications.  Bulletin for Biblical

Research, 5, 155-175. Geraadpleegd van https://www.ibr-bbr.org/files/bbr/BBR_1995_09_Walton_TowerBabel.pdf
Waring, S. C. (2015-a, 28 september). Alien Faces On Heart Of Pluto Indicate Planet Ownership, Sept 27, 2015, UFO Sighting Daily.

[Blogpost]. Geraadpleegd op 29 november 2018, van http://www.ufosightingsdaily.com/2015/09/alien-faces-on-heart-of-
pluto-indicate.html

Waring, S. C. (2015-b, 13 december). Sumerian Sculpture Found On Mars, 3 Meters From Spirit Rover! Dec 2015, Photos, UFO
Sighting News. [Blogpost].  Geraadpleegd op 1 december 2018,  van http://www.ufosightingsdaily.com/2015/12/ancient-
sumerian-sculpture-found-on.html

Waring, S. C. (2016-a, 15 december). 2,000 Year Old Mechanism Found On Mars, Technological Marvel, Dec 2016, UFO Sighting
News.  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  15  december  2018,  van  http://www.ufosightingsdaily.com/2016/12/2000-year-old-
mechanism-found-on-mars.html

Waring, S. C. (2016-b, 25 december). Weird Dali painting shaped "construction" on the Martian surface. Dec 2016, Video, UFO
Sighting News. Geraadpleegd op 30 november 2018, van http://www.ufosightingsdaily.com/2016/12/weird-dali-painting-
shaped-construction.html

Waring, S. C. (2017a, 21 januari). Aliens Give Escort To US President Donald Trumps Plane In Washington DC, Jan 19, 2017, Video,
UFO Sighting  News.  [Blogpost].  Geraadpleegd  van  http://www.ufosightingsdaily.com/2017/01/aliens-give-escort-to-us-
president.html

Waring,  S.  C.  (2017b, 5 februari).  Ancient Faces Still  On Google Mars,  Not Deleted,  Feb 2017, Photos,  UFO Sighting News.
[Blogpost]. Geraadpleegd van http://www.ufosightingsdaily.com/2017/02/ancient-faces-still-on-google-mars-not.html

Waring, S. C. (2017-c, 21 maart). Sumerian Sculpture Found On Mars, 3 Meters From Spirit Rover! Dec 2015, Photos, UFO Sighting
News. [Blogpost]. Geraadpleegd op 1 december 2018, van http://www.ufosightingsdaily.com/2017/03/lizard-crawling-on-
nasa-mars-rover- this.html

Waring,  S.  C.  (2017-d,  16  september).  Rho  Ophiuchi  Gasnevel  [Foto].  Geraadpleegd  op  5  oktober  2017,  van
http://www.ufosightingsdaily.com/2017/09/alien-face-found-in-nebula-400-light.html

Waring,  S.  (2018-a,  7  maart).  Sphere  UFO  Found  On  Google  Earth  Map,  March  2018,  UFO  Sighting  News.  [Blogpost].
Geraadpleegd  op  7  maart  2018,  van  http://www.ufosightingsdaily.com/2018/03/sphere-ufo-found-on-google-earth-
map.html

578



Waring, S. C. (2018-b, 16 november). Angel Gabriel was the UFO seen at Jerusalem, over Dome of Rock temple seen by over 10,000
tourists,  Jan  28,  2011,  UFO  Sighting  News.  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  17  november  2018,  van
https://usnscw.blogspot.com/2018/11/jerusalem-ufo-case-over-dome-of-rock.html

Waring, S. C. (2018-c, 28 november). Giant Alien Figure Found Hidden In NASA Photo Of Eagle Nebula, Nov 2018, UFO Sighting
News..  Geraadpleegd  op  1  december  2018,  van  http://www.ufosightingsdaily.com/2018/11/giant-alien-figure-found-
hidden-in-nasa.html

Waring, S. C. (2019, 20 februari). Alien Temple Ruins Found On Mars By Curiosity Rover, NASA Link, Newest Rover Photo! UFO
Sighting News. [Blogpost]. Geraadpleegd op 2 maart 2019, van https://www.ufosightingsdaily.com/2019/02/alien-temple-
ruins-found-on-mars-by.html

War  of  the  Worlds  (2005).  (z.j.).  In  Wikipedia.  Geraadpleegd  op  19  september  2017,  van
https://nl.wikipedia.org/wiki/War_of_the_Worlds_(2005)

Watch  Tower  Bible  and  Tract  Society  of  Pennsylvania.  (z.j.).  Jebus.  Geraadpleegd  op  8  april,  2017,  van
http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200002352#h=2

Waterval , D. (2019, 25 oktober).  Hoe hard de wajonger ook werkt, het minimumloon is straks het hoogst haalbare  [Persbericht].
Geraadpleegd  op  7  november  2019,  van  https://www.trouw.nl/economie/hoe-hard-de-wajonger-ook-werkt-het-
minimumloon-is-straks-het-hoogst-haalbare~b652de38/?
fbclid=IwAR2kSS5ua6q5U_cGvAsgY06AWfTOC4OFIzJSL39wr0pPS1seGvqS9mKtlCc&utm_campaign=shared_earned
&utm_medium=social&utm_source=facebook

Weir, T. H. (z.j.). Uphaz (India). Geraadpleegd op 15 maart 2018, van http://bibleatlas.org/uphaz.htm
Wessel,  C. (z.d.).  Over Miskottes ‘Edda en Thora’ als hedendaagse bron van wantrouwen tegen de natuur .  Geraadpleegd op 8

augustus 2019, van http://www.coenwessel.nl/Zijn+wij+hier+wel+voor,+over+Miskotte.pdf
Westerbeke,  W.  (z.j.).  Bijbelse  Archeologie.  4.  Wie  was  Abraham?  Barneveld,  Nederland,  Stichting  Bijbel,  Geschiedenis  en

Archeologie. Geraadpleegd van http://www.theologienet.nl/documenten/Land%20e.a.pdf
West Sider. (2015, 23 maart). DUMB KIDS RISK THEIR LIVES FOR A SUBWAY JOYRIDE. Geraadpleegd op 21 oktober 2019, van

https://www.westsiderag.com/2015/03/23/dumb-kids-risk-their-lives-for-a-subway-joyride
Whitefield, S. (2013, oktober). THE FOURTH KINGDOM OF DANIEL 2 AND DANIEL 7. Geraadpleegd op 26 maart 2019, van

https://samuelwhitefield.com/wp-content/uploads/2013/10/The_Fourth_Kingdom_of_Daniel_2_and_7_Part_1.pdf
Whiteman,  B.  (z.d.).  Project  MUSE  -  Homer  by  Barbara  Graziosi  (review).  Geraadpleegd  op  14  september  2018,  van

https://muse.jhu.edu/article/683553/summary
Whiter, W. (1825).  Etymologicon Universale: Or Universal Etymological Dictionary On a New Plan, Vol. III. Cambridge, Groot-

Brittannië:  Cambridge  University  Press.  Geraadpleegd  op  18  september  2018  van  https://books.google.nl/books?
id=bzVAAAAAYAAJ&pg=PA368&lpg=PA368&dq=asgard+and+troy&source=bl&ots=Y-mCIaChZP&sig=OMs7-
Lf7drNxV_yJfjAOWrBRmbU&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjCvrqQ667dAhWRJVAKHa_ODMk4ChDoATAGegQIABA
B#v=onepage&q=asgard%20and%20troy&f=false

Willems,  M.  (2012,  28  augustus).  Ophef  na  uitspraak  Van  der  Staaij:  geen  abortus  na  verkrachting.  NRC.  Geraadpleegd  van
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/28/van-der-staaij-geen-abortus-na-verkrachting-a1484201

Williams,  E.  (2016,  26  februari).  FROM  THE  SUFON  FILES:  26  FEBRUARY  2016  -  PENTYRCH  -  LLANTRISANT.
Geraadpleegd  op  1  januari  2018,  van  https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1505147576242148&id=786893714734208

Williams, M. A. (1999). Rethinking Gnosticism: An Argument for Dismantling A Dubious Category. Princeton, NJ, USA: Princeton
University Press. Geraadpleegd van https://www.scribd.com

Winkelhoff, H. van. (z.j.). Bijbelse Archeologie. 5. Nippoer, de stad van Heber? Barneveld, Nederland, Stichting Bijbel, Geschiedenis
en Archeologie. Geraadpleegd van http://www.theologienet.nl/documenten/Land%20e.a.pdf

Wiseman,  D.  J.  (2004).  Nebuchadrezzar  and  Babylon:  The  Schweich  Lectures (Herz.  ed.).  Oxford,  Groot-Brittannië:  Oxford
University Press.

Wiseman, P. J. (2004). Ontdekkingen over Genesis. (vert. W.C. van Hattem). Oss, Nederland: Vlichtus Bijbelinformatie. (Oorspr.
Creation Revealed In Six Days: The evidence of Scripture confirmed by Archaeology.  London, UK: Marshall, Morgan &
Scott, Ltd.).

Witcombe,  C.  L.  C.  E.  (2000).  Women  in  the  Aegean:  Minoan  Snake  Goddess.  Geraadpleegd  op  3  april,  2017,  van
http://arthistoryresources.net/snakegoddess/discovery.html

Woertman, L. (z.j.). Psychologie van het Uiterlijk. Geraadpleegd op 10 maart 2018, van http://www.psychologievanhetuiterlijk.nl/
Woertman,  L.  (2018,  26  februari).  Kijk  uit  met  wat  je  wenst  [Blogpost].  Geraadpleegd  op  10  maart  2018,  van

http://www.psychologievanhetuiterlijk.nl/column/kijk-uit-met-wat-je-wenst/
Wolchover,  N.  (2011,  13  juni).  Face  of  Gandhi  Found  On  Google  Mars.  Geraadpleegd  op  4  oktober  2017,  van

https://www.livescience.com/14579-face-gandhi-google-mars.html
Wolf, F. A., & Grafton, A. (1988). Prolegomena to Homer, 1795. (Grafton, Most, Zetzel, Vert.). Princeton,

USA: Princeton University. Geraadpleegd van https://www.scribd.com/doc/285505282/Prolegomena-to-Homer-1795
Woodrow, R. (1981). Babylon Mystery Religion. Riverside, CA, USA: Ralph Woodrow Evangelistic Association. Geraadpleegd van

https://www.scribd.com/doc/204843015/Ralph-Woodrow-Babylon-Mystery-Religion-Ancient-and-Modern-1981
Worthey, G. (2011, 2 maart). Aeolian harp. Geraadpleegd op 15 mei 2019, van https://web.stanford.edu/group/kircher/cgi-bin/site/?

attachment_id=667
Yahuda, A. S. (1935).  The Accuracy of the Bible: The stories of Joseph,  the Exodus and Genesis confirmed and illustrated by

Egyptian Monuments and Language. London, Groot-Brittannië: William Heinemann.
Yeager, R.O. (1998). The Renaissance New Testament, Volume 14. Gretna, Louisiana, USA: Pelican.
Yif. (2016, 29 januari). 2016 Yif Magic: Hope [Youtube]. Geraadpleegd op 4 november 2019, van https://www.youtube.com/watch?

v=XSz57H7A0Dg
Zandmandala. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 3 december 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandmandala
Zarathustra. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 10 april, 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Zarathustra
Zender, M. (z.j.). Archives. Geraadpleegd op 3 november, 2016, van http://martinzender.com/zwtf_archives.htm   

579



Zender,  M.  (2009).  It’s  not  good  to  be  alone.  Clanging  Gong  News,  1(29),  1-3.  Geraadpleegd  van
http://www.martinzender.com/clanging_gong/archives/Volume1-Issue29.pdf

Zender, M. (2012). De Eerste Idioot in de Hemel: Geheimen van de Apostel Paulus (en waarom de Zachtmoedigen slechts de aarde
beërven) [The First Idiot in Heaven: Secrets of the apostle Paul (and why the meek merely inherit the earth)] (A. Pronk-
Waterlander,  Vert.).  Canton,  USA:  Starke  &  Hartmann.  Geraadpleegd  van
http://pronk-stukjes.nl/wp-content/uploads/2014/05/DE-EERSTE-IDIOOT-IN-DE-HEMEL.pdf

Zender,  M.  (2013).  The  New  Circumcisionists.  ZWTF,  2(11).  Geraadpleegd  van
https://www.martinzender.com/ZWTF/ZWTF2.11.pdf

Zender,  M.  (2015-a,  27  februari).  Revelation  Series  #110  –  I  Herald  a  Gospel  to  Cows  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
http://zenderonrevelation.com/revelation-series-110-i-herald-a-gospel-to-cows/

Zender,  M.  (2016-a,  24  Januari).  The  threat  of  death  and  life.  ZWTF,  5(4),  1-3.  Geraadpleegd  van
http://martinzender.com/ZWTF/ZWTF5.4.pdf

Zender,  M.  (2016-b,  23  October).  Modern Gentiles  saved  into the  millennial  kingdom.  ZWTF,  5(43),  1-14.  Geraadpleegd van
http://martinzender.com/ZWTF/ZWTF5.43.pdf

Zender,  M.  (2017-a,  3  januari).  Revelation  Series  #569:  The  Dead of  All  Time Rise  and Stand  [Blogpost].  Geraadpleegd  van
http://zenderonrevelation.com/revelation-series-569-the-dead-of-all-time-rise-and-stand/

Zender,  M.  (2017-b,  30 januari).  Revelation Series  #588:  God’s  Indelible  Record of  Every Life  [Blogpost].  Geraadpleegd van
http://zenderonrevelation.com/revelation-series-588-gods-indelible-record-of-every-life/

Zender, M. (2017-c, 16 maart). Revelation Series #621: Allotments for Conquerers On The New Earth [Blogpost]. Geraadpleegd van
http://zenderonrevelation.com/revelation-series-621-allotments-for-conquerers-on-the-new-earth/

Zender,  M.  (2017-d,  16  juni).  Revelation  Series  #687:  The  Limited  Era:  Lifestyle  Changes  Based  On  The  Era  [Blogpost].
Geraadpleegd van http://zenderonrevelation.com/revelation-series-687-the-limited-era-lifestyle-changes-based-on-the-era/

Zender,  M.  (2017-e,  11 september).  Revelation Series  #748:  The Final  Years  of  Millennium 6:  The  Mount  of  Transfiguration
[Blogpost].  Geraadpleegd  van  http://zenderonrevelation.com/revelation-series-748-the-final-years-of-millennium-6-the-
mount-of-transfiguration/

Zender, M. (2018-a, 15 november). MZTV 49: When Will We See Our Dead Loved Ones? [Youtube]. Geraadpleegd op 24 november
2018, van https://www.youtube.com/watch?v=KOqIiKElAP8

Zender,  M.  (2018-b).  More  important  than  the  salvation  of  all.  ZWTF,  7(47).  Geraadpleegd  van
https://martinzender.com/ZWTF/ZWTF7.47.pdf

Zender, M. (2019-a, 22 maart). MZTV 140: Why is Sexual Attraction So Strong? [Youtube]. Geraadpleegd op 26 maart 2019, van
https://www.youtube.com/watch?v=H3j18q_XxZE

Zender,  M.  (2019-b,  25  maart).  Women  and  the  Beauty  of  God.  MZTV,  (141).  [Youtube].  Retrieved  from
https://www.youtube.com/watch?v=XEphZkRelRc

Zender,  M.  (2019-c,  28  maart).  MZTV.  Fetishes,  Porn,  Dominatrixes  &  God,  (144).  [Youtube].  Retrieved  from
https://www.youtube.com/watch?v=MpdAYwF5eq8

Zender,  M.  (2019-d,  29  maart).  Orgasm  and  the  End  of  Sex  As  We  Know  It.  MZTV,  (145).  [Youtube].  Retrieved  from
https://www.youtube.com/watch?v=iB5tcBLiwpw

Zender, M. (2019-e, 5 juni). MZTV 185: Conscience and Scripture as Guards Against Sin. MZTV, (185). [Youtube]. Retrieved from
https://www.youtube.com/watch?v=5tONNxVmD-4

Zender, M. (2019-f, 3 october 2019). MZTV 271: The Ministry of Paul Changes Peter. MZTV, (271). [Youtube]. Geraadpleegd op 5
oktober 2019 van https://www.youtube.com/watch?v=qhmx5jFjGKc

Zender,  M.  (2019g,  20  october  2019).  Foundational  truths.  ZWTF,  8(33).  Geraadpleegd  van
https://martinzender.com/ZWTF/ZWTF8.33.pdf

Zender,  M.  (2019-h,  24  october  2019).  MZTV  286:  Humility  Before  Glorification  is  Fun.  MZTV,  286.  Geraadpleegd  van
https://www.youtube.com/watch?v=zRESIGf6kvs

Zender, M. (2019-i, 11 november).  MZTV 298: The Purpose of Paul, Part 1 [Youtube]. Geraadpleegd op 12 november 2019, van
https://www.youtube.com/watch?v=yiy0xsKmzYk

Zender, M. (2019-j, 28 november). MZTV 311: Would the Ark of the Covenant Melt People’s Faces? MZTV, 311. Geraadpleegd van
https://www.youtube.com/watch?v=XI2gYhXhdW0&feature=youtu.be

Zender,  M.  (2020).  MZTV  375:  1  Corinthians  15:  The  Shock  of  Death  to  Christ [Youtube].  Geraadpleegd  van
https://www.youtube.com/watch?v=_WZxjdeTqMk

Zeno of Citium: Hellenistic Philosopher. (2017, 6 februari). In Encyclopaedia Britannica. Geraadpleegd op 18 november, 2016, van
https://www.britannica.com/biography/Zeno-of-Citium

Zeus. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 29 maart, 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeus
Zohar StarGate Ancient Discoveries. (2019, 24 oktober). Russian Scientist Explains EVERYTHING That Happened on Phobos...It’s

Truly Bizarre! [Video]. Geraadpleegd op 30 oktober 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=fLBHIqahN_I
Zondares.  (2019,  28  oktober).  Wet  Regulering  Sekswerk [Blogpost].  Geraadpleegd  op  12  november  2019,  van

https://zondares.blogspot.com/2019/10/wet-regulering-sekswerk.html
Zwanenburg,  L.G.  (2001).  Paulus  en  Jeruzalem.  Wapenveld  Online,  51(1).  Retrieved  from

https://wapenveldonline.nl/artikel/197/paulus-en-jeruzalem/?
fbclid=IwAR1AqR113PbvLURZ0Wdrhw5i_aMYkAsrbGUoupLQ49KznOCaZMLQ2igzyHc

580



Correcties: 

* In mijn boek beweer ik steeds dat Petra de hoofdstad van Edom/Jordanië was. In de Bijbel werd echter Ammon
genoemd dat thans Amman heet en de huidige hoofdstad van Jordanië is. Petra en Bozra zijn twee verschillende
steden die bij elkaar in de buurt liggen, in het noorden van Edom. Mogelijk vluchten de Joden in de Eindtijd naar de
beide steden of alleen naar Bozra. Dit gebied zal de uiterste noordelijke punt van Edom zijn dat verder uit een lap
van noordwest Saudi Arabië bestaat (Piet, 2020-b). 
* Na afloop van het schrijven van mijn boek werd plotseling na enkele decennia de website The Enterprise Mission
van Richard C. Hoagland van het internet verwijderd. Heel erg jammer, temeer omdat ik veel verwijzingen naar de
website had. Er stonden nogal foto’s van Mars anomalieën op, zoals van de stad met de cyclopische muren in foto
frame Sol26r2. Ik heb mijn best gedaan om de verwijzingen in de tekst op de valreep aan te passen. Alsof de duivel
ermee speelde ontdekte ik een dag na dit schrijven dat de website nog steeds online staat maar met één letter verschil,
Enterprise Missions. Ik had geen zin om de tekst opnieuw aan te passen en geef hier nog wat interessante links die ik
gisteren  verwijderd  had.  Ze  zijn  opgenomen  in  de  nieuwe  website  van  Richard  C.  Hoagland,
https://www.theothersideofmidnight.com/:

https://www.enterprisemissions.com/pasadena3.html
https://www.enterprisemissions.com/pasadena4.html
https://www.enterprisemissions.com/tower2.htm 
https://www.enterprisemissions.com/message.htm 
https://www.enterprisemissions.com/images/
calcomp2.jpg 
https://www.enterprisemissions.com/glyph.htm 
https://www.enterprisemissions.com/ArtTrad.html
https://www.enterprisemissions.com/max.htm 

https://www.enterprisemissions.com/moon3.htm
https://www.enterprisemissions.com/corbett.htm
http://www.enterprisemission.com/Curiosity-White-
Crow.htm
https://www.enterprisemissions.com/iraqmars.html
https://www.enterprisemissions.com/images/Bush-
D.jpg
https://www.enterprisemissions.com/jupiter.html

* Het gelovige deel van de Joden zal aan het begin van de Verdrukking naar Bozra (Schaapskooi) en niet naar Petra
vluchten. In mijn boek noemde ik telkens Petra als toevluchtsoord maar waarschijnlijk betreft het Bozra. Na afloop
van de Verdrukking, als Jezus in fase 2 terugkeert voor Zijn volk en Hij zijn voeten op de Olijfberg zet, zal de
Olijfberg in tweeën splijten, naar het oosten en westen toe. De inwoners van Jeruzalem zullen naar “Azal” vluchten
(Zacharia 14:5). Mogelijk is dit de top van de Olijfberg. Zie, http://endtimepilgrim.org/bozexile.htm
* In 1 Korinthe 13:12 stat dat we alles in spiegels zien, verwijzend naar Numeri 12:8 waarin de profeten in raadsels
spraken. Plato sprak op dezelfde manier over Atlantis.
* In Kolossenzen 1:15 lezen we dat Jezus als de Eersteling van de schepping werd opgewekt. Hiermee werden ook
tenminste de dieren genoemd die op vier poten lopen.
* In Mattheüs 27:52-53 staat dat de dode heiligen massaal uit de graven kwamen toen Jezus stierf. Mogelijk werden
hun graven door de aardbeving opengebroken waardoor de lijken eruit vielen. De mensen uit de stad die er later
langs liepen zagen dit alles. Van: 16/4/2020, https://goedbericht.nl/geopende-graftomben-zoek-de-verschillen/
* Atlantis  had een centraal  plateau dat  omringd was door bergen (Kritias 118).  Babylon voldoet  niet  aan deze
beschrijving maar Jeruzalem was gebouwd op zeven bergen. In Openbaring 13 lezen we over de zeven hoofden van
Babylon die waarschijnlijk op de zeven bergen van Jeruzalem slaan. Dit betekent zoveel dat Eindtijd Babylon vanuit
Eindtijd Jeruzalem bestuurd wordt. In elk geval staat de derde tempel in Jeruzalem dat straks het geestelijke centrum
van het Eindrijk is terwijl Babylon het financieel-economische hart ervan is.
* In de titel van dit boek suggereer ik dat het Eindrijk Grieks is. In Openbaring 13:2 wordt de luipaardin genoemd
die net als de luipaardin in Daniël 7:6 op Griekenland betrekking heeft. Het angstaanjagende Eindrijk in Daniël 2:40
& 7:23 is tenminste een rijk in het Midden-Oosten met Babylon als hoofdstad. Wat Griekenland er verder mee te
maken heeft is mij bij nader inzien onduidelijk.
* In Jeremia 51:28 lezen we over de legers van de natiën die tegen Babylon optrekken, zoals Atlantis met iedereen
ruzie maakte.
* Volgens Gerhard Kringe heeft Babylon drie dochters: Rome, Istanboel en Pergamum. Keizer Constatijn was een
zon-aanbidder  en  kerstende  Constantinopel  terwijl  Pergamum de  troon van  satan  is  (Openbaring 2:13)  en  een
toevluchtsoord voor de priesters van Babylon was. De regent van Pergamum heette een Pontifex Maximus, een titel
die later door de Paus werd overgenomen. Zie: http://www.gerhard-kringe.de/Babel.html
* Her en der gebruikte ik de naam Lappen voor de bewoners van Lapland. Dit schijnt tegenwoordig een scheldnaam
te zijn. Thans heten ze Sami.
* De twee fasen van Atlantis, eerst als een vredig eiland, later oorlogszuchtig komt overeen met de gedaante van de
antichrist die eerst een valse vrede sticht en nadat hij zijn afgodsbeeld in de Derde Tempel geplaatst heeft, losgaat op
de Joden.
* De 9000 jaar voor Plato toen Atlantis ten onder ging waren een overdrijving om het epos mer gewicht te geven en
hadden waarschijnlijk met de Egyptische Koningslijsten te maken die om dezelfde reden overdreven ver in de tijd
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terug gaan. De LXX Septuagint was in Alexandrië geschreven en hier een klein beetje op aangepast zodat deze ook
grotere sproingen in de tijd maakt dan de Hebreeuwse Bijbel die onze betrouwbare leidraad is.
* Socrates die van de gifbeker zou drinken resoneert met Jeruzalem dat in Jeremia 25:17-18 van de wijnbeker moest
drinken. Eerder schreef ik dat Socrates mogelijk geen historische figuur was maar dat hij juist de antichrist is.
* De antichrist is mogelijk ene Valiant Thor die van Venus komt. Dr. Frank Stranges schreef een boek over hem met
als titel, Stranger at the Pentagon. Recente graancirkels van 12/7/2020 en 16/7/2020 verschenen 3,5 dag na elkaar
wat een verwijzing naar de duur van de Verdrukking is en droegen de initialen V en T van Venus en Taurus. Anderen
menen dat hij Donald Trump is die alvast vrede tussen Israël en vier arabische landen bewerkstelligde. In de Latijnse
Bijbel, de Vulgaat staat in  Openbaring 6:2 het woord Corona. Dit zou dan geen krans maar de betreffende ziekte
betekenen welke ook Donald Trump onder de leden had en waarvan hij op een mysterieuze wijze genas. 
* De hel is een valse vertaling van het Genenna, Hinnomdal buiten Jeruzalem. Maar ook de helse vuren van Babylon
in Jeremia 21:10 en 51:58 resoneren met de hel.
* Atlantis is mijns inziens het gruwelijke Vierde rijk in Daniël 2:40; 7:19 en 7:23. Dit rijk van ijzer is het Midden
Oosten. De bronzen (aurichalcum) klauw kan op een Griekse inmenging duiden. De islam speelt zeker een rol,
Atlant-islam.
* De Logos is God (Johannes 1:1). Het was Gods geest die Maria van Nazareth zwanger maakte, zodat Jezus de
Zoon van God genoemd kon worden. God schiep hemel en aarde en dus niet samen met mistige wezens als de
Annunaki  die we in conspiracy kringen tegenkomen.  Zie,  https://goedbericht.nl/lezingen/in-den-beginne-was-het-
woord/
* Volgens Herodotus, Historiën 7.192 was Poseidon een soort “messias” figuur, een redder die de Grieken bij een
zeeslag hielp.
* Op 23 november 2020 werd een monoliet in Utah gespot. Volgens Maps Google stond deze er niet voor september
2015. De rots achter de monoliet was een uitgehakte sculptuur van een schildpad. De hele omgeving deed aan Petra
in Jordanië (Edom/Uz) denken. Nadat de eerste waaghalzen de monoliet bezochten was de monoliet een kleine week
na de ontdekking polotseling verdwenen. De dichtstbijzijnde stad heette Moab. Een dag later verscheen een tweede
monoliet in de Roemeense stad Piatra Neamt wat net als Petra “rots” betekent. De naam Petra klonk in Piatra door en
Neamt klonk als Neom in Saoedie-Arabië waar onlangs Benjamin Netanjahu vredesbesprekingen had geleid. Op 1
december 2020 kwam het nieuws dat  een fallus aan de voet van de Beierse Grunten Berg verdwenen was. Het
dichtstbijzijnde plaatsje heette Rettenberg. Een paar dagen later verscheen er een nieuwe fallus van hout. Iemand had
een foto gemaakt waarop in de verte twee wazige figuren te zien waren die de fallus oprichtten. Zulke wazige foto’s
kennen we uit de ufo wereld. Mijn idee is dat deze monolieten Asjera palen zijn waarover we in de Tenach lezen. De
moderne opdates zien er steam punk uit, net als de Caret Drone die in 2007 boven Californië verscheen. Petra was
bekend vanwege het beeld van Al Uzzah, de dochter van Allah. Dit beeld lijkt op het Gezicht op Mars in het Cydonia
gebied. Is Utah een verbastering van Uzzah? Dedagen erna verschenen er meer monolieten in Californië, Obispo
(USA), The Isle of Wight (UK) en in Friesland. In Colombia verscheen een goudkleurige monoliet. 
* In Openbaring 17:18 wordt de grote stad genoemd die over alle koningen van de aarde heerst. Thans is de stad Al-
Hillah bij Babylon het epicentrum van het toekomstige wereldgebeuren.
* In Psalm 113:3 werd het traject van Tsafon genoemd van zonsopgang van zonsondergang. Plato noemde slechts de
zonsondergangs dimensie.
* De Zamzam poel is misschien een verbastering van de oerpoel Zimzum van Isaac Luria.
* In Psalm 103 tot 106 lezen we mogelijk over een tweede schepping van dieren die na de Zondvloed plaatsvond. Dit
betekent  dat  niet  alle  diersoorten  die  we  nu  kennen  in  de  Ark  zaten  maar  dat  deze  na  de  Vloed  door  God
geïntroduceerd waren.
*  Eindtijd  Jeruzalem wordt  ook  overstroomd ondanks  dat  de  stad  hoger  ligt.  We lezen  dit  in  Daniël  9:26  en
Openbaring 12:15-16. Dit bevestigt mijn theorie dat Atlantis een dualistisch principe zou kunnen zijn, bestaande uit
zowel Eindtijd Babylon als Jeruzalem. Beide werden samengebald en als een geheel naar het verleden geprojecteerd
en dan in de Atlantische Oceaan.  Vergelijk het  met uw rechteroor dat  in de spiegel  links zit.  Als Jeruzalem en
Babylon op deze manier gespiegeld waren dan bestonden ze opeens in de tegenovergestelde richting.
* https://store.truemirror.com/
https://www.facebook.com/groups/307289637275506
* Jesaja 11:14 en Zacharia 9:5-8 spreken van een Palestijnse staat in de Eindtijd. Joël 3:4-8; Obadja 19; Zefanja 2:4-7
en Psalm 60 en 108 waarschijnlijk idem. Ik verwijs naar Kermit Zarley’s boek Palestine is Coming.
* De Python Geest in Handelingen 16:16 slingerde vast en zeker het Atlantis verhaal de wereld in maar ook andere
Atlantis symbolen zoals de kaart van Athanasius Kircher die een harpvormig eiland toont als een inversie van het
Meer van Galilea. En ook werd het brein van Al Mansour geïnfiltreerd opdat hij een Atlantis model van Bagdad
ontwierp.
*  Handelingen  13  verwijst  naar  Jesaja  49:6,  Christus  wordt  via  Paulus  aan  de  natiën  onthuld.   1  mei  2022,
https://goedbericht.nl/lezingen/vanaf-de-moederschoot/ 
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