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Inleiding 
In 2 Ezra 4-6  gaat het over de vraag wanneer de Goddelijke maat vol 
is. Hoe de wereld, hoe het mensdom zich rijp maakt voor ??? Enerzijds 
groei van bewustwording, anderzijds groei van het kwaad, waar mondt 
dat in uit?  

In Genesis 15:16 wordt tegen Abraham het volgende gezegd: 

want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet 
volkomen.  

De maat van hun ongerechtigheid was nog niet vol.  Verder lezen wij in 
Genesis 18 dat er drie mannen tot Abraham kwamen in verband met de 
zonden van Sodom en Gomorra, om te zien of hun maat al vol was:  

20 Voorts zeide JHWH: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en 

dewijl haar zonde zeer zwaar is, 21 Zal Ik nu afgaan en bezien, of zij naar hun 

geroep, dat tot Mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, Ik zal 

het weten. 

Hierna volgt het verslag zoals beschreven in Ezra, wat wij zo 
compleet mogelijk weergeven daar het vrij onbekend is: 

2 Ezra 5 

1 Van de tekenen nu. Ziet de dagen zullen komen, dat die op aarde wonen, 
zullen gegrepen worden, in grote rijkdom, en de weg der waarheid zal 
verborgen zijn, en het land zal zonder trouw zijn. 2 En de ongerechtigheid zal 
vermenigvuldigd worden boven deze, die gijzelf ziet, en boven die gij eertijds 
gehoord hebt. 3 En het zal geschieden, wanneer een voet daarop gezet wordt, 
dat men het land, hetwelk gij nu ziet heersen, woest zal zien. 4 Indien nu de 
Allerhoogste u laat leven, zo zult gij na de derde bazuin zien, dat de zon des 
nachts haastig zal schijnen, en de maan driemaal in de dag. 5 Het bloed zal van 
het hout druipen, en de steen zal zijn stem geven, en de volken zullen bewogen 
worden. 6 En hij zal heersen, die niet verwachten die op de aarde wonen, en het 
gevogelte zal wegtrekken. 7 En de zee van Sodom zal haar vissen uitwerpen, 
en zal des nachts een stem van zich geven, die velen niet kennen, allen 
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nochtans zullen zij haar stem horen. 8 De aarde zal opengaan in vele plaatsen, 
en het vuur zal menigmaal te voorschijn komen, en het wilde gedierte zal 
wegtrekken, en de maandstondige vrouwen zullen wangedrochten baren. 9 En 
in de zoete wateren zullen zoute gevonden worden, en alle vrienden zullen 
elkander met krijg overvallen, dan zal de kennis verborgen zijn, en het verstand 
zal zich verbergen in zijn binnenkameren. 10 En zal van velen gezocht en niet 
gevonden worden, en de ongerechtigheid en onmatigheid zal vermenigvuldigd 
worden op aarde. 11 En het ene land zal het andere, dat naast gelegen is, 
vragen, en zeggen: Is ook de gerechtigheid, die rechtvaardig maakt, door u 
getogen? En het zal zeggen: Neen. 12 Te dier tijd zullen de mensen hopen en 
niet verkrijgen; zij zullen arbeiden maar hun wegen zullen niet gericht worden. 
13 Deze tekenen u te zeggen is mij toegelaten, en zo gij weder bidt en weent 
gelijk als nu, en zo gij zeven dagen vast, zo zult gij weder grotere horen dan 
deze. 14 Toen verschrikte ik, en mijn lichaam beefde zeer, en mijn ziel werd 
bang, zodat ik bezweek. 15 Maar de engel die gekomen was en met mij sprak, 
hield mij op, en versterkte mij, en stelde mij op mijn voeten. 16 En het is 
geschied in de tweede nacht, dat Salathiël, de overste des volks, bij mij kwam 
en zeide tot mij: 17 Waar zijt gij geweest, en waarom is uw gelaat zo droevig? 
Weet gij niet dat Israël u bevolen is in het land zijner gevangenis? 18 Sta dan 
op, en nuttig spijs, en verlaat ons niet, als een herder zijn schapen, in het 
geweld der kwade wolven. 19 En ik zeide tot hem: Ga van mij, en nader niet 
tot mij. En hij hoorde mij, naar ik gezegd had, en hij week van mij. 20 En ik 
vastte zeven dagen, huilende en wenende, gelijk mij de engel Uriël bevolen 
had. 21 En het geschiedde na zeven dagen, dat de gedachten mijns harten mij 
weder zeer bekommerden. 22 En mijn ziel nam weder de geest des verstands, 
en begon weder te spreken voor de Allerhoogste. 23 En ik zeide: O heersende 
Here, uit alle bossen der aarde en uit al hun bomen hebt gij alleen de wijnstok 
verkoren; 24 En uit al de landen des aardbodems hebt gij u een groef verkoren, 
en uit alle bloemen des aardbodems hebt gij u een lelie verkoren; 25 En uit al 
die diepten der zee hebt gij u een beek gevuld, en uit al de gebouwde steden 
hebt gij u Sion geheiligd. 26 En uit alle geschapen gevogelte hebt gij u een duif 
genoemd, en uit al het geschapen vee hebt gij u een lammetje voorzien, 27 En 
uit alle vermenigvuldigde volken hebt gij u een volk verkregen, en hebt een 
wet gegeven, die door allen goed gekend is, aan dit volk waarin gij lust hadt. 
28 En nu Here, waarom hebt gij dit enige volk aan velen over gegeven? en hebt 
boven die wortel andere bereid, en hebt het enige, dat uw is, onder velen 
verstrooid? 29 En zij hebben dat vertreden, die uw beloften tegenspraken, en 
die uw verbonden niet geloofden. 30 En of gij schoon uw volk haattet, zo 
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moest het door uw handen getuchtigd worden. 31 En het is geschied, als ik 
deze woorden gesproken had, dat de engel tot mij gezonden is, die de vorige 
nacht tot mij was gekomen. 32 En hij zeide tot mij: Hoor mij, en ik zal u 
onderrichten, en luister naar mij, en ik wil u verder zeggen. 33 Toen zeide ik: 
Spreek mijn Here. En hij zeide tot mij: Uw geest is te zeer bekommerd over 
Israël; hebt gij dat volk liever, dan degene die het gemaakt heeft? 34 En ik 
zeide tot hem: Neen Here, maar ik heb zo uit droefheid gesproken; want mijn 
nieren drukken mij te aller ure, zoekende te verstaan de weg des allerhoogsten, 
en te doorgronden een deel van zijn oordeel. 35 En hij zeide tot mij: Dat kunt 
gij niet. Doch ik sprak: Waarom Here? Waartoe ben ik dan geboren, of waarom 
was mij de schoot van mijn moeder niet een graf, opdat ik de kommer Jakobs 
niet zou zien, en de moeite van het geslacht Israëls? 36 En hij zeide tot mij: 
Vertel mij de dingen die nog niet zijn gekomen: en vergader mij de verstrooide 
druppelen, en maak mij de verdorde bloemen wederom groen. 37 Open mij de 
binnenkameren die gesloten zijn, en breng mij te voorschijn de winden, die 
daarin besloten zijn: toon mij het beeld van de stem; en dan zal ik u tonen de 
arbeid waarnaar gij vraagt om die te zien. 38 En ik sprak: O heersende Here, 
wie is er die deze dingen kan zien, dan die bij de mensen zijn woning niet 
heeft. 39 Maar ik ben onverstandig, en hoe zou ik van die dingen kunnen 
spreken, welke gij mij hebt gevraagd? 40 Toen zeide hij tot mij: Gelijk gij niet 
doen kunt een der dingen, die gezegd zijn, zo zult gij ook mijn oordeel niet 
vinden, noch de eigenlijke liefde, die ik mijn volk toegezegd heb. 41 En ik 
sprak: Maar zie, Here, gij zijt nabij degenen, die tegen het einde zijn; wat 
zullen nu die doen, die voor mij geweest zijn, of wij, of die na ons zijn zullen? 
42 En hij zeide tot mij: Ik wil mijn oordeel met een cirkel vergelijken; gelijk de 
laatste geen vertraging is, alzo is de eerste geen verhaasting. 43 En ik 
antwoordde en zeide: Kondt gij niet maken, dat degenen die geweest zijn, en 
die nu zijn, en die nog zijn zullen, op eenmaal zouden zijn, opdat gij uw 
oordeel te spoediger vertoondet? 44 En hij antwoordde en zeide: Het schepsel 
kan de Schepper niet voorkomen, noch de wereld op eenmaal dragen, die 
daarin geschapen zullen worden. 45 Toen sprak ik: Gelijk gij tot uw knecht 
hebt gezegd, dat gij het schepsel, hetwelk geschapen is, op eenmaal levend 
gemaakt heb, en het schepsel verdroeg het, zo kan het ook nu wel op eenmaal 
de tegenwoordige dragen. 46 En hij zeide tot mij: Vraag de baarmoeder ener 
vrouw, en zeg tot haar: Zo gij baart, waarom doet gij dat op verscheiden tijd? 
Bid haar dan dat zij er tien op eenmaal geve. 47 En ik zeide: Zij kan toch niet, 
maar zij moet het door de tijd doen. 48 Toen zeide hij: Ik heb ook de 
baarmoeder der aarde gegeven, voor degenen die daarop gezaaid zijn tot 
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verscheiden tijden. 49 Want gelijk een jong kind niet baart, hetgeen der ouden 
is, zo heb ik ook de geschapen wereld geordineerd. 50 En ik vroeg en zeide: 
Dewijl gij mij de weg hebt geopend, zo zal ik voor u spreken; onze moeder 
waarvan gij mij gezegd hebt, is die nog jong; of genaakt zij nu de ouderdom? 
51 Toen antwoordde hij, en zeide tot mij: Vraag degene die baart, en zij zal het 
u zeggen; 52 Want gij zult tot haar zeggen: Waarom zijn degenen, die gij 
gebaard hebt, nu niet gelijk degenen, die voor u zijn geweest, maar zijn minder 
van grootte? 53 En zij zal u ook zelf zeggen: Anderen zijn die, welke in de 
sterke jeugd geboren zijn; en anderen, die omtrent de tijd des ouderdoms 
geboren worden, als de baarmoeder afneemt. 54 Zo merk dan ook gij, dat gij 
van minder grootte zijt, dan die voor ulieden geweest zijn. 55 En die na ulieden 
komen, zullen van minder grootte zijn dan gij, als schepselen die nu beginnen 
oud te worden, en bij wie de sterkte der jeugd nu voorbij is. 56 En ik zeide: Ik 
bid u Here, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, zo toon uw knecht door 
wie gij uw schepsel bezoekt. 

 

1 EN hij zeide tot mij: Van toen af dat de aardbodem zijn begin had, en eer de 
einden der wereld vaststonden, en eer de winden tezamen bliezen, 2 En eer de 
stemmen des donders geluid gaven, en eer het licht der bliksems scheen, en eer 
de fundamenten van het paradijs bevestigd waren; 3 En eer de schone bloemen 
gezien werden, en eer de bewogen krachten waren bevestigd, en eer de 
ontelbare heerscharen der engelen verzameld waren, 4 En eer de hoogte der 
lucht werd opgeheven, en eer de maat der hemelen bekend was, en eer de 
haardsteden te Sion heet waren, 5 En eer men de tegenwoordige jaren opzocht, 
en eer de vonden dergenen, die nu zondigen, afkerig werden, en opgetekend 
waren die het geloof tot een schat vergaderd hebben, 6 Toen heb ik alle dingen 
bedacht, en zij zijn door mij alleen en door geen ander gemaakt, en het einde 
zal door mij zijn, en door geen ander. 7 En ik antwoordde en zeide: Wat 
scheiding des tijds zal er zijn? of wanneer zal het einde zijn des vorigen, en het 
begin des volgenden? 8 En hij zeide tot mij: Van Abraham tot op Izaäk, toen 
Jakob en Ezau van hem geboren zijn, zo hield de hand Jakobs van het begin de 
verzenen van Ezau; 9 Want het einde dezer eeuw is Ezau, en het begin der 
toekomende is Jakob. 10 De hand des mensen is tussen de verzenen en de 
hand; anders zult gij nu niet vragen, Ezra. 11 En ik antwoordde, en zeide: O 
heersende Here, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, 12 Zo bid ik u, dat 
gij uw dienstknecht toont het einde uwer tekenen, waarvan gij mij een deel de 
voorgaande nacht getoond hebt. 13 En hij antwoordde en zeide tot mij: Sta op 
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uw voeten, en hoor de volkomen stem des geluids. 14 En daar zal zijn een 
beweging, en nochtans zal de plaats waar gij op staat niet bewogen worden. 15 
Daarom als hij spreekt, zo verschrikt niet, want het woord zal zijn van het 
einde, en het fundament der aarde wordt daarbij ook verstaan; 16 Daar men dan 
van die dingen spreekt, zo beeft zij en wordt bewogen, want zij weet dat haar 
einde moet veranderd worden. 17 En als ik het gehoord had, zo stond ik op 
mijn voeten, en ik hoorde, en zie een stem sprak, en haar geluid was als het 
geluid van vele wateren. 18 En zij zeide: Ziet de dagen komen, en het zal 
geschieden, als ik zal beginnen te naderen, dat ik de inwoners der aarde zal 
bezoeken. 19 En dat ik van hen zal beginnen te onderzoeken, wie met hun 
ongerechtigheid anderen onrechtvaardig zullen hebben beledigd, en wanneer 
de vernedering Sions zal vervuld zijn. 20 En als de wereld, die begint te 
vergaan zal toegezegeld worden, zo zal ik deze tekenen doen; De boeken 
zullen opengedaan worden voor het aangezicht des hemels, en alle tezamen 
zullen zij ze zien; 21 En kinderen van één jaar zullen met hun stemmen 
spreken, en de zwangere vrouwen zullen ontijdig kinderen baren van drie en 
vier maanden, en deze zullen leven en opgewekt worden, 22 En de bezaaide 
plaatsen zullen haastig als onbezaaide gezien worden, en de volle kelders 
zullen haastig ledig gevonden worden, 23 En de bazuin zal met een geluid 
slaan, welke als allen het zullen gehoord hebben, zo zullen zij verschrikt 
worden. 24 En het zal te dien tijde geschieden, dat de vrienden hun vrienden 
zullen beoorlogen als vijanden, en het aardrijk zal met hen verschrikken; en de 
aderen der fonteinen zullen stilstaan en zullen in drie uren niet lopen. 25 En 
een ieder, die van deze allen zal overblijven, waarvan ik u gezegd heb, die zal 
behouden worden, en zal mijn zaligheid zien, en het einde van uw wereld. 26 
En de mensen, die aangenomen zijn, die de dood van hun geboorte aan niet 
gesmaakt hebben, zullen het zien; en het hart der inwoners zal veranderd, en in 
een andere zin gekeerd worden. 27 Want het kwaad zal uitgeroeid en het 
bedrog zal uitgeblust worden. 28 Doch het geloof zal bloeien en de 
verdorvenheid zal overwonnen worden, en de waarheid zal te voorschijn 
komen, die zovele dagen zonder vrucht geweest is. 29 En het geschiedde, toen 
hij met mij sprak, dat ik hem allengskens aanzag, voor wie ik stond. 30 En hij 
sprak tot mij: Ik ben gekomen om u te tonen de tijd van de toekomende nacht. 
31 Indien gij dan weder bidt, en weder zeven dagen vast, zo zal ik u weder 
grotere dingen dan deze verkondigen, op die dag dat ik ze gehoord heb. 32 
Want uw stem is verhoord door de allerhoogste; want de Sterke heeft uw 
gezindheid gezien, en uw kuisheid, die gij van de jeugd aan hebt behouden. 
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33 En daarom heeft hij mij gezonden, om dit alles aan te tonen, en u te zeggen: 
Heb goede moed en vrees niet, 34 En overhaast u niet, om de voorgaande 
tijden ijdele dingen te bedenken, en haast u niet om van de laatste tijden 
achterhaald te worden. 35 En het geschiedde na deze, dat ik weder weende, en 
desgelijks zeven dagen vastte, opdat ik de drie weken vervulde die mij gezegd 
waren. 36 En aan de achtste nacht, werd mijn hart weder in mij beroerd, en ik 
begon te spreken voor de Allerhoogste; 37 Want mijn geest werd zeer 
ontstoken en mijn ziel werd beangst. 38 En ik zeide: O Here, Gij hebt in het 
begin der schepping op de eerste dag gesproken en gezegd: Dat hemel en aarde 
worde, en uw woord was een volkomen werk, 39 En de geest was toen, de 
duisternis zweefde rondom met stilte; want het geluid van de stem des mensen 
was nog door u niet geschapen. 40 Toen hebt gij gezegd, dat uit uw schatten 
het klare licht zou voortgebracht worden, opdat uw werk zichtbaar zou worden. 
41 En op de tweede dag schiept gij de lucht van het firmament, en hebt die 
bevolen, dat zij onderscheid zou maken tussen de wateren, zodat een deel 
opwaarts zou trekken, en een deel beneden zou blijven. 42 De derde dag nu 
hebt gij de wateren bevolen, dat zij zouden verzameld worden op het zevende 
deel der aarde, doch zes delen hebt gij droog gemaakt en behouden, opdat er 
zouden zijn die daaruit voor u zouden dienen, als zij door God bezaaid en 
gebouwd zouden zijn. 43 Want uw woord ging uit, en het werk is terstond 
geworden. 44 Want van stonden aan kwam er een ontelbare menigte vruchten 
voort, en van velerlei begeerlijke smaak, en bloemen van kleuren, die men niet 
kan namaken, en welriekende dingen van onnaspeurlijke reuk, en deze alle zijn 
op de derde dag gemaakt. 45 Op de vierde dag nu gebood gij, dat worden zou 
het schijnsel der zon, het licht der maan, en de ordening der sterren, 46 En gij 
geboodt hun dat zij de mens dienen zouden, die nog geschapen zou worden. 47 
Op de vijfde dag zeidet gij tot het zevende deel, waarin de wateren verzameld 
waren, dat het zou voortbrengen gedierte, vogelen, en vissen, en het 
geschiedde. 48 Want dat stomme water zonder ziel, bracht gedierten voort, die 
God door één wenk bevolen had, opdat de volken daarin uw wonderen zouden 
verhalen. 49 En toen hebt gij twee dieren verordineerd, de naam van het ene 
noemdet gij Behemoth, en de naam van het andere noemdet gij Leviathan. 50 
En gij hebt die van elkander gescheiden. Want het zevende deel waar het water 
verzameld was, kon die beide niet bevatten. 51 En gij hebt aan Behemoth het 
éne deel gegeven, dat op de derde dag was gedroogd, opdat hij daarin zou 
wonen, waar duizend bergen zijn. 52 De Leviathan nu hebt gij het zevende deel 
des waters gegeven, en hebt hem bewaard, opdat hij zij tot een verslinding 
degene, die gij wilt, en wanneer gij wilt. 
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53 Op de zesde dag geboodt gij de aarde, dat zij u zou voortbrengen het grote 
en kleine vee, en de kruipende gedierten. 54 En bovendien ook Adam, die gij 
over al uw schepselen, die gij gemaakt hebt, tot een heer hebt gesteld, en uit die 
komen wij allen voort, ook het volk dat gij uitverkoren hebt. 55 Dit alles nu 
heb ik, Here! voor u gesproken, dewijl gij om onzentwil de wereld geschapen 
hebt. 56 Doch de andere volken, die van Adam ook geboren zijn, hebt gij 
gezegd dat niets zijn, en zij zijn vergeleken met speeksel, en hun menigte hebt 
gij vergeleken met de druppel, die van een vat valt. 57 En nu Here, ziet die 
volken, welke als niets geacht zijn, beginnen ons te overheersen en te 
verslinden. 58 Maar wij, uw volk, hetwelk gij genoemd hebt uw eerstgeborene, 
uw eniggeborene, en die waarover gij ijvert, zijn in hun handen gegeven. 59 Is 
de wereld nu om onzentwil geschapen, waarom bezitten wij dan niet een erve 
met de wereld? hoe lang zal dit zijn? 

 

2 Ezra    
In Hoofdstuk 4 spreekt de engel Uriel de profeet Ezra aan, om hem de 
oorzaak aan te wijzen waar het bezoedelde hart vandaan komt van de 
mensen, onder voorwaarde dat Ezra hem op drie vragen vooraf antwoord 
geeft. De drie vragen:  Wat is het gewicht van vuur? Wat is de maat van 
het geloei van wind?  Kan de dag van gisteren terug worden geroepen? 
Op deze vragen kan echter geen enkel mens een antwoord geven. Ons 
verstand kan de wegen Gods niet verstaan, dus ook niet de bron 
aanwijzen van de verdorvenheid in de wereld en harten der mensen.  
Verder was Ezra nieuwsgierig om te weten hoe het komt dat het volk 
hetwelk God liefheeft overgegeven is aan vijandelijke naties. En, hoe het 
komt dat de wet die aan onze voorouders gegeven is, tot niets is 
geworden. Hoe komt het dat Israel als sprinkhanen over heel de aarde 
verspreid is? 
Uriel antwoordde: Hoe meer jij onderzoekt en vragen opwerpt, des te 
meer zul je verbaast staan, omdat de wereld zich haast om snel voorbij te 
gaan. De wereld kan evenmin verstaan wat in de toekomst aan de 
rechtvaardigen beloofd is, doordat ze vol ongerechtigheid en ziekten is.  
Over de bezoedeling die in de wereld gezaaid is, is de vernietiging ervan 
nog niet gekomen. Wanneer het bezoedelingszaad wat in de hartengrond 
der mensen gezaaid is niet wordt omgekeerd, kan het zuivere zaad ook 
nog niet geheel ontspruiten en voor de dag komen.  De bezoedelde 
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zaadkorrel is in Adams hart gezaaid, en heeft reeds veel vrucht gegeven. 
In en tijdens de oogst zal dat een grote oogst opbrengst geven, helaas. 
Daar gaat het JHWH immers niet om. 
Ezra vroeg wanneer die oogsttijd zal zijn, en hoe groot die oogst dan wel 
zal zijn. Waarom is ons leven zo kort en bezoedeld? 
Uriel antwoordde: Een mens moet niet boven God uit willen stijgen. Ook 
de rechtvaardigen vragen in hun binnenste of het nog lang zal duren 
wanneer de vruchten van de oogst binnen zullen worden gehaald. 
 

Uriel antwoordde:  Wanneer het getal van Ezau’s nageslachten vol zou 
zijn, dan zal de oogst worden binnengehaald.  God heeft op zijn 
weegschaal de wereld en daden der mensen gewogen. Hij heeft ook de 
tijden met een maat afgemeten en deze met getallen genummerd.  Hij 
verandert of wijzigt niets, totdat de vastgestelde maat vol is. Die limiet is 
niet te overschrijden.  

 

Ezra zei toen: Misschien is het ter wille van ons dat de dorsvloer van de 
rechtvaardigen nog niet vol is als gevolg van de vele overtredingen der 
mensen.  Uriel antwoordde: Ga naar een zwangere vrouw. Vraag haar of 
haar baarmoeder –wanneer de negen maanden zwangerschap ten einde 
lopen-  de geboorte nog langer kan tegenhouden. Ezra antwoordde: Nee, 
dat kan de baarmoeder niet tegenhouden.  Uriel zei toen: In het graf is de 
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opslagruimte van overleden mensen/zielen, gelijk aan de baarmoeder van 
een vrouw die bevrucht is. Een vrouw krijgt tenslotte haast om na 9 
maanden te baren, om van haar barensnood verlost te worden.  Zo zullen 
ook de opslagplaatsen der gestorvenen haast maken om hen te bevrijden 
die aan hen zijn toebetrouwd. Ezra vroeg toen om hem te tonen of er veel 
meer is wat nog moet komen, dan wat reeds voorbij is?  Wat voorbij is 
weten wij, maar wat komt weten wij nog niet. De regen bestaat niet uit 
één druppel, maar uit velen, en vuur is altijd groter dan rook.  Druppels 
en rook blijven achter, wanneer de regen en het vuur voorbij zijn gegaan. 
De hoeveelheid die voorbij is gegaan overtreft wat er is achter gebleven.  

Uriel zei toen: Er komen dagen dat de mensen gevangen zullen zijn in 
hun rijkdom, de aarde zonder geloof zal zijn, en de weg der Waarheid 
verborgen is.  De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. De aarde 
die je nu ziet zal een verlaten woestijn worden. Er zal overal wanorde 
zijn, en de zon zal ‘snachts schijnen, en de maan overdag. De weg der 
sterren zal veranderen, en grote benauwdheid zal er onder de mensen zijn.  
Een onwelkome vorst zal over de mensen heersen. Vrienden zullen 
oorlogvoeren en elkaar vernietigen. De aarde zal zich openen en vuur 
uitspuwen (vulkanen). De wilde wezens zullen hun prooi opzoeken, nl 
vruchtbare vrouwen en deze verkrachten, zodat zij wangedrochten zullen 
baren. (zijn dat de grote aantallen vluchtelingen?) 

 

 

Het verse drinkwater zal bitter worden  wegens vervuiling, straling, etc. 
Zie wat er met ons drinkwater vandaag de dag gebeurd, en hoe door de 
nucleaire ramp te Fukushima de oceanen met radioactief materiaal 

Wanneer de Goddelijke Maat vol is                                                 No.1030 

12 
 

worden aangetast.  In die tijd zullen wezenlijke kennis en inzicht 
verdwenen zijn. Er is kennis genoeg, wereldwijd, maar de wezenlijke 
kennis om de aarde te sparen en er een paradijs van te maken is er niet, 
althans niet bij de wereldleiders. Ezra werd er ziek en angstig van, zodat 
een tweede engel hem kwam ondersteunen en hem vroeg waarom hij zo 
beangst was.  De engel wees hem erop dat Israel aan hem was 
toevertrouwd, en wekte hem om op te staan en te eten en laat als een 
goede herder niet je schapen in handen van wreden komen. Ezra sprak 
tegen God dat Hij uit alle bomen voor 
Zichzelf één wingerdstok had 
uitgekozen, en één land uit de hele 
aarde, en uit alle bloemen één Lelie, en 
uit alle steden één Sion, en uit alle 
vogels één duif, en uit alle vee één Lam, 
en uit alle volken één volk. Waarom dan 
o God hebt U uw enige volk verstrooid? 
Wanneer U uw volk zo erg haat, zult U hen dienen te tuchtigen. Toon mij 
toch door wie U uw schepping bezoekt?  God antwoordde Ezra; Voordat 
alles geschapen werd zijn alle dingen door Mij bedacht en door geen 
ander. Ook zullen ze door Mij beèindigd worden. Ezra vroeg wat het 
keerpunt en de scheidslijn zal wezen van het ene tijdperk naar het 
komende nieuwe tijdperk?  God antwoordde:  Van Abraham tot Izaak, 
toen Jakob en Ezau geboren zijn, heeft Jakob de hiel van Ezau 
vastgehouden.  Ezau is het einde van het eerste tijdperk en Jakobs hand 
is het begin van de nieuwe tijd, het volgende tijdperk. De hand van een 
mens is het begin en de hiel het einde. De aarde zal beven en schudden, 
want ze weet dat haar einde of beginsel ook verandert dient te worden. 
Een zeer grote verandering zal er komen en de mensen zullen een ander 
hart ontvangen, dat is hoger bewustzijn en geen bezoedeling meer, geen 
bedrog, zodat de Waarheid zal bloeien en haar vruchten zal geven.  

Wij zien uit het verslag van Ezra dat de engel Uriel  aan Ezra niet de 
oorzaak aanwijst waar het bezoedelde hart vandaan komt.  De vroege 
kerkvaders meenden het echter te weten. Volgens Augustinus was de 
zogenaamde erfzonde de bron van de bezoedeling. Wij mensen zouden 
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van Adam en Eva de zondebron hebben overgeerfd. Het werd zelfs tot 
een kerkelijk leerstuk gemaakt, de erfzondeleer. Het heeft de kerk zeer 
veel geld opgeleverd, aangezien de mensen graag van hun zonden af 
wilden om niet in de door de kerk uitbedachte hel terecht te komen na dit 
leven. 

De engel Uriel wijst er echter op dat niemand de verdorvenheid van de 
wereld kan verstaan. Een dier heeft een eigen soort leefwereld, een eigen 
soort bewustzijn, dat weliswaar veel lager is dan het onze. Evenwel 
kunnen wij niet alles doorgronden en kunnen dieren in sommige 
opzichten met hun eigenschappen of vermogens meer dan mensen.  

Ezra worstelde verder met het vraagstuk van Israels zonden en 
verstrooiing. Ook hier blijkt dat wij op alle vragen in ons leven geen 
pasklaar antwoord krijgen. Wel worden aan Ezra enkele voorbeelden 
gegeven waaruit hij kon opmaken hoe het Godsplan verloopt.  Uriel geeft 
aan dat bezoedeling als een zaad is dat in de aarde is gezaaid, en dat de 
aarde éérst omgeploegd dient te worden voordat het goede zaad erin 
wordt gestrooid en kan ontspruiten. Ook in het hart van Adam is het 
kwade zaad gezaaid zodat het kon ontkiemen, groeien en vrucht dragen.  
De cyclus van zaaien tot maaien voltrekt zich steeds opnieuw.  Hoe lang 
een cyclus duurt, of het tijdstip wanneer een tijdvak eindigt, weten wij 
niet op de dag nauwkeurig. Wel kunnen wij aan de symptomen zien 
wanneer de oogst nabij is.  JHWH geeft aan het kwade zowel als aan het 
goede zaad de tijd dat het ontkiemt en opgroeit, tot het volgroeid is en 
vrucht draagt. De maat moet vol worden.  
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Uriel laat zien dat God als met een weegschaal bezig is de  maat van de 
zonden af te meten, te wegen.  De maat van de zonden der Amorieten 
was op een bepaald moment vol, zie Genesis 15:16.  

Uriel gaf ook als voorbeeld een zwangere vrouw, waar na 9 maanden 
zwangerschap de geboorte moet volgen. Zij kan dit proces met geen 
mogelijkheid tegen houden. Uriel wees de baarmoeder van de vrouw aan 
als voorraadschuur of magazijn van gestorven mensen, zodat er een tijd 
zal aanbreken dat het graf hetgeen er in is gegaan, dat er weer uit zal 
werpen. Wanneer wij de wereldgeschiedenis overzien, is ongeveer 6000 
jr terug het zaad van goed en kwaad gezaaid in de harten van de 
Adammensen. Zij waren toen nog vrij onkundig in veel zaken vergeleken 
bij nu.  Wat wij weten is mede de vrucht van 6000 jaar geschied-
ervaringen, groei-ontwikkeling. Het kwaad heeft welig kunnen 
volgroeien en het goede ook . Het kwade zaad of onkruid probeert altijd 
het goede zaad te overgroeien. Uriel geeft aan dat in de eindtijd er 
enerzijds zeer grote rijkdom zal wezen bij een kleine groep die erin 
gevangen zitten. Het geld heeft hen te pakken en zij wanen zich 
kapitalisten. 
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 Die groep wordt wel de ‘Cabal’ genoemd, of illuminati. Dat verschaft 
hen veelal een losbandg leven en een hoogmoedig bestaan. Zij spreken 
de zonden vrijuit en doen waartoe hun boze hart hen aanzet. In die tijd 
neemt ook de technische kennis een hoge vlucht, zodat de aarde zelfs tot 
een verlaten woestijn wordt. Denk hierbij aan atoombommen en wat deze 
teweeg brengen op aarde.  De wanorde wordt compleet, mogelijk door 
hetgeen men te CERN in Geneve en met HAARP in Alaska klaarmaakt. 
CERN bezit de grootste machine ter wereld die ooit door mensen is 
gemaakt, en waarom? Om de natuurwetten te kunnen verstoren?  

 

Een onwelkome vorst zal  er heersen. Wij hebben het gezien tijdens de 
inwijding van Trump in Amerika dat er grote rellen ontstonden. 
Vulkanen en aardbevingen zijn er regelmatig, zoals onlangs in Italië. De 
wilde wezens volgens Ezra –wellicht wijzend naar de grote stroom 
zogeheten vluchtelingen die Europa binnenstromen- hebben reeds veel 
Westerse vrouwen verkracht.   Ons drinkwater is vervuild. De ontplofte 
kerncentrale in Japan te Fukushima heeft zeer veel radioactief water in 
de oceaan laten lopen. De ware kennis en het inzicht in de wetten des 
levens is weinig, laag, waarbij de bezoedeling en zedeloosheid hard is 
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toegenomen. Vooral in het Westen waar in hoofdzaak de nazaten van de 
12 stammen die in de verstrooiing zijn terechtgekomen lijkt de maat van 
ongerechtigheid zo goed als vol te zijn gelopen. Het omslagpunt dat 
omkeer niet meer mogelijk is, schijnt te zijn gepasseerd. De tijd dat de 
schapen van de bokken zullen worden afgescheiden lijkt te zijn 
aangebroken. Het einde van dit tijdperk is aan Ezau, aan de 
Edom/Amalek machten. De wal gaat het schip keren, die nieuwe tijd is 
aan Jakob.  De mensheid is aan het ontwaken om de kwade 
slavensystemen van de huidige machthebbers van zich af te schudden. 
Het zelfzuchtige veelvratige rupsensysteem van de huidige machthebbers 
wordt afgebroken en omgevormd tot een vrij-vlinder systeem. De 
Edommachten houden de mensheid in slavernij met hun geld-
rentesysteem dat uit gebakken lucht bestaat. Het Ezau-systeem hanteert 
geweld en dwang, uitbuiting en oorlog. Jakob hield met zijn hand de hiel 
van Ezau vast. Jakobs hand zal zich volledig in vrijheid kunnen gaan 
ontplooien. Jakobs hand is het begin, Ezaus hiel is het einde. De aarde 
gaat het kwaad van zich afschudden. Aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, rampen, oorlogen, het behoort tot het 
omvormingsproces dat in werking is getreden en door de goede geesten 
van JHWH wordt aangestuurd. De maat moet vol, de vrucht moet rijpen, 
en dan volgt de oogst.  Wij bevinden ons in dit her-geboorteproces en 
zien de vruchten rijp worden, althans voor wie niet geheel ziende blind 
is. 

Niet alleen de profeet Ezra, maar ook veel andere profeten hebben het 
grote omvormingsproces beschreven en aangekondigd. Er komt een 
vernieuwde aarde en vernieuwde mensheid. Wij beleven momenteel de 
geboorteweeën voor de nieuwe tijd. De uitkomst ervan mogen wij reeds 
weten, vandaar dat het ons vrolijk maakt. In het oude Barneveldse wapen 
is het omvormingsproces op voortreffelijke wijze uitgebeeld.    

Kantelpunt van de chaospoort 

Wanneer de Godsmaat vol is, is er geen weg meer terug. Vol is vol en 
dan loopt het over. In Amerika worden momenteel (13-02-2017) meer 
dan 200.000 bewoners geëvacueerd vanwege de te grote hoeveelheid 
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water die tegen de grootste stuwdam van Amerika aanstaat en eroverheen 
stroomt. De stuwdam staat in Oreville in NordCalifornie.  

 
Wat moet er nog meer bijkomen om de maat vol te maken? 

Is de Godsmaat nog niet vol?  Denk aan de wereldwijde grote 
slachtpartijen van dieren ter consumptie van vlee, aan de slachtpartijen 
van mensen bij zinloze oorlogen om grondstoffen, aan abortus, klonen, 
experimenten in labs waar men varkens met mensen mengt, aan de 
proeven in CERN, aan pedofelie onder hoog en laag, de wapenwedloop, 
de vernietiging en aantasting van ons milieu, de waanzin van het intellect, 
zie boek van prof. dr J. de Corte, etc.  Het bedrog op religieus, politiek, 
medisch en andere terreinen neemt grote vormen aan. Wij vervreemden 
van onszelf door de indoctrinatie  wat op de scholen reeds begint, de 
vergiftiging via medicijnen, vaccins, drinkwater en ons voedsel, 
chemtrails, etc.  

De Bestemde tijd, zie Psalm 102:14, (Daniel 12:7)  ook dan is de maat 
vol.   

  14 Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd 

om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. 

15 Want Uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen, 

en hebben medelijden met haar gruis. 

16 Dan zullen de heidenen den Naam van JHWH vrezen, en alle 

koningen der aarde Uw heerlijkheid. 
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17 Als JHWH Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn heerlijkheid zal 

verschenen zijn, 

18 Zich gewend zal hebben tot het gebed desgenen, die gans 

ontbloot is, en niet versmaad hebben hunlieder gebed; 
 

Jesaja 10:20 En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel van Israël, 

en de ontkomenen van het huis Jakobs niet meer steunen zullen op dien, die ze 

geslagen heeft; maar zij zullen steunen op JHWH, den Heilige Israëls, 

oprechtelijk. 

21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot den sterken 

God! 

22 Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar 

het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, 

overvloeiende met gerechtigheid. 

23 Want een verdelging, die vastelijk besloten is, zal JHWH der heirscharen 

doen in het midden dezes gansen lands. 

24 Daarom zegt JHWH der heirscharen alzo: Vreest niet, gij Mijn volk, dat te 

Sion woont! voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf tegen u 

zal opheffen, naar de wijze der Egyptenaren; 

25 Want nog een klein weinig, zo zal volbracht worden de gramschap, en Mijn 

toorn tot hun vernieling. 

26 Want JHWH der heirscharen zal tegen hem een gesel verwekken, gelijk de 

slachting van Midian was aan de rots van Oreb; en gelijk Zijn staf over de zee 

was, denwelken Hij verheffen zal, naar de wijze der Egyptenaren. 

27 En het zal geschieden ten zelfden dage, dat zijn last zal afwijken van uw 

schouder, en zijn juk van uw hals; en het juk zal verdorven worden, om des 

Gezalfden wil. 
 



Wanneer de Goddelijke Maat vol is                                                 No.1030 

19 
 

Jesaja 28:   14 Daarom, hoort JHWH’s woord, gij bespotters, gij heersers over 

dit volk, dat te Jeruzalem is! 

15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en 

met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de 

overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij 

hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben 

wij ons verborgen. 

16 Daarom, alzo zegt JHWH: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een 

beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie 

gelooft, die zal niet haasten. 

17 En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het 

paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren 

zullen de schuilplaats overlopen. 

18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw voorzichtig 

verdrag met de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel 

doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden. 

19 Van den tijd af, als hij doortrekt, zal hij ulieden wegnemen, want allen 

morgen zal hij doortrekken, bij dag en bij nacht; en het zal geschieden, dat het 

gerucht te verstaan, enkel beroering wezen zal. 

20 Want het bed zal korter zijn, dan dat men zich daarop uitstrekken kunne; en 

het deksel zal te smal wezen, als men zich daaronder voegt. 

21 Want JHWH zal Zich opmaken, gelijk op den berg Perazim, Hij zal beroerd 

zijn, gelijk in het dal van Gibeon, om Zijn werk te doen, Zijn werk zal vreemd 

zijn; en om Zijn daad te doen, Zijn daad zal vreemd zijn! 

22 Nu dan, drijft den spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden; 

want ik heb van JHWH der heirscharen gehoord een verdelging, ja, een, die 

vast besloten is over het ganse land. 
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