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Inleiding
Het einde dezer eeuw is Ezau, en het begin der toekomende eeuw is
Jakob. Meningsverschillen zijn er altijd geweest. Men kan in
hoofdlijnen het met elkaar eens zijn, maar in minder belangrijke zaken
oneens. Dat kan zelfs opbouwende kritiek opleveren. Wanneer
meningen echter diametraal tegenover elkaar staan, dan loopt dat
meestal uit op heftige woordenwisseling en twist. Dat zien wij bij Kaïn
en Abel, bij Ezau en Jakob, en bij hun nazaten. Wij komen daar straks
op terug. In deze studie willen wij de hoofdlijnen aangeven aangaande
Sions twistzaak, en de wraak op Ezau/Edom, zie
Jesaja 34:8 Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN, een jaar der
vergeldingen, om Sions twistzaak.

Duidelijk is dat wij vandaag de dag leven in het einde van een bepaald
tijdperk (aioon). De ontwikkelingen van de laatste 50 jaar op
technologisch gebied én op andere gebieden zijn in een grote
stroomversnelling terecht gekomen. Het wereldbeeld is in 50 jaar totaal
gewijzigd. Wij zitten er allen midden in, doen eraan mee -soms
noodgedwongen- met de bange vraag waar dit alles zal eindigen? Wij
vliegen in een klein aantal uren de aardbol rond, wij hebben het
hemelruim doorvorst, wij hebben de aarde doorkruist en al haar schatten
naar boven gehaald. Wij gebruiken in één enkele eeuw de aardolie en
aardgasvoorraden op, die duizenden jaren opgeslagen waren. Wij
hebben de materie technologisch ontwikkeld en er allesvernietigende
atoombommen uit geproduceerd. Wij zijn mobiel geworden met
moderne vervoermiddelen. Wij zijn internationaal bereikbaar via
communicatiemiddelen, etc. etc. Wij hebben de zeeën doorzocht en
bedorven met onze
afvalproducten. In
onze vorige eeuw
vonden
twee
wereldoorlogen
plaats. Een derde
wereldoorlog is
reeds gepland.
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Volgens sommigen is deze reeds begonnen met de zogenaamde “strijd
tegen het terrorisme”.
Bepaalde ontwikkelingen die in gang zijn gezet lijken niet meer te
kunnen stoppen. Een weg terug schijnt er niet te zijn. Die
ontwikkelingen lopen uit òf op totale chaos
òf op een betere wereld. Bij dit laatste
plaatsen wij echter grote vraagtekens. Er
wordt dan ook hard gewerkt door een
kleine groep mensen in deze wereld -zij
noemen zich Illuminaten (zij die verlicht
zijn)- aan de oprichting van een Nieuwe
Wereld Orde (Novus Ordo Seclorum staat
er op hun ééndollarbiljet van de USA). Wie
zijn zij en welke geest zit achter hun
streven?
Ook dat staat op de USA-dollar in Latijnse woorden: Annuit Coeptis,
dat wil zeggen: Hij ondersteunt ons streven. Wie is die Hij? Dat is de
bokgod Bafomet, alias Lucifer, de vuuraansteker. Het streven van deze
lieden komt van de geest van Kaïn en Ezau. Het apocriefe boek 3 en 4
Ezra geeft aan dat “het einde dezer eeuw Ezau is, en het begin van de
volgende eeuw Jakob”.
De Bijbel zegt het in andere woorden, maar bedoelt hetzelfde, zie
Genesis 27:40 En op uw zwaard zult gij leven, en zult uw broeder dienen;
doch het zal geschieden, als gij heersen zult, dan zult gij zijn juk van uw hals
afrukken.
41 ¶ En Ezau haatte Jakob om dien zegen, waarmede zijn vader hem gezegend
had; en Ezau zeide in zijn hart: De dagen van den rouw mijns vaders naderen,
en ik zal mijn broeder Jakob doden.

Ezau zal Jakob moeten dienen, maar niet van harte. Wanneer hij zichzelf
sterk genoeg gemaakt heeft in het einde van dit tijdperk, dan zal hij het
juk van Jakob van zijn hals afrukken en zijn ware gezicht laten zien.
Wij mensen leven in een fysieke, dat is zichtbare wereld. Er bestaat
daarbij ook een voor ons oog onzichtbare wereld, de wereld der geesten.
Ook wel de metafysische wereld genoemd. Het vergt een aparte studie
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hierop dieper in te gaan, waarbij wij kunnen leren hoe en waar het
kwaad is ontstaan, en hoe dat kwaad overgeplant werd naar onze aarde.
De Bijbel geeft hierover geen kant en klare uiteenzetting, maar tipt
slechts enkele gegevens erover
aan. Waar wij in ons leven en
in de samenleving mee te
maken hebben is het feit dat het
kwaad er is (de duisternis). Het
kwaad is een bizarre realiteit.
Wij worden er dagelijks mee
geconfronteerd. De mensheid
lijdt eronder. En wij hebben er
tegen te strijden, met de bange
vraag of wij het kwaad ooit
zullen overwinnen. Wanneer
wij de strijd tussen goed en
kwaad kunnen typeren, zien wij
dat de Bijbel dat doet met de voorbeelden van Kaïn en Abel, Ezau en
Jakob. Kaïn/Ezau staan voor het kwade. Abel/Jakob staan voor het
goede. Dan de vraag of Kaïn en Ezau er wat aan konden doen dat zij
waren zoals de Schrift ons dat toont?
Het antwoord luidt: Ja én nee! Genetisch, wat afstamming betreft,
konden Kaïn en Ezau er niets aan doen. Mentaal hadden beiden de
mogelijkheid zich te bekeren en te beteren en te worden als Abel en
Jakob. Hoe Kaïn en Abel zijn verwekt, en hoe Ezau en Jakob het
levenslicht te zien kregen is een hele interessante studie. Romeinen 9
laat het ons summier zien:
Romeinen 9:6 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen;
want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.
7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak
zal u het zaad genoemd worden.
8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de
kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.
9 Want dit is het woord der beloftenis: Omtrent dezen tijd zal Ik komen, en
Sara zal een zoon hebben.
10 En niet alleenlijk deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit
een bevrucht was, namelijk Izaak, onzen vader.
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11 Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads
gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast
bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende;
12 Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen.
13 Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.

Hadden Ezau en Jakob dezelfde vader als verwekker? Dat lijkt erop van
wel, zoals het is vertaald, maar dat is vermoedelijk anders. Vertalen is
heel moeilijk. Prof. Brouwer vertaalt deze tekst als volgt: Maar het
blijkt nog duidelijker bij Rebekka toen zij (een tweetal) kinderen zou
schenken aan Izaak, onze voorvader.
Alles leek erop dat de tweeling van één vader afkomstig was, maar dat
is gezien hun totaal verschillende voorkomens en karakters zo goed als
onmogelijk. In Romeinen 9 staat duidelijk dat er Israëlieten (in naam)
zijn die evenwel niet tot het echte Israël behoren. Iedere nakomeling van
Abraham behoort niet automatisch tot het “heilige zaad”. Niet de
vleselijk verwekte kinderen, maar de kinderen der beloftenis, als Izaäk.
Izaäk was dus een geestelijke zoon van Abraham. In Abraham was de
zaadgever afgestorven en in Sara was de moeder opgehouden. Beiden
waren impotent, zie
Romeinen 4:19 En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen
lichaam niet aangemerkt, dat alrede verstorven was, alzo hij omtrent honderd
jaren oud was, noch ook dat de moeder in Sara verstorven was.

De belofte werd bevestigd, zoals er staat in:
Genesis 21:1 ¶ En de HEERE bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; en de
HEERE deed aan Sara, gelijk als Hij gesproken had.

Op soortgelijke wijze kan het ook met Rebekka zijn gegaan, waarbij er
sprake moet zijn van een verwekking door twee verschillende vaders,
onder de dekmantel van één vader, namelijk Izaäk. Bij een tweeling
bestaan er vier mogelijkheden.
1. Identiek gelijken, één-eiige tweelingen van gelijke genetische
samenstelling.
2. Broederlijke, twee-eiige, wel identiek gelijk, maar genetisch
verschillend.
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3. Half identiek, is heel zeldzaam, dan lijken de tweelingen nog meer op
elkaar dan bij de twee-eiige broederlijke.
4. En een tweeling van
verschillende vaders.
Er zijn praktijkvoorbeelden van
voorhanden. De enige
mogelijkheid voor de tweeling
Ezau/Jakob die rest, is dat beiden
door verschillende vaders zijn
verwekt. In de één zet zich de lijn
van het kwaad voort (dat staat
voor satan als tegenstander, een
bok, de bokvolkeren, koppig en
stoterig, ook wel het kaf genoemd)
. In de ander zet zich de
Goddelijke lijn voort van het Een totaal verschillende tweeling
goede zaad, het wordt tarwe of schapen genoemd. De geschiedenis toont
ons duidelijk deze twee verschillende soorten mensen en hun
nageslachten. De bedoeling van onze Schepper was om op aarde Zijn
heerschappij of Koninkrijk op te richten. Dat werd verstoord door de
kwade geesten. Eva en Adam werden verleid door Nachash (is vertaald
door “slang”). In de Schepping was de factor “herstel” ingebouwd, en
Jahweh zorgt ervoor dat de aarde niet prijs zal worden gegeven aan het
zichzelf en anderen vernietigende kwaad. Jakob had Jahweh lief, en
Ezau is gehaat. Jahweh haat toch niet Zijn eigen “heilige zaad”?
Ezau in het Boek der Oprechten
Vanuit de Bijbel kennen wij de geschiedenis van Ezau en Jakob. In het
in de Bijbel tweemaal genoemde Boek des Oprechten staat eveneens de
geschiedenis van Ezau en Jakob opgetekend. Wel met verschillende
extra details, die ons een duidelijker beeld scheppen van het geheel.
Volgens het Boek des Oprechten heeft Ezau op een zekere dag Nimrod
vermoord en kon hij nauwelijks zijn vege lijf redden vanwege de
achtervolgers van Nimrod. Ezau kwam totaal afgemat thuis na een
wilde achtervolging en dacht dat hij zou sterven. Hij overlegde met
Jakob en deed zijn eerstgeboorte aan hem over. Daarna blijft Ezau in
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leven en herstelt. Krijgt spijt van zijn impulsieve handelingen en doet
als of hij zijn eerstgeboorte nooit heeft overgedragen aan Jakob. Izaäk
wordt een daagje ouder en roept Ezau om hem te zegenen. Wij kennen
de geschiedenis. Izaäk is blind en Jakob heeft de kleren van Ezau
aangetrokken en is al bevend naar Izaäk toegegaan. Izaäk twijfelt
aanvankelijk, maar geeft
J a k o b
t o c h
d e
eerstgeboortezegen. Daarna
kwam Ezau eraan en bemerkt
dat Jakob hem een slag vóór
is geweest. Hij schreeuwt het
uit van zelfbeklag. Sindsdien
zint Ezau op wraak! Jakob
vlucht voor Ezau en komt bij
Laban. Jakob verkrijgt daar
vrouwen, kinderen en grote
Rachel zit op een kameelzadel, terwijl Laban de rijkdom. De engelen zijn met
tent doorzoekt
hem en onderwijzen hem hoe
hij moet handelen. Laban is
een oneerlijke draaitol en veranderde vele malen het loon van Jakob.
Jakob ontvangt op een bepaald tijdstip een hint van Boven om terug te
keren tot zijn vaderlijk huis. Dat zal Laban niet gewillig accepteren.
Jakob knijpt -met zijn hebben en houwen- er op een schoongelegen
moment tussenuit. Laban komt daar na enige dagen achter en zet de
achtervolging in. Jahweh verschijnt Laban in een droom en waarschuwt
hem Jakob geen enkel kwaad aan te doen. Laban achterhaalt Jakob en
beschuldigt hem van goden-diefstal. Laban vindt niets en vertrekt weer.
Direct na zijn vertrek geeft hij enkele van zijn helpers opdracht naar
Ezau te gaan en zich bij hem te beklagen. Bij Ezau ontving Laban een
open oor en deze riep 400 zwaargewapende mannen bijeen en zette zich
in beweging richting Jakob. Jakob hoort dat Ezau er met een leger
aankomt en is bang. Hij bidt een zeer indringend gebed tot Jahweh. Hoe
zal dát aflopen?
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De metafysische wereld der geesten
Het blijkt uit de geschiedenissen van de Bijbel én de verhalen uit het
Boek des Oprechten, dat de geestenwereld van Boven in regelrechte
verbinding staat met de wereld van Beneden. De kwade geesten of
gevallen engelen zijn de tegenstanders (satan = tegenstander) van
Jahweh en zijn gehoorzame engelen. Onze Schepper staat ook in directe
verbinding via zijn engelen (boodschappers) met Zijn heilige zaadlijn op
aarde, het Adams-geslacht, waaruit Israël verkozen is tot
koninkrijksvolk. Dat blijkt o.a. uit de zegen welke Jakob geeft aan
Efraim en Manasse, zie
Genesis 48: 16 Die Engel, Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze
jongeren, en dat in hen mijn naam genoemd worde, en de naam mijner
vaderen, Abraham en Izak, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte,
in het midden des lands!

Echter, méér nog blijkt de bemoeienis van goede engelen uit het
volgende indrukwekkende verhaal uit het Boek des Oprechten. Jakob
zelf wist hiervan niets. Zie hfst. 32:
27. De Heer hoorde die dag het gebed van Jakob en Hij bevrijdde Jakob toen
uit de handen van zijn broer Esau.
28. De Heer zond vier engelen van de engelen des hemels, en zij gingen tot
voor Esau en kwamen tot hem.
29. Deze engelen verschenen aan Esau en zijn mensen als 2.000 mannen,(dat
is dus 5x zoveel als de ruiterij van Ezau) rijdend op paarden voorzien van
allerhande oorlogstuig, en zij schenen in het oog van Esau en van al zijn
mannen te zijn verdeeld in vier legers onder vier leiders.
30. En het eerste leger kwam op en zij zagen Esau komen met 400 man tegen
zijn broer Jakob, en dit leger rende naar Esau en zijn mensen en maakten hen
doodsbang, en Esau viel van schrik van zijn paard, en al zijn mannen
scheidden zich van hem af op die plaats, want zij waren doodsbang.
31. Het gehele leger schreeuwde hen achterna toen zij van Esau wegvluchtten,
en al de krijgshaftige mannen antwoordden, zeggende:
32. Zeker wij zijn de dienaren van Jakob die de dienaar is van God, en wie kan
dan tegen ons standhouden? En Esau zei tot hen: Oh, dan is mijn heer en
broer Jakob uw heer, die ik de afgelopen twintig jaren niet heb gezien, en nu ik
vandaag ben gekomen om hem te zien, nu behandelt u mij op deze manier?
33. De engelen antwoordden hem, zeggende: Zo waar als de Heer leeft, indien
Jakob waarvan u spreekt uw broer niet was, dan hadden wij van u en uw
mensen niemand overgelaten, maar slechts vanwege Jakob zullen wij hen niets
doen.
34. Dit leger ging Esau en zijn mannen voorbij en het ging weg, en Esau en
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zijn mannen waren ongeveer een mijl
van hen weggegaan toen het tweede
leger op hem afkwam met allerhande
wapens, en ook zij deden met Esau en
zijn mannen zoals het eerste leger met
hen had gedaan.
35. Toen zij dit hadden verlaten om
verder te gaan, zie, het derde leger
kwam op hem af en zij waren allen
doodsbang, en Esau viel van zijn
paard, en het gehele leger schreeuwde
e n
z e i :
Z e k e r
wij zijn de dienaren van Jakob die de
dienaar is van God en wie kan
standhouden tegen ons?
36. Esau antwoordde hen weer,
zeggende: Oh, dan is mijn heer en Ezau ontmoet Jakob
broer Jakob uw heer, en twintig jaren
lang heb ik zijn gezicht laat niet gezien, en vandaag horend dat hij op komst
was ging ik op weg om hem te ontmoeten, en behandelt u mij nu op deze
manier?
37. Zij zeiden: Zo waar de Heer leeft, als Jakob uw broer niet is zoals u heeft
beweerd, dan zullen wij niets van u en uw mannen overgelaten, maar vanwege
Jakob uw broer zullen wij ons niet met u of met uw mannen bemoeien.
38. Het derde leger ging hen ook voorbij, en hij vervolgde nog steeds zijn weg
met zijn mannen tot Jakob, toen het vierde leger op hem afkwam, en ook zij
deden met hem en zijn mannen zoals de anderen hadden gedaan.
39. Toen Esau het kwaad zag dat de vier engelen hem en zijn mannen hadden
aangedaan, werd hij doodsbang voor zijn broer Jakob, en hij ging verder om
hem in vrede te ontmoeten.
40. Esau verborg zijn haat tegen Jakob, omdat hij bang was voor zijn leven
vanwege zijn broer Jakob, en omdat hij dacht dat de vier legers waarop hij
was gestoten echt Jakobs dienaren waren.
41. Jakob overnachtte die nacht met zijn dienaren en hun legers, en met zijn
dienaren besloot hij om Esau een geschenk te geven van alles wat hij bij zich
had, en van al zijn have; en Jakob en zijn mannen stonden s’ morgens op en
kozen uit het vee een geschenk voor Esau.

Op het gebed van Jakob zond Jahweh Zijn engelen tot Ezau, die zich
materialiseerden en er uitzagen als zeer geoefende ruiters. Zij stormden
op Ezau en zijn mannen af en intimideerden hen. Ezau en zijn mannen
kregen het Spaans-benauwd en wachtten zich wel ervoor om Jakob iets
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aan te doen. Wij kennen het verloop van deze geschiedenis, dat Ezau in
vrede Jakob ontmoette. Jakob wist intussen niets van hetgeen de engelen
voor hem hadden gedaan, om Ezau in te tomen. Wij komen straks erop
terug wat Ezau in zijn nazaten later aan Jakob en zijn nageslacht heeft
gedaan voor kwaad. Vooraf echter nog een heel belangrijk facet in deze
affaire, n.l. de overwinning van Ezau op Nimrod.

29. Kus verborg ze eveneens voor zijn zoons en broers, en nadat Kus Nimrod
had verwekt gaf hij hem die kleding omdat hij zoveel van hem hield, en Nimrod
groeide op, en toen hij twintig jaren oud was kleedde hij zich met die kleding.
30. Nimrod werd sterk toen hij zich ermee kleedde en God gaf hem macht en
sterkte, en hij was een machtige jager op Aarde, ja hij was een sublieme jager
in het veld, en jaagde op dieren. Hij bouwde altaren, en daarop offerde hij de
dieren voor de Heer.

Nimrod
Vanaf het begin in de Bijbel gaat het om strijd die gevoerd wordt tussen
geestelijke machten onderling in de hemelse gewesten. Deze strijd
voltrekt zich tegelijkertijd op aarde, waar de strijd wordt gevoerd tussen
het nageslacht van Nachash en het nageslacht van Adam, Genesis 3:15.
Die strijd zien wij voltrekken tussen Kaïn en
Abel, en later tussen Ezau en Jakob en hun
nazaten, Edom/Amalek en Israël. Daarnaast
zijn er de Kaïn-volkeren die wereldrijken
stichten, in samenwerking met Atlantiden en
nazaten van de Nefilim, Genesis 6.

Nimrod was een machtig man, vooral nu hij de aegis bezat en aan had.
Hij bouwde de stad Sinear en regeerde aldaar met harde hand. Hij
wandelde niet naar de wetten van Jahweh. Toen Nimrod oud was
geworden, was Ezau nog vrij jong. Ezau zag Nimrod op een dag in het
veld bezig met de jacht. Nimrod had twee lijfwachten bij zich. Ezau
verstopte zich in het veld en sprong plotseling te voorschijn toen
Nimrod en zijn lijfwachten vlak bij hem waren. Snel hieuw Ezau het
hoofd van Nimrod eraf, en doodde in een hevig gevecht ook de twee
lijfwachten, die grote schreeuwen afgaven. Helpers van Nimrod
kwamen op het geschreeuw af. Ezau trok zo snel als het maar kon de
aegis af van het lichaam van Nimrod en vluchtte ermee naar zijn tent.
Zie het Boek des Oprechten hfst. 27:10

In het Paradijs ontvingen Adam en Eva, nadat
zij verleid waren en bemerkten dat ze naakt
waren, van Jahweh bedekkingen van
dierenvellen. Deze vellen worden “aegis”
Adam en Eva
genoemd. Aan die aegis blijkt de Goddelijke
zegen te zijn verbonden. De aegis bleef aanvankelijk in de lijn van
Adam, Seth tot Noach. Zie het Boek des Oprechten hfst. 7:24

10. Zodra Esau de machtige mannen van Nimrod van verre zag naderen,
vluchtte hij en ontsnapte daardoor; en Esau nam de kostbare kleding van
Nimrod( het gewaad van Adam), die Kus, Nimrods vader had vermaakt aan
hem en waarmee hij de macht had verworven over het gehele land, en hij
rende weg en verborg die in zijn huis.
11. Esau nam die kleding mee en rende naar de stad vanwege Nimrods
mannen, en hij kwam vermoeid en uitgeput van het gevecht in zijn vaders huis,
en hij stierf bijna van uitputting toen hij zijn broer Jakob naderde en voor hem
ging zitten.
12. Hij zei tot zijn broer Jakob: Zie ik ga vandaag sterven zo waarom zou ik
dan nog het eerstgeboorterecht willen hebben? En Jakob handelde verstandig
met Esau in deze zaak, en Esau verkocht zijn eerstgeboorterecht aan Jakob,
want het was aldus teweeggebracht door de Heer.

24. De kleding van (geiten?) vellen die God voor Adam en zijn vrouw had
gemaakt toen zij uit de Hof gingen, die werden gegeven aan Kus.
25. Want na de dood van Adam en zijn vrouw werden deze kledingstukken aan
Henoch de zoon van Jared gegeven, en toen Henoch door God werd
weggenomen gaf hij ze aan zijn zoon Methusalem.
26. Bij de dood van Methusalem nam Noach ze en bracht ze in de ark, en zij
waren bij hem tot hij uit de ark ging.
27. Toen zij eruit gingen stal Cham deze kleding van Noach, zijn vader, en hij
nam ze en verborg ze voor zijn broers. ( waarschijnlijk gaat het om de Aegis)
28. Nadat Cham zijn eerstgeborene Kus verwekte gaf hij hem de kleding in het
geheim, en zij waren lange tijd bij Kus.

Op deze wijze was -volgens het Boek des Oprechten- door Ezau de
aegis weer teruggebracht in het gezin van Izaäk, maar nog wel in
verkeerde handen. Ezau verkocht zijn eerstgeboorte aan Jakob. Jakob
ontving daarna ook nog de eerstgeboortezegen van Izaäk, wat Ezau te
moede werd. Ezau besloot om Jakob te doden. Jakob vluchtte naar
Haran. Ezau hoorde dat Jakob gevlucht was en zond zijn oudste zoon
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Elifaz achter Jakob aan, om
hem te doden en alle bezittingen
van Jakob hem af te nemen.
Elifaz haalde Jakob in, die hem
smeekte zijn leven te sparen.
Elifaz bezwijkt voor de
smeekbede van Jakob en laat
hem in leven, maar nam wel al
zijn bezittingen van hem af en
bracht deze naar zijn vader
Ezau. Wat er daarna met de
aegis is voorgevallen, is ons

onbekend.
Jakobs nageslacht groeide uit tot een groot volk, en dat van Ezau
eveneens. Later zien wij dat het volk Amalek -dat was een bastaard
kleinzoon van Ezau- het volk Israël op laaghartige wijze aanvalt tijdens
de woestijnreis. Amalek wilde de hand op de troon van Jahweh leggen.
Dit toont aan dat Ezau wist dat het koningschap -de wereldheerschappijin handen van Jakob was.
Zie Exodus 17:14 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis
in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek
geheel uitdelgen zal van onder den hemel.
Exodus 17:16 En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo
zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!

Wij zien in het vervolg van de geschiedenis van het volk Israël dat
Amalekieten/Edomieten zich dicht bij de troon begeven, om daar
mogelijk hun hand op te kunnen leggen. Denk aan Doëg de Edomiet,
die één van Sauls schaapherders was en al de priesters vermoordde.
Denk aan Haman de Agagiet ten tijd van Esther, die alle Judahieten in
Babel wilde ombrengen. Denk aan Herodes de Edomiet die de
kindermoord uitvoerde in Bethlehem. Ezau zinspeelde zijn leven lang
op wraak, en zijn nageslacht zette de wraakzucht voort. Jakob had zich
ooit in de kleren van Ezau vermomd, als of hij Ezau was. Ezau heeft
hieruit zijn lesje geleerd en heeft in het vervolg der geschiedenis zich in
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Jakobs kleren gestoken en zich voorgedaan als of hij het “uitverkoren
volk” is. Dat maakt de geschiedenis vrij mistig en ondoorzichtig.
Immers, wie is wie? Op een andere plaats in de Schrift geeft Jesjoea aan
hoe de boze onkruid zaaide temidden van de tarwe, zodat het zeer
moeilijk werd om het goede van het kwade te onderscheiden, zie
Mattheus 13:
24 ¶ Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn
akker.
25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in
de tarwe, en ging weg.
26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen
openbaarde zich ook het onkruid.
27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem:
Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit
onkruid?
28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de
dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve
vergaderen?
29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk
met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
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.
Sadduceeën in het rood = Edom

In het verdere verloop zien wij dat
Ezau naar de macht grijpt, zich doen voorkomend als of hij Jakob zelf
is, vermomd tot “jood”. Heel de priesterlijn van Annas/Kajafas was
Edomitisch. Onder keizer Hyrcanus zijn alle Edomieten ingelijfd bij
Judea. In Judea zat nog een restje teruggekeerden uit Babel, dat nu sterk
vermengd werd met Edomieten. De Sadduceeën en verschillende
oversten des volks waren Edomieten, die het volk opruiden om de dood
van Jesjoea te eisen.
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Het Huis Israëls had vanwege haar ontrouw de scheidbrief ontvangen,
Jesaja 50:1. Israël is de vrouw van Jahweh, en de wet is het verbond. Bij
wetsongehoorzaamheid zou het huwelijksverbond worden verbroken.
Van “Mijn volk” (ammi) werd het Huis Israëls tot “niet-meer-Mijnvolk” (Lo-ammi). Het Huis Israëls kreeg een straftijd van 7 maal 360
jaren, om in de verstrooiing te gaan (de woestijn der volkeren). In de
woestijn zou Jahweh naar haar hart spreken om haar weer aan te nemen.
In verschillende etappes in het Huis Israëls weggevoerd naar Assyrië,
waarbij een groot deel van het Huis Juda ook werd mee weggevoerd.
Israël als koninkrijksvolk scheen mislukt. Hun harten zaten nog niet op
de juiste plaats, maar wandelden de vreemde goden na. Jahweh
beloofde herstel, een hernieuwd verbond. Op rechtsgronden zal de
scheidbrief ongedaan worden gemaakt, door de dood van de andere
verbondspartner, Jesjoea. Dat vonnis des doods mocht Ezau eisen via de
Joodse leidslieden, wat uitgevoerd werd door de wereldlijke macht der
Romeinen. In het Romeinse wereldrijk was de oude geest van
Kaïn/Nimrod/Babylon aanwezig. Op Golgotha werd het lot beslist, de
scheidbrief verbroken door de dood van Jesjoea. De vrouw, die als
weduwe rondzwierf, werd weer aangenomen, gelost. Dit behoort tot de
“wederoprichting aller dingen” waarvan in Handelingen 3:21 sprake is.
De wereldrijken
In het einde van de eeuwen (aionen) zal Ezau/Edom/Amalek zich sterk
maken. Het zijn de satanisten, de bokgod vereerders. De oude
wereldrijken zijn opgekomen en weer ten onder gegaan. Denk aan het
Babylonische wereldrijk, het Egyptische, het Assyrische, het MedoPerzische, het Grieks-Macedonische en het
Romeinse. In de eindtijd zal de geest der
oude wereldrijken herleven, zodat er een
Groot Babylon herrijst, herkenbaar door
symbolen en door haar leiders die de
satansbok vereren.
Jakob/Israël wordt in de Schrift vergeleken
of aangeduid als zijnde schapen, een
schaapvolk, verloren schapen. Daar
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tegenover staan de bokken en wolven in schaapskleren. Aan hun
vruchten (o.a. hun symboliek en werken) zullen zij herkenbaar zijn. De
verloren schapen van het Huis Israëls zijn in het verleden aangekomen
in het Noord Westen van Europa, onder allerlei namen, in kustlanden.
Daar hebben zij, in de voor hen “bestelde
plaats” (zie 2Samuel 7:10) de stem van hun
Goede Herder herkend en zijn Hem gevolgd.
Tijdens de Reformatie is het licht weer
gedeeltelijk op de kandelaar geplaatst.
Zie http://www.luxlogs.com/Conspiracy
Tegelijkertijd hebben de Illuminaten of
satanisten hun krachten gebundeld, om in onze
tijd hun Nieuwe Wereld Orde op te richten in
het Nieuwe Atlantis, Amerika. Op 4 juli 1776 (1776 = 16 x 111) werd
de USA opgericht, en in datzelfde jaar werd de Orde der Illuminati door
Adam Weishaupt gesticht. Zij sturen langzaam
maar zeker aan op chaos, om uit die chaos als een
Phoenix uit haar eigen as te verrijzen. Ordo ab
Chao (vanuit choas naar orde) is hun lijfspreuk.
Hun sterke wereldleider of mens der zonde zal de
imitatie Christus zijn, die orde op zaken zal
stellen tijdens de chaos. Sommigen denken dat
Maitreya het zal zijn, anderen denken dat Prins
Charles het zal worden, of Javier Solana. De
échte regisseur achter heel het wereldgebeuren
blijft echter onbekend. Hij is de koning(in?) van
Babel, Jeremia 50:43, die álle touwtjes in handen
heeft. Zijn(haar?) troon staat volgens Openbaring
2|:13 in Pergamus, als “troon des satans”. Daar werd Antipas gedood en
volgt men de leringen van Bileam en de leer der Nicolaïeten. Dit wijst
heel sterk naar Nederland, naar Den Haag of omgeving waar deze zich
geheimhoudende vorst van Babel zijn residentie of troon heeft. Het
Vredespaleis staat niet voor niets in Den Haag. De illuminaten weten
In Romeinse cijfers = 1776
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drommels goed via hun informatie van gevallen engelen dat óns land het
centrum is van het Israël in het Westen, de “bestelde plaats”. En waar
onze Heiland Zijn kudde of stal heeft, bouwt de tegenstander (satan) zijn
kapel naast, daar kunnen we zeker
van zijn.
Het is de laatste machtsontplooiing
en kans die Kaïn en Ezau krijgen, die
dit doen o.a. via het Internationale

Pres. Bush maakt satansteken

Zionisme. Amerika is de dochter
van Babel, en Engeland is de
moeder, Jeremia 50:42. Het 7e
wereldrijk is het Britse
Imperium, waaruit na korte tijd het 8e volgt, de Nieuwe Wereld Orde
(Novus Ordo Seclorum) of Pax Americana.
Dit herleefde Grote Babylon zal door Jahweh worden vernietigd,
waarbij Medië wordt ingezet als instrument, zie Jesaja 13:6,19; Jeremia
51:1-2,11,27-28. Medië is waarschijnlijk het huidige Iran, het vroegere
Medo-Perzië, dat gesteund wordt door Rusland en China. Zie ook
Jesaja 47:8 en Openbaring 18:7. De huidige nucleaire crisis tussen Iran
en de VS/Europa wijst sterk in deze richting.
Tot de Illuminaten behoren o.a. veel hoge
graad vrijmetselaren, de presidenten van de
USA, veel staatslieden. Zij zijn satanisten, die
herkenbaar zijn aan speciale tekens die zij in
het openbaar maken, zie afbeeldingen:
Deze satanisten maken het zogenoemde
“Mano Cornuto” teken, ook wel “El Diablo” Het Mano Cornuto teken
genoemd. Prins Charles en president Bush
stammen van graaf Dracula af, die weer afstamt van de Merovingers en
Atlantiden. In werkelijkheid is graaf Dracula Vlad III de Impaler, die in
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de 15e eeuw over Transsylvanië heerste (Roemenië).
Vlad III was een sadist van de wreedste soort, die
mensen op palen spieste, vandaar zijn bijnaam
“Impaler”.
De Illuminaten schotelen de wereldbevolking voor
dat alle huidige ellende in de samenleving komt
vanwege het internationale terrorisme, als
onzichtbare vijand en bedreiging voor de
wereldvrede. Dit berust op misleiding. Het gaat om
een andere onzichtbare macht die zij vrezen, nl. de komst van de stad
van Jahweh, het Hemelse Nieuwe Jeruzalem, met de grote engelenmacht
van Jahweh. De Illuminaten noemen zichzelf de “verlichten”, de
lichtdragers van hun god Lucifer. In werkelijkheid zijn zij zonen der
duisternis, die het ware licht nabootsen. De duisternis zal het ware licht
niet kunnen uitblussen. De komst van de hemelse Stad van Jahweh zal
heel wat voeten in de aarde hebben. Dat is het Huis des Vaders met de
vele woningen, het Hoge vertrek, de stad waarnaar Abraham reeds vol
verlangen uitzag. Het koninkrijk Gods wordt werkelijkheid. Hoe, dat is
te lezen in Daniël 2. Met alle macht zullen de Illuminaten proberen te
verhinderen dat de hemelse Godsstad haar positie of baan zal innemen
rond onze aarde, met name boven Nederland als centrum van het Israël
in het Noord-Westen.
De Illuminaten zijn aan hun laatste
machtsvertoning toe, via het Nazisme
wordt daaraan gestalte gegeven. Er is in
de USA een marinebasis gebouwd in de
vorm van een hakenkruis, te Coronado.
Onder hen is het nazisme springlevend.
Velen van de Illuminaten zijn lid van
Skull & Bones, en zijn opgeleid aan de
Basis te Coronado als hakenkruis
Yale-universiteit in Amerika.. Ezau en
Kaïn grijpen naar hun eerstgeboorterechten die zij aan hun neus zagen
voorbijgaan, en of zelf verkochten zoals Ezau deed. Zie:
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?read=32827

17

Sions twistzaak: Jakob en Ezau

No. 403

De Edom-inbreng en Kaïn-integratie vooral in de Israël-volkeren is
duidelijk aantoonbaar. Zij vormen algemeen de regerende klasse. Maar
ook in andere volkeren der wereld, zoals in Maleisië, China, Japan, etc.
vormen zij de regerende klasse van machthebbers, als Yodians, valse
joden.
Zie: http://endera.net
Het stenen koninkrijk
Koning Nebukadnezar droomde ene merkwaardige droom. Hij wist
goed wat hij gedroomd had, maar hem
ontging de betekenis. Aan zijn hof waren
allerlei wijzen, sterrenkijkers en
waarzeggers, die een spelletje met de
realiteit speelden. Zij pasten aan elk hemd
wel een mouw, en bedachten voor elk
vraagstuk wel een oplossing. De koning had
hen wel door, maar had hen tot nu toe hun
gang laten gaan. Dit keer werd het de
koning teveel; hij stelde hen voor de keus.
Indien zij niet de droom én zijn uitleg aan
de koning zouden bekendmaken, zouden ze
allen worden gedood! Zie zo, korte metten!
Nu zou blijken of al zijn wijzen charlatans
waren ja of nee. Het berust op een foutieve
vertaling wanneer in de Staten Vertaling staat dat de droom de koning
was ontgaan. Nee, de koning wist exact wat hij had gedroomd!
Op het juiste moment wanneer de crisis dreigt te ontstaan, komt Daniël
in beeld. Daniël wendt zich tot Jahweh, en hem wordt de droom en zijn
uitleg geopenbaard. De koning had in zijn droom een groot beeld
gezien, het hoofd van goud, de borst en armen van zilver, etc.
Tot grote verbazing en ontzetting van de koning werd er een steen
zonder handen afgehouwen van een berg, die op het beeld aanstormde
en het gehele beeld vermaalde. Het leek wel iets magisch.
De uitleg die Daniël eraan gaf van hemelswege was, dat alle grote
aardse rijken door een van Boven verwekt koninkrijksvolk zullen
worden vermalen. Dit volk krijgt de alleenheerschappij over de aarde tot

18

Sions twistzaak: Jakob en Ezau

No. 403

in alle eeuwen. Wij weten het, dit volk is Israël, de schaapvolken die
weer één zullen worden onder één Herder en koning, namelijk David.
Israël vormt het Stenen Koninkrijk, dat zal
blijven bestaan, Daniël 2:28vv.
Daniël 4:27, Gerechtigheid doen aan
ellendigen, daar gaat het om. Dat wordt
allerwegen nagelaten door de volkeren en
leiders der aarde. Slechts Jakob/Israël
doet aan gerechtigheid aan ellendigen.
Wanneer er ergens rampen zijn op aarde,
wordt er vanuit het Westen van Europa,
met name vanuit Nederland gecollecteerd
en massaal gegeven voor de
noodlijdenden. Dát is het wat een volk
verhoogt, Psalm 89:16.
Gericht over Edom
Edom komt er niet zonder kleerscheuren af. Ezau mag zich dan in de
eindtijd sterk hebben gemaakt, om het juk van Jakob van zich af te
schudden. Zijn einde nadert via een schrikwekkend Godsgericht. Lees
het in Jesaja 34:5, dat het zwaard van Jahwe in de hemel dronken is
geworden en neerdalen zal als een banvloek op
Edom. Een zeer grote slachting volgt. Het is de
dag der wraak en vergelding, om Sions
twistzaak. Ezau krijgt de eerstgeboorte niet! Hij
zou er niet goed mee om kunnen gaan! Lees
ook Jesaja 63:1, de profeet Obadja, Jeremia
49:7,17-20, zoals de Almachtige Sodom en
Gomorra heeft omgekeerd, zo zal Edom worden
gedaan. En Ezechiel 25:12, de hoofdstukken
35/36. De oorzaak waarom Edom tot een
puinhoop zal worden, is omdat Edom
Ezau bij Izaak
wraakgierig tegen het Huis Juda heeft
gehandeld. Lees ook Joel 3:19, wat weer klopt
met Maleachi 1:4 en 1Thessalonicensen 2:16, dat Jahweh vergramd is
op Edom tot het einde. En waar is Edom? Volgens de Joodse
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Encyclopedie uit 1925, volume 5, p.41, is “Edom in modern Jewry”.
Zie:
http://www.apfn.net/messageboard/10-17-01/discussion.cgi.96.htm
http://www.israelect.com/reference/WillieMartin/Anti-Semitism.htm
Goddelijke bescherming voor Jakob/Israël
Een goede herder zet Zijn leven in voor de schapen. Zoals David niet
bang was voor een leeuw, beer en reus, alzo is de Goede Herder onze
beschermer. De goede engelen zijn gedienstige geesten tot ons bestwil.
Die bij ons zijn, zijn meerder dan die bij hen zijn, zie
2Koningen 6:16 En hij zeide: Vrees niet; want die
bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn.
17 En Elisa bad, en zeide: HEERE, open toch zijn
ogen, dat hij zie! En de HEERE opende de ogen
van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was
vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa.

De God Israëls wordt verschillende malen de “God
der legerscharen’ genoemd. Dat wijst naar de
hemelse legermachten der goede engelen, waarvan
er ettelijke miljoenen zijn volgens Psalm 68. In
Daniël lezen wij dat Michael als hoofdaanvoerder
van engelen staat voor ons volk Israël, zie
Daniël 12:1 ¶ En te dier tijd zal Michael opstaan,
die grote vorst, die voor de kinderen uws volks
staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn Michaël
zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk
geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost
worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.

En de profeet Jesaja zegt ons in hoofdstuk
54:17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle
tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der
knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

Jahweh is een vurige muur rondom ons, Zacharia 2:5.
In de berijmde Psalmen zingen wij ervan, zie 46:4
De Heer, de God der legerscharen, is met ons redt ons in gevaren.
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Wat de kwade geesten en machten ook tegen ons bedenken en inzetten,
er is geen bezwering tegen Jakob mogelijk. Dat zei Bileam al tegen
Balak tijdens de woestijnreis,
Numeri 23:23 Want er is geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen
Israël. Te dezer tijd zal van Jakob gezegd worden, en van Israël, wat God
gewrocht heeft.

Al worden wij ook in onze tijd van alle kanten bedreigd door de kwade
machten, het zal hun niet gelukken. Men tracht ons wel uit te roeien en
kapot te krijgen via allerlei middelen, o.a. fluor, rasvermenging,
genetisch gemanipuleerd voedsel, abortus en euthanasie, aspartaam,
barium in de vliegtuigsporen (chemtrails), ELF-straling via Teslatorens,
verarmd uranium via munitie, etc. Jakob/Israël zal leven, en het geklank
des konings is bij hem, volgens Bileam.
Er komen nieuwe hemelen en een hernieuwde aarde waarop
gerechtigheid zal wonen:
Jesaja 65:25 De wolf en het lam zullen te
zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de
spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op
Mijn gansen heiligen berg, zegt Jahweh.

