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(lezen Jeremia 23:1-8)

Troon van Jahweh

Niet alleen satan (Lucifer als tegenstander) heeft een troon op deze aarde. Nee,

het is Jahweh die Zijn troon op deze aarde heeft. De aarde is tijdelijk bezet

gebied. Satan is de machthebber van dit tijdvak, maar zijn einde nadert.

Jahweh heeft Zijn heilige troon in de hemel, zoals bekend. Daarover zullen wij

het nu niet hebben. Het gaat ons in dezen om Jahwehs troon en macht op de

aarde. Een troon is immers uitdrukking van macht, heerschappij en gezag.  Het

gaat om de Godsregering, het Koninkrijk van Elohim. Jahwehs troon is niet

louter politiek, militair, maar ook religieus. Er hoort een tempel, altaar of

heiligdom bij. En ook dat zullen wij aan de hand van de Schrift nagaan. 

Zo ver als ons de Schrift laat weten is de ganse kosmos, waarvan de aarde deel

uit maakt, van Jahweh. Psalmen 24:1  Een psalm van David. De aarde is des

HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld, en die daarin wonen 

 Klaagliederen 5:19  Gij, o HEERE, zit in eeuwigheid, Uw troon is van geslacht tot

geslacht .

In deze studie zullen wij extra veel gebruik maken van Schriftaanhalingen,

wat de inhoud vaster zal maken, doch het lezen wellicht iets moeilijker maakt.

Men neme er echter de tijd voor, vanwege de onderbouwing van het geheel,

wat zal resulteren in een beter Schrift-verstaan.  

Er schijnt een strijd te zijn geweest in de hemelse gewesten tussen Elohim en

de hoofdengel met zijn aanhang, waarbij de hoofdengel ongehoorzaam is

geweest en uit zijn hemelse standplaats werd verwijderd met zijn aanhang.

Kennelijk is de aarde zijn machtsgebied en heeft hij daar zijn troon gevestigd.

Dat kunnen wij aan de feiten dagelijks waarnemen. Het hoe en waarom moge

ons nog onduidelijk zijn, maar de feiten tonen ons de realiteit. Elohim schiep

de mens, mede om Zijn aarde terug te verkrijgen, om satans macht te

vernietigen. Satan zette alles in werking om de mens te misleiden, wat

aanvankelijk succesvol gelukte. Het apocriefe boek Henoch geeft in de eerste

hoofdstukken een duidelijke omschrijving van de ongehoorzaamheid en val

der kwade engelen. Herstel volgt. Jahweh kiest een zaadlijn, een volk om Zijn

koninkrijk te herstellen. Israël wordt gekozen Zijn wil te volbrengen. De

hemelse strijd en Verlosser zet zich op aarde voort in een aardse zaadlijn van

de vrouw, tegenover een andere zaadlijn van Nachash (slang/satan), Genesis

3:15. Met een gebroken mensheid, die steeds verontreinigd en verleid werd

door satan, neemt Jahweh de strijd op tegen satan. Het gaat om de

heerschappij over de aarde en al wat daar bij behoort. Zie:
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Deuteronomium 4:37  En omdat Hij uw vaderen liefhad, en hun zaad na hen verkoren

had, zo heeft Hij u voor Zijn aangezicht door Zijn grote kracht uit Egypte uitgevoerd;

Deuteronomium 7:6  Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft

de HEERE, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt

zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn.

Deuteronomium 7:7  De HEERE heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw

veelheid boven alle andere volken; want gij waart het weinigste van alle volken.

Deuteronomium 10:15  Alleenlijk heeft de HEERE lust gehad aan uw vaderen, om die

lief te hebben, en heeft hun zaad na hen, ulieden, uit al de volken verkoren, gelijk het

te dezen dage is. Deuteronomium 14:2  Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw

God; en u heeft de HEERE verkoren, om Hem tot een volk des eigendoms te zijn, uit

al de volken, die op den aardbodem zijn.  

Het koningschap werd Israël reeds in de woestijn aangezegd en voorgesteld,

zie 
Deuteronomium 17:14 ¶ Wanneer gij zult gekomen zijn in het land, dat u de HEERE,

uw God, geeft, en gij dat erfelijk zult bezitten en daarin wonen, en gij zeggen zult: Ik

zal een koning over mij stellen, als al de volken, die rondom mij zijn; 15  Zo zult gij

ganselijk tot koning over u stellen, dien de HEERE, uw God, verkiezen zal; uit het

midden uwer broederen zult gij een koning over u stellen; gij zult niet vermogen over

u te zetten een vreemden man, die uw broeder niet zij.  

Bileam voorzegde het volgende:
Numeri 23:7  Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Uit Syrie heeft mij Balak, de

koning der Moabieten, laten halen, van het gebergte tegen het oosten, zeggende:

Kom, vervloek mij Jakob, en kom, scheld Israel!

Numeri 24:7  Er zal water uit zijn emmeren vloeien, en zijn zaad zal in vele wateren

zijn; en zijn koning zal boven Agag verheven worden, en zijn koninkrijk zal verhoogd

worden.  

Agag schijnt alzo de hoogste vorm van het satanische koningschap te zijn,

wat in de eindtijd zich culmineert in de antichrist. Israëls koningschap zal

daar bovenuit stijgen. En wel de troon van David. Aanvankelijk werd Saul tot

koning gekozen, maar dat liep uit op een mislukking:
en het berouwde den HEERE, dat Hij Saul tot koning over Israel gemaakt had.

1 Samuël 16:1 ¶ Toen zeide de HEERE tot Samuel: Hoe lang draagt gij leed om Saul,

dien Ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israel? Vul uw hoorn met

olie, en ga heen; Ik zal u zenden tot Isai, den Bethlehemiet; want Ik heb Mij een

koning onder zijn zonen uitgezien. (Men leze van E. Smit:Twee naties,etc) 

Saul werd met een oliekruik gezalfd, als symbool van breekbaarheid. David

werd met een hoorn gezalfd, symbool van onverbrekelijkheid. David wordt

koning: Handelingen 13:22  En dezen afgezet hebbende, verwekte Hij hun David tot
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een koning; denwelken Hij ook getuigenis gaf, en zeide: Ik heb gevonden David, den

zoon van Jesse; een man naar Mijn hart, die al Mijn wil zal doe  

Psalmen 89:29  (89-30) En Ik zal zijn zaad (van David) in eeuwigheid zetten, en zijn

troon als de dagen der hemelen.  

Ook David regeerde tijdelijk en zijn nageslacht wandelde niet volkomen met

Jahweh, op enkele uitzonderingen na. Israël werd verdeeld in twee huizen:

Het Huis Juda, de twee stammen, en het Huis Israël, de 10 stammen. Satan

heeft er alles op toe gelegd om Jahweh’s koningschap te vernietigen, wat

steeds een schijn van slagen had. Tegen de herstel-beloften kan satan niets

inbrengen. Jahweh gaat voort en er zál een hersteld koninkrijk komen op een

herstelde aarde, bestuurt vanuit de hemelse gewesten. Uit Israël wordt een

regeringslichaam met een Gezalfde gevormd, 12.000 uit elke stam, totaal

144.000. Naar wat apocriefe geschriften meedelen zou satan met 144.000

medegenoten zijn afgevallen. De Gemeente uit Israel zou alzo het ontstane

hiaat opvullen. (Zie Apostolische Vaders 1, dr. A.F. Klijn)

De beloften van herstel zijn vele, zeer duidelijk geformuleerd, zie o.a.:Micha

4:8 ¶ En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions! tot u zal komen, ja, daar zal

komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem.  

Jesaja 16:5  Want er zal een troon bevestigd worden in goedertierenheid, en op

denzelven zal bestendig een zitten in de tent van David, een, die oordeelt en het recht

zoekt, en vaardig is ter gerechtigheid.

  Jeremia 3:17  Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des HEEREN troon; en al

de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des HEEREN Naams wil, te

Jeruzalem; en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart.

  Jeremia 33:17 ¶ Want zo zegt de HEERE: Aan David zal niet worden afgesneden

een Man, Die op den troon van het huis Israels zitte.

Jeremia 33:21  Zo zal ook vernietigd kunnen worden Mijn verbond met Mijn knecht

David, dat hij geen zoon hebbe, die op zijn troon regere, en met de Levieten, de

priesteren, Mijn dienaren.

  Lucas 1:32  Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en

God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.  

Paleis, Heiligdom en Bedehuis van Jahweh op de nieuwe aarde

Het paleis zal tevens bedehuis en heiligdom zijn in de toekomst, waar de

pilaren van Koningschap en Priesterschap samengaan. 

 Psalmen 114:2  Zo werd Juda tot Zijn heiligdom, Israel Zijn volkomene

heerschappij.  
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Heiligdom (priesterlijke aspect) en heerschappij (koninklijke aspect) zullen

samengaan, zoals te zien in Zerubbabel, zie Zacharia 6:13  Ja, Hij zal den tempel

des HEEREN bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en Hij zal zitten, en heersen op

Zijn troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die

Beiden wezen 

 

Aanzegging van het komende herstel:
Jesaja 2:2  En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het

huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal

verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen

toevloeien.

3  En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den

berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van

Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet

uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

  

Jesaja 56:5  Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een

naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik

een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden.

6  En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den

Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat

houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden;

7  Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn

bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn

altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

  

Jesaja 60:7  Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden; de rammen van

Nebajoth zullen u dienen; zij zullen met welgevallen komen op Mijn altaar, en Ik zal

het huis Mijner heerlijkheid heerlijk maken.

13  De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beuke boom en de

busboom te gelijk, om te versieren de plaats Mijns heiligdoms, en Ik zal de plaats

Mijner voeten heerlijk maken.

 

Ezechiël 43:7  En Hij zeide tot mij: Mensenkind! dit is de plaats Mijns troons, en de

plaats der zolen Mijner voeten, alwaar Ik wonen zal in het midden der kinderen

Israels, in eeuwigheid; en die van het huis Israels zullen Mijn heiligen Naam niet

meer verontreinigen, zij noch hun koningen, met hun hoererij en met de dode

lichamen hunner koningen, op hun hoogten;
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Zach 1:16  Daarom zegt de HEERE alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd

met ontfermingen; Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de HEERE

der heirscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden.

  

Joël 3: 16-18 ¶ 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.

  

Micha 4:2  En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons

opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat

Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal

de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

  

Haggaï 2:2  (2-3) Spreek nu tot Zerubbabel, den zoon van Sealthiel, den vorst van

Juda, en tot Josua, den zoon van Jozadak, den hogepriester, en tot het overblijfsel des

volks, zeggende:

3  (2-4) Wie is onder ulieden overgebleven, die, dit huis in zijn eerste heerlijkheid

gezien heeft, en hoedanig ziet gij hetzelve nu? Is dit niet als niets in uw ogen?

4  (2-5) Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel! spreekt de HEERE; en wees sterk, gij

Josua, zoon van Jozadak, hogepriester! en wees sterk, al gij volk des lands! spreekt

de HEERE; en werkt, want Ik ben met u, spreekt de HEERE der heirscharen;

5  (2-6) Met het woord, in hetwelk Ik met ulieden een verbond gemaakt heb, als gij uit

Egypte uittrokt, en Mijn Geest, staande in het midden van u; vreest niet!

6  (2-7) Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het

zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven.

7  (2-8) Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller

heidenen, en Ik zal, dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der

heirscharen.8  (2-9) Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HEERE der

heirscharen. 9  (2-10) De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van

het eerste, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven,

spreekt de HEERE der heirscharen.

Er wordt in de eindtijd, dan wel in het begin van het Messiaans Vrederijk een

schitterend huis voor Jahweh gemaakt, een bedehuis zoals wij uit de

Schriftgegevens destilleren. Het zal een huis zijn met “gekroonde stenen”:
Zacharia 9:16  En de HEERE, hun God, zal ze te dien dage behouden, als zijnde de

kudde Zijns volks; want gekroonde stenen zullen in Zijn land, als een banier,

opgericht worden.  Dat wijst op iets heel speciaals. Wat Jahweh doet is heel

speciaal, uniek en uit de toon vallend.
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Zie verder voor de “heilige berg” van Jahweh. Berg is een symbool van

macht, sterkte, heerschappij.
Jesaja 27:13  En het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote bazuin

geblazen zal worden; dan zullen die komen, die in het land van Assur verloren

zijn, en de heengedrevenen in het land van Egypte; en zij zullen den HEERE

aanbidden op den heiligen berg te Jeruzalem.

Jesaja 56:7  Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in

Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn

altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

Jesaja 66:20  En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen den HEERE ten spijsoffer

brengen, op paarden, en op wagenen, en op rosbaren, en op muildieren, en op snelle

lopers, naar Mijn heiligen berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, gelijk als de

kinderen Israels het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des HEEREN.

Ezechiël 20:40  Want op Mijn heiligen berg, op den hogen berg Israels, spreekt de

Heere HEERE, daar zal Mij het ganse huis Israels in het land dienen, zij allen; daar

zal Ik welgevallen aan hen nemen, en daar zal Ik uw hefofferen eisen, en de

eerstelingen uwer heffingen met al uw geheiligde dingen.

Ezechiël 28:14  Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet;

gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.

Over het herstel van Davids troon, zie o.a.:
Micha 4:3-8 het koningschap der dochteren van Jeruzalem

Psalmen 145:13 Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw

heerschappij is in alle geslacht en geslacht.  

Jesaja 9:7  (9-6) Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen

einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en

dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid

toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

  

Daniël 4:17  Deze zaak is in het besluit der wachters, en deze begeerte is in het

woord der heiligen; opdat de levenden bekennen, dat de Allerhoogste heerschappij

heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze aan wien Hij wil, ja, zet daarover

den laagste onder de mensen.

Locatie van Jahwehs troon

Hoog in het Noorden, zie Psalmen 48:2  (48-3) Schoon van gelegenheid, een

vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijden van het noorden; de stad des

groten Konings.

  Jesaja 14:13  En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon

boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst

aan de zijden van het noorden.
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  Zacharia 2:6 ¶ Hui, hui, vliedt toch “uit” (moet zijn naar, zie verzen hieronder)  het

Noorderland, spreekt de HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier winden

des hemels, spreekt de HEERE.

Zacharia 6:6  Aan welken wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar

het Noorderland; en de witte gaan uit, dezelve achterna; en de hagelvlekkige gaan uit

naar het Zuiderland.

Zacharia 6:8  En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die uitgegaan

zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten in het

Noorderland. 

Dat land in het Noorden of Noorderland moet een kustland zijn aan de rand

van het vaste continent. Wat door de SV vertaald is als “eilanden” moet zijn

“kustlanden”. Het woord IY in het Hebreeuws is zoveel als kustlanden. Jesaja

24:15  Daarom <05921> <03651> eert <03513> (8761) den HEERE <03068> in de valleien

<0217>, in de eilanden <0339> der zee <03220> den Naam <08034> des HEEREN

<03068>, des Gods <0430> van Israel <03478>.  . 

Strongs 339 = iy, volgens de NBG kustlanden. 

In dat Noorderland komt de Geest van Jahweh tot rust, dat wil zeggen:

blijvend nederzetten, rusten, neerlaten, vestigen. En waar ter wereld is er een

kustland te vinden in het Noorden waar de Geest zeer kenbaar Zich heeft

gevestigd, anders dan in Nederland? Nederland is het meest Bijbels-

godsdienstige land ter wereld, helaas nog zeer verdeeld. Ondanks alles heeft

de Reformatie zijn meeste vruchten afgeworpen in ons land en heeft Jahweh

Zijn Gemeente op wondere wijze gebouwd met ons Nederlanders. Ons land is

beoogd om in het laatste der dagen een geweldige rol te vervullen inzake het

Godsplan van herstel van Elohims Koninkrijk. In ons land zal dan ook het

nieuwe huis voor Jahweh als bedehuis verrijzen. Zerubbabel zal de

bouwmeester zijn van het nieuwe huis van Jahweh in de eindtijd. Zoals we

gezien hebben in het voorgaande wijzen de teksten over Elohims nieuwe huis

en altaar allen naar de eindtijd, naar het Messiaans Vrederijk, wat een

aanloopperiode is voor de vestiging van het definitieve herstelde Koninkrijk

van Elohim. Het nieuwe huis van Jahweh zal vooreerst en bovenal een

bedehuis zijn, een gebedshuis. De locatie wordt Sion genoemd, het

wereldcentrum van kennis van Jahweh en de Wet(ten). Sion staat identiek met

Jeruzalem, niet als stad, maar als streek, die dorpsgewijze bewoond wordt, 
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.  
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Het oude Jeruzalem is dan ook niet identiek aan het nieuwe aardse Jeruzalem

of Sion, zoals in de profetie genoemd. In het nieuwe Sion zullen verschillende

bomen de plaats van Jahwehs heiligdom versieren. De genoemde

boomsoorten zijn meer Westers dan Oosters, nl. de dennenboom, de

beukenboom, en vooral de eik. Trouwens de eikenbossen van Mamre die bij

Abraham worden genoemd, zijn nooit gelokaliseerd. Nederland daarentegen

is een écht land van eiken, inheemse en uitheemse soorten. Sion zal een plaats

zijn van grazige weiden en melk van de koeien van Basan, Joel 3:18, en alle

stromen van Juda zullen vol water gaan. 
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.

Het enige kustland ter wereld waar zoveel waterstromen, rivieren en beekjes

zijn is Nederland, dat figuurlijk “opgegeten“ en “beroofd” wordt door het

water, zoals staat in: 
Jesaja 18:2  Dat gezanten zendt over de zee, en in schepen van biezen op de wateren!

Gaat henen, gij snelle boden! tot een volk, dat getrokken is en geplukt, tot een volk,

dat vreselijk is van dat het was en voortaan; een volk van regel en regel, en van

vertreding, welks land de rivieren beroven.  

  Jesaja 33:21  Maar de HEERE zal aldaar bij ons heerlijk zijn, het zal zijn een plaats

van rivieren, van wijde stromen;

Dit kan niet van toepassing zijn op Palestina. Wat in vers 1 met Ethiopië

wordt bedoeld, daarover zijn de meningen verdeeld. 

Er is dan ook een “Wondere Parallel” te zien tussen Israël oudtijds en

Nederland heden. Helene van Woelderen heeft een bijzonder leerzaam en

overtuigend boekje geschreven, dat als titel heeft: “Wondere Parallel”,

verkrijgbaar bij het Nederlands-Israël Boekenfonds, postbus 30009, 1303 AA

Almere. Niet alleen Helene zag deze wondere parallel. Zij citeert uit het boek

van Adriaen van Scrieck “Nederlandren - Ga-halen”, dat de Nederlanders

afstammen van de Hebreeën. 

In Jeremia 23:5 lezen wij het volgende:  Ziet, de dagen komen, spreekt de

HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning

zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.   In

Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn,

waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.   Daarom,

ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat zij niet meer zullen zeggen: Zo

waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israels uit Egypteland heeft

opgevoerd.   Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die het zaad van het huis
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Israels heeft opgevoerd, en Die het aangebracht heeft uit het land van het noorden,

en uit al de landen, waarheen Ik ze gedreven had! want zij zullen wonen in hun land.

Wanneer in Zacharia 6:8 staat dat de Geest van Jahweh tot rust komt in het

Noorderland, is dat in tegenspraak met bovenstaande tekst uit Jeremia, dat

Jahweh Zijn volk verzameld om uit het Noorderland te trekken. Het ziet op

het laatste der dagen, zie Jeremia 23:19  Ziet, een onweder des HEEREN, een

grimmigheid is uitgegaan, ja, een pijnlijk onweder, het zal blijven op der goddelozen

hoofd. 20.  Des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij zal hebben gedaan,

en totdat Hij zal hebben daargesteld de gedachten Zijns harten; in het laatste der

dagen zult gij met verstand daarop letten.

Laten wij dan ook ons verstand gebruiken en zien wat de betekenis van het

woordje “uit” kan zijn, wellicht fout vertaald, waardoor een scheef beeld kan

zijn ontstaan. Zie Strongs bij 04480 het Hebreeuwse m i n. 

“Min” betekent zoveel als: uit, van, vanaf, met, na, nadat, vanwege, dat. 

Wij kunnen dus met dezelfde moeite het volgende lezen: “Die het zaad

Israels aangebracht heeft vanwege (of naar) het land van het noorden”.   

Het land waar de eerste Bijbel naar toe is gegaan vanuit Palestina is

Nederland, zie het boek van prof. Dr. Quispel, “Het Evangelie van Thomas in

de Nederlanden”. Opmerkelijk, want waar moest het Evangelie worden

verkondigd, anders dan daar waar de verloren schapen van het Huis Israëls

gelegerd waren in hun schaapskooien! Zie Mattheüs 10:6  Maar gaat veel meer

heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En Mattheüs 15:24  

Quispel spreekt over de Diatessaron en de Heliand, beiden zeer oude

geschriften die in Nederland zijn gevonden, om het Evangelie in ons land

erdoor te verbreiden.

Nederland -de naam zegt het al- is neder, laag, een Laagland, hol, een

Holland. Het enige land op aarde met een kleibodem, dat bestand is tegen de

geweldige grote aardbeving die aangekondigd is, n.l. tijdens het passeren van

Nibiru, kan zulk een catastrofe overleven. Dat is uniek op deze aarde, door

Jahweh voorzien en ons als Zijn kudde daar naar toe gebracht, wachtend op

de grote verzameling van verstrooide Israelieten uit alle volkeren. Ons land

moge laag, hol, nederig en diep zijn, voor een groot deel zelfs onder de

zeespiegel liggen, maar daar staan verschillende beloften van verhoging in de

meest letterlijke zin tegenover. Wat nederig is zal verhoogd worden, en wat

hoog is zal vernederd worden, zie:
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Psalmen 104:8  De bergen rezen op, de dalen daalden, ter plaatse, die Gij voor

hen gegrond hadt.  

Psalmen 114:4  De bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lammeren.

Jesaja 2:2  En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het

huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal

verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen

toevloeien.11  De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de

hoogheid der mannen zal nedergebogen worden; en de HEERE alleen zal in dien

dag verheven zijn. 40:4  Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en

heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat

hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden.

42:15  Ik zal bergen en heuvelen woest maken, en al hun gras zal Ik doen

verdorren; en Ik zal de rivieren tot eilanden maken, en de poelen uitdroge  54:10

Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid

zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de

HEERE, uw Ontfermer.

Ez.6:3  En zeg: Gij bergen Israels, hoort het woord des Heeren HEEREN! Zo zegt de

Heere HEERE tot de bergen en tot de heuvelen, tot de beken en tot de dalen: Ziet, Ik,

Ik breng over u het zwaard, en Ik zal uw hoogten verderven.  

Micha 1:4  En de bergen zullen onder Hem versmelten, en de dalen gekloofd worden,

gelijk was voor het vuur, gelijk wateren, die uitgestort worden in de laagte. 4:1  Maar

in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal

vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en

de volken zullen tot hem toevloeien.

 Habakuk 3: 6  Hij stond, en mat het land, Hij zag toe, en maakte de heidenen los, en

de gedurige bergen zijn verstrooid geworden; de heuvelen der eeuwigheid hebben

zich gebogen; de gangen der eeuw zijn Zijne.

En ten slotte wat Johannes de Doper zegt, zie Lucas 3:5  Alle dal zal gevuld

worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen

zullen tot een rechten weg worden, en de oneffen tot effen wegen.  

  

Wereldomvattende ramp

Er hebben in het verleden wel meer wereldomvattende catastrofen

plaatsgehad. Atlantis zou verzonken zijn in de diepte. Er zijn ook veel lokale

rampen geweest, en als wij de aarde bezien, de bergen en dalen, dan spreken

deze van grote aardbevingen en rampen. In de Schrift wordt een ontzaglijk

grote aardbeving voorzegd, zie o.a.:  
Openbaring 16:18  En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en

er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op

de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.
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De meest waarschijnlijke veroorzaker van deze zéér grote aardbeving is de

proefnemingen te CERN, of Nibiru, de 10e of 12e planeet die eenmaal in de

3600 jaar door ons zonnestelsel zijn baan volgt tegen de draairichting der

overige planeten in. Deze planeet wordt wel “alsem” genoemd, zie

Openbaring 8:11.

Regeringen zwijgen angstvallig stil over de komst van deze planeet, die in de

tachtiger jaren is waargenomen in de wolk van Oort bij Orion. Nibiru heeft

vele namen en is in de oudheid de veroorzaker geweest van dood en verderf.

Mogelijk is Nibiru de veroorzaker ervan dat tweederde van de mensheid zal

sterven als gevolg van natuurrampen. William Henry heeft een boek

geschreven: Return of Planet X (de genezende zon als ondertitel). Nibiru

zorgde in de oudheid niet alleen voor dood en verderf, maar was tevens een

genezende 2e zon. En ook de komst van de genezende zon staat aangezegd in 
Maleachi 4:2  Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der

gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult

uitgaan, en toenemen (huppelen), als mest- (zoog)kalveren.  

Volgens Henry betekent het woord Shekinah (heerlijkheid van Jahweh) het

volgende: Shak-In-Ah, of te wel een ontzaglijke schok. Tara betekent de

krachten van het licht, die strijd voeren tegen de krachten der duisternis,

terreur genoemd. Tara is een bovennatuurlijke kracht. Met HAARP en Tesla-

technieken kunnen de Russen en Amerikanen deze krachten nabootsen of zelf

oproepen. Men kan er de lucht mee als in vuur zetten (ioniseren).

Het woord tara betekent zoveel als liefde, warmte en verlichting. In Ierland

ligt een heuvel, die men de Hill of Tara noemt, een oud machtscentrum. Er is

daar een onderaardse tempel, die mogelijk uit 2500 BC stamt, volgens de

archeoloog C. Newman. Tara was de zetel van een kerk, en daar vanuit

regeerden 142 paus-koningen.

De vader van Abraham heette Terah, en heeft dezelfde betekenis als tara. In

de Talmud wordt de vader van Jezus Panterah genoemd, een Romeinse

soldaat, met wie Maria gemeenschap zou hebben gehad. Pantera = de godheid

van tara. Die godheid staat in Ierland bekend als Iessa, als Eye-a (Alziend

Oog). In het oog zit de iris, en met weinig moeite kunnen we Ierland lezen als

afgeleid van Eye-a en Iris, waar de Ieren een pilaar van Tara een I of Eye

noemen. Tara is volgens de oude Ieren het huis van Tuatha Dé Danaan,

afstammelingen van de Illi-am, de blinkenden (gevallen engelen). Te Tara

was mogelijk de begraafplaats van de Illi-koningen, die Nobilli worden

genoemd (de nobelen). No of Nob = hoog, en illi = verlicht, dus de

hoogverlichten, of te wel de Illuminati. Tara was tegelijk het huis van Ari,
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Aris of Leeuw, die in het Engels lion heet, of illi-on.  Ari of Illi zou naar deze

“goddelijke” bloedlijn wijzen, waarvan ook de Ariërs afstammen. In Sumerië

is Tara gelijk aan de godin Isthar (Isis-tara). Tara zou de plaats zijn van grote

zegeningen die van de 2e zon Nibiru afkomstig zijn. Men bracht hem

dankoffers op een altaar, = al-tara, een brandplaats van vuur. Ook de

legendarische king Arthur dankt zijn naam aan tara, Ar-Thara.. Echter, het

waren de Israëlieten die speciaal gezegend werden met de aanwezigheid van

Nibiru. Zij werden Iesa-raeliten genoemd, of begenadigden van Iesa of Ibiru,

Heber (vuur, licht der 2e zon). Dat is de zon der gerechtigheid, Maleachi 4:2.

Uit dit verkoren volk komt de wáre leeuw uit Juda voort. Israël = Strijder met

Elohim, daar Nibiru als een strijder werd gezien onder Jahweh.

Habakuk en Haggaï

De profeten Habakuk en Haggaï spreken heel duidelijk over de komst van een

geweldig grote aardbeving of wereldwijde catastrofe, zie Habakuk 3:3, waar

de aankomstroute van waarschijnlijk Nibiru wordt beschreven: 
3 ¶ God (Eloah = soms afgod) kwam van Theman (Edom), en (of: maar) de Heilige

van den berg Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was

vol van Zijn lof.

De aankomstroute van Nibiru ligt via het Midden-Oosten vanuit het

sterrenbeeld de Leeuw. Nibiru’s baan gaat langs andere planeten en stuwt

gruis en cosmisch gesteente met zich mee en voor zich uit, zie:
4  En er was een glans als des lichts, Hij had hoornen aan Zijn hand, en aldaar was

Zijn sterkte verborgen. 5  Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie, en de vurige kool

ging voor Zijn voeten henen.

6  Hij stond, en mat het land, Hij zag toe, en maakte de heidenen los, en de gedurige

bergen zijn verstrooid geworden; de heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen;

de gangen der eeuw zijn Zijne. 7  Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid; de

gordijnen des lands van Midian schudden. (vanwege de grote aardbeving) 8  Was de

HEERE ontstoken tegen de rivieren? Was Uw toorn tegen de rivieren, was Uw

verbolgenheid tegen de zee, toen Gij op Uw paarden reedt? Uw wagens waren heil. 9

De naakte grond werd ontbloot door Uw boog, om de eden, aan de stammen (de

twaalf stammen Israels in de verstrooiing) gedaan door het woord. Sela. Gij hebt de

rivieren der aarde gekloofd.

10  De bergen zagen U, en leden smart; de waterstroom ging door, de afgrond gaf

zijn stem, hij hief zijn zijden op in de hoogte. 11  De zon en de maan stonden stil in

haar woning; met het licht gingen Uw pijlen daarhenen, met glans Uw bliksemende

spies. 12  Met gramschap tradt Gij door het land, met toorn dorstet Gij de heidenen.

Het hoofddoel van de komst van Nibiru zal zijn:
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13  Gij toogt uit tot verlossing Uws volks, tot verlossing met Uw Gezalfde (= om of

vanwege de Gezalfde = Messias/Christus, de Spruit van David aldaar te

redden); Gij doorwonddet het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende den

grond tot den hals toe. Sela.

Ook de profeet Haggaï spreekt van een zéér grote aardbeving, met een

bijzonder doel: 

7  (2-8) Ja, Ik zal al de heidenen (zie Strongs 1471 gooj, dat is naties of

volkeren, in de eerste plaats de Israel-volkeren) doen beven, en zij zullen komen

tot den Wens (02532 ch e m d aa h = beloofde, de Spruit)  aller heidenen

(=Israelvolkeren), en Ik zal, dit huis (de nieuwe tempel) met heerlijkheid vervullen,

zegt de HEERE der heirscharen.

8  (2-9) Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen. 9

(2-10) De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt

de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE

der heirscharen.

  

Is er dan nog een restje écht zaad van Abraham en David aanwezig op aarde?

Ja. Waar ter wereld? In de schuur! Zie Haggaï 2:20 Is er nog zaad in de

schuur?   Schuur = Strongs 04035 mag oe r aa h, dat is een graanschuur, een

barn. (ligt hier mogelijk een link naar Barneveld, het centrum van

Nederland?).   In Mattheüs 3:12 lezen wij het volgende:  Wiens wan in Zijn hand is,

en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen,

en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.   Mattheüs 13:30  Laat ze beiden

te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers

zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te

verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.  

De “schuur van Jahweh” is uiteraard een goed beveiligde plaats. Daarvan

heeft David reeds gesproken, zie 2 Samuël 7:10  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.  

Uit alle voorgaande gegevens moge blijken dat Nederland behoort tot de

bestelde plaats, het Sion in het Westen, de schuur van Jahweh. Hier heeft Hij

nog een handje vol échte tarwe in voorraad dat niet genetisch gemanipuleerd

is, maar oprecht en zuiver. Dat ware zaad bezit een geweldige kiemkracht,

want het zal de aarde gaan vullen. De velden zullen erdoor wit worden tijdens

de oogsttijd, de vrucht van dit goede zaad zal ruisen als de Libanon. Zie

Psalmen 72:16  Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de
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vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het

kruid der aarde.  

Er staat ons een grote toekomst te wachten!

Zerubbabel zal een sleutelrol vervullen in en voor het Huis van David, zie o.a.

Haggaï 2:24 Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zal Ik u nemen, o

Zerubbabel, gij zoon van Sealthiel, Mijn knecht! spreekt de HEERE, en Ik zal u

stellen, als een zegelring; want u heb Ik verkoren, spreekt de Heere der heirscharen.

  

De Verlosser, Zerubbabel

De verlossingslijn loopt via Genesis 3:15, het zaad van de vrouw, naar het

zaad van Abraham, Galaten 3:16, en vandaar naar het zaad van Juda, Genesis

49:10, en tenslotte naar het zaad van David, Psalm 89:3-4.  De geprofeteerde

Koning/Priester/Profeet naar de orde van Melchizedek komt eraan. Deze kan

niet van Levi afstammen, maar van Juda. Niet van Maria, die als nicht van

Elisabeth en Zacharias uit Levi kwam. Jozef was uit Juda, maar was blijkbaar

niet de echte vader van Jashua. De Priester-Koning zal tevens Profeet zijn, zie

Deuteronomium 18:15-18. Dat is de Spruit van David die komen zal, de

tsemach of tsemah, wat 12 maal in het O.T. wordt genoemd. Zemach is

zoveel als begroeiing, uitgroeisel. 

Davids Zoon, de Zemach

Zacharia 3:9 de Spruit, 

  Jesaja 4:2 ¶ Te dien dage zal des HEEREN SPRUIT zijn tot sieraad en heerlijkheid,

en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die het

ontkomen zullen in Israel.

  Jeremia 23:5  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een

rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig

zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.

Jeremia 33:15  In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der

gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.

  
Zacharia 3:8 ¶ Hoor nu toe, Josua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die voor uw

aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de

SPRUITE, doen komen.  Zacharia 6:12  En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt

de HEERE der heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die

zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel bouwen  

Zie Strongs: 06780 ts e m a ch  1) spruit, groei, tak, gewas 1a) uitspruitsel, groei,

spruit 1b) groei (proces)  1c) spruit, twijg (van Messias van de stam van David)  

Zie Isa 4:2, Jer 23:5, Jer 33:15, Zech 3:8, Zech 6:12  Isa 61:11, Eze 16:7, Hos 8:7

Gen 19:25, Eze 17:10, Eze 17:9  Psa 65:10
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Het Konings-ideaal omvat de drie ambten, Profeet, Priester en Koning. Dat is

de aangekondigde Heerser van de eindtijd.....  2Sam.23:5
2  De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong

geweest. 3  De God Israels heeft gezegd, de Rotssteen Israels heeft tot mij gesproken:

Er zal zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze

Gods. 4  En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des

morgens zonder wolken, wanneer van den glans na den regen de grasscheutjes uit de

aarde voortkomen. 5  Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij

een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is

daarin al mijn heil, en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten.

  

(Zie verder onze brochure no. 243 p.12,14,15,16 over David en herstel van

Davids huis, zoals aangekondigd in o.a. Amos 9:11.
En: Ezechiël 34:29  En Ik zal hun een plant(engroei, NBG) van naam verwekken; en

zij zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land, en den smaad der

heidenen niet meer dragen.  

De Plant(en) van Naam zijn de nieuwe telgen uit de lijn van David, en is niet

gericht op Jezus. De genetische afkomst van Jezus uit David is moeilijk

aantoonbaar, zo niet onmogelijk. Jezus wás niet van de aardse lijn, maar van

de hemelse Eloah-lijn. Johannes 8:23  En Hij zeide tot hen: Gijlieden zijt van beneden, Ik

ben van boven; gij zijt uit deze wereld, Ik ben niet uit deze wereld.  

Jesaja 9 en 11, 16:5, Jeremia 23:5, 33:17 spreken allen over een nog komende

aardse Messias, de Spruit uit de wortelen van David. Jezus is de Eloah-zoon,

en de komende Messias is de Davids-zoon, die tijdens het Messiaans

Vrederijk als een Banier zal staan voor de Israël-volkeren. Op hem zal de

Geest van Jahweh rusten, terwijl Jezus  de Geest inherent bezat, en niet

rustende op. Van het aardse Davids-huis is de distel o.a. een symbool, zie

2Kronieken 25:18. De ceder is symbool van de koningslijn van het Huis

Israëls. Niet de Fleur-de-Lis der Merovingers, maar de distel is hét

herkenningsteken voor de Messias uit David, nl. de eindtijd-Zerubbabel, die

de tempel van Jahweh zal bouwen. Het koningschap van David in Israël heeft

bovengronds tijdelijk opgehouden. Ondergronds bleef de wortel leven, en uit

die wortel komt eens een nieuwe scheut voort, Hosea 3:4. Dat is de oplossing

tot het Messias-mysterie. In Psalm 110:1 noemt David de Messias zijn Eloah.

David noemt Hem niet zijn achter-achter-kleinkind. Tijdens zijn

rondwandeling heeft Jashua ooit het vraagstuk van het Messias-mysterie

voorgelegd aan zijn tegenstanders, zie

Mattheus 22: 41 Als nu de Farizeen samenvergaderd waren, vraagde hun Jezus,
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42  En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem:

Davids Zoon. 43  Hij zeide tot hen: Hoe noemt Hem dan David, in den Geest, zijn

Heere? zeggende: 44  De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter

hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. 45

Indien Hem dan David noemt zijn Heere, hoe is Hij zijn Zoon?

46  En niemand kon Hem een woord antwoorden; noch iemand durfde Hem van dien

dag aan iets meer vragen.  

David beleed het dat de Kurios tevens zijn Eloah zou zijn en bekende

daarmee dat Jashua niet zijn genetische factor zou bezitten, niet zijn achter-

kleinzoon zou zijn. Jezus heeft Zich nooit beroepen op zijn afkomst uit David,

waardoor Hij tegenover de joden zijn Messiasschap aannemelijk had kunnen

maken. 

         

Het apocriefe boek Wijsheid zegt in hoofdstuk 36:11 het volgende: Vergader

al de stammen van Jakob, opdat zij hun erfdeel mogen ontvangen zoals in

de dagen vanouds. O Jahweh, ontferm U over het volk dat naar Uw naam

genoemd is, over Israël, zij die U als Uw eerstgeborene noemt.

Laten ook wij met deze bede en wens uit het boek Wijsheid eindigen,

verwachtend en uitziend de grote dag van onze bevrijding uit Babel en de

vernieuwing van onze lichamen, het herstel van de stammen Israels en Davids

troon, met de komst van onze langverwachte Messias! 

De vraag wat voor betekenis het heeft dat wij Israëlieten zijn en dat

Nederland een centrale rol vervult in de toevergadering van de twaalf

stammen in de verstrooiing. Wel, dat zegt Petrus duidelijk op de Pinksterdag,

dat alsdan óns de beloften toekomen! Dat zijn de beloften van herstel, van het

Koninkrijk en van de Messias! Is dat niet groot?

Da Costa zei het reeds: O Nederland, gij zult eens weer, het Israël van het

Westen worden. God zal Uw kerk met licht omgorden, Uw koningen met

Davids eer.


