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Deze profeet, eerste Bijbels schrijver, schreef meerdere Bijbelboeken, ze werden niet 
door iedere kerkleider aangenomen omwille van politieke of religieuze redenen, veel 
werden er verbrand, of gingen verloren, nochtans zijn ze voor onze eindtijd-
generatie. In het concilie van Nicaea in 325 afgekeurd het paste niet in de Romeinse 
cultuur!  
 
Er werden er dus teruggevonden en meestal in de Engelse taal omgezet. Zo zijn niet 
alle boeken terug, waarover de Bijbel ons aantoont. Het boek van de oorlogen des 
Heren (Num.21:14) Het boek des Oprechten (Jozua 10:13  2 Sam 1:18) De woorden 
der zieners (2 Kron 33:19) enz. De Statenvertalers namen ook de apocriefe boeken 
erbij, omdat ze die toch enigszins hoogachten! 
 
Waarom zijn er pas na duizend jaar boeken teruggevonden in Ethiopië, in Slavische 
landen, en ook een Hebreeuws exemplaar, bij de Dode-Zeerollen. 
 
In een van die boeken staat letterlijk door de profeet geschreven: “maar het was 
niet voor deze generatie, maar voor een latere generatie die moet komen” 
 

HET BOEK VAN DE WACHTERS 
Zegen en oordeel 

Hoofdstuk 1 
 

 
Wachters beschouwd als engelen, bezien 
als blonde mensen die de hemel verlieten.  
Bij de eerste verzen lezen wij over 
uitverkorenen en rechtvaardigen. De 
uitverkorenen zijn de nakroost van 
Abraham en Jacob.(Psalm 105:6)  De 
rechtvaardigen zijn allen wie tot levend 
geloof zijn gekomen in en door Jezus:  
 
 
 
 

1 Korintiërs 15:45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een 
levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. 
 
Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden 
zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen 
worden. Rom.5:19 
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De ogen van Henoch werden geopend via een visioen  dit doet ons denken aan de 
Emmausgangers, waar hun verstand werd geopend door Jezus. De engelen gaven 
Henoch een visioen welke duidelijk was voor een verafgelegen generatie, onze 
generatie!   
 

De Heilige Verhevene zal uit zijn  

verblijfplaats komen, de wederkomst!!! 
 
(6) Henoch spreekt over smeltende bergen, de apostel Johannes: Openbaring 16:20 En 
alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden. 
Vandaag komen eilanden reeds onder druk door overstromingen. 
 
(7) Judas neemt de woorden van Henoch over: Judas vs 13 wilde baren der zee, die 
hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis 
voor eeuwig weggelegd 14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, 
geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn 
heilige tienduizenden, 
 
(8,9) Vrede stichten met de rechtvaardigen! (Matth.5:9) Genade voor het uitverkoren 
volk, het overblijfsel. Jes.9:5,6 Deze profetie begint met de geboorte van Jezus, en 
eindigt met de titel van Vredevorst op de troon van David! Genocide voor alle 
goddelozen bij de komst van Christus. 

Hoofdstuk 5 
Henoch maakt duidelijk dat de natuur helemaal onder Gods controle staat, zo zagen 
wij hoe Jezus de storm stilde, hij had macht over de natuur enz. 
 

Maar Gij… 
 
(4) Mensen hebben een vrije wil. De mens is niet standvastig geweest, opstandig, 
noch willen luisteren naar Gods geboden, integendeel verstokt van hart. Precies 
onze dagen.  
 

Maleachi 3:13 Vermetel zijn uw woorden over Mij, zegt de HERE. En dan zegt 
gij: Wat hebben wij dan onder elkander over U gesproken? 
 
2 Timoteüs 3:1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen 
komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, 
vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,3 
 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,4 

verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die 
met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook 
dezen op een afstand. 
  



 
3 

 

De gevolgen van weerspannigheid 
 
(5) Men vervloekt zijn dagen, uw levensjaren kunnen snel of plots voorbij zijn, u zult 
geen vrede noch rust kennen.  Daarna wanneer u sterft zullen de dagen verder gaan 
in een eeuwige vervloeking, want u zult geen genade krijgen. Uw naam zal als een 
vloek bedacht worden na uw dood.  
 
(6,7) Door genade zullen de rechtvaardigen zich verheugen, want hun zonden zijn 
vergeven, er zal redding voor hen zijn! Het offer van Jezus!  Ze zullen de aarde 
beërven! (8,9) Voor de uitverkorenen Israël, welke in vrede zullen leven. 
 

Hoofdstuk 6 
 

De wereldbevolking was toegenomen, wat wijst op een 
gezonde vruchtbaarheid. Mooie dochters en bevallig werden 
geboren, wat aantrekkelijk was voor het oog.  
 
Marcus 9:47 En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. 
Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, 

dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, 
 
Hier sprak Jezus tot de mensen, doch ook de gevallen 
engelen, zonen Gods, verlangden naar die mooie dochters, 
om bij hen te slapen en nageslacht te verwekken. 
(Gen.6:1,3) 

 
(3,4) De leider van de gevallen engelen Semjeza, merkte op, dat dit een grote zonde 
zou zijn zoals wij noemen een buitengewone verkrachting, en hij als 
verantwoordelijke de straf alleen zou dragen. Ook getrouwde vrouwen zouden het 
slachtoffer kunnen zijn, want zij namen de vrouwen wie zij maar wilden.  
 
(5,8) Deze demonen maakten een deal 
onder elkaar opdat iedereen zich zou 
bezondigen! Met 200 daalden ze neer op 
de berg Hermon, en men gaf die berg de 
naam Hermon (Senir) omwille van het 
zondeverbond. (Foto: dauw Hermon ps.133) 

Dit gebeurde tijdens het leven van Jered, 
de vader van Henoch. (962 j.)  
 
Deze berg vinden wij terug bij vele andere 
Bijbelteksten als :  
Hooglied 4:8 Kom bij mij van de Libanon, bruid, kom bij mij van de Libanon, daal af van de 
top van de Amana, de top van de Senir, de Hermon, van de holen der leeuwen, van de 

bergen der panters. 
 
De bruidegom roept haar weg uit dit gevaarlijk demonisch gebied. 
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HOOFDSTUK 7 
 
(Gen.5:32 enz.) De vrouwen hadden weinig weerstand te bieden tegenover deze 
hemelse wezens welke zich blijkbaar een hybride lichaam konden aannemen. 
Engelen kunnen zich op aardse wijze openbaren of verschijnen. Ze zien wat in de 
wereld gebeurt, met vervolgde christenen.(1 Kor.4:9) (Luc.1:35)  
 
Judas vs 6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun 
eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden 
onder donkerheid heeft bewaard gehouden; 
2 Petrus 2:4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard 
heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft 
overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; 
Hebreeën 13:2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben 
sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. 
Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een 
evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij 
vervloekt! 
 
Mensen welke tot geloof zijn gekomen in Christus, krijgen later een statuut boven de 
engelen. Wij zullen over engelen oordelen! ( 1 Kor.6:3) 
 
 (2) Hier vinden wij het ontstaan van hekserijen en alle occulte. Wij vinden hier het 
aanleren van magische praktijken, tovermiddelen, bezweringen, het vervloeken, 
insnijden van wortels, dit waren de eerste vormen van drugs. Het gebruiken van 
allerlei kruiden.  

 
 
 
(3,4) Zij die zwanger werden baarden de 
befaamde grote gulzige reuzen, later aten zij ook 
mensen. Zwangere vrouwen werden ongewoon 
dik, en worden opnieuw nagemaakt als 
kunstbeelden. Er kwamen hieruit drie soorten of 
rassen van reuzen voort. Grotere reuzen, (3m) 
Nephilim, en de Elioud. Hun macht kwam voort uit 
hun grootheid.(Foto skelet Goliath)  
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(5,6) Deze gevallen engelen 
bezondigden zich ook verder met 
vogels en allerlei dieren, vissen 
reptielen, en dronken hun  bloed. 
Een centaur, de vermenging van 
mens en dier. Centauren als beeld 
keren terug in de moderne 
filmversies o.a. H. Potter. 
 
 

Het proberen te linken van de 
fabeldieren en mythologische 
wezens aan bestaande dieren werd 
populair in de 19de eeuw. Daarom 
was men al begonnen om in de 
“officiële’ vertalingen van de Bijbel, 
de “Fabeldieren” te vervangen door 
bestaande dieren. Zo werden de 
basilisk vervangen door de adder en 
de eenhoorn door een wilde os! (Bron: Bestiaria)  
 
 

Door Paus Gregorius I wordt de Basilisk gebruikt als het symbool van de satan. 
Basilisk is de koning der slangen.  

 

 
 

Jesaja 14:29 Verheug u niet, gij gans Filistea, omdat de roede die u sloeg, 

verbroken is, want uit de wortel der slang zal een adder (Basilisk) 
voortkomen en haar vrucht zal een vliegende draak zijn. 
 

De vliegende draak zichtbaar in het Vaticaan! (Foto) De aarde klaagde over deze 
wettelozen! En vandaag wacht de wetteloze om zich openbaar te maken! 
 

Biblespace, 25 jan 2020  Vg. R.GAYTANT 
 

 
 
 



 
6 

 

 
 
 
  
 
   

 
 

 


