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April 19 is the first day of the 13-day Satanic ritual day relating to fire 

– the fire god, Baal, or Molech/Nimrod (the Sun God), also known as 

the Roman god, Saturn (Satan/Devil). This day is a major human 

sacrifice day, demanding fire sacrifice with an emphasis on children. 

This day is one of the most important human sacrifice days, and as 

such, has had some very important historic events occur on this day.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiyRBuDOdM8 
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Inleiding 

Op 19 april 2016 worden replica’s van de tempel van de kanaänitische 

afgod Baäl geplaatst in Londen en New York. De Baäl heeft het in 

vroeger tijden verloren van JHWH, maar gaat nu opnieuw een 

krachtmeting aan via zijn huidige high-tech-priesters te CERN en van 

HAARP.  Wat kan en wat gaat JHWH hiertegen doen?  Is de tijd 

aangebroken van een laatste grote veldslag waarin JHWH de planeet 

Nibiru//Gud/Nemesis en nog vele namen meer, zal inzetten om de 

huidige Baälpriesters te tonen dat Hij leeft en alle macht in hemel en 

aarde bezit om hen te beschamen in hun streven.  

In brochure 588 is reeds over Nemesis als ‘zwaard van JHWH’ 

geschreven, en ook over de planeet Saturnus in brochures 553, 646, 939 

 

De herstelde baäldienst.  

De confrontatie ten tijde van Elia en koning Achab op de berg Karmel 

met de priesters van Baäl leidde tot een overweldigende nederlaag voor 

de priesters van Baäl, in wezen voor de afgod Baäl zelf. De priesters 

hadden hun vuurgod Baäl tevergeefs gesmeekt om vuur vanuit de hemel.  

Elia bad en het vuur kwam. Dat was een succesvolle overwinning voor 

JHWH. 

 

 Zie:  1Koningen 18 

17 En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: Zijt gij die 

beroerder van Israël? 

18 Toen zeide hij: Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, 

daarmede, dat gijlieden de geboden van JHWH verlaten hebt en de Baäls 

nagevolgd zijt. 

19 Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op den berg Karmel, en 

de vierhonderd en vijftig profeten van Baäl, en de vierhonderd profeten van het 

bos, die van de tafel van Izebel eten. 
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20 Zo zond Achab onder alle kinderen 

Israëls, en verzamelde de profeten op den 

berg Karmel. 

21 Toen naderde Elia tot het ganse volk, en 

zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? 

Zo de JHWH God is, volgt Hem na, en zo 

het Baäl is, volgt hem na! Maar het volk 

antwoordde hem niet een woord.  

22 Toen zeide Elia tot het volk: Ik ben alleen 

een profeet van JHWH overgebleven, en de profeten van Baäl zijn vierhonderd 

en vijftig mannen. 

23 Dat men ons dan twee varren geve, en dat zij voor zich den enen var kiezen, 

en denzelven in stukken delen, en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan 

leggen; en ik zal den anderen var bereiden, en op het hout leggen, en geen vuur 

daaraan leggen. 

24 Roept gij daarna den naam van uw god aan, en ik zal den Naam van JHWH 

aanroepen; en de God, Die door vuur antwoorden zal, Die zal God zijn. En het 

ganse volk antwoordde en zeide: Dat woord is goed. 

25 En Elia zeide tot de profeten van Baäl: Kiest gijlieden voor u den enen var, 

en bereidt gij hem eerst, want gij zijt velen; en roept den naam uws gods aan, en 

legt geen vuur daaraan. 

26 En zij namen den var, dien hij hun gegeven had, en bereidden hem, en riepen 

den naam van Baäl aan, van den morgen tot op den middag, zeggende: O Baäl, 

antwoord ons! Maar er was geen stem en geen antwoorder. En zij sprongen tegen 

het altaar, dat men gemaakt had. 

27 En het geschiedde op den middag, dat Elia met hen spotte, en zeide: Roept 

met luider stem, want hij is een god; omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te 

doen heeft, of omdat hij een reize heeft; misschien slaapt hij en zal wakker 

worden. 

28 En zij riepen met luider stem, en zij sneden zichzelven met messen en met 

priemen, naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. 

29 Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men 

het spijsoffer zou offeren; maar er was geen stem, en geen antwoorder, en geen 

opmerking. 

30 Toen zeide Elia tot het ganse volk: Nadert tot mij. En al het volk naderde tot 

hem; en hij heelde het altaar van JHWH, dat verbroken was. 
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31 En Elia nam twaalf stenen, naar het getal der stammen van de kinderen 

Jakobs, tot welke het woord van JHWH geschied was, zeggende: Israël zal uw 

naam zijn. 

32 En hij bouwde met die stenen het altaar in den Naam van JHWH; daarna 

maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijdte van twee maten zaads. 

33 En hij schikte het hout, en deelde den var in stukken, en leide hem op het 

hout. 

34 En hij zeide: Vult vier kruiken met water, en giet het op het brandoffer en op 

het hout. En hij zeide: Doet het ten tweeden male. En zij deden het ten tweeden 

male. Voorts zeide hij: Doet het ten derden male. En zij deden het ten derden 

male; 

35 Dat het water rondom het altaar liep; daartoe vulde hij ook de groeve met 

water. 

36 Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde, 

en zeide: JHWH, God van Abraham, Izak en Israël, dat het heden bekend worde, 

dat Gij God in Israël zijt, en ik Uw knecht; en dat ik al deze dingen naar Uw 

woord gedaan heb. 

37 Antwoord mij, JHWH, 

antwoord mij; opdat dit volk 

erkenne, dat Gij, o JHWH, die God 

zijt, en dat Gij hun hart 

achterwaarts omgewend hebt. 

38 Toen viel het vuur van JHWH, 

en verteerde dat brandoffer, en dat 

hout, en die stenen, en dat stof, ja, 

lekte dat water op, hetwelk in de 

groeve was. 

39 Als nu het ganse volk dat zag, 

zo vielen zij op hun aangezichten, 

en zeiden: JHWH is God, JHWH is 

God! 

40 En Elia zeide tot hen: Grijpt de 

profeten van Baäl, dat niemand 

van hen ontkome. En zij grepen ze; 

en Elia voerde hen af naar de beek Kison, en slachtte hen aldaar. 

41 Daarna zeide Elia tot Achab: Trek op, eet en drink; want er is een geruis van 

een overvloedigen regen 

 

               CERN en de herstelde  Baäldienst                                                   No.961 

 

6 

 

Wie is Baäl? 

Wikipedia:  Baäl was in het antieke Midden-Oosten en dan vooral in 

Syrië en Fenicië een van de vele goden van de donder, de storm, de 

regen en de oorlog. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de 

vruchtbaarheid. Hij werd aanbeden door de Kanaänieten, de Feniciërs 

en de Carthagers. Baäl betekent in feite de Heer in het Kanaänitisch en 

wordt dan ook vaak gevolgd door een eigennaam.[1] Het was de titel van 

de stadsvorst, aan wie het gezag in naam van de godheid werd verleend. 

Baäl was het Kanaänitisch en Fenicisch 

woord voor Heer en in deze zin was een 

Baäl de koning onder de plaatselijke 

goden. Zo was er een Baäl Hadad, Baäl 

Melkart, Baäl Moloch, Beëlzebub, enz. 

Vele steden en volkeren in het oude 

Kanaän hadden elk hun eigen 

streekgebonden Baäl, zo ook de 

Fenicische koloniën. In Ugarit heette 

hij bijvoorbeeld Hadad, maar deze 

werd ook gewoon met zijn titel van 

"Heer" Baäl genoemd. Baäl is een 

West-Semitisch woord. In het Oost-

Semitisch is het overeenkomstige 

woord Bel en ook dat woord stond eenvoudig voor Heer. 

De aanbidding van Baäl ging niet alleen gepaard met de wellustige 

praktijken van vruchtbaarheidscultussen, maar ook praktijken als het 

offeren van kinderen. De aanbidders van Baäl aten ook de offers die 

gebracht werden aan de doden en sneden zichzelf met zwaarden en 

speren. 
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http://www.eindtijdinbeeld.nl/EiB-

Reuzen_en_nephilim/de_oorlogen_des_heeren_tegen_de_nephilim.

html 

 

http://endoftheamericandream.com/archives/april-19-temple-of-

baal-in-new-york-is-going-up-same-day-the-blood-sacrifice-to-the-

beast-begins 

 

 

April 19: Temple Of Baal In New York Is Going Up Same Day The 

Blood  (door Michael Snyder)  

Ik ga informatie met u delen die absoluut verbluffend is. Het blijkt dat 

de exacte dag, wanneer reproducties van de boog die voor de tempel 

van Baäl stond, zal worden opgebouwd op Times Square in New York 

City en in Trafalgar Square in Londen, op exact deze zelfde dag begint 
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een zeer belangrijke occult festival dat aan de verering van Baäl is 

gerelateerd. 19 april is de eerste dag van een periode van 13 dagen tijd, 

die bekend staat als "het bloedoffer aan het beest", dat culmineert op de 

hoge occulte heilige dag van Beltane op 1 mei. In sommige delen van 

de wereld is Beltane beter bekend als "Eén-Mei-dag", en dat is 

beschreven als het tweede heiligste feest van de "Illuminati". Zoals u 

hieronder zult zien, zijn we inderdaad getuige geweest van een 

verontrustend aantal "bloedoffers" tijdens de tweede helft van april in 

de afgelopen jaren, en veel mensen vragen zich af of er een verbinding 

is. 

19 april staat ook bekend als "het feest van Moloch". Als u niet bekend 

bent met "Moloch", het is een oude Kanaänitische god die herhaaldelijk 

aan de kaak werd gesteld in het Oude Testament. Kind-offers was een 

van de belangrijkste kenmerken van de aanbidding van Moloch, en een 

gigantisch standbeeld van deze heidense godheid wordt elk jaar 

opgesteld op de Bohemian Grove in Noord-Californië. 

Is het toeval dat reproducties van de boog die voor de tempel van Baäl 

stonden in Palmyra in Syrië, gaan oprijzen in New York en Londen op 

precies dezelfde dag wanneer het feest van Moloch wordt gevierd en 

wanneer "het bloedoffer aan het beest" begint? De organisatie die 

verantwoordelijk is voor dit "culturele project" is het Instituut voor 

Digitale Archeologie. Het volgende komt rechtstreeks van hun website: 

Op 19 april 2016 zal in samenwerking met nationale en internationale 

culturele erfgoed behoudende organisaties, en in combinatie met de 

Wereld Erfgoed Week 2016, het Instituut voor Digitale Archeologie de 

monumentale op schaal reconstructie van Palmyra triomfboog 

installeren op Trafalgar Square. Via dit project — en andere, zoals het 

in 2016 gepland is in steden, zowel binnen als buiten het Midden-

Oosten — wil de IDA een optimistisch en constructief antwoord zijn op 

de voortdurende bedreigingen van de geschiedenis en het erfgoed dat de 

krantenkoppen in het afgelopen jaar hebben gevuld. Ons doel is het 

potentieel in de triomf van het menselijk vernuft over het geweld te 

markeren door het aanbieden van innovatieve, technologie-gedreven 
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opties voor het rentmeesterschap van objecten en een platform van ons 

gedeelde verleden. 

Moeten wij geloven dat deze datum willekeurig werd gekozen? Is het 

gewoon een soort van raar "toeval", dat de datum waartoe ze besloten, 

samenvalt met een periode van 13 dagen tijd die van buitengewoon 

belang is voor de verering van Baäl? 

"19 april tot 1 mei - met bloedoffers aan het Beest, een zeer 

hachelijke periode van 13 dagen. Een brandoffer is vereist op 19 

april.  

19 april is de eerste dag van het 13 dagen durende Satanische ritueel dat 

in relatie staat tot de god van het vuur, Baäl, oftewel Moloch/Nimrod 

(de zonnegod), ook bekend als de Romeinse god Saturnus 

(Satan/Duivel). Deze dag is een dag van grote mensenoffers, 

veeleisende brandoffers met de nadruk op kinderen. Deze dag is een 

van de belangrijkste mensenoffer-dagen, en als zodanig zijn er enkele 

zeer belangrijke historische gebeurtenissen opgetreden op deze dag." 

Zoals ik hierboven vermeldde, hebben we inderdaad enkele zeer 

opmerkelijk "bloedoffers" gezien tijdens de tweede helft van de maand 

april in de afgelopen decennia. 

De volgende lijst met gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op of 

rond 19 april komt van The Vigilant Citizen... 

1. 19 april 1993 - Waco bloedbad: Een FBI-aanval leidden tot het 

platbranden van de gebouwen van een sekte met de naam 

Branch Davidians, 76 mannen, vrouwen en kinderen werden 

gedood. 

2. 19 april 1995 - Bomaanslag in Oklahoma City -168 mensen 

gedood. 

3. 20 april 1999 – Columbia High School bloedbad – 13 mensen 

vermoord, 21 gewonden. 
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4. 16 april 2007 – Virginia Tech bloedbad - 32 gedood; 17 

gewond. 

5. 16 april 2013 – Boston Marathon explosies – 3 gedood; 107 

gewond. 

Bovendien, laten we niet 

vergeten dat Tamerlan Tsarnaev 

werd doodgeschoten op 19 

april, en de explosie en de brand 

in Deepwater Horizon vond 

plaats op 20 april. Ook wil ik 

nog opmerken dat aangezien 

2016 een schrikkeljaar is, 20 

april de 111e dag van het jaar 

zal zijn. En triple-getallen 

worden beschouwd als 

"machtige datums" in de wereld 

van het occulte. Deze 13-daagse 

periode die op 19 april begint, 

culmineert in de hoge occulte 

heilige dag van Beltane op 1 

mei. In de afgelopen jaren heeft 

dit occulte feest een enorme opleving ervaren – vooral in Europa. De 

oorsprong van Beltane kan worden getraceerd helemaal terug naar de 

verering van Baäl in het oude Nabije-Oosten. De volgende informatie is 

afkomstig van Examiner.com 

Beltane (uitgesproken als, "B'yal-t'n") begint op 30 april bij 

zonsondergang en duurt tot zonsopgang op 1 mei. Beltane is het 

tegenovergestelde van Halloween op de satanische kalender aangezien 

Halloween een tijd van oogsten is, Beltane is dan een tijd van 

wedergeboorte. Dit feest is een tijd om de vruchtbaarheid te vieren, 

genoegen, de wedergeboorte van de lente en de Sumerische God 

Enlil (Baal), dit is waar de naam "Beltane" vandaan komt.  
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Voordat het echte vieren plaatsvond, werd er hout van negen 

verschillende soorten bomen verzameld en tot een heilige raster 

gemaakt. Het raster werd gemaakt door een vierkant uit te leggen op de 

grond en het onder te verdelen in acht kleinere vierkantjes. Gras van de 

acht buitenste vierkanten werd uitgegraven en daarbij het negende 

vierkant intact te laten. Het vuur van Beltane symboliseerde het centrale 

hart van de Gemeenschap, het goddelijke vuur in het midden van alle 

dingen, en de vonk van leven binnen de mensheid. Beltane-vieringen 

werden naakt gevierd met orgiastische seks en zonder schaamte. 

Feestvierders dansten rond de Meiboom die daar stond als een fallisch 

symbool. Paren springen dan paarsgewijze door het vuur, en hadden 

elke avond seks in het bos na het intense feesten. En zoals ik in mijn 

artikel eerder besproken heb, kan de verering van Baäl helemaal worden 

getraceerd naar een oude koning van Babylon die wordt genoemd in de 

Sumerische bronnen als Enmerkar, maar die bekend staat in de Bijbel 

als Nimrod. Hij richtte de allereerste "New World Order" op in de 

antieke wereld en hij veranderde fundamenteel de loop van de 

menselijke geschiedenis. Nadat hij overleed, werd deze oude koning 

van Babylon uiteindelijk aanbeden als een god van de zon onder een 

heleboel verschillende namen: Marduk, Osiris, Apollo, enz. 

Veel geheime genootschappen en occulte groepen geloven dat deze 

oude godheid ooit zal worden "opgewekt" en nogmaals zijn plaats 

innemen als de heerser van de wereld. En vele geleerden onder de 

christenen zijn er volledig van overtuigd dat er een soort van verbinding 

bestaat tussen de oude figuur van Nimrod en de komende Antichrist. 

Dus... is het gewoon een toeval dat we bogen oprichten voor deze oude 

godheid in New York en Londen, op een datum die buitengewoon 

belangrijk is voor degenen die deze oude godheid aanbidden? Zou het 

mogelijk zijn dat er nog meer is dan ons wordt verteld betreffende deze 

"gateways" die worden gebouwd? Zou het mogelijk zijn dat we een 

gigantisch "Welkomstteken" uitleggen voor de Antichrist? We hebben 

een periode van de tijd betreden die in de Bijbel "de laatste dagen" 

wordt genoemd. In feite is dit de focus van mijn nieuwe boek. Als u 

denkt dat wat u hier in dit artikel hebt gelezen een beetje vreemd is, de 

waarheid is dat u dan nog niets hebt gezien. Vanaf dit punt en dan naar 

voren toe, zullen de dingen nog veel, veel vreemder worden. 
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Uiteindelijk zal de wereld waarin wij leven gaan lijken op iets uit een 

post-apocalyptische science-fiction-roman. Dus geniet nog van de 

resterende dagen in het "normale leven", zoals wij allemaal dit nog 

kennen. Onze wereld verandert snel, en deze wijzigingen zullen 

binnenkort uiterst dramatisch zijn.Bron: April 19: Temple Of Baal In 

New York Is     http://www.ezekielsfire.com/chapter-one/ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gY9P4Yt8x1U&nohtml5=False 

 

Men verwacht vuur uit de hemel tijdens de opening of inwijding van 

de Baältempels. Dat kan men via HAARP zelf doen, net alsof de 

Scheppergod dat doet, zoals dat gebeurde op de Karmel bij Elia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VuG5MZc7lh4&nohtml5=False 
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Deze vorm van de Georgia Guidstones is van een Baältempel 

http://allnewspipeline.com/FBI_Warning_Cyber_Threat_Electric_

Grid.php 

Op bovenstaande website staan drie video’s over valse vlag operaties, 

over de NWO en de 1000 portals naar de oude wereld, en een aanval 

op energie. Men verwacht een aardbeving van 9.6 die door HAARP 

is gemaakt.  

http://beforeitsnews.com/alternative/2016/04/april-19-temple-of-

baal-in-new-york-is-going-up-on-significant-day-3331717.html 
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Te Palmyra in Syrië staat de oude tempel van Baäl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6gZ5p_-Cb4 

 

 
 

http://sitsshow.blogspot.co.id/2015/12/cern-orion-stargate-loc-and-

sps-have.html 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks3l5vbUchY 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y_aLZ3nKSAs 
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Op onderstaande website staat dat men de plaatsing van de 

Baältempel in New York geen doorgang laat vinden.  

 

http://endoftheamericandream.com/archives/victory-the-arch-from-

the-temple-of-baal-planned-for-new-york-city-has-been-canceled 

Victory! The Arch From The Temple Of Baal Planned For New 

York City Has Been CANCELED 

By Michael Snyder, on April 10th, 2016  

https://seashoremary.wordpress.com/2015/06/29/cern-

tesseract-cube-hoover-dam-the-south-african-connection/ 

https://seashoremary.wordpress.com/2015/06/29/cern-

tesseract-cube-hoover-dam-the-south-african-connection/ 

Since Roe v. Wade was decided in 1973, more than 58 million 

babies have been murdered in America, and of course this was a 

key feature of Baal worship in the ancient Middle East.  One 

place where we find this in the Bible is in Jeremiah 10:4-6… 

4 Because they have forsaken me, and have estranged this place, and have 

burned incense in it unto other gods, whom neither they nor their fathers have 

known, nor the kings of Judah, and have filled this place with the blood of 

innocents; 5 They have built also the high places of Baal, to burn their sons 

with fire for burnt offerings unto Baal, which I commanded not, nor spake it, 
neither came it into my mind: 6 Therefore, behold, the days come, saith the 

Lord, that this place shall no more be called Tophet, nor The valley of the son 

of Hinnom, but The valley of slaughter. 

Another key feature of Baal worship that we see reflected in modern 

society that I discussed in a previous article is the public exhibition of 

sexual acts.  In ancient times, there would be crazed bisexual orgies 

around the altars of Baal, and large crowds would gather around to 
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watch.  And of course today we are a nation that is absolutely addicted 

to watching other people have sex.  In fact, it has been estimated that 68 

percent of all Christian men watch pornography on a regular basis. 

Het Vaticaan  

Brontekst: http://religie.eu/AAP-wereldreligies/ 

 

       
 

Het wapen van het Vaticaan… een draak ! Baäl en Astarte 

 
 
Het Vaticaan heeft "Marduk als wapenschild"; het wapenschild bevindt zich in 

het Vaticaan-museum en wordt daar met trots als het wapenschild van het 

Vaticaan én oudste stuk van het museum gepresenteerd. De Romeinse keizer 

Heliogabalus (218-222) introduceerde het Akitu-festival ter ere van Marduk 

tijdens zijn regeringsperiode in de 3de eeuw. 
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Haar zonden hebben zich opgehoopt 

Er zijn na de Tweede Wereldoorlog veel vragen gerezen over de rol van 

de RK-kerk gedurende deze periode. Vast is komen te staan dat de 

oorlogs paus Pius XII, een van de meest verdorven pausen aller tijden is 

geweest. Deze man was niet vies van "samenwerking met Hitlers 

moordmachine". Hij schroomde niet openlijk zijn sympathie te 

betuigen aan het nazi-bewind en daarnaast collaboreerde hij er lustig 

op los. Na de oorlog hielp zijn kerk vele Duitse oorlogsmisdadigers aan 

vervalste papieren zodat ze veilig naar het buitenland konden 

vluchten! Zo vond Alois Brunner, de rechterhand van Adolf Eichmann, 

met hulp van het Vaticaan onderdak in de Syrische hoofdstad 

Damascus. Eichmann werd zelf met hulp van pater Anton Weeber 

onder de schuilnaam Ricardo Klement naar Argentië geholpen. Ook 

Martin Bormann vertrok in 1948 met vervalste Vaticaanse documenten 

en een grote zak geld naar Argentië.  

http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Show/article/detail/4282463/201

6/04/14/Duitse-media-zien-hakenkruizen-op-jas-Maxima.dhtml  

Honderden andere door de geallieerden gezochte oorlogsmisdadigers 

zoals Josef Mengele werden eerst in gebouwen van de RK-kerk 

ondergebracht en daarna met geld en gloednieuwe rechtsgeldige 

identiteitspapieren met hun nieuwe naam verder geholpen. Veel 

rooms-katholieke geestelijken vluchtten met hen mee omdat ze bang 

waren dat het communisme de macht in Europa over zou nemen.  
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In de tachtiger jaren is het Vaticaan betrokken geweest bij illegale 

valutatransacties, het witwassen van maffiagelden, contacten met 

dictators en zelfs bij moord. Er is bewijsmateriaal dat Rome Palestijnse 

terroristen de helpende hand heeft geboden. Israëlische autoriteiten 

ontdekten dat de Griekse katholieke aartsbisschop Hilaron Capucci, 

munitie en explosieven in zijn auto vervoerde, bestemd voor de PLO in 

Libanon wiens optreden aan duizenden christenen het leven heeft 

gekost. De anglicaanse voorganger Ilya Khury nam persoonlijk twee 

vrouwelijke terroristen mee naar het Britse consulaat en een 

supermarkt in Jeruzalem, om bommen te plaatsen. Volkomen 

onschuldige mensen werden bij deze aanslagen gedood en gewond. 

 

Afgoderij            

Paus Johannes Paulus II ontving regelmatig Hindoe-goeroes, 

Moslimleraars, slangenaanbidders, Medicijnmannen, Afrikaanse 

voodoodokters en christenen van allerlei pluimage. Tijdens een 

gezamenlijke dienst in een RK-kerk met de Dalai Lama, stond hij toe 

dat er een beeld van Boeddha bij het altaar werd geplaatst. In India 

knielde hij neer bij het graf van de Hindoe goeroe Mahatma Ghandi. 

Daarna ontving hij op zijn voorhoofd van een priesteres het teken van 

de Hindoe-godheid Shiva. In diverse RK-klooster gemeenschappen 

vermengt men Boeddhistische leringen en rituelen met de Bijbel.  

De theosofie en antroposofie van Rudolf Steiner staan eveneens in de 

belangstelling van diverse RK - groeperingen. Men spreekt over 

collectieve zelfverlossing op basis van gnostieke spirituele ervaringen. 

Gnosis is geen uitvinding van de mens, maar van zijn tegenstander 

satan (hoofd van de gevallen engelen nadat hij gelijk aan G-D wilde 
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zijn).. De RK-kerk heeft deze leer nooit afgelegd. In een krantenartikel 

in februari 1993 stond dat de paus voodoo en katholicisme verenigbaar 

achtte. Hij prees op een bijeenkomst in de hoofdstad Cotonou (Benin) 

de voodoodokters voor het eren en in stand houden van de tradities 

van hun voorvaderen. Hij voegde hieraan toe dat de katholieke kerk 

een dialoog wenst met alle godsdiensten, ook met voodoo, maar dat 

het "bijgeloof afkeurt".  

Voodooleider Senou Zanou antwoordde de paus dat de "goden die de 

eretempel van Benin bewonen, slechts tussenpersonen zijn tussen de 

mens en God en dat de Almachtige weet dat voodoo niets te maken 

heeft met satan". 

Vrijmetselarij en Satanisme 

Totaal verblind voor Gods Woord dolen dit soort figuren rond in de 

duisternis. Er verschijnen zelfs boeken van katholieke geestelijken die 

blijk geven niet afkerig te staan ten opzichtte van mensen als Helena 

Blavatsky en Alice Baily, beide waren vurige aanhangsters van Lucifer 

en beiden stonden aan de basis van het "New Age gedachtegoed". 

Volgens betrouwbare bronnen van zowel buiten als binnen de RK-kerk 

maken hoge kerkmensen zich schuldig aan Satanisme.  

 

De verbazingwekkende feiten over aanbidding van de duivel binnen de 

muren van het Vaticaan komen niet alleen uit de hoek van de 

tegenstanders van Rome, maar uit de hoogste regionen van de RK-kerk 

zelf. Zo verklaarde paus Paulus VI al in 1976 dat er satanische rituelen 

binnen zijn kerk waren geconstateerd. Dr. Malachi Martin, voormalig 

Jezuiet, vertelde in een interview in Amerika dat "Lucifer volledig in de 

RK-kerk is geïntroduceerd". Hij herhaalde deze bewering nogmaals in 

het katholieke tijdschrift "The Fatima Crusade", waarbij hij verder 

opmerkte dat hoge geestelijken binnen de kerk hun trouw aan satan 

met hen eigen bloed hadden ondertekend. 

 

Er bestaan aanwijzingen dat de hoogste kardinalen lid zijn van de 

vrijmetselarij en met regelmaat artikelen publiceren. Zo is bekend 

geworden dat deze beweging in acht verschillende groepen in het 
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Vaticaan is onderverdeeld die door vier Loge’s van de "Schotse Riten" 

worden geleid. Al in het begin van 1970 was er een lijst met 121 

namen in omloop van rooms-katholieken die tot de vrijmetselarij 

behoorden. 

Rome is niet onduidelijk waar het gaat om haar plannen ten aanzien 

van Jeruzalem. Het Vaticaan wil dat Israël haar rechten op de stad 

opgeeft zodat Jeruzalem onder internationaal toezicht kan worden 

geplaatst. Het pausdom ontkent stelselmatig de legitieme rechten van 

het Joodse volk op hun eeuwige stad. Reeds in 1948 schreef 

"Observatore Romania" dat de nieuwe staat Israël niet de erfgenaam is 

van het Bijbelse Israël. 

Het Heilige Land en zijn heilige plaatsen behoren alleen aan de 

christenheid het ware Israël toe, aldus de kerk van Rome. Het oude 

Babel is volledig hersteld en de Babylonische afgodendienst floreert als 

nooit tevoren. 

 

Adnan preekt de komst van de Mahdi en dat de Islam binnenkort de 

wereld zal regeren .    Uitspraken van de paus  

http://third-secret.pro-forum.co.uk/h11-index 

 

- "Er bestaat geen Katholieke God." 

- "De volgende paus zal Lucifer zijn." 
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https://www.youtube.com/watch?v=5GfVxzF3KmU 

 

CERN en de goden Shiva en Kali Yuga 

De god Kali is de godin van de tijd en vernietiging (net als Chronos) en 

het duistere (zwarte) tijderk der ontucht en deze danst op de liggende god 

Shiva, eveneens een vernietiger.  

Drunk on victory and blood, she began the dance of death. In her great ecstasy, 

Kali destroyed everything in her path. To stop her, Lord Shiva intervened and 

he threw himself under her feet. When Kali realized that she was dancing over 

her husband's body, she stuck out her tongue in shame and surprise and 

stopped her homicidal rampage. 
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De godin Kali heeft een beeld in New York (Empire State Building), 

Volgens Z. Sitchin  is Shiva als annunaki de leider Enlil, dan wel een 

kopie van Jahweh.  Het standbeeld van Shiva dat voor het hoofdgebouw 

van CERN staat wijst op een sterrenpoort die men wil openen. Men wil 

de gevangen gevallen geesten die in dekubus-noordpool van Saturnus 

zitten bevrijden. Dan kunnen deze demonen naar de aarde terugkeren. 

Het is de bedoeling van CERN om zoveel mogelijk de leylijnen te 

activeren door middel van electra en bloedoffers. De bloedoffers 

verschaffen levenskracht-energie aan de leylijnen in en op de aarde.  

Kali is de vertegenwoordiger van Azazel/Lucifer die de tijd heeft 

geschapen. Niet de Scheppergod heeft de tijd geschapen, want bij Hem 

bestaat er geen tijd. Hij heeft geen begin of einde. Tijd is een illusie die 

door de demonen is geschapen in een 3D-wereld die alleen maar pijn, 

ziekte en dood brengt. CERN is dan ook de allergrootste demonische 

machine die op aarde gebouwd is, waarin men tracht de tijd en ruimte 

even te laten ophouden om via sterrenpoorten naar o.a. Saturnus te 

kunnen reizen.  CERN kan nog veel meer dan dat. Men kan er van ijzer 

en lood goud maken, net als de oude Alchemisten dat probeerden. De 

laatste proeven die men nu gaat doen 

worden met lood gedaan.  Ijxer heeft 26 

protonen en goud 79. Om van ijzer goud 

te transmuteren is eneorm veel hitte 

nodig, veel meer dan de 5500 graden 

Celsius van de zon.  Nostradamus heeft 

het tijdperk reeds voorzien wanneer men 

in Geneve van ijzer en lood goud zou 

gaan maken. Hij profeteerden dan ook het volgende: “Ga uit van 

Geneve”.  In Geneve zijn de grootste organisaties ter wereld gehuisvest. 

De CIA heeft onder het meer van Geneve een Europees hoofdkantoor, 

via 6 ingangen en 6 uitgangen van CERN en bestat uit 6 grote bolle 

kamers (een octopus). CERN en HAARP gaan het de profeten en 

volgelingen van JHWH zeer moeilijk maken met hun technische 

instrumenten. Zij gaan het JHWH/Elia betaald zetten dat de profeet hun 

priesters heeft gedood.  

 

https://twiggietruth.wordpress.com/2015/08/16/the-pharonic-cult-

masquerading-as-scientists-are-attempting-to-punch-holes-into-other-
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dimensions-and-bring-forth-their-osiris-they-are-attempting-to-bridge-the-

stargates-so-it-is-e/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aLtMjxzSYfA 

 

Elia en het herstelde altaar van JHWH 

De profeet Elia herstelde destijds het altaar van JHWH tegenover het 

altaar van Baäl. Elia spotte met de Baälpriesters toen zij naar hun afgod 

riepen. Elia porde hen aan harder te roepen, want misschien sliep Baäl 

een poosje, of dat hij op reis was. Baäl gaat in onze tijd aantonen dat hij 

wel degelijk bestaat en vuur uit de hemel kan laten neerdalen. Er zal een 

zeer grote chaos op aarde ontstaan, waaruit de Baälaanhangers hun 

Nieuwe Wereld Orde tevoorschijn willen laten komen, met een 

Wereldleider, een Mahdi, Maitraya of Antichrist.  Wat zal JHWH 

daartegen kunnen doen? Tegenover al dit kwaad en verderf zal Hij Zijn 

Gezalfde plaatsen en Zijn gedachtenisaltaar oprichten. Het herstel van het 

ware Sion is beloofd en Hij zal ons beschermen, zoals in de profeten en 

psalmen aangezegd is. In Gosen/Egypte was het volk Isrel veilig toen de 

plagen over Egypte kwamen. Wie in de Schuilplaats des Allerhoogsten 

zal gezeten zijn,  

Psalm 91:1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal 

vernachten in de schaduw des Almachtigen. 2 Ik zal tot JHWH zeggen: Mijn 

Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! 3 Want Hij zal u 

redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. 4 

Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; 

Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. 5 Gij zult niet vrezen voor den schrik 

des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; 6 Voor de pestilentie, die in de 

donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. 7 Aan uw 

zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal 

het niet genaken. 8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij 

zult de vergelding der goddelozen zien. 9 Want Gij, JHWH! zijt mijn 

Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; etc. 


