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Komt er een derde wereldoorlog?
Het strijdtoneel wordt in gereedheid gebracht. De VS zitten met ongeveer
65.000 manschappen in het Midden-Oosten. Turkije heeft ongeveer 75.000
soldaten paraat om vanuit het Noorden Irak aan te vallen, vooral de
oliesteden Kirkuk en Mosul. Syrië en Irak hebben geheime militaire
overeenkomsten en zullen elkaar helpen. Syrië zal vroeg of laat in de
komende oorlog worden betrokken. Vanuit Syrië kan men gemakkelijk
Israël met raketten bereiken, waarvan Syrië er minstens 8000 heeft. Israël
en de VS zullen Syrië afstraffen en Damascus platgooien. Dat kan de
vervulling zijn van Jesaja 17:1, daar Damascus de oudste stad ter wereld is
die onafgebroken bewoond werd. Nog nooit werd deze stad algeheel
verwoest.
Tegen Irak zal de USA haar nieuwste wapens inzetten, onder andere de
Shadow 200 spionage vliegtuigen, en de F-18 Super Hornet, met precisie
geleide wapens en infrarood wapens. Het belooft weinig goeds! Israël wil
alle Palestijnen uitroeien, zodat dát probleem opgelost schijnt. Daartoe
h e e f t I s r a ë l r eeds bufferzones gemaakt, z i e i n t e r n e t :
www.cuttingedge.org/news/n1620.cfm
Dan nog de dreiging van Noord Korea, het land dat veel wapens naar het
Midden-Oosten exporteert en in ruil daarvoor van Pakistan nucleaire
geheimen heeft gekregen.
De derde wereldoorlog zal op drie fronten tegelijk worden geopend, daar de
illuminaten een voorkeur hebben voor de triniteit, zoals de getallen van de
kabbala 111.
Volgens “Cutting edge” begint het in het Midden-Oosten met een aanval
van de VS op Irak, vervolgens gaat Noord Korea Zuid Korea aanvallen en
massa vernietigingswapens inzetten. Daarna valt China Taiwan aan. China
gaat een heel belangrijke rol spelen in de tot stand koming van de Nieuwe
Wereld Orde. Amerika heeft China technologisch geholpen om wapens te
kunnen produceren, en nu is China in staat om Amerika te bereiken met
raketten. Noord Korea zou reeds over enkele kernwapens beschikken en
kan er in één jaar 55 produceren. Noord Korea is veel en veel beter
uitgerust ten oorlog dan Irak, en China zal Noord Korea helpen. Noord
Korea heeft ongeveer één miljoen man onder de wapens die zeer goed
getraind zijn. Noord Korea heeft Libië, Egypte, Syrië, Iran en Irak voorzien
van rakettechnologie. Irak heeft dus de steun in de rug van China via Noord
Korea. Volgens het nieuwsbericht van Internet,
http://cuttingedgde.org/news/n1755.cfm
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is men van plan op 16 januari de oorlog te beginnen tegen Irak.
De maand januari heeft haar naam te danken aan de god Janus, de
Romeinse god met twee aangezichten, wat zou kunnen wijzen op de
tweelingbroers van de eindtijd, nl. de valse profeet én de antichrist.
Twee aangezichten wijst op dualiteit, op het getal 11, zoals dat met de
aanval op de WTC-torens veelvuldig naar voren kwam, zie onze brochure
no. 242. De satanisten en illuminaten maken met hun handen en vingers het
symbool van de bokgod Bafomet. Zij steken twee buitenste vingers in de
lucht, dus maken zij het getal 11.
In de Bijbel staat dat de antichrist de 11e hoorn zal zijn, Daniël 7:7-8. Het
getal 11 is dan ook van groot belang voor de illuminaten met hun
antichrist, die men wil doen doorgaan voor de ware Messias.

Z
i
e
http://cuttingedge.org/news/n1756.cfm
De Illuminaten hebben een programma voor de komende oorlog klaar dat
de naam “Janus” draagt. In januari 2003 zal één van de tweelingbroers
verschijnen, is het plan volgens cutting edge.
De maand maart wijst naar de planeet Mars, wat de oorlogsplaneet is. Mei
is voorjaar, wat wijst naar een nieuw tijdperk. Zal dat samenvallen met de
komst van de 10e planeet?
De oorlog die de VS en de Britten willen beginnen in januari is geen
conflict tussen enkele naties, maar is een strijd tegen het zogeheten
“internationale terrorisme”. Sommigen menen dat de antichrist ooit in het
einde van de maand januari zal verschijnen en voor het Midden-Oosten de
vredes-oplossing zal lanceren
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Plaatjes en symbolen spreken boekdelen. De Illuminati en vrijmetselaren
werken in hun religie met speciale getallen, waaraan wij hen en hun
activiteiten herkennen. Die getallen zijn vooral 1,3,7,11 en 13. Vervolgens
veelvouden als 3 x 3 = 9, 3 x 7 = 21, 3 x 11 = 33, 3 x 13 = 39. Etc..
Aan cijfers kent men ook letters toe, zodat de 3 een C is, de 7 een G, de 13
een M en de W een 6. Op deze wijze staat www van internet voor 666. Hun
nationale monument in Washington is 555,555 feet hoog, wat 6660 inches
is, met een ondergronds deel van 110 feet.
Zichtbare werken kunnen nooit perfect zijn, daar alleen in de geestenwereld
perfectie heerst. Toch proberen de Illuminaten de perfectie af te beelden. In
de schepping ligt een wonderlijke kracht die volgens een lijn van Zuid-Oost
naar Noord-West gaat. Deze lijn is als indicator in de basis van de obelisk
te Washington gelegd. De Z-O naar N-W diagonaal-maat van de basis der
obelisk is 77.836 feet : 100 = 77836.
De schuine hellingshoek is 38 graden 53 minuten en 21 seconden, met de
cosinus van 0,77836. De rechthoek als grondvorm van de obelisk is
afgeleid van de grondvorm van de Grote Piramide. Het getal van kubieke
feet als volume van de Grote Piramide is een indicator om het logaritme
van 10 aan te wijzen. Tien is veelvuldig in gebruik om er het Goddelijke
volmaakte mee aan te geven. Wanneer wij de Grote Piramide rond de
Obelisk in Washington zouden bouwen, stemt de hoek van de topsteen met
elkaar overeen 17.25 graden, 244,07 feet.
Waarom 555.555 feet hoog?
Als pendulum (uurwerk) met een hoogte van 555.555 feet heeft de obelisk
een slingertijd van 26.1201 seconden, gedeeld door de periode van de
hoogte der Grote Piramide 3.16227, het getal 10 in zich. De vrijmetselaren
wisten het, via hun contact met de gevallen engelen. Zij brachten de geest
van het oude Egypte vanuit Z-O naar het N-W, zowel naar Europa als naar
de Nieuwe Wereld, de USA. De zon komt in het Z-O op en gaat naar het NW, dat is de vastgestelde natuurlijke loopbaan. Volgens diezelfde orde
verloopt de vogeltrek, en ook de trek van de stammen Israëls. Zij menen en
beweren tot de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn te behoren, en
moeten als zodanig de dingen nabootsen om te lijken wat zij beweren te
zijn.
Amerika is Amer - La - Merica, het gaat om het middelste deel “Mer”. Dat
houdt verband met de Merkaba, het lichtvoertuig van de geest.
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Zij hebben hun hand in het vormen van de EEG en de Euro. De euromunten bevatten de 666-code, zie hiernaast.
Twee maal zes sterren en eenmaal zes lijnen ertussen, totaal 3 x 6.
Het motto van de illuminaten is: Ordo Ab Chao, dat is: Orde ontstaat uit
chaos. Zij zijn daarom bezig eerst chaos te scheppen om tot hun NWO te
komen. Bezien wij het logo van de VN, dan bevat dat 32 ruimten met het
centrum, is in totaal 33 ruimten. Irak ligt op de 33e breedtegraad. Op een
nieuw Amerikaanse postzegel van 33 cent staat een engel afgebeeld die op
een schildpad rijdt. Langzaam maar zeker gaat het naar de NWO, staat erop
de postzegel vermeld. Opvallend is dat prins Charles op gelijke wijze als
engel is uitgebeeld.
De upper ten van de joodse religie heeft onze Heiland vermoord toen Hij 33
jaar oud was. De NASA gebruikt datums om haar lanceringen te verrichten
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waarin de specifieke getallen van de vrijmetselaren voorkomen, en ook in
de namen,
z o a l s
Apollo 11,
d
i
e
zogenaamd
op de maan
zou zijn
geweest,
z
i
e
www.moon
truth.com

No. 276
De NASA heeft op het
Kennedy Space
Centre een startbaan
no. 33, met twee
platforms no. 39a en
39 b.
Ook het Amerikaanse
Grootzegel vertoont
diverse malen het
getal 13. Harry
Truman was de 33e
president, die het
nucleaire tijdperk
inwijdde, door op de
33e breedtegraad in
New Mexico de eerste

Bush bij Isr-vlag

a-bom te testen.
Daarna liet hij de 13e missie van Enola Gay (is de naam van het vliegtuig),
de a-bom op Hiroshima en Nagasaki werpen, eveneens op de 33e graad.

USA en NAZI-symboliek, weinig of geen verschil

Damascus zal één van de vele steden zijn die totaal verwoest zullen
worden. Zie Jesaja 6:15 totdat de steden zullen verwoest
worden...................
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Eén groot Israël
Nationaal Zionisten en Internationaal Zionisten werken samen aan de
vorming van één groot Israël, naar de gedachte zoals dat onder Salomo
was, van de Nijl tot aan de Eufraat. Zie:
1 Koningen 4:21 En Salomo was heersende over al de koninkrijken, van de rivier
tot het land der Filistijnen, en tot aan de landpale van Egypte; die brachten
geschenken, en dienden Salomo al de dagen zijns levens.
2 Kronieken 9:26 En hij heerste over alle koningen, van de rivier tot aan het land
der Filistijnen, en tot aan de landpale van Egypte.
Psalmen 72:8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot
aan de einden der aarde.
Zacharia 9:10 En Ik zal de wagens uit Efraim uitroeien, en de paarden uit
Jeruzalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en Hij zal den heidenen
vrede spreken; en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier
tot aan de einden der aarde.

Een geheel nieuw imperium wil men in het Midden-Oosten laten verrijzen.
De USA wil de gehele regio wijzigen, waarbij het vooral gaat om de olie en
de veiligheid van de staat die zich ten onrechte met de misleidende naam
Israël tooit. Het gaat metterdaad niet alleen om Irak, maar ook om Syrië,
Libanon, Libië en Iran. Het Midden-Oosten wil men transformeren in een
pro-Israël gebied, onder supervisie van Washington. Om dat voor elkaar te
krijgen staat Amerika voor één van de grootste klussen uit de geschiedenis.
Irak wil men in drie stukken delen, semi autonome regionen:
1. Het Kurdische Noorden, 2. Als centrum Sunnis, 3. Shia ten Zuiden.
De Iraakse olie zal door Amerikaanse en Britse firma’s worden
geëxploiteerd. Dat zijn Exxon-Mobil, Chevron-Texaco, BP-Amoco en
Nederlandse Shell. Turkije mag in het Noorden Kirkuk en Mosul hebben.
En Frankrijk (Total-Elf-Fina) mag Syrië hebben na een regiem-wijziging.
In Iran wil de USA eveneens een ander regiem, gevormd uit Iraanse
ballingen en loyalisten van Amerika. Wanneer de koninklijke dynastie in
Saoedi Arabië niet voldoende achter de USA blijft staan, wil de USA het
oostelijk deel van dat land tot een soort protectoraat maken. Het westelijk
deel waarin de Islamitische heilige plaatsen vallen mag eventueel onder een
nieuwe Hasmonitische regering vallen.
Egypte is reeds grotendeels onder Amerikaanse invloed. Libië met haar olie
van hoge kwaliteit zal door de USA worden beheerd, met Engeland die
grote invloed in dat land zal verkrijgen.

De Britse parlementariër George Galloway zei onlangs dat er een plan
circuleerde om het Midden-Oosten te verdelen. Galloway ontmoette in
augustus 2002 nog Saddam Hussein. Volgens Galloway kon Saoedi Arabië
eveneens gemakkelijk in drieën worden verdeeld, omreden dat het huidige
koningshuis weinig vertrouwen bij de Amerikanen en Britten heeft. De
aanval op Irak zal voor alle landen in het Midden-Oosten grote gevolgen
hebben
(dominoeffect).
Bush heeft
een open
b r i e f
ontvangen
van ruim
3
0
0
parlementa
r i ë r s ,
mensenrec
hten- en
milieubesc
hermers uit allerlei landen waarin werd gevraagd geen oorlog te gaan
voeren met Irak. De auteurs vinden dat de kernmachten eerst maar eens zelf
moeten nadenken over hun eigen voorraad kernwapens voordat zij zich met
andere landen bemoeien. “Het bezit van kernwapens, of dat nou om Irak
gaat of de VS, Rusland, China, Groot-Brittanië, Frankrijk, India, Pakistan
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of Israël, is onaanvaardbaar”. En: “zolang deze landen kernwapens
bezitten, zullen andere landen ze ook willen hebben”. Bijna 320
organisaties ondertekenden het schrijven. (Zie Barneveldse krant 25-112002).
Bush komt heel erg in het nauw doordat de VN-inspecteurs géén concrete
bewijzen op tafel kunnen leggen dat Irak massavernietigingswapens zou
bezitten. Een aanval op Irak is dus onwettig. Maar Bush c.s. zullen wel
weer het één of andere voorval creëren dat een aanval dient te
rechtvaardigen. Zo werkt dat nu eenmaal.
Leugens en bedrog
In de Volkskrant 21-12-2002 stond een interview met John MacArthur, een
Amerikaanse journalist die grote bekendheid verwierf na de Golfoorlog,
toen hij in zijn boek het “couveusebaby-verhaal” ontmaskerde dat het
verhaal pure Amerikaanse propaganda was. Het zijn verdraaide waarheden
en complete leugens. De Amerikaanse regering had tijdens de Golfoorlog
een bericht de wereld ingezonden dat Irak in Koeweit 300 couveusebaby’s
zou hebben laten doodgaan, doordat Iraakse soldaten de couveuse’s zouden
hebben meegenomen. Het verhaal berust na onderzoekingen op pure
nonsens.
Zionisten blijken eveneens meesters te zijn in het bedrog, volgens prof.
Henry Makow (joods). Het is niet de olie en het zijn ook niet de
zogenaamde vernietigingswapens in Irak, maar het is de staat Israël waar
het om gaat in het nieuwe conflict. De Amerikanen en Britten zijn knechtje
van de zionisten en zijn bereid hun soldaten op te offeren voor de
bescherming en uitbreiding van de zionisten staat die zich ten onrechte
tooit met de naam Israël. Alsdan kan die staat zijn criminele activiteiten
voortzetten, zelfs tégen de USA, waarbij wij verwijzen naar de aanval van
Israël op de USS Liberty. Het is een bekend feit dat de gehele regering van
de USA gecontroleerd en voor een groot deel geleid wordt door joden. De
oorlog tegen Irak is in het geheel niet in het voordeel van Amerika, volgens
Dave Duke, voormalig vertegenwoordiger in het Huis van Afgevaardigden
in Louisiana. Het zijn alleen de zionisten die belang hebben bij een nieuwe
oorlog. Het blijkt dat niet slechts Palestina bezet is door de zionisten, wat
veelal joden zijn die liegen dat ze jood zijn, Openbaring 2:9. Nee, het zijn
ook Washington, New York en Londen en vele andere plaatsen meer, die
door hen bezet zijn, zonder dat het tot de massa doordringt. Het is dan ook
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een “joodse” superioriteits-oorlog tegen Irak en de Arabische wereld, aldus
Duke.
Het hoofdkwartier van het Islamitische-terrorisme is eveneens in Londen
gevestigd. De Anglo-American-Brotherhood sponsort de radicale moslims.
Osama Bin Laden is niet de leider van deze beweging, zie
www.redmoonrising.com/british911-2.htm
Dr. John Coleman, voormalig officier van de Britse geheime dienst zei dat
de Moslim Brotherhood een vrijmetselaars orde is. De wáre Moslim
Brothers zijn voornamelijk grote bankiers, leden van de oude oligarchische
families, verwant met de Black Nobility van Europa. Hun grootste vijanden
zijn de blanken van het Westen, de nakomelingen van de 12 stammen
Israëls. Zij als Illuminaten hebben de wereldoorlogen uitgezet om zoveel
mogelijk het Westen te raken, zie www.savethemales.ca/141002.html
Zij zijn het die de wereldbevolking willen miniseren en de middenklasse
willen knechten. De wereld mag slechts door rijke technocraten worden
beheerd. Deze illuminaten zijn globalisten, met hun hoofdkwartier in
Londen en de door de Rothschilds gecontroleerde Bank of England. De
activiteiten van deze illuminaten via de moslim-terroristen zijn een excuus
voor de oprichting van een politiestaat, aldus de Zwitserse journalist R.
Labeviere.
Bush zweert erbij de vrijheden van het Amerikaanse volk te verdedigen,
maar nog nooit hebben de Amerikanen zoveel van hun vrijheid moeten
inleveren als onder Bush jr. De illuminaten hebben de mensheid in een
diabolische spiraal van geweld gebracht, met als einddoel een werelddictatorschap te vestigen. De Illuminaten fabriceren een soort namaakoorlog tussen het Westen en de Islam, om beiden aan zich te kunnen
onderwerpen, aldus prof. Makow.
Zionistische dromen
Zionisten, dat zijn overwegend Khazaren die weinig binding hebben met
het oude Israël, maar die wél de naam Israëli’s gebruiken om ermee hun
boze praktijken te kunnen uitvoeren. Zij dromen van het herstel van het
oude rijk der Khazaren, en willen hun droom in vervulling laten gaan door
het land Palestina in bezit te nemen en de mensen voor te houden dat zulks
een vervulling zou zijn van de Bijbelse profetiën. Dat maakt hun droom
enerzijds sterk en geloofwaardig. Anderzijds toont het geweld waarmee zij
werken dat het niet Jakobs, maar Ezaus handen zijn, werktuigen van
geweld.
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Moshe Sharett, voormalig premier van Israël in 1958, zei dat het “soms
noodzakelijk is enkelen op te offeren om de massa te sparen”. Rabbi Moshe
Schonfeld beschuldigt dan ook de zionisten terecht van samenwerking met
de Nazi’s om joden af te slachten, zie zijn boek: “Holocaust Victims
Accuse”. Http://www.jewsagainstzionism.com/books.htm
Schonfeld noemt de zionisten “oorlogscriminelen”. “De Zionisten
gebruiken het bloed van joden als olie om de wielen te smeren van de
joodse staat”. In dezelfde geest hebben ook andere joden boeken
geschreven, als: M.J. Nurenberger, “The Sacred and the Damned”; Joel
Brand, “Satan and the Soul”; Chaim Lazar, “Destruction and Rebellion”;
Rabbi M.D.B. Weismandel, “From the Depth”.
Zij beweren eenparig dat zionisme géén joodse beweging is. Zionisten
collaboreerden met Hitler en waren dikwijls als intellectuelen wreder dan
de Nazi’s, aldus Schonfeld. De staat Israël heeft weinig of niets te doen met
joden. Zionisme, Communisme, Feminisme, Nazisme, zijn allen creaties
van dezelfde satanische geesten, volgens de voormalige FBI-directeur J.
Edgar Hoover. Er zijn een paar honderd duizend orthodoxe joden als Rabbi
Schonfeld, die verstaan wat Zionisme is. Zij allen verwerpen de staat Israël,
zie
http://www.jewsnotzionists.org
en www.netureikarta.org
Zij allen beweren dat Israël geen staat is met een leger, maar een leger met
als filiaal een staat.
Wat zegt de profetie?
Jesaja ziet het in hoofdstuk 25:2 als volgt: Want Gij hebt van de stad een
steenhoop gemaakt; de vaste stad tot een vervallen hoop; het paleis der
vreemdelingen, dat het geen stad meer zij, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd
worden.

Welke stad kan dat anders zijn dan New York, waar het gebouw der
Verenigde Naties staat (het paleis der vreemdelingen). Verwoesting is vast
besloten over deze stad.
3 Daarom zal U een machtig volk eren, de stad der tirannische volken zal U
vrezen.
4 Want Gij zijt den arme een Sterkte geweest, een Sterkte den nooddruftige, als
hem bange was; een Toevlucht tegen den vloed, een Schaduw tegen de hitte; want
het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand.
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5 Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult Gij de onstuimigheid der vreemdelingen
nederdrukken; gelijk de hitte door de schaduw ener dikke wolk, zal het gezang der
tirannen vernederd worden.
6 ¶ En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten
maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine
wijnen, die gezuiverd zijn.
7 En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede
alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natien bedekt zijn.

De “Berg” is Sion, het hernieuwde koninkrijk van Elohim op aarde,
waarvan wij menen dat Nederland het centrum is waar de stammen
vergaderd zijn en zullen worden en waar het bewindsel van het aangezicht
zal worden weggenomen. Dan zullen de échte Israëlieten identiteit bewust
worden.
8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen
van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse
aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken.
9 ¶ En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem
verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem
verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.

Terwijl New York en vele andere grote wereldsteden verwoest
worden en in puin liggen, zie Jesaja 6:11 Toen zeide ik: Hoe lang, Heere?
En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de
huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worde,

zal men in het land Juda zingen dat men een sterke stad heeft,
waarvan de Allerhoogste een vurige muur rondom is, zie . Jesaja 26:1
¶ Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij hebben een
sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen.
2 Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de
getrouwigheden bewaart.
3 Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men
heeft op U vertrouwd.
4 Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid; want in den Heere HEERE is
een eeuwige rotssteen.
5 ¶ Want Hij buigt de hooggezetenen neder, de verheven stad; Hij vernedert ze,
Hij vernedert ze tot de aarde toe, Hij doet ze tot aan het stof reiken.
Zacharia 2:5 En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur
rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.

13

Wereldoorlog III

No. 276

Te dien dage -als de steden verwoest zijn- zal er een wijngaard van
rode wijn zijn, Jahweh bewaart dezelve nacht en dag, zie Jesaja 27:2.
Het is Jakob/Israël, terwijl de vaste stad eenzaam en verlaten is als
een woestijn, 27:10, zal Jakob dorpsgewijze bewoond worden,
Zacharia 2:4 En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende:
Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en
der beesten, die in het midden derzelve wezen zal

Het gaat dan ook om het overblijfsel, de rest van Israël, waar Jahweh
een Kroon voor is, een sierlijke Krans, Jesaja 28:5. Zie onze brochure
no.140.
Wij zullen er niet zonder benauwdheid van af komen, zie Jesaja 29,
waar er een korte belegering rondom ons zal zijn,
1 ¶ Wee Ariel, Ariel! de stad, waarin David gelegerd heeft; doet jaar tot jaar;
laat ze feestofferen slachten.
2 Evenwel zal Ik Ariel beangstigen, en er zal treuring en droefheid wezen, en die
stad zal Mij gelijk Ariel zijn.
3 Want Ik zal een leger in het rond om u slaan, en Ik zal u belegeren met
bolwerken, en Ik zal vestingen tegen u opwerpen.
4 Dan zult gij vernederd worden, gij zult uit de aarde spreken, en uw spraak zal
uit het stof zachtjes voortkomen; en uw stem zal zijn uit de aarde als van een
tovenaar, en uw spraak zal uit het stof piepen.
5 En de menigte uwer vreemde soldaten (waarschijnlijk Russische) zal zijn gelijk
dun stof, en de menigte der tirannen als voorbijvliegend kaf; en het zal in een
ogenblik haastelijk geschieden. (een blitz-aanval).

De hemel zal voor ons strijden en Jahweh zal ons bezoeken. Hoe?
Waarschijnlijk met Zijn 10e (of 12e) planeet, wat tot gevolg zal
hebben wat wij in vers 6 lezen:
29:6 Gij zult van den HEERE der heirscharen bezocht worden met donder, en
met aardbeving, en groot geluid, met wervelwind, en onweder, en de vlam eens
verterenden vuurs.

Vanwege de blitz-aanval en de zeer grote menigte soldaten, zullen
wij als het ware naar ons hoofd grijpen en ons afvragen of wij
dromen, dan wel of we wakker zijn. Dat hadden we nooit verwacht!
7 En gelijk de droom van een nachtgezicht is, alzo zal de veelheid aller heidenen
zijn, die tegen Ariel strijden zullen; zelfs allen, die tegen haar en haar vestingen
strijden, en haar beangstigen zullen.
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8 Het zal alzo zijn, gelijk wanneer een hongerige droomt, en ziet, hij eet; maar
als hij ontwaakt, zo is zijn ziel ledig; of, gelijk als wanneer een dorstige droomt,
en ziet, hij drinkt; maar als hij ontwaakt, ziet, zo is hij nog mat, en zijn ziel is
begerig; alzo zal de menigte aller heidenen zijn, die tegen den berg Sion krijgen.
9 ¶ Zij vertoeven, daarom verwondert u; zij zijn vrolijk, derhalve roept gijlieden;
zij zijn dronken, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van sterken drank.
10 Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en
Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij
verblind. 11 Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een
verzegeld boek, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch
dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld. 12 Of men geeft het boek aan
een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen.
13 Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn
mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun
vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;
14 Daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en
wonderbaarlijk; want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner
verstandigen zal zich verbergen. 22 Daarom zegt de HEERE, Die Abraham
verlost heeft, tot het huis van Jakob alzo: Jakob zal nu niet meer beschaamd
worden, en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden;
23 Want als hij zijn kinderen, het werk Mijner handen, zien zal in het midden van
hen, zullen zij Mijn Naam heiligen; en zij zullen den Heilige Jakobs heiligen, en
den God van Israel vrezen. 24 En die dwalende van geest zijn, zullen tot verstand
komen, en de murmureerders zullen de lering aannemen.

Joël 2 verwijst naar dezelfde gebeurtenissen, die toegespitst worden
in de “Dag van Jahweh”, zie 1 ¶ Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op
den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de
dag des HEEREN komt, want hij is nabij.
2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke
duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig
volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in
jaren van vele geslachten.

Dit wijst zo goed als zeker op de blitz-aanval zoals in Jesaja 29:5
beschreven.
Tegelijkertijd echter heeft Jahweh Zijn hemelse legermachten in
gereedheid gebracht, zie Joël 2:11 en verder: En de HEERE verheft Zijn
stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig,
doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie
zal hem verdragen?
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Zij komen van het Noorden, dus waarschijnlijk als Russische horden,
zie vers 20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken,
en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en
zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal
opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.

Er volgt berouw en gebed tot Jahweh van ons volk, waarna Hij ons
bezoekt en bevrijdt. Vers 23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt
blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter
gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den
spaden regen in de eerste maand.
24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie
overlopen.
25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de
kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden
heb.
26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des
HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet
beschaamd worden tot in eeuwigheid.
27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE,
uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in
eeuwigheid.
28 ¶ En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees,
en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen,
uw jongelingen zullen gezichten zien;
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen
Mijn Geest uitgieten.
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur,
en rookpilaren.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die
grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal
behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn,
gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE
zal roepen.
1 ¶ Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en
Jeruzalem zal wenden;

Volgens Joël 3:4 gaat het niet om Palestina, om het oude land van
Israel: En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen
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van Palestina! Zoudt gij Mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij Mij wilt
vergelden, lichtelijk, haastelijk, zal Ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen.

Het gaat om het Israël in het Westen, waarvan velen -reeds ten tijde
van de Reformatie en Nadere Reformatie- intuïtief hebben
aangevoeld dat dit op Nederland ziet, als het Westers Kanaän en
Jeruzalem van het Westen. Dat is het beveiligde erf, of zoals in
2Samuel 7:10 staat: En Ik heb voor Mijn volk, voor Israel, een plaats besteld,
en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder
gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer
verdrukken, gelijk als in het eerst.

Er wacht het Israël der twaalf stammen een schone toekomst, zie:
Joel 3:14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des
HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.
15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans
ingetrokken.
16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat
hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de
Sterkte der kinderen Israels zijn.
17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den
berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen
niet meer door haar doorgaan.
18 ¶ En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoeten wijn zullen
druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water
gaan; en er zal een fontein uit het huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal van
Sittim bewateren.
19 Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot een woeste
wildernis, om het geweld, gedaan aan de kinderen van Juda, in welker land zij
onschuldig bloed vergoten hebben.
20 Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.
21 En Ik zal hunlieder bloed reinigen, dat Ik niet gereinigd had; en de HEERE
zal wonen op Sion.

En Jesaja 4 beschrijft hoe en op welke wijze wij zullen worden
beschermd. Daarop kunnen wij rekenen,
Jesaja 4:3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de
overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven
is ten leven te Jeruzalem;
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4 Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion, en de
bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door
den Geest des oordeels, en door den Geest der uitbranding.
5 En de HEERE zal over alle woning van den berg Sions, en over haar
vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans eens
vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een
beschutting wezen.
6 En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een
toevlucht, en tot een verberging tegen den vloed en tegen den regen.

In aansluiting hierop Psalm 91:1 ¶ Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is
gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. 2 Ik zal tot den
HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!
3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke
pestilentie. 4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij
betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.
5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags
vliegt; 6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat
op den middag verwoest. 7 Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien
duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.
8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der
goddelozen zien. 9 ¶ Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste
hebt gij gesteld tot uw Vertrek; 10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage
zal uw tent naderen. 11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u
bewaren in al uw wegen. 12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet
aan geen steen stoot. 13 Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult
den jongen leeuw en den draak vertreden. 14 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt
God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn
Naam. 15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal
Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.
16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen
zien.

