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                 Lezen Jesaja 4 (of Psalm 46)
Doel
De profeet Jesaja geeft een profetisch overzicht van gebeurtenissen welke
zullen plaatsvinden in de eindtijd, die regelrecht in verband staan met de
“dag van Jahweh”, de dag der gerichten. Het is beslist geen doem-
scenario, maar wel een voorzegging van rampen en gerichten, wraak en
vergelding, waarna en/of gelijktijdig het herstel van het overblijfsel van
de twaalf stammen Israël wordt genoemd. Tevens wordt het herstel van
Davids troon en de komst van de Messias voorzegd, voor de vernieuwde
hemel en aarde. De verwoesting heeft een doel, n.l. opruiming van het
kwaad en het herstel van de Godsregering!

In hoofdstuk 1 begint de profeet reeds te spreken over de verwoesting in
Israël. Vele vreemden zijn temidden van het volk, wat nooit goed kan
gaan, zie vers 7. In die tijd leven wij nu, dat vele vreemden ons
overspoelen en onze pot verteren. 

7  Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met het vuur verbrand;
uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een
verwoesting is er, als een omkering door de vreemden.
8  En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in den wijngaard,
als een nachthutje in den komkommerhof, als een belegerde stad.

  
Er heeft een grote verwoesting plaatsgehad, waardoor de dochter van Sion
nog slechts een klein overblijfsel heeft.
Sion is geworden gelijk Sodom en Gomorra, haar leidslieden plegen enkel
onrecht. De politici en religieuze leidslieden van vandaag de dag worden
hier met name genoemd, de goeden -zo die er nog zijn- uitgezonderd.

Sion zal door recht worden verlost. De nieuwe tijd komt eraan, dat de
berg van het huis van Jahweh val vastgesteld zijn. 2:2.
Uit Sion zal de Wet uitgaan. 
De “dag van Jahweh” is de dag der gerichten, 2:12.

19  Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de holen der
aarde, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid
Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde te
verschrikken.
20  In dien dag zal de mens zijn zilveren afgoden, en zijn gouden
afgoden, welke zij zich gemaakt hadden, om zich daarvoor neder te
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buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen; 21  Gaande in
de reten der rotsen, en in de kloven der steenrotsen, vanwege den schrik
des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij
Zich opmaken zal, om de aarde geweldiglijk te verschrikken.
22  Laat gijlieden dan af van den mens, wiens adem in zijn neus is, want
waarin is hij te achten?  

Er zal grote hongersnood en dorst zijn, 3:1
In die tijd zullen de regeerders aan kinderen gelijk zijn die het volk
misleiden, en vrouwen zullen de ambten vervullen, zie 3:12. Hoeveel
vrouwelijke ministers en vrouwen op leidinggevende posten hebben wij
in onze tijd al niet gehad? Wij zeggen niets ten nadele van de vrouw als
vrouw, maar ze heeft wel haar taak in het gezin.  

De drijvers Mijns volks zijn kinderen, en vrouwen heersen over
hetzelve. O Mijn volk! die u leiden, verleiden u, en den weg uwer paden
slokken zij in.  

In die tijd zullen er vele mannen sneuvelen, en vele vrouwen zullen één
man begeren, Jesaja 4:1. Het is de tijd dat de Messias verschijnt, de
Spruit van David, zie 3:25  

Uw mannen zullen door het zwaard vallen, en uw helden in den strijd.
26  En haar poorten zullen treuren, en leed dragen, en zij zal, ledig
gemaakt zijnde, op de aarde zitten.
1 ¶ En te dien dage zullen zeven vrouwen een man aangrijpen,
zeggende: Ons brood zullen wij eten, en met onze klederen zullen wij
bekleed zijn, laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden, neem
onze smaadheid weg.
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.
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;
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
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Zeer grote bosbranden in Amerika

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 hoofdstuk vier gaat het over de wijngaard Israël, waar het kwaad van
de grootgrondbezitters en huizenmelkers heeft plaatsgevonden, die
akker aan akker hebben getrokken.

  8 ¶ Wee dengenen, die huis aan huis trekken, akker aan akker
brengen, totdat er geen plaats meer zij, en dat gijlieden alleen inwoners
gemaakt wordt in het midden des lands!
9  Voor mijn oren heeft de HEERE der heirscharen gesproken: Zo niet
vele huizen tot verwoesting zullen worden, de grote en de treffelijke
zonder inwoner!  

E e n veelvo
udig w e e
w o r dt door
d e profeet
u i t g esprok
e n over de
zonden van het volk. Er zal ook een grote aardbeving komen, waar
velen zullen sterven, 

25  Daarom is de toorn des HEEREN ontstoken tegen Zijn volk, en Hij
heeft tegen hetzelve Zijn hand uitgestrekt, en Hij heeft het geslagen,
zodat de bergen hebben gebeefd, en hun dode lichamen zijn geworden
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Aardbevingen

als drek in het midden der straten. Om dit alles keert zich Zijn toorn
niet af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt.  

Het volk blijft echter doof en blind voor het aanstaande gericht, zie
hoofdstuk 6, en de ogen en oren zullen pas opengaan als het gericht er
is, als de steden verwoest zullen zijn, zie 

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.
12  Want de HEERE zal die mensen verre wegdoen, en de verlating zal
groot wezen in het binnenste des lands.
13  Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren, en
zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de haageik, in
dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het
heilige zaad het steunsel daarvan zijn.  

In hoofdstuk 8:22 gaat het over zons- en maansverduisteringen,
donkerheid over de aarde, angst en benauwdheid wanneer deze dingen
plaatshebben. Het land Zebulon en Nafthali wordt niet geheel
verduisterd. Zal ons land, dat wordt gezien als Zebulon, net als Gosen in
Egypte verlicht blijven, terwijl het elders duister zal zijn? 

In hoofdstuk 9 wordt het gericht nader uiteengezet, met de
aankondiging van bevrijding: Het volk dat in duisternis wandelt zal een
groot licht zien. Is dat de komst van de 10e planeet, de woonplaats van
Jahweh en Zijn engelen? Dan vangt het Messiaans Vrederijk aan.
9:15 De leiders des volks zijn ver-leiders, huichelaars en boosdoeners.
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Sodom verwoest

10:3 Er komt verwoesting van verre, en Jahweh voleindigt Zijn werk op
de berg Zion, vers 12. Slechts een overblijfsel wordt behouden en zal
tot Jahweh wederkeren, vers 20-22. De verdelging is vast besloten, en
het midden des lands (of der aarde) zal zeer verwoest worden, vers 23. 

Assur zal met de roede het

volk dat nog te Zion woont
slaan, maar zal tenslotte zelf vernield worden. Betekent dit een
Russische aanval op Nederland en West Europa? Israël woont immers
in het Noord-Westen van Europa, en dáár heeft de Herodes-Edom-geest
het in de eindtijd op voorzien.

Jesaja 11:11, Het overblijfsel wordt vergaderd en de Messias is er.
Hoofdstuk 12: Jahweh monstert de legers om het land te verdelgen.
13:6 De dag van Jahweh is nabij, en hij komt als een verwoesting van
de Almachtige. Het land wordt totaal verwoest, nl.. om de zondaren erin
te verdelgen, vers 9. Er zijn zondaren te over, maar Nederland zit wel
helemaal vol met zondaren. Volgens “Het Beste” maart 2005 (Readers
Digest) is Nederland het meest zondige land van Europa, het meest
ongodsdienstige land, vol goddeloosheid. Ook in de kosmos zal men
grote beroeringen zien, vers 13. De Meden zullen tegen Babel komen,
dat als Sodom en Gomorra zal worden omgekeerd. Babel is de EU,
waarin Rothschild de baas is, en de dochter van Babel is de USA, waar
Rockefeller de baas is.
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Nagasaki

Dresden 1945

Hoofdstuk 14: Jakob ontvangt ontferming, 16:5 Davids troon wordt er
bevestigd. 17:13 Veel landen tezamen zullen Babel aanvallen, waarna
zij ook zelf zullen verwoest worden.

Hoofdstuk 18:7 Het land dat door vele rivieren wordt doorsneden, zal
een geschenk aan Jahweh brengen. Welk West Europees land kan dat
zijn? Dat kan alleen zien op Nederland, dat door zijn rivieren als
opgeslokt wordt!

Aangekondigde verwoesting in verband met de dag van Jahweh vinden
wij in Jesaja 13:6,9; 24:12, 64:10, Joel 1:15, Zefanja 1:15.
Jeremia 7:34, 12:11, 33:10. Micha 2:4, 7:13. Ezechiël 38:8-9.
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Dresden 1945

New York 9-11 WTC-torens Tsunami’s

Over de steden die verwoest worden lezen wij in: Jeremia 9:11, 10:22,
51:43, Jesaja 6:11.

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.
12  Want de HEERE zal die mensen verre wegdoen, en de verlating zal groot
wezen in het binnenste des lands.

  
Het herstel en de wederopbouw lezen wij in Jesaja 44:26, 54:3, 58:12,
61:4. Amos 9:14. Ezechiël 36:4,34-35.

Jesaja 44:26  Die het woord Zijns knechts bevestigt, en den raad Zijner boden
volbrengt; Die tot Jeruzalem zegt: Gij zult bewoond worden; en tot de steden
van Juda: Gij zult herbouwd worden, en Ik zal haar verwoeste plaatsen
oprichten.

  
Jeremia 25: 28  En het zal geschieden, wanneer zij weigeren zullen den beker
van uw hand te nemen om te drinken, dat gij tot hen zeggen zult: Zo zegt de
HEERE der heirscharen: Gij zult zekerlijk drinken!
29  Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen,
en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig
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worden gehouden; want Ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde,
spreekt de HEERE der heirscharen.
30 ¶ Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen zeggen:
De HEERE zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de woning
Zijner heiligheid; Hij zal schrikkelijk brullen over Zijn woonstede; Hij zal een
vreugdegeschrei, als de druiven treders, uitroepen tegen alle inwoners der
aarde.
31  Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde; want de HEERE heeft
een twist met de volken, Hij zal gericht houden met alle vlees; de goddelozen
heeft Hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de HEERE.
32  Zo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, een kwaad gaat er uit van volk tot
volk. en een groot onweder zal er verwekt worden van de zijden der aarde.
33  En de verslagenen des HEEREN zullen te dien dage liggen van het ene
einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; zij zullen niet beklaagd,
noch opgenomen, noch begraven worden; tot mest op den aardbodem zullen zij
zijn.
34  Huilt, gij herders! en schreeuwt, en wentelt u in de as, gij heerlijken van de
kudde! want uw dagen zijn vervuld, dat men slachten zal, en van uw
verstrooiingen, dan zult gij vervallen als een kostelijk vat.
35  En de vlucht zal vergaan van de herders, en de ontkoming van de heerlijken
der kudde.
36  Er zal zijn een stem des geroeps der herderen, en een gehuil der heerlijken
van de kudde, omdat de HEERE hun weide verstoort.
37  Want de landouwen des vredes zullen uitgeroeid worden, vanwege de
hittigheid des toorns des HEEREN.
38  Hij heeft, als een jonge leeuw, Zijn hutte verlaten; want hunlieder land is
geworden tot een verwoesting, vanwege de hittigheid des verdrukkers, ja,
vanwege de hittigheid Zijns toorns.

  
Grote schoonmaak
De aarde krijgt een grote schoonmaakbeurt, Jesaja 24:1, waaraan
niemand zal ontkomen. De aarde treurt erdoor. De oorzaak ervan is dat
de mensen op de aarde niet wandelden naar de Wetten van de Schepper.
Zij bevuilden de aarde en overtraden de natuurwetten. Zij verbraken het
altoosdurende verbond. Wanneer de wetten worden verbroken treedt de
wet van oorzaak en gevolg in werking, zie vers 6, zodat de vloek de
aarde verteert. De mens oogst wat hij zaait. Door een grote vuurgloed
wordt de aarde verteerd en gereinigd. Door de wereldwijde
wapenwedloop is de aarde één groot munitie-depot geworden. Met de
moderne wapens kan de aarde vele malen vernietigd worden. Met de
nieuwste Fuel-air-bom kan men de gehele aarde in vuur en vlam zetten.
Er blijven alsdan nog maar zeer weinig mensen over. De profeet Jesaja
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Mount Weather bij Washington

ziet dan ook in die tijd geen vreugde meer, geen blijde gezichten. Hij
ziet vele huizen leeg staan. De inwoners zijn gestorven, vers 7-10.
Echter, bij het volk dat in de kustlanden woont zullen lofzangen worden
gezongen, daar zij de naam van Jahweh nog kennen.

De aarde zal vol schrik zijn. De sluizen in de hoogte worden geopend,
wat op een zeer zware regenval wijst, vers 18. De fundamenten van de
aarde beven, wat op zeer zware aardbevingen wijst. De aarde wordt
zelfs opengebroken en aan het wankelen gebracht, vers 19. Zoals een
dronken man zich al waggelend voortbeweegt, alzo waggelt de aarde
heen en weer, gelijk een nachthut. Mogelijk door een samenspel van
krachten, extern van de 10e planeet, en intern van een naderende
poolshift of magnetische askanteling, zal de aarde waggelen en
omklappen. De overtreding van de mensen drukt zwaar op haar.
Overtreding is in het Hebreeuws “pesja”, dat is muiterij, rebellie en
opstandigheid.
Mogelijk als gevolg van uit de hand gelopen proefnemingen, o.a. met
HAARP of nucleaire wapens, zal de mens zelf de oorzaak ervan zijn dat

er chaos op aarde ontstaat. De
fundamenten van de aarde gaan
zich bewegen, mogelijk als gevolg
dat wij mensen de olie- en
gasvoorraden er uit pompten. Wij
gebruiken in één eeuw de
voorraden op die duizenden jaren
opgeslagen waren. Wij warmen de
k o s m o s  o p  v i a  o n z e
verbrandingsmotoren, die nodig

zouden zijn om mobiel te zijn. In die dag zal Jahweh de hoge pieten en
leidslieden ter verantwoording roepen, zie   Jesaja 3:14, 24:21.       
Zij zullen in onderaardse schuilkelders gaan en aldaar gevangen worden
gehouden. Zie: http://www.fas.org/nuke/guide/usa/c3i/mt_pony.htm
http://mysite.wanadoo-members.co.uk/nuclear_bunkers/america.html
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Mount Pony bunker in Virginia

Luchtverversing bunker

Inwendige van de bunkers

De zon en maan zullen zwart
worden. Dan zal Jahweh regeren
op de berg Sions, en voor Zijn
oudsten zal heerlijkheid zijn,
terwijl de Messias in hun
midden zal wezen. Jahweh zal
een beschutting zijn voor Zijn
volk. Hij is ons een verberging.
Zie Jesaja 25:4.
De grote wereldstad, waar het

paleis der vreemdelingen staat (New York met het VN-gebouw)   zal tot
een puinhoop worden. Jahweh zal een veilige schuilplaats zijn voor Zijn
bedrukte volk, zodat zij geen gevaar lopen vanwege de enorme
stortregens of tsunami’s.

De leidslieden van deze aarde, dat zijn
voornamelijk de leden van de illuminati, die behoren tot bepaalde
genootschappen, die veelal in het geheim bijeenkomen. Daarbij valt te
denken aan de Bilderberggroep, aan de CFR en Trilaterale Commissie.
Zij hebben wereldwijd enorme schuilkelders gebouwd om daarin te
kunnen overleven. Zij weten van de dreigende gevaren, en zij zijn zich
ervan bewust dat wij met onze moderne technische vindingen onszelf de
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Nucleaire kaart van Frankrijk

das om doen. Zij behoren tot de oorlogsstichters, tot de
oorlogscriminelen, waarbij niet in de eerste plaats te denken valt aan
Stalin en Hitler. De vraag is of dit wel de “grote vissen” zijn, de ware
oorlogscriminelen. Vandaag de dag zijn er immers wapens (munitie)
waarbij radioactieve straling vrijkomt, wat op korte of lange termijn
duizenden mensen het leven kost.  De Britse stralingsexpert dr. Chris
Busby van de universiteit van Liverpool, spreekt zijn zorgen vrijuit over
dit “grote geheim” van huidige oorlogsvoering. Amerika en Engeland
hebben illegaal duizenden tonnen “depleted (verarmd) uranium”
gebruikt in Irak, waarmee zij niet alleen Irak, maar de gehele
wereldbevolking bedreigen. De radioactieve straling die van deze
wapens/munitie uitgaat kan zich over de gehele wereld verspreiden, via
stormen of anderszins. De wind kent geen grenzen. Radioactieve
straling kan wel 4.500.000.000 jaren lang kanker, leukemie,
hersenbeschadiging, extreme geboorteafwijkingen, etc.. veroorzaken in
de komende eeuwen.
Wie zijn dus de grootste
oorlogscriminelen van
vandaag? Bush en Blair
hebben deze wapens
ingezet en ook hun
eigen mensen zijn
erdoor in groot gevaar
gebracht. De oorlog
tegen Afghanistan en
Irak is begonnen met als
argument dat deze
l a n d e n  m a s s a -
verniet igingswapens
zouden bezitten, althans
Irak, maar daarvan
blijkt niets waar te zijn. 
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Jeremia 30 laatste deel, en eerste deel 31, over verwoesting én herstel.

De reiniging geschiedt via gerichten, die een duidelijk doel hebben:
Jeremia 33:8  En Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, met dewelke
zij tegen Mij gezondigd hebben; en Ik zal vergeven al hun ongerechtigheden,
met dewelke zij tegen Mij gezondigd en met dewelke zij tegen Mij overtreden
hebben.
Vers 10  Alzo zegt de HEERE: In deze plaats (waarvan gij zegt: Zij is woest, dat
er geen mens en geen beest in is), in de steden van Juda, en op de straten van
Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens, en geen inwoner, en geen
beest in is, zal wederom gehoord worden,
11  De stem der vrolijkheid en de stem der blijdschap, de stem des bruidegoms
en de stem der bruid, de stem dergenen, die zeggen: Looft den HEERE der
heirscharen, want de HEERE is goed, want Zijn goedertierenheid is in
eeuwigheid! de stem dergenen, die lof aanbrengen ten huize des HEEREN;
want Ik zal de gevangenis des lands wenden, als in het eerste, zegt de HEERE.
12  Zo zegt de HEERE der heirscharen: In deze plaats, die zo woest is, dat er
geen mens, zelfs tot het vee toe, in is, mitsgaders in al derzelver steden, zullen
wederom woningen zijn van herderen, die de kudden doen legeren.

Wanneer wij ons in gedachten verplaatsen in de dag van het gericht, dan
moet het wel een zeer grote verwoesting zijn die ook de schapen Israëls
zal treffen. Mens en beest lijkt uitgestorven te zijn. De straten, steden en
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huizen zijn beangstigend leeg. Toch volgt de herbouw en nieuwe tijd,
waar de Spruit van David -de Messias-koning- zal regeren.   V e r s  1 5

I n  d i e
dagen, en
te  d ier
tijd zal Ik
D a v i d
e e n
S P R U I T
d e r
gerechtig
heid doen
uitspruite
n; en Hij
zal recht
e n
gerechtig
heid doen
op aarde.

16  In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze is,
die haar roepen zal: De HEERE, onze GERECHTIGHEID.
17 ¶ Want zo zegt de HEERE: Aan David zal niet worden afgesneden een Man,
Die op den troon van het huis Israels zitte.  

Er is zelfs sprake van een noodzaak van Jahweh om Zijn wereld en Zijn
volk te reinigen door gerichten.

 Jesaja 26:9  Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met mijn
geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw
gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid.  

In tijden van benauwdheid leren veel mensen bidden. Dan zijn de harten
veel ontvankelijker voor Jahweh en Zijn hulp dan in tijden van
voorspoed. Wanneer de harten van het overblijfsel van Israël via
drukwegen het meest geschikt zullen zijn, zal Jahweh Zijn wetten
daarin inschrijven. Het gaat ons in het Westen nog veel te goed, en dan
zien wij dat wij er gezamenlijk niet goed mee kunnen omgaan. Wij
zitten nog midden in het Babylon-systeem en doen er lustig aan mee.
Jakob ontving ooit de naam Israel vanwege het samenwerken en dienen
van Jahweh. Jakob is veel jaren van zijn leven dienstbaar geweest, o.a.
bij Laban. En ook wij als Israël in het Westen zijn veel jaren slaaf van
Babel. De gerichten zullen Jakob/Israël in de eindtijd ontvankelijk
maken voor Jahweh en de Thorah. De duisternis en afbraak gaan vooraf
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aan het licht en de wederopbouw. Wij, als Jeruzalem in het Westen, zijn
gelijk aan de bloedstad zoals beschreven in Ezechiël 25.

 9  Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Wee der bloedstad! Ik zal ook den
brandstapel groot maken!
10  Draag veel houts toe, steek het vuur aan, verteer het vlees, en kruid het met
specerijen, en laat de beenderen verbranden.
11  Stel hem daarna ledig op zijn kolen, opdat hij heet worde, en zijn roest
verbrande, en zijn onreinigheid in het midden van hem versmelte, zijn schuim
verteerd worde.
12  Met ijdelheden heeft zij Mij moede gemaakt; nog is haar overvloedig            

schuim van haar niet uitgegaan; haar schuim moet in het vuur.
  

In Ezechiël 22 gaat het over de bloedstad, over Jeruzalem, waar Jahweh
als de goud/zilversmid het edelmetaal gaat reinigen in de smeltkroes. Al
het schuim moet worden verwijderd, en wat overblijft is weinig, maar
wel puur.  De smeltkroes is een voorbeeld van de ellende en
benauwdheid, van de hitte van Jahweh’s toorn, om het kwaad en de
kwade dingen te verbranden. Er is veel onschuldig bloed vergoten, ook
in ons Westen, denk slechts aan de abortus provocatus, waar jaarlijks
duizenden ongeboren kinderen worden vermoord, zonder iets ertegen te
kunnen doen.  Dan de rest van gruwelen, die in hoofdstuk 22 worden
opgesomd, als: het maken van drekgoden, het verachten van de heilige
dingen, het veronachtzamen van de sabbatten, het verdrukken van de
weduwe, wees en vreemdeling. De profeten zijn als brullende leeuwen
om te roven, de priesters doen de wet geweld aan, haar vorsten zijn als
verscheurende wolven, de profeten pleisteren met loze kalk, etc.. 

Ezechiël 22:19  Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Omdat gijlieden allen tot
schuim geworden zijt, daarom ziet, Ik zal u in het midden van Jeruzalem
vergaderen.
20  Gelijk zilver, of koper, of ijzer, of lood, of tin in het midden eens ovens
vergaderd wordt, om het vuur daarover op te blazen, opdat men het smelte; alzo
zal Ik ulieden vergaderen in Mijn toorn, en in Mijn grimmigheid daar laten, en
smelten.
21  Ja, Ik zal u bijeenbrengen, en zal op u blazen in het vuur Mijner
verbolgenheid, dat gij in het midden van haar zult gesmolten worden.
22  Gelijk het zilver in het midden des ovens gesmolten wordt, alzo zult
gijlieden in het midden van haar gesmolten worden; en gij zult weten, dat Ik, de
HEERE, Mijn grimmigheid over u uitgegoten heb.  

Israël onoverwinnelijk
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Tsjernobyl kerncentrale

Monument Tsjernobyl

Geen enkele vijandige macht kan
het wáre Israël totaal vernietigen,
zie Jesaja 41:10-16; 54:15-17;
59:19. Micha 4:12-13. Jeremia
30:10-11.

De gerichten hebben een doel,
enerzijds een straf over al het
kwade,  anderzi jds om het

overblijfsel van Israël tot inkeer te brengen en te reinigen. Wanneer wij
ons in gedachten verplaatsen naar hetgeen de profeten ons voorhouden
en de grote verwoestingen ons indenken, met name in het midden des
l a n d s ,  i s  z u l k s  b i j n a  o n v o o r s t e l b a a r .   W a t  n u
nog fris en fier overeind staat en waar wij als volk na de tweede

wereldoorlog hard aan hebben
gewerkt om er iets moois van te
maken, zou straks tot een
puinhoop zijn geworden. Waar
we ook in het rond zullen zien,
overal ligt alles in puin en
verlaten. Waar het nu nog een
gezellige drukte van mensen is,
denk aan de winkelstraten in de

steden en dorpen, aan de markten, of aan de stations en aan Schiphol
luchthaven, daar is het straks volkomen stil en verwoest. Als we ons dat
goed realiseren is het benauwend. Toch is de reiniging van Hogerhand
pure noodzaak, daar de aarde anders onleefbaar zou worden. Wij
kunnen als samenleving nauwelijks meer
stoppen op de wegen die wij zijn
ingeslagen vanuit onze eigen verdorven
inzichten. Als voorbeeld zien we dat
China als gigantische reus ontwaakt en in
snel tempo zich moderniseert. Het land
wil de komende jaren 40 grote
kerncentrales bouwen. Dat levert weer de
nodige gevaren op, plus afval problemen.
Wij weten niet of het toeval is, maar het
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schijnt dat veel kerncentrales op of nabij breuklijnen in de aarde zijn
gebouwd. Het kan zijn dat van Hogerhand hierin een besturing ligt, om
straks het hele beetje via grote aardbevingen naar de onderwereld te
degraderen, zodat wij op de vernieuwde aarde kunnen leven zonder
dreigingen als die van Tsjernobyl.  Het leven van onze voorvaderen was
sober. Zij hebben duizenden jaren geleefd zonder kernenergie en al
onze technische hulpmiddelen. Momenteel zouden wij ineens niet meer
zonder kunnen, ook al brengt dat zeer grote risico’s met zich mee om
onze huidige trend voort te zetten. En als ons streven mislukt, geven wij
de moed niet op en plaatsen een monument, zie te Tsjernobyl. 

Wij dienen te waken dat ons die dag niet onvoorziens overvalt. Gelijk in
de dagen van Noach de boodschap van hem onwezenlijk overkwam, zo
is het ook vandaag. Iedereen is druk met van alles en nog wat. Dat er
plotseling een grote verwoesting kan komen via o.a. een tsunami of
aardbeving komt niet in onze gedachten op. Maar het kwam wel
onlangs in Azië, waar er mensen lagen te zonnebaden, en vissers aan het
werk waren. Geheel onverwacht, zo ging het ook ten tijde van Noach.
En wij leven weer in dezelfde situatie als ten tijde van Noach, zie 

Mattheüs 24:37  En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de
toekomst van den Zoon des mensen.

Verwoesting en daarná wederopbouw, een nieuw begin, herstel. Die
verwoesting gaat direct aan Jesjoea’s terugkeer vooraf, waarna de
wederopbouw onder Zijn leiding zal aanvangen. Wat een toekomst ligt
er nog voor ons, wanneer de mensen niet meer oorlogszuchtig zijn, geen
haters meer, maar liefdevol. Wanneer er weer gevraagd wordt naar de
wetten van Jahweh, die van Zion zullen uitgaan, tot onderwijs der
volkeren. 
  

Psalm 46:
7  (46-8) De HEERE der heirscharen is met ons; de God van
Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.
8  (46-9) Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die
verwoestingen op aarde aanricht.
11  (46-12) De HEERE der heirscharen is met ons; de God van
Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.
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Jesaja 66:10  Verblijdt u met Jeruzalem, en verheugt u over
haar, al haar liefhebbers! Weest vrolijk over haar met vreugde,
gij allen, die over haar zijt treurig geweest!  


