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Vrijheid van Geloof 
Het staat iedereen vrij iets aan te nemen of niet aan te nemen… 

Buitenaardsen zijn in aantocht! 

…geen illusies over redding van de Aarde… 

De planeet Aarde ís niet te redden! 

Ook al gaat de hele wereld op zijn kop staan! 

Buitenaards gezag 
6000 jaar geleden is op buitenaards gezag besloten tot vernietiging van de wereld. De laatste 
fase is ingegaan. Alles verloopt volgens plan. 

Er komt een scheiding 
Een deel wordt meegenomen, de afkomstigen van Adam en Eva. 
Een deel wordt op de Aarde achtergelaten, de afkomstigen van het Serpent. 

Óf u bent in uw genen (het zaad) afkomstig van Buitenaardsen (Adam en Eva) en uw 
Veroorzaker is de buitenaardse Jahweh. Dan wordt u beheerst door de eeuwige geest uit het 
Rijk der Planeten (Hemelen) 
Óf u bent in uw genen afkomstig van het Serpent. Dan wordt u beheerst door de Overste van 
deze wereld en bent afkomstig van deze wereld. 

 

…U kijkt hier in de ogen van de Veroorzaker van alle Ellende… 
Het Serpent, het Beest, dat de oorspronkelijke mens heeft gekopieerd 

De grondlegger van alle ´verdwenen civilisaties’ 
Zijn lichaam gedood met de vernietiging van Atlantis 

Zijn onsterfelijke geest echter nog  aanwezig 
Trachtend ‘zijn’ schepping te behouden 

Vlak vóór het Einde komen ze…  
met miljoenen,  

onder leiding van degene, die bijna 2000 jaar geleden door 
nakomelingen van het Serpent,  

aan het kruis is geslagen en is gedood. 
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Een ontzagwekkend ruimteschip  
Omstuwd door een enorme vloot kleinere ruimteschepen zal plotseling  

een ontzagwekkend ruimteschip in het luchtruim van de Aarde verschijnen 

 

Commandant: J.C. van Nazareth 

 

 

Ongewijzigde vertaling uit zeer oude tekst 
Onderstaand ongewijzigde, meer dan 250 jaar geleden uit zeer oude Hoogduitsche tekst 
vertaald. Er kan dus in meer dan 250 jaar niet met deze teksten zijn gesjoemeld! 
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Voorspellende Woorden van Buitenaardse Kennis. 
Deze voorspellende woorden sprak Jezus tijdens zijn aanwezigheid op Aarde, over de 
omstandigheden, rond het tijdstip van Zijn Terugkomst. 
 

 

 

 Jezus vervolgt:  
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Anno 70 is Jeruzalem inclusief de tempel totaal met de grond gelijk gemaakt.  
Anno 2019 is de Aankomst op handen.  

Luchtvervuiling heeft sterren hun glans laten verliezen, natuur lijkt door de 
klimaatverandering in wanorde, grote luchtdrukverschillen (stormen) teisteren de mensheid, 
het zeewaterniveau stijgt… De wereld ziet dat met ontsteltenis aan… 
Er heerst over de gehele wereld grote onrust, over bestaande situaties….  
Met buitenaardse kennis kon dit met zekerheid worden voorzegd… 

Laatste contact met de fysieke aanwezigheid van Jezus 
Onderstaand het geen de Apostelen meemaakten en beschreven, toen Jezus  met hen zijn 
laatste gesprekken had gevoerd. Dit was in de tuin van Getsemane, nadat Jezus tot leven 
was gewekt. 

De waarneming beschrijft, hoe Jezus na Zijn laatste gesprek omhoog steeg en in een wolk 
boven hen verdween. Het kan dan ook niet anders geweest zijn, dan dat het Ruimtevaartuig 
van de Vader van Jezus zich in de wolk bevond.  
Daarop vertrok de wolk ook nog een keer het luchtruim in, terwijl de apostelen het 
sprakeloos, met hun hoofd omhoog na stonden te gapen….  
 
Het is het zelfde Ruimteschip, dat in Genesis al wordt genoemd en door het hele Oude en 
Nieuwe Testament talloze malen wordt omschreven en waargenomen. 
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Vervolgens kwamen er een paar mannen aan. Die herinneren de apostelen er aan, wat er nu 
gaat gebeuren en waarom. De apostelen begrepen er (toen) nog niet veel van. Dat zou 
immers pas vlak voor Zijn Terugkomst worden geopenbaard. Daarover had Jezus hen al 
gezegd: Jullie schouders kunnen dat nu nog niet dragen. 

 

De beide mannen geven nogmaals uitdrukkelijk aan, dat Jezus “op dezelfde wijze terug zal 
komen, zoals hij op dat moment de Aarde heeft verlaten”.   

Dit is m.i. maar op één manier te verklaren:  Jezus is de Ruimte in gegaan en is weer vanuit 
de Ruimte in aantocht. In de tussentijd is een nieuwe Aarde ingericht voor hen, die worden 
opgehaald. Zij die meegaan, zullen worden als hen die reeds in het Rijk der Planeten 
(hemelen) wonen. 

Geen twijfel mogelijk over Buitenaards leven 
Niemand hoeft zich dan ook nog af te vragen óf er buitenaards leven bestaat. 
Noch hoe zij er uit zullen zien, wie zij zijn en of zij kwaad in de zin hebben. 

Dat laatste mag wel duidelijk zijn:  
Voor de één zijn het vijanden, die op hun vernietiging uit zijn; 
Voor de ander zijn het de lang verwachte, terugkerende geestverwanten, die hen van deze 
planeet komen ophalen. 
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Dat Jezus, de kloon van Jahweh, dood moest, was deel van het buitenaardse Plan. De Geest 
van Jezus moest er uit gehaald worden, om vervolgens naar de Aarde terug te worden 
gezonden. Het is deze Geest, de Geest van Jahweh zélf, die er op ingenieuze wijze voor zorgt, 
dat de loop der gebeurtenissen zó gaat, zoals “van Hogerhand wordt toegelaten of 
bestuurd”.  En wel op zodanige wijze, dat al het leven op deze planeet uiteindelijk wordt 
vernietigd, na de Oordeelsdag. 
Daarmee wordt het fiasco, dat was ontstaan met de Tuin van Eden, hersteld. 
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Ontzagwekkend Ruimteschip boven de gekruisigde Jezus. 
Het was Volle Maan. Dus er kón helemaal geen zonsverduistering zijn! 
Onderstaand de originele tekst: 

 

Tóch bevond er zich een groot object tussen de zon en de gekruisigde Jezus, dat de zon 
verduisterde…  
Daarnaast, zoals in tal van andere vertalingen ook kan worden gelezen: er ontstond op een 
gegeven moment ook een zwaar gerommel, dat een aardbeving veroorzaakte. 

Origineel Hebreeuws verslag van Matheus. 
De originele Hebreeuwse tekst van Matheus laat zien, dat Jezus riep  ׃אל׳ּאל׳ּלמּהּשנחת־כ׳       
Die originele tekst is vervolgens vertaald in het Grieks (Hieronymus) met woorden van gelijke 
klank: “Eli, Eli lama sabachtani?”   
Als je dat vervolgens weer terugvertaalt in het Hebreeuws, dan staat er:  ׃ אל׳ אל׳ למה צזנת־כ׳              
Dat betekent: Mijn God..mijn God, waarom hebt u mij verlaten…!? 

 
Originele Hebreeuwse tekst onjuist vertaald 
In de originele Hebreeuwse tekst staat toch écht iets anders!   
De klanken lijken weliswaar op elkaar, maar er staat : “Eli, Eli, lamah azbvatha-ni?” en niet  
“Eli, Eli lama sabachtani”. 

Jezus riep aan het kruis dan absoluut niet de woorden: “Mijn God. Mijn God, Waarom hebt 
u mij verlaten!?” 
Letterlijk riep Jezus in het Hebreeuws: “Mijn God, mijn God…Wat bestráált u mij!!”. 
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Ruimteschip daalt en trekt de Geest van Jezus met hevige straling naar binnen.  
Dan begint het plotseling te rommelen, alsof er een aardbeving plaatsvindt.  Omstanders 
worden angstig,  begrijpen er niets van. Jezus roept: “In uw handen commandeer ik mijn 
geest!!”  Hij geeft een schreeuw van pijn en sterft. Het was volbracht…. 

Pffff…. hè,hè…    
   

 

 

 

 

 

Het ontzagwekkende Ruimteschip van de Vader van Jezus hangt boven Zijn Zoon aan het 
kruis. 

Het is hetzelfde Ruimteschip, dat boven Bethlehem hing, tijdens de geboorte van Jezus.  

Zie ook onderstaand.  

Het is steeds hetzelfde Ruimteschip, van de eeuwig levende Jahweh. 

Enige tijd later steeg Jezus omhoog, om vervolgens de Ruimte in te verdwijnen en Zijn 
Belofte waar te maken. 

“Verheug u, want ik ga slechts naar mijn Vader om een nieuwe plek voor u voor te bereiden. 

Als het zover is, kom ik terug om u op te halen, zodat u ook daar zult zijn, waar ik ben” 

 

 

 

 

 

 

 



De Terugkomst 
 

 9 

 
Vindplaatsen in het Testament van het ontzagwekkende Ruimteschip van de 
Vader van Jezus 

U kunt in de Concordantie (even Googlen) het woord ‘Heerlijkheid’ intypen. 
In Ezechiël  1:28, 3:23, 8:4, 9:3, 10:4. 10:18, 10:19, 11:23, 43:2 zijn duidelijke waarnemingen 
en omschrijvingen gegeven. 

Vanaf Exodus tot en met het vertrek van Jezus is er steeds sprake over één en dezelfde 
waarneming: het ontzagwekkende Ruimteschip van de Vader van Jezus. 

 

Tijdlijn 

2019   Verspreiding Bericht over Terugkomst Buitenaardsen onder de volkeren van  
de wereld. 

70  Verwoesting van Jeruzalem 

30  Vertrek van Jezus de Ruimte in, voorbereiding van nieuwe planeet 

-4  Geboorte Jezus, Ruimteschip boven Bethlehem (In het noorden, tussen 
Nazareth en meer van Galilea. Niet bij Jeruzalem) 

Ook tussen de Grote Vloed en het jaar “0” herhaalde aanvallen op 
“godensteden”. Griekse, Perzische, Egyptische werden stelselmatig het 
aangevallen en uitgeroeid door buitenaardsen. 

-2345 Grote Vloed over de Aarde. Voordien reeds herhaalde vernietigingen van 
‘civilisaties’ van het Serpent door Buitenaardsen. 

- 4000  Beëindiging van de Tuin van Eden 

De periode vóór 4000 BC wordt de Prehistorie genoemd. 

- 7000  Serpent kopieert Adam en Eva, Sticht op Aarde godenhuizen met volkeren. 

- 9000 Aanvang Tuin van Eden. Onsterfelijke Adam en Eva naar evenbeeld van 
buitenaardsen 

- 12000 Einde IJstijd door verandering poolas, planeet Aarde wordt geschikt geacht 
en ingericht door buitenaardsen. Wordt echter fiasco… dat nu hersteld gaat 
worden. 
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De Grote Vloed (of ‘Zondvloed’) 
Een nauwkeurige tijdberekening is te vinden in ‘De Steenen Spreken” (eerste uitgave 1924). 
Volgens deze begon de enorme overstroming op 22 september en eindigde op 31 oktober 
2345 v. Chr. Dus anno 2019 is dit 4364 jaar geleden. 

In de Stanza’s van het ‘Boek van Dzyan’ (waarvan de oudste gedeelte tot 9000 jaar 
teruggaan) kan ook over deze overstroming worden gelezen. Hierin wordt beschreven hoe 
de meeste volkeren verdronken. Een blauw ras was zelfs geheel verdwenen na de Vloed.  
Er is ook sprake van de goden van die volkeren. Hoe zij wisten te ontsnappen in vliegende 
wielen en later weer neerdaalden om hun volkeren weer te onderrichten. 

Bericht over Terugkomst van Buitenaardsen 
Tot vlak voor de Terugkomst van de Buitenaardsen aan toe zal alles, volgens buitenaardse 
voorzegging, “verzegeld en verborgen blijven”.  
Pas vlak voor het Einde en de Aankomst van Jezus zal de Waarheid doorbreken. 

Pas vlak vóór de Terugkomst…. Want: “Als de huisbewoner had geweten op welk uur de dief 
zal aankomen… hij zou zeker maatregelen hebben genomen om dat te voorkomen….” 

 
 

Graag via social media deze site verspreiden. Bij voorbaat dank. 

www.extraterrestrial.nl  

 


