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De algemene opvatting van mensen is, 

naarmate we verder teruggaan in de tijd, 

worden de mensen steeds dommer, bruter en 

onbeschaafder. De werkelijkheid is, dat er 

vroegere beschavingen waren, beschavingen van voor, en ook na de zondvloed, die 

een kennis en kunde demonstreerden, die tot in onze tijd toe, nog steeds als een raadsel 

worden ervaren. Bloeiende beschavingen van een hoog niveau met een wetenschap en 

daaruit voortvloeiende technologische prestaties, die moderne wetenschappers van 

onze tijd nog steeds versteld doen staan en voortdurend uitdagen, om te weten te 

komen, hoe ze dat destijds toch wel niet fiksten.  

Wat altijd verborgen is gehouden, is het feit, dat reuzen niet alleen hebben bestaan, 

maar ook die beschavingen hebben gedomineerd. Zij beheersten de mensheid van deze 

beschavingen vanwege hun fysieke, mentale en intellectuele superioriteit. 

Over deze reuzen wordt gesproken in de Bijbel, in de apocriefe boeken, Henoch en 

Jubilee, in oude inscripties op Summarische kleitabletten en in oude klassieke Griekse 

geschriften en in legenden van oude inheemse volken 

Uit de Bijbel kennen we Nimrod. In Gen. 10:4 lezen we van hem: 'En Kus verwekte 

Nimrod en deze begon geweldig te worden op aarde.' (S.V.) Letterlijk staat er, hij 

begon zich te ontwikkelen tot een gibbowr= een reus, een nephilim. Hij is het begin en 

de oorsprong van onze hele beschaving en culturele ontwikkeling op onze aarde, die 

wij kennen als de Babelcultuur. De cultuur waarvan God door Johannes zegt, dat de 

hele wereld in het boze ligt. 1 Joh. 5:19 

Van die nephilim is ook sprake van voor de zondvloed. Zij zijn hybride, een reuzenras, 

kruising tussen menselijke vrouwen en bovennatuurlijke wezens, zonen Gods, 
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gevallen engelen, Gen. 6:1-4, in het Boek van Henoch, 'watchers', genoemd. In 

ditzelfde boek, waaruit ook de apostelen Petrus en Judas citeerden, kunnen we lezen 

dat deze wachters bovennatuurlijke, verborgen kennis hadden, die ze de mensheid 

leerden. Kennis over oorlogvoeren, astronomie, stedenbouw, allerlei soorten van 

toverij en bezweringen en zeer geavanceerde technologie. 

Deze ongewoon intelligente kennis is verborgen gehouden in kleine, geheime en 

esoterische genootschappen. Slechts bekend bij een klein deel van de mensheid, zij die 

het in de wereld echt voor het zeggen hebben. De Illuminatie. Een kleine 'verlichte' 

groep, de Luciferiaanse elite, die zij gaan gebruiken om deze reeds gedigitaliseerde 

wereld in een world wide web te vangen, mensen die er toch niks van snappen, 2 Cor. 

4:4, Ef. 4:18, en geheel onder invloed en totalitaire controle gaan komen, van 'de 

overste van deze wereld'. Om uiteindelijk de mensheid voor te sorteren voor de 

situatie, beschreven in Openb. 13: 11:18, waar in vs. 16 en 17 staat:  

'En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen 

en de slaven, een merkteken gegeven wordt, op hun rechterhand en op hun voorhoofd, 

en dat niemand kan kopen en verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, 

het getal van zijn naam heeft.' 
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