Openbaringen 18 : 23b

Openbaring 18:23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van
bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw
kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw
toverij werden alle volken verleid;

Uw kooplieden en handelaren waren de machthebbers der aarde, want door uw
“toverij” “PHARMACY” (Gr.Farmakeya) werden alle volken verleid. Globalisten
krijgen het nu voor het zeggen, ze lijken koningen, maar hebben nog geen
koningschap, dat komt! Ze beïnvloeden alle regeringen. (Geld?)
De Bijbel heeft altijd gelijk, maar je moet hem kunnen begrijpen, dit kan pas na
bekering en gehoorzaamheid aan uw Schepper!

En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen
koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als
koningen, met het beest. Openb.17:12

De vurige slangen die de Heer onder het volk zond en het volk beten waardoor vele
mensen stierven waren een oordeel en straf van God. De Israëlieten vroegen de
Heer om verlichting van deze pest en Mozes bad tot God en moest een vurige slang
op een paal zetten en eenieder die gebeten was en naar de slang op de paal keek
bleef in leven.
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Koning Hizkia, de zoon van Achaz, de koning van Juda hij brak en
vernietigde de koperen slang die Mozes had gemaakt, want de kinderen van Israël
brandden er reukwerk op en noemden hem Nehushtan.
Het symbool werd in tussentijd gedegradeerd tot een status van een heidense afgod en
werd aanbeden door de Israëlieten.
Het werd later gebruikt en gerelateerd aan genezing en uiteindelijke heidense
aanbidding.
Satan is de slang en meesterbedrieger, alle symbolen die we kennen voor medicijnen
bevatten slangen.
Bowl of Hygiei is een van de symbolen van de apotheek en is een van de oudste en
belangrijkste symbolen met betrekking tot de geneeskunde.

Hygieia was de Griekse godin van gezondheid, hygiëne en de metgezel, echtgenote of
dochter van Asclepius . Asclepius 'symbool is zijn staf , met een slang eromheen;
dienovereenkomstig is het symbool van Hygieia een beker of kelk met een slang om de
steel gedraaid. Hygieia werd ook aangeroepen, samen met haar vader Asclepius , en
Panacea in het origineel Hippocratische eed . De oorspronkelijke eed van Hippocrates
begon met de aanroeping "Ik zweer bij Apollo de Genezer en bij Asclepius en bij Hygieia
en Panacea en bij alle goden ..." de Staf van Asclepius

De staf van Asclepius ontleent zijn naam aan de Griekse god
Asclepius, een godheid die in de Griekse mythologie wordt
geassocieerd met genezende en medicinale kunsten. Asclepius
'attributen, de slang en de staf, soms afzonderlijk afgebeeld in de
oudheid, worden gecombineerd in dit symbool.
De staf van Aesculapius en als de asklepian , is een met slangen
ineengestrengelde staaf gehanteerd door de Griekse god Asclepius
(de zoon van Apollo en Coronis) . De slang symboliseert de
geneeskunst en staat voor genezing omdat hij zijn huid kan
vervangen. Door te vervellen wordt hij volgens de klassieken
herboren, zoals patiënten die zijn genezen, ook herboren zouden
zijn. Ze kruipen door een smalle holte, en verliezen hun oude huid, en komen eruit met
nieuw en ander slangenvel!
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De Caduceus

De Caduceus heeft meerdere betekenissen het is een symbool voor geneeskunde, maar
is ook een traditioneel symbool van de Griekse god Hermes, beschermer van reizigers en
kooplieden maar ook van handel. De caduceus en heeft twee slangen die rond een vaak
gevleugelde staf kronkelen.
Hermes Trismegistus wordt beschouwd als de grondlegger van de wetenschap,
gnosticisme, wiskunde, meetkunde, alchemie, filosofie, geneeskunde en magie en hij
ontving zoals wordt gezegd zijn goddelijke wijsheid in meditatieve trances.

Nota van Biblespace

Het Griekse woord: farmakeia kan vertaald worden als: venijngeving,
toverij, gifmengerij, geneesmiddelengebruik (Vaccin) In de context van
openbar.18:23 kan men niet meer twijfelen Helmut heeft dat zeer goed
gezien!! Wie oren heeft die hore!!! ( https://biblespace.org)
https://biblespace.files.wordpress.com/2021/03/openbaring-2020-upate.docx-23-3-2021.pdf
R.GAYTANT

3

