“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
Als je lang genoeg video´s van 119 Ministries bekijkt, dan zul je uiteindelijk iets tegenkomen dat je niet
leuk vindt, of wat je zelfs tegen de borst stuit. We garanderen je dat je het tenminste over een aantal
zaken met ons oneens zult zijn. Voor veel mensen zal deze studie daar een van zijn.
Elke keer als we een onderwerp gaan onderzoeken dat controversieel is, of waarmee we mensen kunnen
beledigen, dan proberen we zo gevoelig en voorzichtig mogelijk te zijn in onze woordkeuze, maar niet
ten koste van de waarheid.
119 Ministries is er niet omdat wij dat zo leuk vinden. We verzekeren je dat veel van de e-mails die we
elke dag ontvangen niet zo leuk zijn, en het is ook niet leuk dat er websites zijn die als enige doel
hebben om in te gaan tegen alles wat 119 Ministries onderwijst. Het is niet leuk om de pijnlijke
commentaren te zien en aan te horen die tegen ons worden gericht zonder onderliggend bewijs of zonder
een poging het op een vriendelijke manier te brengen.
119 Ministries heeft als enige doel om jou en de jouwen te dienen en te ondersteunen in de wandel die
onze Schepper voor eenieder van ons verlangt, de wandel die we ook zagen bij onze Messias Jesjoea.
Wij verlangen ernaar dat zoveel mogelijk mensen niet alleen het Koninkrijk binnengaan, maar dat ze
groot zullen zijn in het Koninkrijk, niet voor onze glorie, maar voor de eeuwige glorie van de Ene die
ons heeft gemaakt en van ons houdt.
Het is je misschien opgevallen dat 119 Ministries vanaf het begin in media en plaatjes geen, of ten
minste heel weinig, gebruik maakt van de “Davidster”.
We hebben daar een reden voor, het is geen toeval. Het heeft er niets mee te maken dat we tegen het
Joodse volk zouden zijn. We houden van het Joodse volk en vanuit Bijbels oogpunt zijn ze onze
broeders. Wij maken ons echter zorgen over de oorsprong van de “Davidster” en over wat de Bijbel
misschien te zeggen heeft over het specifieke ontwerp van die ster.
Ook al hebben we in het verleden geen afbeeldingen van de Davidster gebruikt, toch zal het symbool in
deze studie regelmatig voorbijkomen, omdat deze studie erover gaat. Dus als je last hebt van dit
symbool, dan raden we je aan om deze studie niet verder te bekijken.

De ster is een zespuntige ster, ook wel hexagram genoemd. In Joodse commentaren wordt hij ook wel
het Schild van David genoemd en soms het Zegel van Salomo.
Binnen het Joodse volk is deze ster alomtegenwoordig. De ster staat zelfs midden in de nationale vlag
van Israël. Hij staat op menora’s, mezoeza’s en zelfs op boeken en koffiebekers. Zelfs volgelingen van
het onderwijs van onze Messias Jesjoea maken vaak gebruik van deze ster of dragen hem, meestal uit
sympathie voor het hedendaagse land Israël.
OORSPRONG VAN DE DAVIDSTER
Het is moeilijk om de oorsprong van de Davidster te achterhalen. We zien het symbool voor het eerst in
Joodse context verschijnen vanaf de 3e-4e eeuw in een synagoge in Galilea. (Israëlisch Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Het zegel van Salomo informatie d.d. 6 april 2016.)
Maar in tegenstelling tot de menora, de Leeuw van Juda of de sjofar, Bijbelse voorbeelden van Joodse
symboliek, komt het hexagram ook in andere historische contexten voor.
In het Hindoeïsme en Boeddhisme bijvoorbeeld zijn voorbeelden te vinden waarbij deze ster werd
gebruikt in religieuze context. Het oudste gebruik van het Hindoe hexagram wordt honderden jaren voor
onze Messias gedateerd.
Het hexagram is ook een prominent symbool in de occulte en ceremoniële magie.
De zespuntige ster wordt algemeen gebruikt als talisman en om geesten en geestelijke krachten te
bezweren in talrijke vormen van occulte magie. In het boek “De geschiedenis en praktijk van Magie,
Deel 2”, wordt de zespuntige ster de talisman van Saturnus genoemd en hij wordt ook genoemd als
Zegel van Salomo.
Om redenen die later in deze studie worden behandeld willen we opmerken dat het occulte heidendom
het hexagram in verband brengt met de planeet Saturnus.
Het symbool komt ook voor in de vrijmetselarij:
"De vervlochten driehoeken symboliseren de eenheid van twee principes of krachten, actief en
passief, mannelijk en vrouwelijk, die in het universum doordringen… De twee driehoeken, die
vervlochten zijn, de een wit en de ander zwart, symboliseren de vermenging van schijnbare
tegenstellingen in de natuur, duister en licht, fout en waarheid, naïviteit en wijsheid, kwaad en
goed, in een mensenleven." – Albert G. Mackey: Encyclopedie van Vrijmetselarij
Kortgezegd lijkt de betekenis die de vrijmetselarij geeft aan het hexagram erg op die van de Bijbelse
boom van goed en kwaad, namelijk vermenging. De vruchten daarvan werden door de tegenstander aan
Adam en Eva voorgelegd.
We kunnen nog wel even doorgaan met referenties van manieren waarop dit symbool wordt gebruikt.
Als je dat interesseert dan moedigen we je aan om een persoonlijke, onafhankelijke studie daarover te
doen. Voor ons doel met deze studie is het voldoende om het historische gebruik van het hexagram aan
te stippen. We gaan op dit moment dan ook niet verder in op de cultische verbindingen met het
hexagram, omdat dat storend zou worden.

In de kern komt het neer op de volgende feiten:
1) De link die wordt gelegd tussen het hexagram en David lijkt alleen in de traditie te bestaan. Er is
geen sluitend bewijs dat David ooit met dit symbool werd geassocieerd. Er zijn mensen die
zeggen dat het misschien een weergave is van tweemaal de Hebreeuwse letter ‘dalet’ om
daarmee David te vertegenwoordigen. Daar is echter geen enkel bewijs voor.
2) De oorsprong van het hexagram is onduidelijk. We kunnen niet precies zeggen dat de oorsprong
Joods is of van het heidense occulte afstamt. Uit de geschiedenis blijkt dat beide groepen het
symbool gebruikten in hun aanbiddingsgebruiken. In de occulte wereld wordt het hexagram
gelieerd aan de aanbidding van Saturnus.
Eén ding weten we wel zeker. We kunnen zonder twijfel vaststellen dat het meest voorkomende en ware
symbool voor het volk van JHWH de menora is. En de zevenarmige menora wordt op geen enkele
manier in de aanbiddingspraktijken van de occulte wereld gebruikt.
Wat is de link van de occulte wereld en andere heidense religies met het hexagram als het echt een teken
is van het Joodse volk? Waarom wordt dat symbool ook door hen gebruikt?
Wij geloven dat er een antwoord is op die vraag, maar we gaan eerst terug naar de Davidster.
Er is een specifieke ster die is verbonden met het Joodse volk, en daarover wordt geschreven in het Briet
Chadasja, of Nieuwe Testament.
In Handelingen 6-7 hield Stefanus een indrukwekkende en boute toespraak tegen het Joodse leiderschap
van de eerste eeuw, waarin hij een opsomming geeft van veel van hun vroegere en huidige fouten.
Naar aanleiding van deze toespraak werd hij gestenigd.
In zijn verhaal refereert Stefanus, direct nadat hij het heeft over de gebeurtenis met het gouden kalf, aan
Amos 5:26 waarbij hij verwijst naar een specifieke ster vanuit een negatief oogpunt:
Handelingen 7:42-43
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,
de afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden.
Ik zal u daarom wegvoeren, verder dan Babylon.
Volgens Stefanus is er een specifieke ster die Israël heeft overgenomen in de aanbidding van afgoden.
Dus de enige ster die vanuit Bijbels oogpunt wordt geassocieerd met Israël en die zowel in de Tenach als
in het Nieuwe Testament wordt genoemd, wordt afgeschilderd als een van de ergste beledigingen die
JHWH kunnen worden aangedaan; namelijk afgoderij en de aanbidding van afgoden. In dezelfde context
noemt JHWH de ballingschap van Israël.
Dus, dit beeld dat ze maakten om te aanbidden, een specifieke ster in de context van de aanbidding van
afgoden, is niet iets kleins, dat zonder gevolgen blijft.

Stefanus vond het zo belangrijk om te laten zien dat het verkeerd was om deze ster te gebruiken, dat hij
erover sprak in de laatste zinnen die hij uitsprak voordat hij werd gestenigd door de mensen die het niet
wilden horen.
Is deze specifieke ster uit de geschiedenis van Israël, die door Stefanus wordt genoemd, een hexagram?
Laten we er wat dieper op ingaan.
Stefanus verwees naar Amos 5:26, dus daar beginnen we.
Amos 5:26 (WV)
U zult koning Sikkut en Kewan, uw beelden, een ster, uw goden, die u voor uzelf gemaakt
hebt, op uw schouders nemen.
Stefanus noemt de god Remfan die wordt geassocieerd met de bedoelde ster. Stefanus citeerde de
Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Tenach.
Uit Hebreeuwse geschriften kunnen we opmaken dat Remfan dezelfde is als de god Kewan.
Kewan wordt door geleerden in het algemeen gezien als de god Saturnus.
Strongs: H3594 – Kewan
Waarschijnlijk een beeld van de Assyrisch-Babylonische god van de planeet Saturnus die werd
gebruikt om de Israëlitische afvalligheid te symboliseren.
Gesenius Hebreeuws-Chaldees Lexicon - Kiyoen
“De naam van een afgod die door de Israëlieten werd aanbeden in de wildernis, ook wel de
planeet Saturnus”
Dus de Israëlieten maakten een plaatje van een ster om de planeet Saturnus af te beelden, en gaven die
een plek in hun aanbidding. Volgens de profeten was dit erg slecht, en niet goed.
Dus, was deze ster een hexagram?
We kunnen dat niet zeker weten, maar dit weten we wel;
Zoals we al eerder hebben genoemd, wordt de zespuntige ster algemeen gebruikt als talisman en om
geesten en spirituele krachten te bezweren binnen vele vormen van occulte magie.
In het boek “De geschiedenis en praktijk van magie, deel 2”, wordt de zespuntige ster de talisman van
Saturnus genoemd en wordt hij ook wel het Zegel van Salomo genoemd. Deze ster wordt vaak als volgt
afgebeeld:

We lichten een bepaald kenmerk van deze ster eruit (zie rode markering) en vergelijken die met een
bekend mysterieus feit over Saturnus.
Bedenk dat volgens Tenach en het Brit Chadasja de god Saturnus wordt geassocieerd met een afbeelding
van een bepaald soort ster, en de Israëlieten werden ervan beschuldigd die ster te hebben nagemaakt en
die te aanbidden. En nogmaals, dat was heel slecht, niet iets goeds.
We weten gewoon niet precies hoe deze ster eruitzag. Maar wat als de planeet Saturnus ons zelf laat zien
hoe de ster van Saturnus eruitziet?
Op dit moment vraag je je waarschijnlijk af waar we het nou eigenlijk over hebben.
Dus denk even terug aan wat we net hebben genoemd (zie markering plaatje) over de Davidster en het
cultische hexagram en daarna gaan we verder met de grafische verbinding met de planeet Saturnus.
Op een aantal van de eerste gedetailleerde foto’s van de planeet Saturnus uit de vroege jaren ‘80 viel het
meteen op dat zich boven de pool van Saturnus een hardnekkige wolkenformatie in de vorm van een
zeshoek bevond. Dit lijkt precies op de binnenkant van het hexagram binnenin de Davidster en de
cultische zeshoek.

Dit plaatje is van 2 april 2014:

Dit plaatje komt uit 2012 en is precies boven de noordelijke pool genomen:

Dit plaatje is van 20 november 2006:

Zoals je duidelijk kunt zien staat deze zeskant altijd boven de noordelijke pool van Saturnus.
Alleen al de zijkanten van de zeskant zijn bijna 14000 kilometer lang, en dat is meer dan de doorsnede
van de aarde.
Dus, in de Bijbel worden we gewaarschuwd voor het overnemen van de ster van de god Saturnus in
onze aanbidding, en we hebben wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat de planeet Saturnus dat
plaatje draagt op haar noordelijke pool.
Hoe wisten de mensen van lang geleden dat Saturnus dit zeskant had zonder dat ze satellieten hadden?
Omdat de occulte wereld echt is… De macht van het kwaad is echt… Dit symbool is echt.
We gaan nu niet onverholen beweren dat je dit symbool niet in huis mag hebben, ook al is 119
Ministries daar zelf wel van overtuigd.
We hebben alleen maar een aantal feiten aan elkaar gekoppeld, en je kan je er altijd vanaf maken door te
zeggen dat het slechts toeval is. We moedigen je aan hierover te bidden en de Geest te zoeken met open
oren om jou te helpen onderscheiden wat je al dan niet met dit symbool moet doen.

We sommen de genoemde feiten nog eens op en willen jou vragen erover na te denken:
1) Het hexagram is historisch traceerbaar in aanbiddingsrituelen van zowel Israël als de occulte
wereld. In de occulte wereld wordt specifiek gezegd dat het hexagram onderdeel is van de
aanbidding van de planeet Saturnus.
2) De enige waarschuwing die we krijgen over een specifieke ster die door Israël is overgenomen
voor aanbidding wordt in verband gebracht met de god Saturnus.
3) De planeet Saturnus bevat een zeskant dat een exacte replica is van het midden van de Davidster,
en het cultische hexagram
Dus, wat moeten we hier mee?
Misschien begrijp je nu waarom we zeiden dat deze studie controversieel zou zijn. Omdat het bewijs
incidenteel is en we, ondanks de sterke verwantschap met de god Saturnus, niet absoluut kunnen
concluderen dat de ster van de god Saturnus een hexagram was.
Maar wij hebben het gebruik van de Davidster in de aanbidding van onze Schepper altijd vermeden.
119 Ministries heeft altijd vastgehouden aan de idee dat Bijbelse symboliek onze voorkeur moet hebben.
Uiteindelijk moeten we bij zaken die we niet kunnen bewijzen, zelf beslissen wat wel en niet goed is
voor ons gezin.

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.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

