
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

De apostel Johannes kende persoonlijk Jezus zeer goed, beschrijft Hem als een 
tweesnijdende scherpe zwaard, wie de leugen van de waarheid kan en zal scheiden. 

Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de 
laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, 

maar een synagoge des satans. Openb.2:9 

Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des satans is; en 
gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet 

verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, 
mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan woont.Openb.2:13 

 

Wij lezen over de eerste christenen te 
Smyrna, welke verdrukking, angst, armoede 
en ook bedelen kenden, door het gedrag en 
macht van de toenmalige rijke 
machthebbers.  Er werd enorm veel 
kwaadgesproken en gespot met allen die 
Jezus wilden volgden. 
 
Wie waren die mensen welke een 
goddeloze levenswijze kenden? Zij deden 
zich voor als gelovigen, schijngelovigen. Zo 
kennen wij dit ook vandaag, mensen die 
zich christenen noemen, maar het niet zijn.  
De oogst nadert, dan komt het verschil tussen tarwe en dolik!   
 
Dragen een kruisje op de borst en geloven niet wat God zegt in de Bijbel door God 
zelf geïnspireerd.  Die mensen pretendeerden dat ze joden waren, maar dat was een 
grote leugen volgens Johannes. Ze beweerden Joods te zijn, maar ze waren het 
niet!! 
Ook het Vaticaan is een synagoge van satan geworden.  
 
 
 
 



 
2 

 

Wanneer wij kijken naar Jacob en Esau, dan is 
daar nog steeds de strijd. Wij weten dat Ezau ook 
Edom betekent. De geschiedenis toont aan dat de 
Edomieten zich soms voordeden als Joden. Ezau 
toonde zich ook als een echte broer van Jacob. 
Jacob bedekte zich met geitenvel om voor zijn 
broer te verschijnen. Het lijkt dat Edom zich 
voordoet en “bedekt” zich bekleed als Jacob.  
 
Ook dit item vinden wij terug in het Nieuwe 
verbond.  Johannes schreef: 
 
 
 

Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands 
slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? Johannes 8:34 Jezus antwoordde 
hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der 
zonde. Johannes 8:35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. 
 
 
Het nageslacht van Abraham, ook Edomieten, Arabieren, beweerden nooit slaaf zijn 
geweest zoals Israël. Jezus wijst hun op hun zondigheid, en dat ze wel slaaf van de 
zonde zijn. Ze dachten door geboorte heilig te zijn! Dat is niet het geval. Je bent ook 
geen christen omdat je ouders christelijk en je als kind werd gedoopt! Je wordt ook 
geen auto als je 14 dagen in je garage gaat staan! 
 

Waar zijn ze vandaag die liegen  
en zeggen dat ze Jood zijn? 

 

Daniël 11:21 En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid 
niet had toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het 

koningschap door slinkse streken; 
 

Wij lezen hier over een machtsgreep naar wereldmacht. Anderen vertalen slinkse 

streken door “welbespraaktheid”. Dit wijst naar Dan.7:20 waarbij sprake is over tien 

horens. Horens zijn in de Bijbel een symbool voor mensen met grote macht.  

Wanneer wij denken aan macht, dit kan niet vandaag niet zonder kapitalisme. 

Vandaag ondervinden wij dat de liefde voor geld, de wortel is van ALLE kwaad, ook 

Corona! (1 Tim.6:10)   

Wij zien vandaag dat het banksysteem wereldwijd gecontroleerd wordt door tien 

centrale banken. De Fed. Reserve Bank van New York door Rothschild & Sons of 

London. Het lijkt allemaal Joodse namen, maar… 
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Rothschild had oorspronkelijk de familienaam ‘Bauer”, 

werd later bekend als Rood schild of rotes schild in de 

Duitse taal dit in de 18de eeuw. Het rode schild met de 

zogenaamde Davidster, een occult symbool uit de 13de 

eeuw. Vanaf dan werd het maar geassocieerd met 

Joodse mensen. De eerste Davidster werd gevonden 

in Georgie, Kazarië, soms 

gezien als de 13de stam van Israël. Van hieruit kwamen de 

Rotschilds families. Geen joden dus! Werkten al vroeg met 

de Illuminatie huis van Hessen e.a. 

Wij vinden vandaag 10 kanalen welke leiden tot wereldwijde 

massamanipulatie met gebruik van de media. 

Banken, economie, leger, politiek, opvoeding, media, religie, 

instituten, farmaceutica, en de drugwereld. 

Er is hoop ! Jezus liegt niet! 

Hij, die deze dingen getuigt, zegt:  
Ja, Ik kom (plots) spoedig. Amen, 

kom, Here Jezus! 
 

Biblespace, 4 maart 2021 
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