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Uit het nieuws 30-09-2012 
 
Door: Franklin ter Horst  

 
Ze richten hun blik nu al op Israël!  

Wat begon als een demonstratie tegen het bewind van dictator Bashar al-Assad 
in Syrië, is uitgegroeid tot een onvoorstelbare slachtpartij door zowel het 
Syrische leger als door allerlei moslimbendes. De wereld beschuldigt het 
bewind van Assad van alle ellende in het land maar dat is lang niet de hele 
waarheid. Dat wat door het westen en de media ‘het vrije Syrische leger’ wordt 
genoemd, bestaat niet alleen uit overgelopen militairen, maar voor een 
belangrijk deel uit het buitenland afkomstige moslimterroristen die zich mogen 
verheugen op steun van onder meer de westerse regeringsleiders, de 
oliedictators uit Qatar en Saoedi-Arabië. De misdaden die de strijdende 
partijen onder de Syrische bevolking aanrichten is huiveringwekkend. Wie telt 
de doden nog? Zijn het er 30.000 zoals door de media wordt gemeld, of zijn het 
er al tienduizenden meer zoals andere bronnen melden.  Mensen worden op 
een rij gezet en de mitrailleur erover, mensen worden van daken en bruggen 
gesmeten. Doodgebloede lichamen van kinderen worden op film gezet en aan 
de horden journalisten aangeboden. Moslims tegen moslims. Moslims tegen 

christenen.  

Leden van het “vrije Syrische leger’  

 

Onder luid geschreeuw, hoe 
groot die god van hen wel is, 
sleuren nietsontziende 
barbaren vrouwen en meisjes, 
met hun handen op de rug 
gebonden, naakt uit hun 
huizen en jagen hen de straat 
op om daar vervolgens 
massaal verkracht en daarna 
vermoord te worden.  

 
In de stad Homs bijvoorbeeld hebben de ‘vrijheidstrijders’ tal van kerken 
geplunderd en 80.000 christenen uit deze stad verdreven. De christelijke 
gemeenschap in Syrië vreest dat na het eventuele verdwijnen van Assad er net 
als in Egypte en andere Arabische landen een zware vervolging door islamisten 
zal losbarsten. Syrië is het enige Arabische land in het Midden Oosten waar 
christenen lange tijd in relatieve rust hebben kunnen leven omdat de 
Alawitische overheid hen beschermde tegen islamitisch geweld. Toen de 
Libanese Maronitische patriarch Bechara Rai tijdens een bezoek aan Frankrijk 
waarschuwde voor de gevolgen van de eventuele val van Assad voor de 
christenen, was het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken het niet met hem 
eens. De Amerikaanse regering ging nog een stap verder en zegde alle geplande 
ontmoetingen tussen Rai en Amerikaanse regeringsfunctionarissen af, tijdens 
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zijn bezoek aan de Verenigde Staten. Het westen heeft geen enkele aandacht 
voor het lot van deze christenen en kerkleiders verheffen hun stem al evenmin. 
 
Westerse politici, zenders, kranten en nieuwssites schilderen de moordende 
moslimbendes af als vrijheidslievende democratische activisten die de eerzame 
slachtoffers zijn van een gruwelbewind. Een deel van dit boeventuig is 
afkomstig uit diverse landen. Ze hebben meegeholpen met het omverwerpen 
van het bewind van Gadhaffi en zijn vervolgens naar Syrië overgevlogen om 
daar hun moordend werk voort te zetten. Hier maken ze zich opnieuw schuldig 
aan verkrachtingen en gruwelijke moorden en dat mag allemaal van het 
westen.  

In Al Midan, een buitenwijk in het zuiden Damascus, zegt de uit Afghanistan 
afkomstige terrorist wat er ná Assad zal gebeuren: "Wij zullen een respectvolle 
samenleving opbouwen geheel volgens Mohammeds opdracht.” "Wij zullen niet-
moslims vriendelijk behandelen, maar er staat ons nog een grote strijd te 
wachten tegen de Joden. Deze bedreiging komt niet alleen van de buitenlandse 
terroristen, maar eveneens van de kant van figuren die volgens de westerse 
leiders Assad moeten opvolgen. Zo heeft Saoedi-Arabië, met goedkeuring van 
het westen, haar oog laten vallen op Manaf Tlass als opvolger van Assad. Tlass 
had voorheen een hoge functie in het Syrische leger en stond bekend als goede 
vriend van de familie Assad. Hij keerde zich echter tegen zijn voormalige 
vrienden en werd met hulp van de Franse geheime dienst uit Syrië gesmokkeld. 
Tlass' vader, Mustafa, voormalig minister van defensie en vriend en steunpilaar 
van voormalig dictator Hafez al-Assad, is de auteur van "De Matzes van Zion" 
waarin de beruchte aanklacht tegen Joden van rituele moord in 1840 in 
Damascus als een historisch feit gepresenteerd. De valse beschuldiging leidde 
destijds tot hevige pogroms tegen de Joodse inwoners van Damascus. 

Het boek is immens populair in de islamitische wereld en het verhaal is met 
regelmaat terug te zien in allerlei tv-uitzendingen. Het boek is een smerig 
antisemitisch werk waarin de Joden ervan worden beschuldigd voor hun 
ongezouten Pesachbroden het bloed te gebruiken van niet-joodse kinderen. Er 
bestaat zelfs een 29 delige tv-feuilleton waarin een christelijk kind op bevel van 
een rabbi wordt gedood om zijn bloed te gebruiken bij de bereiding van matzes.  

Menigeen spreekt al over de tijd van na Assad, maar hij zit nog steeds op de 
troon en is in staat tot het maken van rare bokkensprongen wanneer de nood 
hem te hoog wordt. Zo kan hij besluiten met hulp van de in Syrië gelegerde 
Iraanse troepen en de terreurbewegingen Hamas en Hezbollah, een aanval op 
Israël te lanceren. Er blijft van al deze bloedhonden een gruwelijke genocidale 
dreiging uitgaan voor Israël. 

 
 

 



 3 

Uit het nieuws 25-09-2012 

Door: Franklin ter Horst 

Niets anders dan een vervalsing 

Op een plotseling opgedoken papyrusfragment met daarop een Koptische tekst 
zou het bewijs te vinden zijn dat de Here Jezus getrouwd zou zijn geweest. Het 
fragment is nauwelijks de aandacht waard, maar wordt logischerwijs door 
allerlei figuren aangegrepen om Jezus’ rol op aarde opnieuw in een twijfelachtig 
daglicht te brengen. Het papyrusfragment dat afkomstig zou zijn uit de vierde 
eeuw n. Chr., werd op 18 september op een wetenschappelijk congres in Rome 
gepresenteerd door prof. Karen L. King, hoogleraar aan Harvard Divinity School 
in de Verenigde Staten. Het stukje tekst meet 3,8 bij 7,6 centimeter en bevat 
onder andere de regels: „Jezus zei tegen hen: „Mijn vrouw...”” en: „...zij zal 
mijn discipel kunnen zijn...” Lekker duidelijk dus allemaal. Er bestaat geen 
enkele oude traditie waarin wordt aangetoond dat Jezus getrouwd zou zijn 

geweest en ook de Bijbel zwijgt 
hierover op alle fronten.  

Het papyrusfragment van het "Evangelie van Jezus 
vrouw". Foto EPA  

Volgens professor Francis Watson van 
de Universiteit in Durham bestaat er 
voldoende bewijs dat het bij het 
papyrusfragment om een vervalsing 
gaat. Deze professor is 
gespecialiseerd in het Nieuwe 
Testament zegt dat het een tekstdeel 
betreft, afkomstig uit het echte 

Koptische Evangelie van Thomas. Ook daarin worden Jezus woorden over Maria 
van Magdala en uitspraken over Zijn „ware moeder” in de mond gelegd. Het 
Evangelie van Thomas is overigens qua genre geen echt evangelie omdat het 
geen levensverhaal van de Here Jezus bevat maar alleen losse uitspraken. Hier 
zijn delen uit gekopieerd en weer in een andere volgorde achter elkaar gezet, 
waarmee de suggestie werd gewekt van een origineel document.  

In een online gepubliceerd artikel stelt Watson dat al de fragmenten van zinnen 
die aangetroffen zijn op het papyrusfragment gekopieerd zijn, soms met kleine 
veranderingen, uit de gedrukte versie van het Evangelie van Thomas. “Ik denk 
dat het redelijk onbetwistbaar is met de wijze waarop ik heb laten zien hoe het 
ding in elkaar is gezet”, zei hij. “Het zou mij heel erg verbazen als het geen 
moderne vervalsing was, hoewel het theoretisch mogelijk is dat het op deze 
manier in de vierde eeuw in elkaar is gezet”.  

Ook Dan Brown heeft zich voor zijn “De da Vinci Code” door Gnostische 
evangelies laten inspireren en beweert dat Jezus met Maria uit Magdala 
getrouwd was. Hoewel enkele van dit soort evangelies vermelden dat Jezus een 
hechte relatie met haar had, stelt geen enkele van hen specifiek dat Jezus met 
haar gehuwd was of op de een of andere manier een verhouding met haar had. 
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De gnostieken zijn een vroege kult – een perverse verdraaiing van de waarheid- 
een aanval op Gods Woord. Het gnostische geschrift Het Evangelie van Thomas is 
afkomstig uit Nag Hammadi in Egypte, wat in de vroege eeuwen n. Chr., een 
broeinest van ketterij en fanatisme was. Vele andere door de duivel 
geïnspireerde vreemde ‘evangeliën’ ontstonden daar eveneens. 

Vreemde ideeën over Jezus’ leven zijn er door de eeuwen altijd geweest maar 
de laatste jaren nemen de aanvallen toe en is het goed voor je 
geloofwaardigheid wanneer je de Bijbel en het geloof in Jezus in twijfel trekt of 
beter nog, totaal verwerpt. Zo zegt Jan van Friesland in de documentaire Het 
evangelie van Caesar dat het historisch nooit aangetoond is dat Jezus als kindje 
in Bethlehem is geboren. Nee! “Jezus was in werkelijkheid de Romeinse keizer 
Julius Caesar”. Van Friesland beweert dat de geboortegeschiedenis van Jezus 
teruggaat op het leven van Caesar. In het boek met de titel “Jezus van 
Nazareth” schrijft Paul Verhoeven, regisseur van een aantal bekende films dat 
“Jezus de Zoon van Maria en een Romeinse soldaat was die haar verkrachtte 
tijdens de Joodse opstand in Galilea.” Verhoeven meent met zijn boek het 
meest realistische portret beschreven te hebben dat ooit van Jezus gemaakt is. 
En zo zijn er talloze voorbeelden. 

Met het geloof in de persoon van Jezus Christus is de wereld de mist in gegaan, 
zo beweert men. Door de eeuwen heen is de opstanding van Jezus beredeneerd 
als iets dat onmogelijk is. Een sprookje met een slechte afloop voor Jezus. De 
opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te 
worden geminacht en verworpen. Men doet er alles aan om de waarheid over 
het bestaan van Jezus te verdraaien en zelfs volledig te ontkrachten. Maar Here 
Jezus was de volmaakte mens en zijn bestaan is voor de ware gelovige een 
historisch feit dat niet te loochenen valt. 
 
Men wil Gods onfeilbare Woord gewoon niet geloven en daarom overspoelen ze 
de wereld met Godslasteringen. Wie volhardend, opzettelijk en willens en 
wetens de uitnodigingen van het evangelie trotseert, die verhardt en verduistert 
de Here uiteindelijk zijn hart dermate, dat de grootste dwaasheid hem als zijn 
persoonlijk geluk schijnt. Hij kan zijn dwaasheid niet meer herkennen. God 
selecteert voor Zichzelf een volk die ondanks alles in Hem blijft geloven en die 
niet wankelen bij iedere aanval op hun geloof. 
 
Er zijn lieden, die al worden ze honderdmaal overtuigd van het tegendeel, 
toch niet ophouden de waarheid op allerlei wijze te bestrijden. 
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Uit het nieuws 19-09-2012 

Door: Franklin ter Horst 

Om de Joodse kiezers te paaien… 

De Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney heeft zich de woede van de 
Arabische wereld en allerlei andere tegenstanders van Israël op de hals gehaald 
door Jeruzalem 'de hoofdstad van Israël' te noemen. Ook beloofde hij de 
Amerikaanse ambassade te zullen verplaatsen naar Jeruzalem wanneer hij tot 
president gekozen zou worden. Daarmee handelde hij, volgens de critici in strijd 
met de consensus van de internationale gemeenschap. Op 20 augustus 1980 
noemde de Veiligheidsraad van de VN Israëls annexatie van het oostelijk deel 
van Jeruzalem namelijk, illegaal en deed vervolgens een beroep op de lidstaten 
de diplomatieke missies in Jeruzalem, te verplaatsen. Romney deed de uitspraak 
om zichzelf te presenteren als trouwste bondgenoot van Israël als reactie op 
Barack Hoessein Obama’s vijandige houding ten aanzien van Israël. Romney 
noemde zijn bezoek aan Jeruzalem, een ontroerende ervaring.  
 

Mitt Romney in Israël 

De woordvoerder van de 
Palestijnse Autoriteit (PA) 
Saeb Erekat noemde de 
uitspraken van Romney 
“het bevorderen van 
extremisme, geweld en 
haat”. Maar het bewind in 
Ramallah hoeft zich geen 
zorgen te maken want 
wanneer de 

presidentskandidaten 
eenmaal op de troon in 

Washington zitten, zijn ze hun beloften al lang vergeten.   

Het Amerikaanse Congres heeft op 24 april 1990 met overweldigende 
meerderheid de beslissing genomen Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van 
Israël. Daarnaast werd naar aanleiding van de “Jeruzalem Embassy Relocation 
Act (S.2737) in 1995 besloten, de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te 
verplaatsen. Om de Joodse kiezers te paaien beloven ze als presidentskandidaat 
hier onmiddellijk gevolg aan te zullen geven zodra ze tot president zijn gekozen. 
Bill Clinton, George W.Bush, Barack Hoessein Obama en nu Mitt Romney. Maar 
zodra ze op de troon zitten zeggen ze rekening te moeten houden met de 
gevoelens in de Arabische wereld en komen ze plotseling met het argument dat 
de PA ook rechten kan doen gelden op Jeruzalem als hoofdstad van hun 
‘toekomstige’ Palestijnse natie.  

Bill Clinton verklaarde in 1996: “Jeruzalem is de hoofdstad van Israël en 
beloofde de Amerikaanse Ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te zullen 
verplaatsen. Clinton is zijn belofte nooit nagekomen. De Republikeinse 
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presidentskandidaat George W.Bush noemde in 2000 Jeruzalem de hoofdstad van 
Israël en maakte de verplaatsing van de Ambassade zelfs tot onderdeel van zijn 
verkiezingscampagne. Ook beloofde hij Israël nooit een oplossing te zullen 
opdringen in het conflict met de PA maar veranderde zijn standpunt zodra hij 
zitting nam in het Witte Huis. Toen presenteerde hij plotseling zijn ‘twee 
staten’ plan “Israël en ‘Palestina’, levend zij aan zij, in vrede en veiligheid" en 
werden de Bijbelse gebieden Samaria en Judea door hem ‘bezette gebieden’ 
genoemd.  

De huidige Amerikaanse president Barack Hoessein Obama bracht in 2008 als 
presidentskandidaat een bezoek aan Israël. Toen zei hij: 'Jeruzalem zal de 
hoofdstad van Israël zijn en zei eveneens te overwegen de ambassade te 
verplaatsen.' Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2008 herhaalde hij deze 
uitspraken nogmaals in een toespraak gericht aan het “American Israel Public 
Affairs Committee” (AIPAC), Washingtons meest machtige pro-Israël lobby. 
Direct na zijn aanstelling besloot hij echter de verplaatsing van de Amerikaanse 
ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem uit te stellen met als argument dat de 
‘erkenning de veiligheid van de VS in gevaar zou kunnen brengen en dat de 
beslissing over de status van Jeruzalem pas genomen wordt tezamen met een 
alomvattende vredesregeling met de Palestijnen en de Arabische wereld.’ 
Tijdens de laatste Nationale Conventie Jeruzalem van de Democratische Partij 
werd Jeruzalem zelfs als hoofdstad van Israël geschrapt maar na een storm van 
kritiek werd deze beslissing weer haastig ongedaan gemaakt. 

Wat velen niet weten is dat de Verenigde Staten een officieel Consulaat in 
Jeruzalem hebben. De website van dit Consulaat doet voorkomen alsof Samaria 
en Judea al Palestijns grondgebied zijn en Jeruzalem de hoofdstad van een 
Palestijnse staat. Het negeert brutaalweg de Joods/Israëlische connectie met 
Jeruzalem en negeert zelfs het bestaan van Israël. Het functioneert als een 
ambassade voor de staat Palestina, terwijl deze nog niet bestaat. Het gaat hier 
om een doelbewust beleid van Washington.  

Voor het volk van Israël is er nooit een alternatief geweest voor Jeruzalem en 
dat zal er ook nooit zijn want het is God Zelf die deze plek heeft uitgekozen. 
Jeruzalem is de stad van de kinderen van Israël, Gods volk, het is de stad van 
hun geschiedenis en hun toekomst. Jeruzalem is de enige stad ter wereld die 
God "Mijn stad" heeft genoemd. De stad werd gekozen om een eeuwige en 
goddelijke waarheid te vertegenwoordigen en Gods licht aan deze wereld over 
te dragen. Psalm 132 onderstreept nog eens de unieke en belangrijke rol die de 
stad in het godsdienstige leven van de kinderen van Israël vervult. 

Psalm132: 13-14 Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter 
woning begeert: Dit is Mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want 
haar hen Ik begeert. 
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Uit het nieuws 14-09-2012 

Door: Franklin ter Horst 

Libische kameraden 

De moslimwereld is opnieuw in woede ontstoken over een film waarin 
Mohammed belachelijk gemaakt wordt. De sloop-en slachterploegen zijn weer 
op pad om te laten zien door wie zij worden aangespoord. Zo heeft een groep 
moslimextremisten uit wraak het Amerikaanse consulaat in de Libische stad 
Benghazi bestormd en de Amerikaanse ambassadeur Christopher Stevens en drie 
van zijn stafleden, onder wie twee lijfwachten, met machinegeweren en 
raketwerpers vermoord. Het was juist Stevens, die vanaf het begin van de 
Libische ‘lente’ de moslimextremisten in Benghazi heeft bijgestaan in hun 
poging het bewind van Gadhaffi te verwijderen.  

De vermoorde Christopher Stevens 

In een rapportage over de situatie in Libië gaf 
hij te kennen groot voorstander te zijn van 
Amerikaanse hulp voor de opstandelingen. Dat 
was zijn baas, Barack Hoessein Obama, echter 
sowieso al van plan na overleg met de Britse 
leider Cameron en de toenmalige Franse 
president Nicolas Sarkozy. Obama gebruikte 
als argument: “het is in ons nationale belang 
dat wij ons niet afzijdig kunnen houden en 
moeten helpen deze tiran te verwijderen, 
gelijk Bush dat heeft gedaan in Irak.” En zo 

werd Obama de stuwende kracht achter de zogenaamde 'humanitaire' oorlog 
tegen Gadhaffi en de invasie in Libië. Maar Gadhaffi vormde op dat moment 
geen enkel gevaar meer voor de Amerikaanse belangen want begin 2004 verraste 
de dictator de wereld plotseling met de mededeling af te zien van de 
ontwikkeling van massavernietigingswapens en van terrorisme en werd daarop 
prompt door de wereldleiders tot ‘vredesduifje’ gebombardeerd. Westerse 
diplomaten liepen de deur bij hem plat om zaken met hem te doen. 

Vlak voor de Verenigde Staten en de NAVO besloten Libië aan te vallen en 
Gadhaffi te verwijderen, was de Verenigde Naties juist van plan hem een prijs 
te verlenen voor zijn verdiensten voor de mensenrechten in zijn land. Diverse 
delegaties (waaronder uit Nederland) zeiden met waardering kennis genomen te 
hebben van de vastberadenheid van het land om de mensenrechten ter plekke 
te waarborgen, aldus het op 4 januari 2011 uitgegeven bericht van de Algemene 
Vergadering van de VN. Maar van het ene op het andere moment werd Gadhaffi 
plotseling van ‘vredesduifje’ weer tot 'dictator' gebombardeerd en besloten een 
deel van de landen die zich positief hadden uitgelaten over het voorstel van de 
VN, hem te laten vallen en het besluit te steunen  hem te verwijderen. 
 
Een lokaal vuurgevecht bij Benghasi leidde tot een door de NAVO voorbereide en 
gesteunde opstand want Deense F-16’s waren nog voordat er in Libië een schot 
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was gelost in Italië al aan het trainen. De opstandelingen kregen hulp van leden 
van Amerikaanse en Britse special forces,  de terreurbeweging Hezbollah, en aan 
Al Qaeda verbonden terreurgroepen. De Libische rebellenleider Abdel-Hakim al-
Hasidi zei tegen de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore dat jihadisten die in Irak tegen 
de Westerse troepen hebben gevochten samen met de rebellen aan het front 
stonden tegen de troepen van Gadhaffi. De Arabische ‘lente’ in Libië heeft naar 
schatting aan 50.000 mensen het leven gekost, mede ten gevolge van NAVO 
bombardementen. 

Libië staat vandaag onder controle van een ongeregelde bende waaronder 
terroristen van de aan Al-Qaeda verbonden: “Libyan Islamic Fighting Group” . 
Honderden  ‘Allahoe akbar’gillende moslimextremisten, die Gadhaffi in koelen 
bloede hebben vermoord zwaaien nu de scepter in steden en regio’s. Er vinden 
vergeldingsacties plaats tegen leden van het voormalige regime. De VN schatten 
dat zesduizend mensen vastzitten in gevangenissen van de revolutionaire 
brigades, waar wordt gemarteld en gemoord. Er is sprake van willekeurige 
detenties, buitenrechtelijke executies en andere schendingen van 
mensenrechten. David Gerbi, een Jood wiens familie 40 jaar geleden uit Libië 
werd verdreven, kwam vol hoop naar het land terug en wilde de synagoge van 
Tripoli herbouwen. Hij werd echter met de dood bedreigd en werd gedwongen 
zijn rehabilitatie pogingen op te geven. 

Obama heeft belooft de daders van de moord op Stevens te zullen opjagen. 
Volgens Washington is de aanslag  uitgevoerd door een kleine radicale groep, de 
rest van de Libiërs zou volgens hem nog steeds erg dankbaar zijn voor de hulp 
bij het verdrijven van Gadhaffi. Maar een deel van Libië is sinds zijn verdwijnen, 
in de greep van bewapende moslimextremisten die weigeren hun wapens neer te 

leggen.  

Tekst overbodig 

De moordenaars van Stevens hebben 
zich tegen hun ‘kameraden’ uit het 
westen gekeerd, zoals de laatste 
jaren op diverse andere plaatsen 
waar hulp wordt geboden, ook te 
zien is. De wereldleiders zijn er in 
geslaagd Gadhaffi van het toneel te  
verwijderen. Het nieuwe bewind 
lijkt echter in niets op het Westerse 

ideaal van een vrije democratie. Vandaag zijn een deel van de terroristen die 
hebben geholpen Gadhaffi te verwijderen, actief in Syrië en in de Sinaï.  
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Uit het nieuws 11-09-2012 
 
Door: Franklin ter Horst 
 

Sun Myung Moon overleden 

Op 3 september 2012 is op 92 jarige leeftijd overleden Sun Myung Moon, de 
stichter en leider van de Verenigingskerk uit Zuid Korea. Zijn volgelingen 
werden ook wel de Moonies genoemd. Moon was eveneens oprichter van de 
Universal Peace Federation en eigenaar van een zakenimperium, waaronder het 
persbureau United Press International (UPI), en de krant The Washington Times. 
Moon beweerde verkozen te zijn Gods plan met de wereld te voltooien. Zowel 
Adam en Eva als ook Jezus zouden in hun opdracht hebben gefaald. God 
persoonlijk tot hem hebben gesproken en hebben gezegd: “Jij bent de zoon die 
Ik mij heb gewenst, degene die mijn plannen met de aarde en de mensheid kan 
overdoen.” Daarvoor richtte hij in 1954 in Korea de occulte Unification Church 
op.  

Volgens Moon was het direct in het begin al misgelopen omdat Eva op 16-jarige 
leeftijd seksuele omgang met de aartsengel Lucifer zou hebben gehad. De 
mensheid zou daardoor in ongenade zijn gevallen. Eva probeerde het goed te 
maken door Adam te verleiden en seks met hem te hebben. Maar dat was haar 
tweede fout, want ze waren geestelijk nog niet rijp voor geslachtsverkeer en 
ongetrouwd en werden daardoor als valse ouders beschouwd. Door de zonde van 
Eva erfden alle mensen de slechte eigenschappen van Satan. Er was een lange 
weg van herstel nodig, die moest leiden naar de komst van een nieuwe, zuivere 
Adam, die de mensheid weer naar God kon leiden. God kon zelf niet 
rechtstreeks ingrijpen, omdat hij gebonden was aan zijn eigen beginselen. Hij 
moest met pijn in het hart toezien hoe zijn idealen door Satan om zeep werden 

geholpen. 

Valse profeet Sun Myung Moon 

Vervolgens had God Jezus 
uitgekozen om Gods plan te 
volvoeren maar Jezus faalde als 
tweede Adam eveneens in zijn 
missie omdat Hij als gevolg van zijn 
voortijdige kruisiging geen tijd 
meer zou hebben gehad een familie 
te stichten. Hij had dan samen met 
zijn vrouw het eerste zondeloze 
ouderpaar kunnen vormen en 
zodoende de hele wereld kunnen 

verlossen. Volgens Moon zou Jezus geboren zijn uit een onzedelijke relatie 
tussen Maria en John the Baptist. Vervolgens werd Moon de derde Adam en 
uitverkoren de wereld te redden. 

Na een scheiding van zijn eerste vrouw, trouwde Moon in 1960 met de 17-jarige 
Hak Ja Han. Dit was het begin van de Ware Afstammingslijn. Moon en zijn vrouw 
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werden de eerste perfecte ouders in de menselijke geschiedenis, de Ware 
Ouders. Zij konden zo de goddelijke afstammingslijn aan anderen doorgeven 
door hun huwelijk te zegenen.  

In 1992 maakte Moon bekend niemand minder dan de nieuwe Messias te zijn. Op 
23 maart 2004 liet hij zich zelfs kronen tot Vredevorst in een gebouw van de 
Amerikaanse Senaat. Een tweetal congresleden mochten het echtpaar Moon de 
koninklijke gewaden aanreiken. 

Moon organiseerde massa huwelijken tussen verschillende bevolkingsgroepen en 
ook tussen koppels met een verschillende religieuze achtergrond wat volgens 
hem het pad van wereldvrede bevorderde. De huwelijkspartners werden door 
Moon zelf uitgekozen en kwamen vaak uit totaal verschillende delen van de 
wereld.  

Moon was niets anders dan een ‘valse profeet/valse messias’ maar mocht zich 
desondanks verheugen op warme belangstelling van diverse religieuze -en 
wereldleiders waaronder de Rockenfellers en de familie Bush. In 1995 reisde 
oud-president George Bush Sr. samen met zijn vrouw Barbara naar Japan, waar 
zij in de Tokyo Dome en elders zes toespraken hielden voor de Women’s 
Federation for World Peace (WFWP). Deze organisatie wordt geleid door 
mevrouw Moon, (De ware moeder), die ook het woord voerde. Moon onderhield 
eveneens warme banden met een groot aantal evangelische leiders waaronder 
Tim LaHaye bekend van de serie Left Behind, die in Nederland zijn verschenen 
onder de titel De laatste bazuin. De relatie tussen Moon en contacten Tim La 
Haye gaan terug tot 1985. Ook mocht Moon zich verheugen in belangstelling van 
Robert Schuller, televisie dominee en stichter van de Crystal Cathedral 
gemeenschap in Garden Grove, Californië.  Schuller sprak op Moons conventie in 
Washington D.C. op 8 februari 1996. Op 25 december 2001 namen diverse 
voorstanders van het samenvoegen van alle religies unaniem een resolutie aan 
waarin ze verklaarden dat ze Moon steunen in zijn missie om vrede en eenheid 
op de aarde en in de hemel te brengen.  

Ook in Nederland had Moon de nodige supporters. Zo hield voormalig minister en 
staatssecretaris Wim van Eekelen (VVD) regelmatig lezingen voor aanhangers en 
sympathisanten van Moon en liet zijn eigen huwelijk door de ‘Ware Ouders’ 
zegenen. Ook was Van Eekelen nauw betrokken bij allerlei activiteiten van de 
Universal Peace Federation (UPF), die in 2005 door Moon in het leven werd 
geroepen. De ambassadeurs van deze club werden door Moon ‘hemelse 
afgezanten’ genoemd die zijn leerstellingen ter harte hebben genomen. Zij 
spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van de vredesboodschap van de 
Ware Ouders en de vestiging van het koninkrijk der hemelen op aarde. Anti-
Israël activist Dries van Agt liet zich ook tot ambassadeur van deze club 
benoemen. Zo was hij spreker op de European Leadership Conference die in 
december 2010 plaatsvond in Huize Glory in Bergen aan Zee. Dit is het 
Nederlandse hoofdkwartier van de Verenigingskerk, dat tegenwoordig werkt 
onder de naam Familiefederatie voor Wereldvrede en Unificatie. 
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Uit het nieuws 30-08-2012 
 
Door: Franklin ter Horst 
 

Ze noemen zich ‘vredesactivisten’. 
 
Een rechtbank in de Israëlische stad Haifa heeft op 28 augustus 2012 bepaald dat 
de Staat Israël niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de dood van de 
Amerikaanse activiste Rachel Corrie in Gaza op 17 maart 2003. De dood van de 
23 jarige Corrie baarde niet alleen veel opzien in Gaza, maar was eveneens 
wereldnieuws. Zij was door de “International Solidarity Movement” (ISM) naar 
Israël gestuurd om in Gaza te ageren tegen de aanwezigheid van het Israëlische 
leger. Volgens woordvoerders van het ISM zou het Israëlische leger Corrie bewust 
met een bulldozer hebben overreden. De Israëlische Autoriteiten spreken echter 
van een tragisch ongeval. Op de website van de ISM staat de ene na de andere 
leugen over de dood van Corrie en wordt zij als een soort heilige door de 
‘vredesapostelen’ van deze club neergezet.  
 
Corrie had zich als "menselijk schild" opgesteld voor een huis dat dienst deed als 

onderkomen van een stel 
Palestijnse terroristen. 
Israël had tevens ontdekt 
dat er zich in het huis een 
tunnel bevond die werd 
gebruikt voor de smokkel 
van explosieven en 
wapens. Hier werd zij 
door een Israëlische 
bulldozer overreden. 
 
Corrie tijdens een demonstratie in 
Gaza. 

 

Corrie zou voor de bulldozer op een hoop puin zijn gesprongen en naar beneden 
zijn gevallen. Daarbij is zij uit het zicht van de chauffeur verdwenen en onder 
de bulldozer terecht gekomen. Ze werd zwaargewond naar een ziekenhuis in 
Gaza gebracht waar ze overleed. Het PLO-bewind-toen nog onder leiding van 
aartsterrorist Jasser Arafat-sprak van moord en de internationale media nam de 
valse berichten massaal over. Daarbij bleef het niet want in elk persbericht 
bevonden zich uitvoerige beschrijvingen, hoe de bulldozer Rachel Corrie’s 
lichaam vermorzeld had en op welke gruwelijke wijze zij om het leven 
gekomen was. Onderzoek wees echter uit dat de chauffeur van de bulldozer de 
vrouw noch gezien, noch overreden had en dat haar dood een 
betreurenswaardig ongeval is geweest. De ouders van Corrie, besparen kosten 
nog moeite om Israël voor haar dood verantwoordelijk te stellen maar de 
verantwoordelijken moeten gezocht worden bij de organisatie die haar naar 
Gaza stuurde en haar leven doelbewust in gevaar hebben gebracht. 

Door de enorme internationale anti-Israëlische lastercampagne wordt Corrie 
door velen in het westen als een heldin beschouwt en is zij tot symbool 
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geworden van de anti-Israël lobby. Het ISM is niet simpelweg een onschuldig 
clubje, maar een stel activisten die actief collaboreren met Israëls 
tegenstanders. Het feit dat ze alleen naar Israël komen en niet naar andere 
brandhaarden in de wereld, zegt al genoeg. Het zijn niets anders dan anti-Israël 
fanaten en supporters van het terreurbewind in Ram-allah en Hamas in Gaza. In 
de jaren na de dood van Corrie is er een groot aantal incidenten met deze 
activisten geweest waarbij Israël met regelmaat in een kwaad daglicht is 
gesteld.  

Sinds het uitbreken van de 2e Intifada eind september 2000, wordt Israël 
geconfronteerd met deze ‘vredesactivisten’. Ze komen onder meer uit Europa, 
Canada en de Verenigde Staten om de bevolking die onder  bestuur staat van 
het PLO-terreurbewind, aan te sporen tot verzet tegen Israël, te acteren als 
menselijke schild, om operaties van het Israëlische leger te verhinderen en het 
helpen van PLO-terroristen. Zo stuiten in 2002 militairen van de speciale 
Israëlische Egos eenheid die in de terreurstad Jenin op zoek waren naar 
terroristen ,tot hun grote verbazing op de lang gezochte terrorist Shadi Sukia 
die door de 'vredesactivisten' verborgen werd gehouden.Sukia werd gezocht 
voor het plannen van zelfmoordaanslagen en voor schietpartijen vanuit 
hinderlagen. In het kantoor van het ISM vond men een kalaschnikov-geweer en 
een pistool. 

Hun activiteiten worden gecoördineerd en gefinancierd door verschillende 
internationale anti-Israëlische organisaties uit een hele serie landen. Deze 
sporen de relschoppers aan tot illegale en soms gewelddadige acties tegen 
Israëlische militairen en Joodse bewoners in Samaria, Judea en het oostelijk 
deel van Jeruzalem. Soms komen ze Israël binnen op valse papieren of steken 
illegaal de grens over. Zij noemen zich ‘vredesactivisten’ maar gedragen zich 
met regelmaat zeer gewelddadig en schromen niet te liegen als middel om 
Israël aan de schandpaal te nagelen.  

Ze zijn nog steeds actief want op 26 augustus 2012 probeerde een groep, 
zwaaiend met een Palestijnse vlaggen vanuit Jordanië de Allenbybrug over te 
steken in een poging de Israëlische veiligheidsdiensten te provoceren. Zij 
maakten deel uit van een groep van 100 min of meer bekende activisten uit 
onder meer Duitsland, België, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ze beweerden 
van plan te zijn, deel te nemen aan een “week van solidariteit met de 
Palestijnen”.Toen de bus met een deel van de activisten de Israëlische kant van 
de brug bereikte, gingen de Israëlische autoriteiten de bus binnen, namen alle 
paspoorten in beslag, en zetten er een stempel in dat ze geen toestemming 
kregen om Israël te betreden. Een deel van dezelfde figuren probeerden in april 
van dit jaar ook al rellen uit te lokken op de Israëlische luchthaven van Tel Aviv 
maar werden zonder pardoen door de autoriteiten teruggestuurd naar hun 
landen herkomst.  

Rachel Corrie werd door de westerse media, de niet-gouvermentele organisaties 
(NGO’s), de Verenigde Naties, kerken en allelei anti-Israëlische lobbygroepen tot 
een heldin verklaard en de Palestijnse terreurbewegingen noemden haar een 
martelaares. Al die Israëlische Rachels die niet bij een betreurenswaardig 
ongeval om het leven zijn gekomen, maar koelbloedig zijn vermoord, hebben 
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nooit enige aandacht gekregen: Rachel Teller (16), die werd opgeblazen in een 
winkelcomplex; Rachel Levy (17), die werd opgeblazen in een 
kruidenierswinkel; Rachel Levi (19), die werd doodgeschoten terwijl ze op de 
bus wachtte. 

De negentien jarige Rachel Levi die werd vermoord terwijl ze op de bus wachtte. 

Rachel Gavish (50), die samen met haar man, zoon en 
vader werd vermoord tijdens een diner op het Joodse 
Pesach (Paasfeest); Rachel Shabo (40), die samen met 
haar drie zonen, in de leeftijd van 5, 13 en 16 jaar oud, 
werd vermoord toen ze thuis was. 

 

 

 

 

Uit het nieuws 05-08-2012 

Door: Franklin ter Horst 

Abu Mazen (Mahmoud Abbas) betrokken bij moordpartij op Israëlische 
Olympiërs in München 1972 

Dit is de man die door de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de blinde 
leiders in Europa, de juiste man op de juiste plaats wordt genoemd. Ze noemen 
hem een gematigd en een vredelievend persoon en prijzen hem als een "hoogst 
intellectueel mens". Er zijn echter een aantal problemen gesignaleerd bij deze 
in maatpak gestoken  'perfecte man'. Zo is hij  onder meer schrijver van een 
boek waarin hij ontkend dat er 6 miljoen Joden in Hitlers vernietigingskampen 
zijn omgebracht. Daarnaast is Mazen jarenlang betrokken geweest bij de 
misdaden van zijn grote broeder in het kwaad Jasser Arafat en volgt zonder 
enige beperking diens tactiek van leugens, bedrog, moord  en corruptie. Hij 
noemt het vermoorden van Joden geen terrorisme maar een legitiem verzet 
tegen de ‘bezetting’ van ‘Palestijns’ land en schroomt daarbij niet om kinderen 
de dood in te jagen. Toch doen de wereldleiders, de internationale media en 
de anti-Israël lobby er alles aan de man als een ‘vredesduifje’ af te schilderen. 

Mazen was er bij toen Arafat probeerde koning Hoessein van Jordanië van de 
troon te stoten en hij was er bij toen Arafat een spoor van moord en doodslag 
veroorzaakte in Libanon en dit land veranderde in een hel op aarde. Mazen was 
eveneens betrokken bij de moord op de Israëlische atleten tijdens de 
Olympische Spelen in München op 5 september 1972 waarbij 11 Israëlische 
sporters door de Palestijnse terreurbeweging “Black September” zijn vermoord. 
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De Israëlische slachtoffers in München 

Gekleed in trainingspak klommen de 
‘Palestijnse’ terroristen over de 
omheining en gingen ze op zoek 
naar de slaapvertrekken van het 
Israëlisch Olympisch team. 
Worstelcoach Mosje Weinberg werd 
hun eerste slachtoffer. Zijn lijk 
werd op straat gegooid. De 
moordenaars verschansten zich 
vervolgens met negen gijzelaars in 
een kelder en vermoorden het 
tweede slachtoffer de Amerikaanse 

gewichtheffer Yosef Romano. Vervolgens eisten ze de vrijlating van 200 in 
Israël gevangen gehouden terroristen. Mazen was lange tijd de penningmeester 
van de PLO en in die hoedanigheid de man die de aanslag financierde.  

Abu Daoud, ook gekend als Mohammed Daoud Odeh, de man die leiding heeft 
gegeven aan de aanslag in München vertelde dat Mazen de fondsen heeft 
geregeld waardoor men de aanslag heeft kunnen uitvoeren. De ervaringen van 
de op 2 juli 2010 overleden Daoud staan opgetekend in zijn autobiografie, 
"Palestine: From Jeruzalem to Munich." Hierin noemt Daoud’ Mazen "de 
financier van onze operatie". Later ontkende hij echter dat Mazen iets geweten 
zou hebben over de werkelijke bestemming van het geld. Maar deze uitspraak 
zal zonder enige twijfel onder druk van hogerhand zijn gebeurt. Iedereen wist 
indertijd dat de terreurbeweging Zwarte September Fatah’s belangrijkste 
terreurgroep was. Een toenmalig in Duitsland gestart onderzoek is plotseling 
gestaakt. Het enige wat de Duitse regering hierover kwijt wilde was dat men 
om politieke reden afzag van verder justitieel onderzoek. Abu Daoud vertelde 
in een interview m.b.t. deze moordpartij dat Arafat en Mazen hem geluk 
wensten en hem kusten toen hij vertrok om de aanslag uit te voeren. 

In zijn biografie schreef Daoud dat het oorspronkelijk niet de bedoeling was om 
de atleten om te brengen. Ze wilden ze gijzelen om ze vervolgens te ruilen 
voor 234 Arabische gevangenen die opgesloten zaten in Israëlische 
gevangenissen. Tegelijk eiste het terreurcommando de vrijlating van een aantal 
Duitse gevangenen, waaronder enkele RAF-leden. Daarnaast wilden ze een 
vliegtuig en een vrije aftocht in ruil voor de vrijlating van de atleten. De Duitse 
politie was totaal niet voorbereid op een dergelijke actie. Golda Meir, de 
toenmalige premier van Israël, had inmiddels via Bondskanselier Willy Brandt 
laten weten dat Israël onder geen beding onderhandelde met terroristen. Na 
lang onderhandelen werd de terreurgroep met hun gijzelaars per bus naar het 
vliegveld afgevoerd. Duitse commando’s ondernamen een reddingspoging maar 
verknoeiden de zaak hopeloos waarbij de negen resterende atleten werden 
vermoord. 

 


