“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel
zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het
schriftelijke onderwijs.”

Onderzoek naar de Davidster– Veel gestelde vragen
Psalm 139:23-24
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn gedachten.
Zie of er bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg.
Deze studie is een vervolg op “Onderzoek naar de Davidster” en bedoeld om een aantal veel gestelde
vragen te beantwoorden.
We hebben altijd geweten dat een studie over dit onderwerp controversieel zou zijn. Tot onze verbazing
waren er heel veel positieve reacties, bijna het hoogste aantal van de 200+ studies die we tot dan hadden
uitgebracht.
Ondanks dat, was er onder de bijna 30.000 mensen die de studie een week na het verschijnen hadden
bekeken, een kleine maar gepassioneerde minderheid die de Davidster blijft verdedigen. Ook ontvingen
wij een online petitie, die ten tijde van de opname van deze video door 68 mensen was ondertekend,
waarin ons dringend werd gevraagd om de studie “Onderzoek naar de Davidster” te verwijderen.
Misschien klinkt 68 tegenover 30.000 niet als overtuigend motief om een vervolg met veel gestelde
vragen te maken, maar wij vonden dat er zeer goede vragen werden gesteld en interessante dingen
werden benoemd. We respecteren dat en waarderen hun inzet voor wat zij geloven dat juist is.
Een tijdje geleden brachten wij de studie “De Kerk: Zijn Model” uit, ook een zeer controversiële studie.
Daarin wordt geleerd dat het Bijbelse model voor de samenkomst geen ruimte geeft voor een
enkelvoudig hoofd om een gemeente te leiden, maar voor een meerderheid van oudsten. Het is
begrijpelijk dat veel voorgangers zich uitspraken tegen die studie. Daarom brachten wij een vervolg uit
met veel gestelde vragen waarin een aantal vragen en zorgen werd behandeld. Het is een zegen dat een
aantal gemeentes die hiermee te maken hadden het Bijbelse model voor een geloofsgemeenschap
hebben overgenomen, of daar mee bezig zijn.
We hopen dat deze studie met ´veel gestelde vragen´ over de Davidster op een respectvolle manier een
aantal dingen mag verduidelijken voor de mensen die hun zorg hebben uitgesproken of nog vragen
hebben.

Als je nog niet hebt gekeken naar “Onderzoek naar de Davidster” dan raden we je aan om die studie
eerst te kijken, voordat je verder gaat met de ´Veel gestelde vragen´.
In die studie komen we tot de volgende conclusies:


In Amos 5:26 en Handelingen 7:43 wordt verwezen naar een specifieke afbeelding van een ster
die Israël in haar aanbidding had overgenomen. Die ster wordt volgens Bijbelse geleerden in
verband gebracht met de god Saturnus.



In het occultisme is het van oudsher bekend dat het hexagram, of de zespuntige ster, wordt
gezien als de ster van Saturnus.



Dus, op basis van Bijbelse verwijzingen naar de ster, en de bevestiging dat de ster van Saturnus
een hexagram is, raadden wij aan om onder gebed te overwegen of je deze ster kan overnemen.

Bij 119 Ministries is het ons verlangen om een Bijbelse basis te hebben voor alles wat we doen en
onderwijzen. We hebben geen Bijbels bewijs gevonden dat de afbeelding van het hexagram op een
positieve manier ondersteunt, maar wel negatieve vermeldingen.
Nu gaan we in op een aantal vragen die we hebben ontvangen als reactie op de studie “Onderzoek naar
de Davidster”.
Het vervolg van deze studie is in Vraag en Antwoord formaat.

Geloven wij dat het hexagram een cultische of heidense oorsprong heeft?
Nee, we geloven niet dat het hexagram een cultische of heidense oorsprong heeft. Dat hebben we nooit
gezegd.
We begrijpen de verwarring, omdat veel mensen zich zorgen maken over eventuele heidense herkomst.
Het gaat er hier niet om of iets al dan niet heidens is.
Het gaat erom dat we Jah moeten aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:23-24) en geen zaken
aan onze aanbidding moeten toevoegen die Jah is tegengekomen bij de aanbidding van andere goden, en
die geen Bijbelse achtergrond hebben (Deuteronomium 12:29-32).
Dus, het gaat er niet om of iets al dan niet heidens is, maar het gaat erom of de Torah wordt overtreden.
Wil je meer weten over dat onderwerp, bekijk dan onze studie “Wat is heidens?”
Het hexagram komt in de natuur op veel verschillende manieren voor. Zelfs het plaatje van de verwante
zeshoek die is gevonden op Saturnus is een voorbeeld van iets dat JHWH daar blijkbaar heeft geplaatst
voor Zijn doelen, en misschien wordt dat doel duidelijker in het vervolg van deze studie.
Net zoals we niet geloven dat het hexagram een heidense oorsprong heeft, geloven we ook niet dat
hazen, eieren, naaldbomen, mistletoe, het pentagram of kalveren een heidense oorsprong hebben. JHWH
heeft die dingen allemaal gemaakt. Toch zul je merken dat 119 geen gebruik maakt van de symbolen die
horen bij Pasen en Kerst, of het gebruik van kalveren aanmoedigt in de aanbidding van onze Schepper.
Datzelfde geldt voor het hexagram.

We geloven dat alle elementen die Jah wil dat we gebruiken bij de aanbidding van Hem of die als
Bijbelse metaforen worden gebruikt, al expliciet en duidelijk aan ons zijn gegeven in de Bijbel. Daarmee
bedoelen we dat iets óf Bijbels is óf van menselijke oorsprong.
Handelingen 5:29
“Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.”
Onze critici geven onmiddellijk toe dat het hexagram van oudsher symbolisch is verwerkt in de
aanbidding van verscheidene afgoden, en dat het vandaag de dag nog steeds gebeurd. Met dat in
gedachten verwijzen wij, net als bij de wegen en tradities van Kerst en Pasen, naar het volgende gedeelte
uit de Torah:
Deuteronomium 12:29-32
“Wanneer JHWH, uw God, de volken waar u naartoe gaat om die uit hun bezit te verdrijven, van
voor uw ogen uitroeit, en u hen verdreven hebt en in hun land bent gaan wonen, wees dan op uw
hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt, en dat
u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben
zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van JHWH, uw God, niet doen zoals zij! Want alles
wat voor JHWH een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor
hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand.”
“Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en
er ook niets van afdoen.”
Het feit dat iets dat is gebruikt als religieus symbool ook in de natuur voorkomt, kan het op geen enkele
manier goed praten.
Jah wordt in de TENACH vergeleken met een os. Kalveren komen ook voor in de natuur. We zouden
niet tegen Aaron zeggen dat het prima was om een gouden kalf te maken omdat het ook in de natuur
voorkomt, toch? Houd in gedachten dat ze niet letterlijk het gouden kalf aanbaden. In plaats daarvan was
hun aanbidding gewijd aan JHWH in de context van de symboliek van het gouden kalf.
Maar het hexagram kan natuurlijk niet worden vergeleken met het gouden kalf... toch?
Het is interessant dat Stefanus over het gouden kalf spreekt, twee verzen voordat hij de ster van Saturnus
noemt. Is dat toeval?
Handelingen 7:41-43
En zij maakten in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod, en zij waren verblijd
over de werken van hun handen. En God keerde Zich af en gaf hen over om het hemelleger te
dienen, zoals er geschreven is in het boek van de Profeten: Hebt u de veertig jaar in de woestijn
ook slachtoffers en offers aan Mij gebracht, huis van Israël? Ja, u hebt de tent van Moloch
meegedragen en de ster van uw god Remfan (Saturnus), de afbeeldingen die u gemaakt hebt
om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder dan Babylon
Overweeg het volgende.

Om dezelfde reden dat we geen hazen en eieren, of naaldbomen gebruiken in de context van onze
aanbidding van Jah, zijn we ook voorzichtig om het hexagram te gebruiken in de context van de
aanbidding van JHWH.
We kunnen natuurlijk allerlei mogelijke symboliek van het hexagram verzinnen en daarvoor Bijbelse
metaforische parallellen bedenken, maar datzelfde gebeurt met hazen, eieren, kerstbomen en nog veel
meer dingen.
In feite deden de mensen hetzelfde met een gouden kalf, en we weten allemaal hoe dat afliep.

Geloven wij dat het hexagram slecht is?
Nee, we geloven niet dat het hexagram op zichzelf slecht is. Dat hebben we nooit gezegd. We begrijpen
hoe de verwarring is ontstaan. Om het te verduidelijken gaan we opnieuw in op andere symbolen die een
rol hebben in het geloof.
We geloven niet dat hazen, eieren, naaldbomen, mistletoe, het pentagram of kalveren op zich slecht zijn.
Maar om dezelfde redenen dat we die dingen niet in onze aanbidding van Jah gebruiken, hebben we
besloten om het hexagram niet te verbinden aan iets dat te maken heeft met de aanbidding van onze
Schepper.
Het is niet erg als je hazen of naaldbomen in je achtertuin hebt, of eieren in de koelkast, of bloemen in je
tuin die op een hexagram lijken. Daar gaat het niet om. Het punt dat we proberen te maken, is dat we
deze objecten niet willen gebruiken, op de manier waarop de volken hun afgoden hebben aanbeden, en
ze te voorzien van menselijke symboliek en toe te voegen aan de context van de aanbidding van JHWH.
Als JHWH het prima zou vinden dat we Hem aanbidden op de manier waarop anderen goden werden
aanbeden of gesymboliseerd, dan zou Hij ons niet in de Torah hebben verboden om dat te doen.
Zo geloven we ook dat het hexagram werd gebruikt en nog steeds wordt gebruikt voor het kwaad, in de
aanbidding van afgoden. We geloven, op basis van archeologische vondsten, dat dit symbool voor het
eerst werd gebruikt in een religieuze setting voor de aanbidding van afgoden. Het bewijs daarvoor laten
we verderop in deze studie zien.

Is 119 antisemitisch?
Nee, 119 is niet antisemitisch. We weten dat bijna iedereen die 119 kent dat begrijpt, maar er zijn
mensen die zich oprecht zorgen maken.
We houden van Israël, en we geloven dat we geënt zijn op Israël. We zijn niet tegen de groep waarvan
we deel uit zeggen te maken. Toch zijn er mensen die denken dat we antisemitisch zijn omdat we niet
staan te juichen vanwege het feit dat een hexagram de symbolische vertegenwoordiging van Israël is of
is aangebracht op voorwerpen die worden gebruikt bij de aanbidding van onze Schepper.
Voorzichtig, of zelfs tegen het gebruik van een bepaald symbool zijn is niet per definitie gelijk aan
aversie tegen een volk. Wij vinden de menora een geldig en Bijbels symbool voor Israël.

Ja, er zijn ook antisemitische mensen die tegen de geschiedenis van de Davidster zijn, en dat vermelden
ze graag.
Maar, er zijn ook mensen die tegen het Christendom zijn omdat ze kennis hebben van de oorsprong van
tradities van Kerst en Pasen. Veel atheïsten veronderstellen dan ook dat het Christendom gewoon
verkapt Mithraïsme is.
Het feit dat 119 Ministries onderwijst tegen het gebruik van kerstbomen betekent niet dat we Christenen
onaardig vinden of haten. Datzelfde geldt hier; het feit dat we manen tot voorzichtigheid inzake het
hexagram, betekent niet dat we een hekel hebben aan Israël of het Joodse volk.
Beweren dat 119 antisemitisch is, is geen goede weergave van de feiten en net zo onlogisch als dat
iemand zou beweren dat 119 een hekel heeft aan christenen.
Simpel gezegd onderzoeken wij de tradities van zowel Joden als christenen en leggen die naast de
Bijbel. Net zoals we de associatie van kerstbomen of paashazen in combinatie met de aanbidding van
JHWH afwijzen, zo doen we dat ook met het hexagram. We kunnen niet anders omdat we vinden dat
dezelfde vergelijking opgaat.
We hebben ontdekt dat er ook veel Joden zijn die tegen de Davidster zijn, vanwege een aantal van de
redenen die we al hebben genoemd, en wellicht om andere redenen. Worden zulke Joden daarmee
antisemitisch? Wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen?
We brengen deze dingen aan het licht omdat we van de Joden houden. Als we niet van de Joden hielden,
kon dit onderwerp ons niets schelen. Was het niet onze Messias die de Farizeeërs liefdevol corrigeerde
vanuit een oprecht verlangen naar verandering? Of was onze Messias antisemitisch, ondanks het feit dat
Hij Zélf een Jood was?

Geloven wij dat de moderne staat Israël uit echte Joden bestaat?
Over het algemeen gesproken stemmen wij in dat de meeste mensen in Israël afstammelingen zijn van
het Huis van Juda. We begrijpen dat er vreemde doctrines zijn die onderwijzen dat echte Joden een of
andere specifieke groep zijn. Wij zijn het niet eens met dergelijk onderwijs.

Wijzen wij de oprichting van de Staat Israël af?
Nee, we wijzen de oprichting van de Staat Israël niet af. We zijn er volledig van overtuigd dat de
moderne staat Israël vandaag de dag bestaat als onderdeel van de vervulling van het doel van Jah en Zijn
goddelijke timing.
We weten bijvoorbeeld dat er een toekomstige gebeurtenis, de gruwel van de verwoesting, plaats zal
vinden en dat Jeruzalem door de volken zal worden belegerd (Lucas 21:20). Zonder de moderne staat
Israël, zou dit niet eens kunnen gebeuren.
Voor sommige mensen zal het lastig zijn, maar overweeg de volgende vragen.

Is Jeruzalem ooit binnengevallen omdat Israël gehoorzaam was aan de Torah? Of gebeuren invasie en
verbanning als gevolg van ongehoorzaamheid aan de Torah?
Israël werd altijd ingenomen vanwege hun ongehoorzaamheid.
Israël zal op een bepaald moment in de toekomst weer worden ingenomen, gepaard met wat de profeten
en onze Messias ‘de gruwel van de verwoesting’ noemden.
Ook al houden we van Joden, omdat ze onze broer Juda zijn, moeten ze over het algemeen nog terug
keren tot de Torah die ze zeggen te geloven, net zoals onze christelijke broeders in de Messias.
In Jeremia 3 zien we dat hoewel het Huis van Israël helemaal nooit terugkeerde, het Huis van Juda nooit
met haar hele hart is teruggekeerd. Maar wat betekent dat?
Als voorbeeld zien we in Marcus 7 dat de Messias de Farizeeën ervan beschuldigd dat ze het Woord van
God krachteloos maken door de tradities van de ouden te volgen. We zien vandaag de dag dat de meeste
Joden nog steeds de Torah niet volgen zoals Jah dat heeft bedoeld, waarvan onze Messias het voorbeeld
gaf en was. In plaats daarvan zien we dat de meeste Joden nog steeds leven volgens de tradities van de
ouden, en daarmee het Woord van God zoals geschreven door Mozes, krachteloos maken. Vandaag de
dag gebeurt dat nog steeds.
De mensen in Judea die dat begrijpen zullen als gevolg van de gruwel der verwoesting vluchten volgens
Jesjoea. (Mattheus 24:16).
We zeggen dat om te laten zien dat zowel Joden als christenen tradities hebben overgenomen die in
strijd zijn met de Torah.
We moeten samenwerken om de fouten die we hebben geërfd aan het licht te brengen, zodat we ze
kunnen ontmaskeren en vernietigen waardoor alleen het pure licht van de Torah overblijft. Jah wil dat
we allemaal tot Hem komen met ons hele hart, niet met menselijke afbeeldingen, doctrines en symbolen
die wij erg belangrijk vinden.
Jeremia 16:19
JHWH, mijn vesting en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de benauwdheid, tot U zullen
de heidenvolken komen van de einden der aarde, en zeggen: Onze vaderen hebben enkel leugen
in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan is van nut.

Kan het zo zijn dat de ster die in Handelingen 7:43 en Amos 5:26 wordt genoemd een vijfpuntige
ster is?
We hebben geen bewijs gevonden dat de ster van Saturnus een vijfpuntige ster kan zijn. De bewijzen
laten zien dat de ster van Saturnus een zespuntige ster is. We gaan daar verderop dieper op in.

Kan het zijn dat Israël een bestaande ster aanbad in plaats van een zespuntige afbeelding?
De god Saturnus werd genoemd in relatie tot de ster die met aanbidding werd geassocieerd. In zowel
Amos 5:26 als Handelingen 7:43 staat dat het ging om een afbeelding die Israël maakte voor hun
aanbidding. Dus, de ster waar het om gaat, is echt een afbeelding van een ster, niet slechts een ster.
Handelingen 7:43
Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan (Saturnus), de
afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder dan
Babylon.
De afbeelding van een ster in relatie tot de god Saturnus, werd gemaakt, of nagemaakt, door Israël, en
gebruikt in de context van aanbidding.

Hoe zeker is het dat de ster van Saturnus een hexagram is?
De ster die Stefanus noemde in Handelingen 7:43 verwijst naar Amos 5:
Amos 5:26 (NBG)
… en tevens gedragen Sikkut, uw koning, en Kewan, uw stergod, uw beelden die gij u
gemaakt hebt?
Stefanus noemt de god Remfan in relatie tot de genoemde ster. Stefanus citeerde uit de Septuaginta, de
Griekse versie van het Oude Testament, de TENACH.
Uit de Hebreeuwse Schrift kunnen we halen dat Remfan de god Kewan is.
Kewan wordt door geleerden over het algemeen gezien als de god Saturnus.
Strongs: H3559 – Kewan/ Kijun
Waarschijnlijk een beeld van de Assyrisch-Babylonische god van de planeet Saturnus en
gebruikt als symbool voor de afval van Israël.
En in een ander lexicon
Gesenius’ Hebreeuws-Chaldees Lexicon – Kewan/ Kijun
“De naam van een afgod die door de Israëlieten werd aanbeden in de wildernis, ook wel de
planeet Saturnus”
Laten we nog eens lezen wat Stefanus zei:
Handelingen 7:43
Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan (Saturnus), de
afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder
dan Babylon.
Nadat de ster van Saturnus wordt genoemd, citeert Stefanus de woorden van Amos: “Ik zal u daarom
wegvoeren, verder dan Babylon.”

Waarom zegt hij “daarom wegvoeren, verder dan Babylon” nadat de ster van Saturnus wordt genoemd?
JHWH zegt dat de ster van Saturnus werd “meegedragen” door Israël. Dat betekent dat ze het ergens
vandaan meenamen. Was deze ster “meegenomen ”uit Babylon?
Het lijkt erop als we de laatste helft van het vers lezen, waar het lijkt of JHWH zegt, “net zoals jullie
deze ster van Saturnus hebben meegenomen verder dan Babylon, zo zal Ik jullie ook verder dan Babylon
wegvoeren.”
Handelingen 7:43
Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan (Saturnus), de
afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder
dan Babylon.
Is dat geen interessante woordspeling?
Omdat Israël deze dingen meenam uit Babylon, en daarom verder dan Babylon, werd Israël ook
verbannen verder dan Babylon.

Is er bewijs voor het feit dat de ster van Saturnus werd gebruikt bij de aanbidding van de god
Saturnus in het oude Babylon?
Op dit punt is het handig ons te verdiepen in de geschiedenis van het hexagram.
We weten al dat het hexagram een sterke link heeft met het occulte.
In feite komt het woord ‘hex’, wat vloek betekent, van oorsprong van het woord hexagram, de
zespuntige ster.
De occulte betekenis van het leggen van een hexagram op een persoon is dat je een vloek op een
persoon legt.
Als je een hexagram op een volk legt, dan is de occulte betekenis daarvan dat dat volk onder een hex, of
een vloek, komt.
Maar wanneer begon de occulte wereld het hexagram voor dergelijke doeleinden te gebruiken?
Het hexagram komt al voor in een religieuze setting bij de eerste archeologische vondsten die ooit
werden gedaan.
De Soemeriërs hadden waarschijnlijk de eerste anti-JHWH cultuur die na de vloed floreerde. Een studie
die we in relatie daarmee willen aanraden is “Een Bijbels profiel van Nimrod.”
Soemer lag, net als Babylon, in het gebied van het oude Mesopotamië.
Babylon werd het rijk dat door Soemer is begonnen.

Het was hetzelfde volk.
De Soemerische artefacten die we laten zien dateren van ongeveer 2500 tot 3000 jaar voor Jesjoea, en
zijn dus ongeveer 4500 tot 5000 jaar oud, dus lang voordat Israël als volk ontstond.
De eerste afbeelding die is gevonden van een hexagram staat op het Soemerische Cilinder zegel 243.
Dit zegel bevindt zich op dit moment in het Berlijns Museum van Antiquiteiten uit het Nabije Oosten.
Veel van dergelijke vondsten werden tussen 1899 en 1917 ontdekt door de Duitse Oriëntaalse Sociëteit.
Ze werden in 1930 publiek gemaakt in het Bode Museum. Sindsdien zijn ze in Duitsland.
Het is interessant om te vermelden dat de eerste archeologische en religieuze vondsten, waaronder het
Soemerische/ Babylonische hexagram, Duitse vondsten waren. Het is hetzelfde symbool dat Hitler
gebruikte om de Joden mee te merken in de Tweede Wereldoorlog en het waren belangrijke
Soemerische en Babylonische vondsten die tijdens zijn leven door zijn volk werden gedaan. Er zijn
mensen die Hitlers motieven om de Joden met dit Babylonische symbool te markeren bestendigen door
eigenlijk akkoord te gaan met Hitlers daden.
Je ziet duidelijk een hexagram om een astrologisch voorwerp, dat wordt omgeven door andere
astrologische voorwerpen.
VA 243

De meest gewaardeerde geleerden op het gebied van Soemerische en Babylonische archeologie gaan
ervan uit dat deze verzameling astrologische voorwerpen een weergave is van Saturnus die wordt
omgeven door andere sterren.
Dus de eerste anti-JHWH beschaving na de zondvloed schreef het hexagram toe aan Saturnus.

Het is ironisch dat Saturnus, zoals we in onze eerste video lieten zien, een permanente zeshoekige vorm
heeft op haar noordpool.

Gaan we even terug naar de oude Soemerische Cilinder Rol, dan zien we dat Saturnus in het centrum
van het hexagram wordt geplaatst, precies op de plek waar de zeshoek zich in het hexagram bevindt. Op
de planeet Saturnus zien we een zeshoek precies op het midden van de noordpool.

Geleerden geloven dat de god in de stoel de god Ninurta is.
"Ninurta", de naam van een van de Mesopotamische goden die in verband worden gebracht met
Saturnus, betekent "Heer Aarde " of "Heer Ploeg".
Mesopotamische Astrologie: Een introductie in Babylonische en Assyrische vergoddelijking van
de hemellichamen Door Ulla Susanne Koch; 1995
Astrologie in de Mesopotamische Cultuur door A. E. Thierens; 1935
Astrologie in het Oude Mesopotamië: De Wetenschap van voortekens en de kennis van de
hemelen Door Michael Baigent; Juli 2015
De god Ninurta wordt geassocieerd met Saturnus, en het hemellichaam in het hexagram is astronomisch
neergezet als Saturnus.
Geleerden concluderen ook dat Ninurta dezelfde persoon is die wij kennen als de Bijbelse Nimrod.
Het is interessant dat Saturnus en het hexagram daarmee, volgens seculiere geleerden, worden
verbonden met Nimrod.
Eleanor Robson, 'Ninurta, god van overwinning, Nimrod: Materialiteiten van Assyrische
Kennisverwerving, Het Nimrod Project op Oracc.org, 2015

[http://oracc.museum.upenn.edu/nimrud/ancientkalhu/thepeople/ninurta/]
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Hiermee realiseren we ons dat het hexagram is gevonden in een Babylonische religieuze setting, meer
dan 4000 jaar geleden, in relatie tot de aanbidding van Saturnus. Het symbool heeft meer verbinding met
de aanbidding van de god Saturnus dan met een Joodse oorsprong, want de Joden bestonden toen nog
niet eens.
Handelingen 7:43
Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan (Saturnus), de
afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder dan
Babylon.
Soemerisch Zegel 243 is niet de enige archeologische vondst van meer dan 4000 jaar oud waarop de
zespuntige ster in een religieuze setting wordt afgebeeld.
(Frankfurt, Plaat XXXIII – zegel d)

Let op de zespuntige sterren in de linker- en rechterbovenhoeken. Let bij beide kanten op de “stippen”
die eromheen staan in groepjes van zeven– nogmaals de Plejaden (de “extra stip” boven het hoofd van
de kleinere rechtopstaande figuur wijst vanwege de ster op een godheid). De zeven stippen zijn de zeven
sterren van de Plejaden.
Herinner je je nog dat we in voorwerp VA 243 ook zagen dat de Plejaden rondom Saturnus stonden, die
in dat geval werd weergegeven als een hexagram?

In oude Soemerische objecten werd Saturnus duidelijk verbonden met een Hexagram in de aanbidding
van een specifieke god.
E. Douglas van Buren, expert op het gebied van Soemerische en Mesopotamische kunst, zegt daarover:
“In de allereerste weergaves van de 7 stippen die we kennen kun je zien dat… ze een ring of rozet
vormden rondom een centrale stip (Saturnus)… [Vanaf] de vroege Babylonische periode komt het steeds
vaker voor dat de 7 stippen zijn geplaatst zoals de sterren in het sterrenbeeld Plejaden, en de het laatste
kwart van het tweede millennium worden de stippen voor de eerste keer afgebeeld als sterren.”
(Frankfurt, Plaat XXXV – zegel h):

In dit oude Soemerische zegel wordt de zespuntige ster Saturnus opnieuw in verband gebracht met de
afbeelding van de Plejaden. We zien opnieuw dat een hemellichaam in het midden staat van een
zespuntige ster.
Hoewel we uit archeologische bronnen weten dat de ster van Saturnus van oorsprong uit Soemer en
groter Babylon stamt, werd hij volgens de Bijbel op zeker moment naar Israël meegenomen.
Handelingen 7:42-43 (Citaat Amos 5:26)
En God keerde Zich af en gaf hen over om het hemelleger te dienen, zoals er geschreven is in
het boek van de Profeten:
“Hebt u de veertig jaar in de woestijn ook slachtoffers en offers aan Mij gebracht, huis van
Israël? Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan (Saturnus), de
afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder dan
Babylon.”
Jeremia 8:2 (WV)
"…en ze uitspreiden voor de zon, voor de maan en voor heel het leger aan de hemel, die zij
hebben liefgehad, die zij hebben gediend, die zij achterna zijn gegaan, die zij hebben
geraadpleegd en waarvoor zij zich hebben neergebogen. Die zullen niet verzameld en niet
begraven worden: als mest op de aardbodem zullen zij zijn.”

Er is archeologisch bewijs gevonden dat de Joden het gebruik van de ster van Saturnus hebben
overgenomen.
Voor een behoorlijk uitgebreide analyse van die geschiedenis verwijzen wij je naar dit artikel
(Engelstalig).
Magen David Symbol Research from the 1st to the 11th century C.E.
http://zeevgoldmann.blogspot.com/
We gaan op een aantal punten uit dat artikel in.
Bijna elke onderzoeker van de Davidster spreekt over het “zegel van Sidon", maar ook al werd het zegel
gekocht in Sidon, volgens de inscriptie die erop staat, behoorde het aan iemand met de naam Josjoea
zoon van AsaJahoe, die in Israël leefde ten tijde van het latere koninkrijk – de zesde eeuw voor Chr..

Het hexagram werd ook gevonden in een synagoge in Kapernaum.
Kohl en Watzinger merken in hun boek over oude synagogen in Galilea op, dat de oorsprong van de
Davidster inderdaad heidens is, en dat de betekenis ervan voor heidenen magisch was, maar de
veelvuldige verschijning in de decoraties van synagogen in Israël laat zien dat de Joden het hebben
overgenomen als embleem.
Gershom Scholem echter, maakt een interessante observatie naar aanleiding van deze vondsten. Hij
zegt:
"...in de synagoge van Kapernaum (tweede of derde eeuw n. Chr.) staat het (hexagram) tezamen
met het pentagram en de swastika op een fries".
Ook al hebben geleerden een poging gedaan om de Davidster te herleiden naar Koning David, er bestaan
geen Joodse literatuur of objecten die dat ondersteunen.
Al het bewijs lijkt er echter op te wijzen dat het vroege Joodse gebruik van het hexagram alleen
voorkwam bij "praktische Kabbala," dat is Joodse magie, waarschijnlijk zelfs al in de 6e eeuw n. Chr..
Kabbala wordt in verband gebracht met het gebruik van het hexagram.
Bekijk dit bijzondere amulet. Op de voorkant staan verscheidene symbolen, waaronder twee
hexagrammen op twee pilaren.
Deze cultische zegels kunnen vandaag de dag nog steeds worden gekocht, ook al bevelen wij dat
natuurlijk niet aan.

‘Magische munten’ en ‘magische vierkanten’: de ontdekking van astrologische zegels in de Oldenburg
Brieven Anna Marie Roos; Gepubliceerd 20 September 2008. DOI: 10.1098/rsnr.2007.0046
Tijdschrift van de Koninklijke Sociëteit voor de Wetenschapsgeschiedenis
Op de achterzijde van het amulet staat een magisch zonnevierkant evenals een aantal hexagrammen. In
de occulte wereld komen deze magische vierkanten vaker voor.
Als je de getallen in een willekeurige kolom, horizontaal of verticaal, en zelfs de diagonalen van het
vierkant, bij elkaar optelt, is het totaal altijd hetzelfde— 111.
De som van de zes kolommen van het magische vierkant, of het nu horizontaal of verticaal is, is 666.
Waarom staan er 36 getallen op het zonnevierkant?
Babylonische astrologen verdeelden de sterrenhemel in 36 sterrenbeelden, elk ongeveer 10 dagen
zichtbaar. Ze werden weergegeven op verschillende amuletten die “Sigilla Solis” of het Zonnezegel
werden genoemd.
Johannes H. Rogers, "Oorsprong van de oude sterrenbeelden: I. De Mesopotamische tradities",
Tijdschrift van de Britse Astronomische Vereniging 108 (1998) 9–28
Dus de 36 getallen vertegenwoordigen het “hele hemelleger” doordat alle sterrenbeelden van de vroege
Babylonische kosmologie vertegenwoordigd zijn.
Weet je nog wat de profeten zeiden over Israël en het hele hemelleger:
Handelingen 7:42-43 (Citaat Amos 5:26)
En God keerde Zich af en gaf hen over om het hemelleger te dienen, zoals er geschreven is in
het boek van de Profeten:
“Hebt u de veertig jaar in de woestijn ook slachtoffers en offers aan Mij gebracht, huis van
Israël? Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan (Saturnus), de
afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder dan

Babylon.”
Jeremia 8:2 (WV)
"…en ze uitspreiden voor de zon, voor de maan en voor heel het leger aan de hemel, die zij
hebben liefgehad, die zij hebben gediend, die zij achterna zijn gegaan, die zij hebben
geraadpleegd en waarvoor zij zich hebben neergebogen. Die zullen niet verzameld en niet
begraven worden: als mest op de aardbodem zullen zij zijn.”
In de Kabbala werden deze magische vierkanten ook gebruikt door Hebreeuwse letters en tekens over de
getallen te leggen om door voorspellingen inzichten te verkrijgen.
‘Magische munten’ en ‘magische vierkanten’: de ontdekking van astrologische zegels in de Oldenburg
Brieven Anna Marie Roos; Gepubliceerd 20 September 2008. DOI: 10.1098/rsnr.2007.0046
Tijdschrift van de Koninklijke Sociëteit voor de Wetenschapsgeschiedenis

Dit magische zonnevierkant op een ijzeren plaat is voorzien van Arabische getallen in een tabel van zes
bij zes. Dergelijke platen werden begraven in de hoek van de fundering als bescherming tegen kwade
geesten.
Er waren heel veel magische vierkanten zoals het vierkant van Saturnus, of Jupiter.

In de occulte wereld worden deze magische vierkanten toegeschreven aan Salomo. Het Zegel van
Salomo wordt beschreven als een ster met 6 of met 5 punten. Vaak bevat de talisman van Saturnus een
hexagram aan de ene kant en een pentagram aan de andere zijde.
In legenden worden deze symbolen gelieerd aan het “Zegel van Salomo”, de magische zegelring die
door Koning Salomo werd gebruikt om demonen en geesten te bezweren of zich ertegen te beschermen.
1 Scholem, "De Davidster; Geschiedenis van een Symbool," in De Messiaanse Gedachte in het
Jodendom, 271; 2 Gittin 68a; 3 Eder, de Davidster
Denk even terug aan de symbolen die werden gevonden in de synagoge van Kapernaum.
""...in de synagoge van Kapernaum (tweede of derde eeuw n. Chr.) staat het (hexagram)
tezamen met het pentagram en de swastika op een fries ".
Het is moeilijk om onomstotelijk te bewijzen dat het zonnevierkant (dat rekenkundig gelijkstaat aan
666) door de occulte wereld wordt toegeschreven aan Salomo. We willen echter wel opmerken dat
Salomo getalsmatig wordt geassocieerd met 666 in de TENACH.
1 Koningen 10:14
“Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was
zeshonderdzesenzestig talent goud...”
We weten allemaal dat Salomo een behoorlijke tijd op het verkeerde pad zat.
Het hexagram zelf is ook geometrisch verbonden aan drie sets van zessen. Het hexagram bevat 6 punten.
Het hexagram bevat 6 driehoeken. Het centrum van het hexagram is een 6-hoek.
De magische vierkanten hebben ook hun intrede gedaan in de Katholieke Kerk.

(Een magisch vierkant op de façade van de Sagrada Família kathedraal)

Het hexagram is ook terechtgekomen op het beruchte hoofddeksel van de paus.

Zie je dat er een planeet staat in het midden van het hexagram op de mijter, net zoals de Soemerisch/
Babylonische religie Saturnus afbeeldde. Het is precies hetzelfde.
Zij plaatsten Saturnus ook in het midden van het hexagram. Ook al kunnen we niet met zekerheid
zeggen dat de paus deze afbeeldingen daarvandaan heeft, toch is het interessant dat de mijter van de
paus een hexagram bevat met een stip in het midden, net zoals de Soemeriërs deden. De Soemeriërs
plaatsten ook 7 stippen rondom de afbeelding van Saturnus in het midden van het hexagram. Let eens op
de 7 rode afbeeldingen rondom het hexagram op het hoofddeksel van de paus…
We zagen hetzelfde patroon en gebruik van afbeeldingen in de Soemerische artefacten.

En hier, waar de 7 sterren van de Plejaden worden afgebeeld samen met andere sterrenbeelden rondom
Saturnus en het hexagram.

Samenvattend, dit zijn de feiten:




In oude Soemerische artefacten wordt het hexagram afgebeeld boven de pool van Saturnus en
wordt de god Saturnus afgebeeld; daarmee bestaat een verband met de Babylonische connectie
tussen het hexagram en de ster van Saturnus.
De planeet Saturnus bevat daadwerkelijk de geometrische kern van een hexagram.
In het Brit Chadasja en in de Profeten wordt vermeld dat Israël de ster van Saturnus meenam tot
voorbij Babylon en dat die werd gebruikt in de context van aanbidding.

Bewijst het feit dat hexagrammen van oorsprong worden geassocieerd met Bijbelse concepten of
metaforen niet dat de Davidster moet worden geassocieerd met Israël of worden gebruikt in onze
aanbidding van JHWH?
Nee.
In de Bijbel staat heel veel onderwijs, en bijna alles kan worden gebruikt om op metaforische en
conceptuele manier een aantal Bijbelse principes te onderwijzen. We zien dat bij de tradities van Kerst
en Pasen, maar die tradities worden niet legitiem, omdat de mens er een Bijbels concept of principe bij
kan bedenken.
Volgens de Torah moeten we een symbool of praktijk dat in verband staat met de manier waarop de
volken hun goden aanbaden, niet gebruiken in onze aanbidding van JHWH.

Deuteronomium 12:29-32
“Wanneer JHWH, uw God, de volken waar u naartoe gaat om die uit hun bezit te verdrijven, van
voor uw ogen uitroeit, en u hen verdreven hebt en in hun land bent gaan wonen, wees dan op uw
hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt, en dat
u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend
hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van JHWH, uw God, niet doen zoals zij!
Want alles wat voor JHWH een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij
hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand.”
“Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en
er ook niets van afdoen.”

In de natuur komen veel dingen voor die hexagrammen bevatten, zoals sneeuwvlokken, bloemen
en vruchten. Betekent dit dat ik dergelijke zaken niet in mijn huis of tuin mag hebben?
Nee, dat is niet wat de Torah onderwijst. Volgens de Torah is het slechts verboden om religieuze
praktijken of symboliek, die verband houden met de aanbidding van afgoden, te integreren in onze
aanbidding van JHWH.

De regenboog werd gekaapt door de homobeweging. Moet ik daarom de regenboog vermijden?
Nee, dat betekent niet dat je de regenboog moet vermijden. In tegenstelling tot het hexagram is de
regenboog een Bijbels symbool dat duidelijk aan ons is gegeven door JHWH. De homobeweging
gebruikt de regenboog als symbool voor hun valse ideologie, maar niet in de aanbidding van afgoden.

Als de Menora zou zijn gebruikt bij cultische praktijken, zouden we de Menora dan ook niet meer
kunnen gebruiken?
Het ging JHWH erom dat Israël de religieuze praktijken van de volken niet zou overnemen. Als de
Menora zou zijn gebruikt bij de aanbidding van afgoden, werd het daarmee geen gebruik van de volken.
Het zou dan gaan om Bijbelse manieren of Bijbelse symboliek die was overgenomen door de volken.
Natuurlijk hebben we geen bewijzen gevonden van religieuze praktijken waarin de Bijbelse Menora in
de aanbidding van afgoden is geïntegreerd, net zoals er geen Bijbelse feestdagen zijn overgenomen door
de mensen die afgoden aanbidden. Ze bedenken hun eigen dingen.
We zien geen duidelijke Bijbelse metaforen in de Bijbel waarin het hexagram als Bijbelse symbool
wordt gebruikt.
Archeologische vondsten laten zien dat het eerste religieuze gebruik van het hexagram voorkwam bij de
Soemeriërs en de Babyloniërs, zoals we al eerder aangaven.

Als het er in de Torah om gaat dat we Jah niet mogen aanbidden op de manier waarop de volken
hun goden aanbaden, terwijl het hexagram slechts een symbool is op een geopolitieke vlag, wat is
dan eigenlijk het probleem?
We hebben een prachtige uitleg voor deze vraag. Op de vlag van de VS staan bijv. pentagrammen. Toch
associëren de meeste mensen de vlag van de VS niet met de aanbidding van Jah. Het is een seculiere
vlag. De volken doen wat ze willen. Daarom is dat geen overtreding van de Torah.
Maar het feit dat het hexagram wordt gebruikt als vertegenwoordiging voor het volk van Jah kunnen we
vanuit een andere hoek bekijken. Israël mag geen seculier volk zijn, het moet een licht zijn voor de
volken, als vertegenwoordiging van onze Schepper in alles wat ze doen. De keuze voor de ster van
Saturnus als symbool voor het volk van Jah lijkt daarom niet het allerbeste idee.
Wat nog erger is, is het feit dat de ster van Saturnus wordt gebruikt op mezoeza´s, menora´s, vlaggen die
tijdens de aanbidding worden gebruikt, talliets en op andere voorwerpen die in verband worden gebracht
met de aanbidding van JHWH. Op die manier wordt de ster van Saturnus in de context gebruikt van
aanbidding van onze Schepper (Deuteronomium 12:29-32).
Vergeet niet dat het niet gaat om de aanbidding van het hexagram. Niemand zegt dat hij hazen, eieren of
naaldbomen aanbidt. Het is duidelijk dat dat niet gebeurt. In de Torah staat dat we Jah niet op dezelfde
manier mogen aanbidding waarop de heidenen hun goden aanbidden. Iets om over na te denken…
Het gaat er niet om dat het symbool zelf slecht is, het gaat om het feit dat het historisch werd gebruikt en
nog steeds wordt gebruikt bij de aanbidding van afgoden. En JHWH zegt dat Hij daar niets mee te
maken wil hebben in de context van Hem aanbidden. Dat is toch niet helemaal onlogisch?
Uit de geschiedenis blijkt dat het onze neiging is om religieuze afbeeldingen, zoals de afbeelding van
een hexagram, of een “gouden kalf” te willen gebruiken in de aanbidding van onze Schepper. Daarom
geeft onze Vader ons de opdracht Hem te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:24).
We adviseren het Lichaam om hierover te bidden, erover te studeren, en zelf een beslissing te nemen.

Ik heb studies gezien waarin verzen uit de Bijbel in verband worden gebracht met het feit dat het
hexagram in de natuur voorkomt, om daarmee het gebruik goed te praten. Hoe denken jullie
daarover?
De granaatappel, honingraat, sneeuwvlok, lelie en amandelbloesem zijn in studies gebruikt als
legitimatie voor het gebruik van het hexagram als symbool voor JHWH’s volk Israël, zodat het kan
worden gebruikt in de aanbidding van onze Schepper.
Zoals we al hebben genoemd, staat er heel veel onderwijs in de Bijbel en bijna alles wat bestaat kan
worden gebruikt om aan de hand van metaforen en concepten Bijbelse principes te onderwijzen. We
zien dat gebeuren bij tradities van Kerst en Pasen, maar het feit dat mensen een Bijbels concept of
principe kunnen bedenken bij dergelijke tradities maakt ze niet acceptabel.
Elohim heeft ook veel elementen met vijf kanten in de natuur gecreëerd, toch zouden we geen vlag met
een pentagram gebruiken als vertegenwoordiging of bij de aanbidding van het volk van Jah.

Het Christendom doet haar uiterste best om tradities rondom Kerst en Pasen in verband te brengen met
de Bijbel, als hartstochtelijke poging om hun tradities te behouden voor hun eigen belang. Op dezelfde
manier kijken wij naar de pogingen om het gebruik van het hexagram goed te praten.

De granaatappel
De granaatappel is een vrucht waarvan de bloemen doen denken aan hexagrammen.
Granaatappels en bellen werden aan de zoom van het kleed van de Hogepriester bevestigd.
De granaatappel staat bekend om haar grote hoeveelheid zaden, die worden geassocieerd met de Torah
(bijv. Lucas 8:11).
De zaadjes zijn rood. Als een granaatappel doormidden wordt gesneden, van boven naar beneden, dan
komt het vaak voor dat de zaadjes zijn verdeeld over vier kamers. Dat veronderstelt dat de granaatappel
een hart kan voorstellen, en het zaad, de Torah, moet in ons hart zijn. Bekijk Psalm 40:8 voor een
voorbeeld van de duidelijke Bijbelse metafoor:
Psalm 40:8
Ik vind er vreugde in, Mijn God (Elohim), om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in
Mijn binnenste.
De blauwe, paarse en rode kleur van de bevestigde granaatappels kunnen een symbolische weergave zijn
van onze Messias Jesjoea. Het blauw staat symbool voor de Torah, net als de blauwe kleur in onze
tzietziets. Het paars staat symbool voor het koningschap van onze Messias Jesjoea onze Koning. Het
rood staat symbool voor het bloed dat Hij voor ons heeft vergoten voor vergeving van onze zonden.
De gouden belletjes worden gehoord, als verwijzing dat we moeten luisteren. Luisteren houdt verband
met gehoorzaamheid aan de Torah (bijv. Jeremia 22:21). Goud heeft ook te maken met de Torah.
We raden onze studie “Wegen van Torah” aan als je meer wilt weten over de betekenis van de kleuren
blauw en goud.
Dus, de granaatappels en bellen verwijzen naar gehoorzaamheid aan de Torah.
In tegenstelling tot alle andere metaforen vinden we geen metaforen in de Bijbel die wijzen op het feit
dat de granaatappel karakteristieken heeft van een zeshoek. Alle metaforen van de granaatappel zijn al
vermeld in de Bijbel, behalve de karakteristieken van de zeshoek. Het is behoorlijk vergezocht om enige
waarde of metaforische uitleg te verbinden aan een zeshoek alleen vanwege een granaatappel.

Als de stoffen granaatappels werden bevestigd aan de kleding van de Hogepriester zou het er ongeveer
zo uit kunnen zien. Zoals je ziet is het de afbeelding van het hexagram niet zichtbaar.

Honingraat
Deuteronomium 27:3
U moet alle woorden van deze Wet daarop schrijven als u overgestoken bent, opdat u komt in
het land dat JHWH, uw God, u geeft, een land dat overvloeit van melk en honing, zoals JHWH,
de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft.
Op meerdere plaatsen wordt honing in verband gebracht met de Torah. Er werd aangedragen dat het feit
dat bijen honingraat maken, en het feit dat honingraten in de natuur zeshoekig zijn, het gebruik van
hexagrammen vanuit de Bijbel ondersteunt.
De honing zelf wordt door Jah metaforisch in relatie gebracht met de Torah. Toch zijn de metaforen
over bijen zelf niet per definitie positief.
Psalm 118:12
Zij hadden mij omringd als bijen, zij zijn uitgedoofd als een doornenvuur; in de Naam van
JHWH heb ik ze neergehouwen!
Dus, als de bijen niet positief zijn, maar ze wel honing maken, waarom zou de honingraat zelf dan door
Jah worden gezien als goed?
Je kunt de zeshoekige honingraat samen met de honing opeten. Van een klein beetje zul je geen last
krijgen, en er zijn mensen die de honingraat eten. Maar veel mensen zullen last krijgen van hun darmen

als ze een klein beetje honingraat eten.
Het is zelfs zo dat als je te veel van de honingraat eet, je daaraan kunt sterven.
Het eten van grote hoeveelheden honingraat kan darmverstoppingen veroorzaken, en dat kan
levensbedreigend zijn.
Ooit stond er in de Case Journal (krant) dat een vrouw in het ziekenhuis was beland met een grote
maagverstopping omdat ze twee maanden lang grote hoeveelheden honingraat had gegeten. Ze dacht dat
het eten van grote hoeveelheden de gezondheidsvoordelen zou vergroten. In plaats daarvan zorgde de
honingraat voor een grote verstopping in haar maag-darmstelsel die operatief moest worden verwijderd.
Daarover werd verslag gedaan in de editie van mei 2009.
Dus, als je een honingraat hebt, dan kan je er het beste op kauwen om de honing (Torah) te verkrijgen,
maar de zeshoekige honingraten moet je uitspugen.
Het is interessant dat de fysieke werkelijkheid ons die geestelijke les kan leren, maar misschien is het
slechts toeval.

De lelie
Lucas 12:27
Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in
al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.
Lelies hebben zes bloemblaadjes, daarom wordt er gezegd dat het hexagram, met zijn zes punten, een
acceptabel Bijbels symbool is.
Daarmee wordt natuurlijk verondersteld dat de afbeelding van een hexagram precies hetzelfde is als een
afbeelding van een bloem, maar dat is natuurlijk niet zo.
Het hexagram wordt een ster genoemd, niet een bloem. Het hexagram staat symbool voor een ster, niet
voor een bloem.
In modern Hebreeuws wordt deze lelie de “sjosjan tsahor (pure witte lelie) genoemd. Het woord
‘sjosjana’ wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel vertaald als “lelie”, maar het woord kan ook
verwijzen naar andere trompetvorige wilde bloemen in Israël, zoals een ruikende blauwe hyacint (ook
familie van de lelie). Oftewel, we kunnen niet met zekerheid zeggen dat sjosjaniem (mv van sjosjana)
het Hebreeuwse woord is voor het Griekse krina (lelies) waar het Evangelie over spreekt.
De lelie groeit bij voorkeur in afgezonderde valleien en daarom wordt hij niet gezien als veldbloem.
Verscheidene wilde bloemen die inheems zijn in Israël komen in aanmerking voor de “lelies van het
veld” in Mattheus 6 en Lucas 12.
Geleerden hebben niet minder dan zes mogelijke bloemen aangedragen die misschien bedoeld worden,
en veel daarvan hebben niet zes bloemblaadjes.
Er zijn zeker archeologische vondsten gedaan die een bloem met zes bloemblaadjes laten zien.

Maar er zijn ook vondsten met afbeeldingen van bloemen met 5 bloemblaadjes of soms zelfs 12.
Zelfs als de bloem waarover had gesproken zes bloemblaadjes zou hebben, is het geen onderbouwing
voor het hedendaagse gebruik van het hexagram.
In Hosea 14:9 zien we dat JHWH wordt vergeleken met een naaldboom. Is dat een reden om te
veronderstellen dat kerstbomen iets goeds zijn?
We gaan daar uitgebreid op in, in de studie “De kerstboom van Hosea”, en daarin staan mooie
parallellen om te overwegen in het kader van de discussie over het hexagram.

Sneeuwvlokken
Jesaja 1:18
“Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren,
zegt JHWH.
Al waren uw zonden als scharlaken,
ze zullen wit worden als sneeuw;
al waren ze rood als karmozijn,
ze zullen worden als witte wol.
Het feit dat sneeuwvlokken van nature 6 punten hebben, en dat er positief over wordt gesproken in
Jesaja 1:18, is geen reden om te veronderstellen dat hexagrammen Bijbels ondersteund worden. Dat is
hetzelfde argument dat voor de granaatappel, lelie en honingraat werd gebruikt.
Ook al is zonden die wit worden als sneeuw iets goeds, er wordt ook drie keer gesproken over sneeuw in
relatie tot melaatsheid.
Exodus 4:6
JHWH zei verder tegen hem: Steek toch uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn
boezem en haalde hem weer tevoorschijn, en zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw.
Numeri 12:10
De wolk week van boven de tent, en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde
Aäron zich om naar Mirjam, en zie, zij was melaats.
2 Koningen 5:27
“Daarom zal de melaatsheid van Naäman zich voor eeuwig aan jou en aan jouw nageslacht
hechten. Toen ging hij bij hem weg, melaats, wit als de sneeuw.
Jullie zijn het vast met ons eens dat melaatsheid niet iets goeds is.

Amandel
Exodus 25:34
En op de kandelaar zelf moeten vier bloemkelken komen in de vorm van
amandelbloesem, met zijn knoppen en zijn bloesems.

De bloem van een amandel kan 5 of 6 bloemblaadjes hebben en meestal zijn het er 5. Dus de
amandelboom is niet echt een goede onderbouwing voor een hexagram, en als dat wel zo zou zijn, dan
niet meer dan de granaatappel, sneeuwvlok of honingraat.

Conclusie
We hopen dat het behandelen van deze Veel gestelde vragen voldoende duidelijkheid heeft gegeven
over dit uitdagende onderwerp.
We zijn niet antisemitisch. We zeggen niet dat de karakteristieken van het hexagram in bloemen,
vruchten, etc. van oorsprong heidens zijn.
Ten diepste is er weinig discussie over het feit dat het hexagram werd gebruikt in relatie tot de
aanbidding van afgoden.
En daarom moeten wij, volgens de Torah, een dergelijk symbool niet willen verbinden met het volk van
JHWH en in verband brengen met de aanbidding van Hem.
We hebben geen enkel bewijs gevonden dat het hexagram door David werd gebruikt om daarmee te
verantwoorden dat de ster Davidster of Schild van David heet. Maar we hebben heel veel bewijs dat
zelfs bijna 5000 jaar terug gaat, waaruit blijkt dat het de ster van Saturnus wordt genoemd. Misschien
moeten we de ster niet langer Davidster noemen, maar bij de echte naam, de ster van Saturnus.
Aan de mensen die zich met hart en ziel inzetten om een dergelijke afbeelding te bewaren, stellen wij de
vraag “waarom?”
Het laatste wat wij als Zijn volk moeten willen is belediging van mensen boven belediging van Jah
stellen.
Tot slot willen we je gewoon aanmoedigen om deze dingen voor jezelf te onderzoeken als onderdeel van
het streven om alles te toetsen.
Bestudeer deze dingen, bid erover, en beslis voor jezelf.
Jozua 24:15
“Kies voor u heden wie u zult dienen… Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen JHWH
dienen!”
We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Vergeet niet om alles te onderzoeken.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
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