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 (deel 2) 

 

HOOFDSTUK 8 
 
Azazel, (Lucifer) een van de leiders der 
gevallen engelen, werd een meester in het 
kwaad. Hij inspireert de mensen om 
wapens te maken, zoals zwaarden enz. Hij 
leerde de mensen ook de metalen te 
ontdekken, en hoe ze kunstversiersels, 
verf en spiegels konden maken, om de 
vrouwen aantrekkelijker te maken.   
Azazel inspireerde Tubal-Kain om 
muziekinstrumenten te maken, zoals 
blaasinstrumenten, trommels en pijpen.  
 
 
Ook het ontdekken van antimoon, explosieve springstof, al eeuwen bekend! 
Antimoon is ook een kristallijn poeder. De meeste grote  uitvindingen werden 
geïnspireerd door de gevallen engelen, zoals het atoom, men maakte er een bom 
van! Dit alles is duivels zaad om de mensheid ten onder te brengen. 
Regeringsleiders welke Jezus niet kennen, hebben de duivel tot vader, een 
mensenmoorder en leugenaar! (Joh.8:44)  
 
Jezus, is de komende vredevorst!  De profeet Jesaja schreef over Gods koninkrijk 
dat komt, dan komt er vrede in plaats van moordende oorlogen of het maken van 
wapens. Dan pas zal men leren wat echte vrede is en geen tijdelijke wapenstilstand! 

 
Jesaja 2:3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: 
Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar 
het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere 
aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden 
bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en 
des HEREN woord uit Jeruzalem. 4 En Hij zal richten 
tussen volk en volk en rechtspreken over machtige 
natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot 
ploegscharen 

omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen  een ander volk het zwaard 
opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 

 

Goddeloosheid 
 
(2,3)  Uit een leven zonder rekening te houden met God, kwam er nog meer kwaad, 
ze gaven zich over aan verkrachtingen. Het volk werd gevangen door verleidingen 
met muziek welke hun lusten opwekten tot seks. Muziek met blaasinstrumenten, 
drums, pijpen, enz.   
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Semjeza, een grote leider van de gevallen engelen, leerde hen om mensen 
vervloeken, en leerde hen hoe aan drugs te komen door insnijdingen van bepaalde 
wortels. Het waren praktijken als Bileam welke Israël zou vervloeken! (Neh.13:2). 
Armaros, leerde hen over het verbreken of bevrijden van uitgesproken 
vervloekingen.  
Barakwyal onderwees astrologie en 
waarzeggerij. Zo vinden wij nog steeds het 
veelvuldig lezen van horoscopen.  
 
Jesaja 47:13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele 
plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die 
de hemel indelen, die de sterren waarnemen, 
die maand voor maand doen weten wat u 
overkomen zal. 
 
Kokabel leerde over de sterrenbeelden. Allen die zich met al deze dingen inlaten 
zullen omkomen. Babel en vele Babelse kwade praktijken zullen 
verdwijnen.(Jes.13:9,10).Ezekweël, leerde de kennis over de wolken, 
weersvoorspelling? Een kwade raad van de vrienden van Job! 

Job 35:5 Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de wolken, hoog boven u; 
 

Job 37:16 Begrijpt gij iets van het zweven der wolken, 
de wonderwerken van de Volmaakte in kennis, 

 
Arakwiël, Samsiël,en Sariël leerden eerder astronomie. Enorm vele mensen 
kwamen om en zij aanriepen de hemel om hulp. 
 

HOOFDSTUK 9 
 
De toenmalige wereldbevolking welke had geroepen en gebeden tot de hemel  
kregen reactie. Wij lezen hier over hemelpoorten in het meervoud! Vier engelen van 
God daalden tot de aarde en zagen de mondiale catastrofe.(1,2) Ze zagen al de 
kwalijke gevolgen van al de wetteloosheid, buiten gewoon bloedvergieten! 
 
(3,6) De zielen van de gestorven mensen deden hun beklag, en wilden dat die zaak 
voor de Allerhoogste, God der goden en Koning der koningen, zou worden gebracht. 
Niets kan voor Hem verborgen zijn.(1 Kor.4:5) Azazel leerde de mensen over de 
geheimen in de hemel. Hij inspireerde alle onrechtvaardigheid op aarde, bedenk alle 
wetgeving welke niet in overeenstemming is met Gods wetten. Zo streven de 
mensen naar eigen zinnen.  
 

Jesaja 26:21 Want zie, de HERE verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van 
de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het 
licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken. 
 
Lucas 8:17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, 
dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.   
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Het slecht gedrag van de gevallen engelen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8,11) Er kwam opnieuw geslachtsgemeenschap tussen engelen en mensen. De 
engelen hebben zichzelf verontreinigd of besmet, daar ze een lichaam hebben 
aangenomen. Ze openbaarden allerlei soorten van seksuele zonden, immorele 
seksualiteit en uit wellust de natuurlijke omgang verlaten. (Rom.1:27) Hieruit kwamen 
dus de reuzen voort met alle gevolgen vandien. Azazel inspireerde Tubal-Kain om 
muziekinstrumenten te maken, zoals blaasinstrumenten, trommels en pijpen.  
 
Vers elf toont ons dat de mensen uit pure ellende vroegen om Gods hulp en raad ! 
Ze voelden dat ze niet meer konden ontsnappen aan alle onrechtvaardigheid die zich 
meer en meer manifesteerde. 

HOOFDSTUK 10 

Opdracht van de engel Uriël. 
 
(1,4) God zend als antwoord, een grote engel Uriël, met de boodschap aan Noach, 
dat hij zich dient in veiligheid te brengen, want er komt een zondvloed om alle 
kwaad te  vernietigen op aarde. De engel geeft hem de nodige plannen. Noach werd 
op de hoogte gebracht door Lamech, zijn vader.  (Gen 4:22)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Petrus 3:20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de 
lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de 
ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door 
het water heen gered werden.21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de 
doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede 
van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,   
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AZAZEL OF LUCIFER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5,9) Azazel, wordt gestraft en later veroordeeld!  Uriël dient de “God der genezing” 
te verkondigen en dat ze hoop dienen te hebben op verbetering.  De opdracht voor 
Raphael eindigt met het “genezen van de aarde”  , waaronder pestilentie, want zeer 
velen zouden verder sterven, door wat ze van bedrieglijke  praktijken leerden van 
Azazel en de Nephilim. Het lijkt wel een soort besmetting van de aarde welke de 
mensheid zou vernietigen. Er zou een grondige renovatie komen van de ganse 
wereld. Het lijkt wel of die demonen mensen inspireren en opnieuw bezig zijn om de 
aarde chemisch te vergiftigen en zoeken om de wereldpopulatie volledig af te 
bouwen! 

 Wat sprak Jezus als tekenen van zijn wederkomst?  
 
Matteüs 24:22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees 

behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden 
ingekort. 
 
Matth. 24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene 
koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en 
besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 
 
Opnieuw worden wij er bij bepaald zoals het “Coronavirus”, welke  vele slachtoffers 
kan maken in het land dat de christenen vervolgt! Mogelijk is dit door het eten van 
vleermuizen, een onrein dier! Wij kunnen het duidelijk zien als voortekenen, welke als 
het begin zijn van de weeën bij het komen van nieuw leven. 
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Uiteindelijk zal onze planeet door het vuur vergaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat 
vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. 
 
Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
 

Opdracht van de engel Gabriël 
 

(9,10) Gods opdracht is duidelijk. Het ombrengen van 
alle wezens voortgebracht uit de gevallen engelen, die 
de schepping wilden vernietigen. Breng chaos onder alle 
bastaarts, en alle  kinderen verwekt door ontucht,  zodat 
ze elkander vernietigen.  
Dezen zullen allen geen eeuwig leven krijgen of genade. 
De gevallen engelen hadden gedacht dat hun 
nakomelingen ook als zij eeuwig leven zouden hebben, 
of toch nog vijfhonderd jaar zouden mogen leven. 

Opdracht van de engel Michaël 
 
 
(11,16)  Ook hier een veelvuldige opdracht. Semjeza, de 
engelenleider, en de zijnen zullen worden gebonden tot 
op de dag van hun oordeel. Schep chaos onder de 

zonen, en ze doden elkander omwille van hun geliefden. Zeventig generaties 
gebonden en verplaatst onder de heuvelen der aarde.  
 
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; 
Judas vs 7 zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als 
genen haar hoererij hebben botgevierd enander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als 
voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur. 
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Daarna komen ze terecht in soort hel, afgrond van vuur  voor altijd. (Openb.21:8) 
 

Openbaring 20:14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. 
Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 
 
 Daarna het vernietigen van de geesten (demonen) van hun kinderen. Een tweede 
dood? 
 

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft 
de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij 
zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren. 
 
(16) De engel Michaël dient alle immoraliteit van de aarde weg te nemen, en brengt 
daarna gehoorzaamheid en dat de waarheid aan het licht mag komen, zodat mensen 
inzien dat ze werden bedrogen. Dan zal rechtvaardigheid en waarheid zich verder 
ontwikkelen, en dit al tot zegen zijn.  

Let op wat Paulus schrijft: 
 

2 Korintiërs 4:2 maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet 
kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de 
waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen 
aanbeveling zijn voor het oog van God. 

 
Henoch schrijft:  
17. En dan zullen alle rechtvaardigen ontkomen,  en zullen leven totdat ze duizenden 
kinderen hebben verwekt,  en alle dagen van hun jeugd en hun ouderdom  zullen 
zij in vrede voltooien.   

Genesis 9:1 En God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen: 
Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde. Na de zondvloed 

De aarde dient te worden genezen (18,22) De natuur zal worden 
hersteld over gereinigd via deze 
engel van alle onrecht, 
onderdrukking, of goddeloosheid. 
Wij kunnen wijzen naar Judas, 
Michael diende de zondigheid als in 
Sodom en Gomorra uit te roeien. 
God had geduld omwille dat er daar 

nog rechtvaardigen waren. Want de mannen van Sodom waren 
zeer slecht en zondig! (Gen.13:13) (Gen.18:20)   Te Sodom zien wij twee engelen 
verschijnen om te waarschuwen, daarna trad God op: Genesis 19:24 Toen liet de HERE 

zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel; 
Ook Babel (Irak, Iran?) zal worden als Sodom en Gomorra (Jes.13:19)  Alle naties 
zullen daarna de Here loven.  
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