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Groot Nieuws

In Jeremia 30:3 gaat het over de terugkeer van de stammen Israëls

naar het land dat JHWH (Jahweh) aan hun vaderen had toegezegd. 
3  Want zie, de dagen komen, spreekt de JHWH, dat Ik de gevangenis

van Mijn volk, Israel en Juda, wenden zal, zegt de JHWH; en Ik zal

hen wederbrengen in het land, dat Ik hun vaderen gegeven heb, en

zij zullen het erfelijk bezitten.

  

Om welk land gaat het hier? Niet om het land Kanaän dat zij op

voorwaarde van gehoorzaamheid hebben bewoond, maar daaruit zijn

verdreven vanwege hun ongehoorzaamheid. Zie o.a. Micha 2:10, etc.

Het gaat om een heel ánder land, een nieuwe locatie, hoog in het

Noord-Westen ten opzichte van Kanaän. Dat is de Bestelde Plaats,

2Samuel 7:10. Zie brochure 418.

Dáár, in de kuststreken, zal Jakob rust vinden, zie Jer. 30 vers 10.
9  Maar zij zullen dienen JHWH, hun God, en hun koning David, dien Ik

hun verwekken zal.

10  Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht

Jakob! spreekt JHWH, ontzet u niet,

Israel! want zie, Ik zal u uit verre

landen verlossen, en uw zaad uit het

land hunner gevangenis; en Jakob zal

wederkomen, en stil en gerust zijn, en

er zal niemand zijn, die hem

verschrikke.

11  Want Ik ben met u, spreekt JHWH,

om u te verlossen; want Ik zal een

voleinding maken met al de heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb;

maar met u zal Ik geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met

mate, en u niet gans onschuldig houden.

  

In die ‘bestelde plaats’  zal Israël haar koning David krijgen.

De grote verzameling van alle stammen Israëls lazen wij in vers 10,

en ook in 31:7. Israël was er slecht aan toe. De Israëlieten leefden in

een soort ‘eeuwige’ gevangenis, nl. het Babylon-systeem zoals dat in

de Europese Unie en Amerika is te zien. Als voorbeeld hoe onvrij wij

zijn geworden nemen wij de situatie in Duitsland. In dat land is de

controle van staatswege zover doorgevoerd, dat alle internetberichten
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of emails worden gecontroleerd en bij iets verdachts staat de politie

op de stoep. In Engeland is in alle grote steden overal controle via

monitors, waarbij men zelfs vanaf de lippen kan lezen waar de

mensen het over hebben. Wij zullen van al deze onvrije systemen

worden verlost. 
Jer.30:12  Want zo zegt JHWH: Uw breuk is dodelijk, uw plage is

smartelijk.

13  Er is niemand, die uw zaak oordeelt, aangaande het gezwel; gij hebt

geen heelpleisters.

14  Al uw liefhebbers hebben u vergeten, zij vragen niet naar u; want Ik

heb u geslagen met eens vijands plage, met de kastijding eens wreden; om

de grootheid uwer ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn.

15  Wat krijt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is? Om de grootheid

uwer ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb Ik u deze

dingen gedaan.

16  Daarom, allen, die u opeten, zullen opgegeten worden, en al uw

wederpartijders, zij allen zullen gaan in gevangenis; en die u beroven,

zullen ter beroving zijn, en allen, die u plunderen, zal Ik ter plundering

overgeven.

  

Israël is vanwege ongehoorzaamheid ernstig, ja dodelijk ziek

geworden. Het huis Israëls ontving de scheidbrief, en werd niet meer

‘Mijn volk’ (Lo-Ammi) genoemd.

Maar, JHWH zal ons de gezondheid weer teruggeven, gezondheid in

de Wet, in het verbond als leefwijze, zie vers 17.  Wij zijn een ‘ziek’

volk, letterlijk en figuurlijk. Ons westerse leef- en eetpatroon gaat

vergezeld met een groot aantal welvaartsziekten. Dat komt

gedeeltelijk vanwege de onkunde van onszelf als volk, maar

anderzijds komt het als gevolg van de handelswijze van de

voedselproducenten en marktleiders. In het maandblad ‘Gezond-Nu’

van mei 2007 staat het artikel: ‘Wie bepaalt wat u eet’.  Uit het artikel

blijkt dat de voedsel-lobby een flinke vinger in onze pap heeft. De

supermarkt, de producent, de overheid, zij bepalen grotendeels wat

wij eten.  De voedselmarkt is geglobaliseerd. Wij importeren voedsel

van mindere kwaliteit en exporteren ons eigen verbouwde eerste klas

voedsel, vanwege de winst erop.  Op die wijze kon de voedselmarkt

een handelsspel worden waarin steeds meer partijen meespelen.
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Daarbij wordt het meer en meer onduidelijk wie

de verantwoordelijke schakels zijn. Ook de

consument -dus wijzelf- zijn medeschuldig, o.a.

door onze onwetendheid en voorkeur voor zoet en

kleur. De fabrikanten en supermarkten bepalen in

grote mate wat de consument koopt, omdat zij het

aanbod bepalen. Economisch belang gaat in dezen

voor het gezondheidsbelang. Zelfs afval levert

winst op, door afvalproducten o.a. in snoepgoed te

verwerken. Volgens W. van Eck, campagneleider

landbouw en voedsel voor Milieudefensie, lopen er voor de

voedselindustrie in Den Haag bij onze regering verschillende

lobbyisten. De voedingssector in ons land is één van de grootste

sectoren binnen onze economie, waar enorme belangen spelen. De

overheid kan daarbij een rol spelen om bepaalde producten te

promoten. Denk eerder aan de koemelk: Met Melk meer Mans! Dit,

terwijl melk per se niet gezond is. De Bijbel spreekt meer over melk

van kleinvee, dat wel goed voor ons is.

De overheid stelt veel te lage eisen aan de voedselproducenten, aan

de bio-industrie en landbouw. Juist de overheid doet dikwijls een

oogje dicht in het economische pokerspel en let er slechts op dat de

kassa’s goed rinkelen in de supermarkten. JHWH heeft beloofd dat

Hij onze gezondheid weer zal doen herrijzen. Gezondheid is immers

onze grootste schat!
Jer.30:17  Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u van uw plagen

genezen, spreekt JHWH; omdat zij u noemen: De verdrevene. Het is Sion,

zeggen zij; niemand vraagt naar haar.

18  Zo zegt JHWH: Ziet, Ik zal de gevangenis der tenten Jakobs wenden,

en Mij over hun woningen ontfermen; en de stad zal herbouwd worden op

haar hoop, en het paleis zal liggen naar zijn wijze.

  

En in vers 18 wordt het paleis van de toekomstige aardse Messias

David of een telg uit David genoemd. Een heel speciaal paleis zal

dat zijn.
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Volgens vers 21 is de aardse Messias de Heerlijke Vorst en Herder,

die borg is voor zijn volk. Het zal een vorst zijn uit het volk, ván het

volk vóór het volk!
21  En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van

hem voortkomen; en Ik zal hem doen naderen, en hij zal tot Mij genaken;

want wie is hij, die met zijn hart borg worde, om tot Mij te genaken?

spreekt JHWH.

22  En gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.

  

Vers 23 toont ons de gerichten van JHWH die aan het herstel van

Israël voorafgaan, een zeer groot onweder over de goddelozen. Het

voltrekt zich in het ‘laatste der dagen’, vers 24. De komst van de

Stad van Elohim, het hemelse Nieuwe Jeruzalem, zal voor heel wat

onrust zorgen op de aarde, zie Habakuk 3:4. Het zal een

benauwende tijd zijn op aarde, waarin JHWH Zijn gerichten

uitvoert, naar de gedachten zoals die in Zijn hart zijn.
Jer.30:5  Want zo zegt JHWH: Wij horen een stem der verschrikking; er is

vrees en geen vrede.

6  Vraagt toch en ziet, of een manspersoon baart? Waarom zie Ik dan eens

iegelijken mans handen op zijn lenden, als van een barende vrouw, en alle

aangezichten veranderd in bleekheid?

7  O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het

is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost

worden.

23  Ziet, een onweder van JHWH, een grimmigheid is uitgegaan, een

aanhoudend onweder; het zal blijven op het hoofd der goddelozen.

24  De hittigheid van JHWH’s toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij

gedaan, en totdat Hij daargesteld zal hebben de gedachten Zijns harten;

in het laatste der dagen zult gij daarop letten.

  

Volgens Jeremia 31:1 zullen álle twaalf stammen weer tot één volk

worden. Israël werd verdreven en kwam in de ‘woestijn der

volkeren’, zie brochure 418, om daar tot rust te komen.  Zie 31:2,

om daar genade te vinden in de ogen van JHWH, en Hij het volk tot

rust zal brengen. Woestijn = midbar, open plaats of vruchtbare

weide, waar de schapen zich verzamelen.
1  Ter zelfder tijd, spreekt JHWH, zal Ik alle geslachten Israëls tot

een God zijn; en zij zullen Mij tot een volk zijn.
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2  Zo zegt JHWH: Het volk der overgeblevenen van het zwaard

heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israel, als Ik

henenging om hem tot rust te brengen.  

Het gaat hier om het overblijfsel van Israël, de rest. Vers 7.

En Hij, als JHWH, is Israël tot een Vader, vers 9.
Jer.31:7  Want zo zegt JHWH: Roept luide over Jakob met vreugde, en

juicht vanwege het hoofd der heidenen; doet het horen, lofzingt, en zegt: O

JHWH! behoud Uw volk, het overblijfsel van Israel.

8  Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen

vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen

zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden te

zamen; met een grote gemeente zullen zij herwaarts

wederkomen.

9  Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal

Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in

een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want

Ik ben Israel tot een Vader, en Efraim is Mijn

eerstgeborene.

10  Hoort JHWH’s woord, gij volkeren (heidenen!) en verkondigt in de

kustlanden (eilanden), die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israel verstrooid

heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn

kudde.

11  Want JHWH heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost uit de

hand desgenen, die sterker was dan hij.  

Israël was gebonden en moest verlost worden, vrijgekocht worden,

vers 11. Dat is het wat totaal nieuw is, n.l. dat de vrouw de man zal

omvangen, vers 22. De vrouw Israël zal opnieuw getrouwd worden,

nadat de scheidbrief ongedaan werd gemaakt door de dood van haar

Man, Jesjoea/JHWH. Ze heeft vele jaren als een verlaten weduwe

geleefd. Eenmaal weer gehuwd, zal zij haar man omvangen en

volkomen liefhebben.
22  Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want  JHWH

heeft wat nieuws op de aarde geschapen: de vrouw zal den man

omvangen.  

27  Ziet, de dagen komen, spreekt JHWH, dat Ik het huis van Israel en het

huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten.
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28  En het zal geschieden, gelijk als Ik over hen gewaakt heb, om uit te

rukken, en af te breken, en te verstoren, en te verderven, en kwaad aan te

doen; alzo zal Ik over hen waken, om te bouwen en te planten, spreekt

JHWH.

  

Er zullen als overblijfsel toch nog zeer veel Israëlieten zijn, volgens

vers 27.

In Jeremia 31:31 lezen wij van het hernieuwde verbond.  

JHWH heeft Zijn volk zeer lief, hoe is het mogelijk, zie: 
3 JHWH is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met

een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.

4  Ik zal u weder bouwen, en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw

Israëls! gij zult weder versierd zijn met uw trommelen, en uitgaan met

den rei der spelenden.

5  Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria; de

planters zullen planten, en de vrucht genieten.

6  Want er zal een dag zijn, waarin de hoeders op Efraims gebergte zullen

roepen: Maakt ulieden op, en laat ons opgaan naar Sion, tot JHWH,

onzen God!

  

In Jeremia 31:8 wordt over het volgende gesproken:
Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen

vergaderen van de zijden der aarde; 

Strongs: 06828 ts aa ph oo n  1) noorden (richting), noordwaarts,

Noorderhoek. 

‘Uit’ het land van het noorden kan vertaald worden met: aan, bij, in

of naar het land van het Noorden , zie Strongs;  04480 m i n   of   m

i nn ie = uit, met, van, na, bij, aan, zodat, vanaf, etc. Het zou de

meest logische vertaling zijn, wanneer wij zouden lezen dat Israël

naar het land van het Noorden trok. Daar er in Zacharia 6:9 wordt

gesproken over de Geest van JHWH, die in het Noorderland tot rust

komt.  

In dat Noorderland, of de Noordhoek van het vaste continent in de

kuststreken wordt JHWH het bijeen vergaderde Israël tot een Vader,

31:9, 
9  Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik

zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet
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zullen stoten; want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraim is Mijn

eerstgeborene.

10  Hoort JHWH’s woord, gij heidenen! en verkondigt in de eilanden, die

verre zijn, en zegt: Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder

vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde.

11  Want JHWH heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost uit de

hand desgenen, die sterker was dan hij.

12  Dies zullen zij komen, en op de hoogte van Sion juichen, en toevloeien

tot JHWH’s goed, tot het koren, en tot den most, en tot de olie, en tot de

jonge schapen en runderen; en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en

zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.

13  Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in den rei, daartoe de

jongelingen en ouden te zamen; want Ik zal hunlieder rouw in vrolijkheid

veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden naar hun droefenis.

14  En Ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken; en Mijn

volk zal met Mijn goed verzadigd worden, spreekt  JHWH.

  

Daarna volgt de klacht van Rachel, over de kindermoord van

Herodus de Edomiet. Dat geschiedde aanvankelijk ten tijde na de

geboorte van Jesjoea, maar zal haar vervolg

krijgen in de eindtijd, wanneer de Edomieten

met hun aanhang een poging zullen

ondernemen om het zaad van Jakob uit te

roeien. Dat vindt m.i. reeds plaats via abortus

provocatus, maar zal ook plaatshebben via

oorlogen. Men zal de Israëlvolkeren rond de

Noordzee in oorlogen betrekken die niet

bedoeld zijn voor ons om eraan deel te nemen. Dat zal via NAVO-

verband gaan, zoals we reeds zien dat Nederlandse soldaten in

Kosovo, Afghanisten en andere landen worden ingezet. Die Edom-

Babel machten zijn sterker dan Jakob. Het einde dezer eeuw is aan

Ezau, maar het begin van de toekomende eeuw(en) is aan Jakob!

(4Ezra) De kindermoord heeft wel vele tranen gekost, maar er is

verwachting, er is loon, zie vers 16: 
16  Zo zegt JHWH: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van

tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt JHWH; want zij

zullen uit des vijands land wederkomen.
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17  En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt JHWH;

want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpale.

Wij zijn een verdrukt en beroofd volk, geplunderd door onze eigen

overheid, die een wolf in schaapsklederen blijkt te zijn. Zij hebben

ons beroofd van onze vrijheid en hebben ons geruisloos

overgeleverd aan de Illuminati van de Europese Unie, in Maastricht

in 1992. Door de steeds verdergaande bureaucratie, strakkere

wetgeving, oneindige regelgeving en controle op naleving, wordt

ons vrije Westen meer en meer een Goelag-gevangenis gelijk,

waarbij de overheid haar diefstal heeft gelegaliseerd. Dat wij

torenhoge belastingen moeten betalen wordt nog door de meeste

Hollanders geaccepteerd. Zij zijn geconditioneerd en zien het niet

direct als staatsdiefstal, wat het in werkelijkheid wel is. De belasting

die de overheid van benzine, aardgas, bpm en dergelijke incasseert

is soms driekwart van de prijs die wij ervoor betalen. Aan het

fileleed wordt nagenoeg niets gedaan, terwijl wij wegenbelasting

betalen, en men 20 jaar geleden al kon uitrekenen dat ons land dicht

zou groeien vanwege de aantallen nieuwe auto’s die ingevoerd

worden. In de VS is de belastingdruk ongeveer 27% van het BNP,

terwijl in ons land die belastingdruk ongeveer 50% is! De

Nederlander betaalt ongeveer 40% van de nieuwwaarde van zijn

auto aan belastingen. De overheid presteert het om de steeds

kleinere groep werkers in ons land ook nog eens voor 29% van het

BNP te ‘beroven’, wat de grootste gelegaliseerde diefstal is, die door

geen enkele criminele organisatie ooit gerealiseerd werd.  De

pensioenfondsen in ons land presteerden het om ons geld foutief te

beleggen en een verlies van 50 miljard euro te maken, maar daarna

gingen de premies niet omlaag, doch omhoog! Wij betalen de

hoogste prijs voor ons aardgas en elektra van heel Europa, dit terwijl

ons voorgehouden werd door de regering, toen het aardgas in

Groningen voor het eerst werd gevonden, dat wij generaties lang

goedkoop zouden kunnen stoken. Zie www.libertarian.nl   Wij zijn

een beroofd en geplunderd volk, Jesaja 42:22  Maar nu is het een

beroofd en geplunderd volk;  met regel op regel, zie Jesaja 28:10, 
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   Zegel van het Nederlandse         

      Klassieke Verbond

Het bijeen vergaderde Israël in het

Noorderland zal zeer druk bevolkt

worden, met zaad van mensen en zaad

van beesten, zie vers 27: 
27  Ziet, de dagen komen, spreekt JHWH,

dat Ik het huis van Israël en het huis van

Juda bezaaien zal met zaad van mensen

en zaad van beesten.

28  En het zal geschieden, gelijk als Ik

over hen gewaakt heb, om uit te rukken,

en af te breken, en te verstoren, en te

verderven, en kwaad aan te doen; alzo zal

Ik over hen waken, om te bouwen en te

planten, spreekt JHWH.

  

Wanneer JHWH over ons waakt om ons te bouwen en te planten,

dan hebben wij niets te vrezen. Dan gaat het goed komen, helemaal

goed komen.

Iedere Israëliet zal zijn eigen verantwoordelijkheid krijgen voor zijn

levenswandel. Niet meer de oude erfelijkheidskwestie, maar, zoals

vers 29 zegt: 
In die dagen zullen zij niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe

druiven gegeten, en der kinderen tanden zijn stomp geworden.

30  Maar een iegelijk zal om zijn ongerechtigheid sterven; een

ieder mens, die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stomp

worden.

Daarna volgt de aankondiging van het nieuwe of hernieuwde

verbond, vers 31, zie tevens hoofdstuk 32:40.
31  Ziet, de dagen komen, spreekt JHWH, dat Ik met het huis van Israël en

met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;

32  Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage

als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn

verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt

JHWH;

33  Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël

maken zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal

die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij

tot een volk zijn.
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34  En zij zullen niet meer, een

iegelijk zijn naaste, en een iegelijk

zijn broeder, leren, zeggende: Kent

JHWH! want zij zullen Mij allen

kennen, van hun kleinste af tot hun

grootste toe, spreekt Jahweh; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven,

en hunner zonden niet meer gedenken.

 

Dit verbond is zó sterk en zeker, dat JHWH er de hemellichamen en

kosmische orde tot getuige neemt om de kracht ervan te

demonstreren: 
35 Zo zegt JHWH, Die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen

der maan en der sterren ten lichte des nachts, Die de zee klieft, dat haar

golven bruisen, JHWH der heirscharen is Zijn Naam:

36  Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken,

spreekt JHWH, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij

voor Mijn aangezicht, al de dagen.

37  Zo zegt JHWH: Indien de hemelen daarboven gemeten, en de

fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook

het ganse zaad Israëls verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben,

spreekt JHWH.

  

De scepter zal van Juda (David) niet wijken
Van een stengel of van een tak werd oudtijds een staf of scepter gemaakt,

en dat waren symbolen van hoog gezag. De ouden zagen daarin een

goddelijke kracht aanwezig. In de scepter of staf zit de ‘kracht der aarde’,

en zij herbergen het mysterie van de groei.

In de scepter en staf zetelt de geheimzinnige

scheppende kracht die de aarde bezit en welke

zich in de flora openbaart. Zo spreekt Jakob

over Juda de zegen uit dat de scepter niet van

hem zal wijken. In Juda zal die geheimzinnige

kracht  uit de andere wereld zich openbaren via

het altoosdurende koningschap.

In de oud Griekse wereld moest iedere spreker een scepter in de hand

houden, want als spreker geeft men raad, en die wijsheid heeft de mens

niet van zichzelve, maar uit de goddelijke wereld, waarvan de scepter een

symbool was dat de spreker met die wereld in verbinding stond.
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Men zag in de scepter een goddelijk voorwerp. De staf van Mozes,

Ex.3,4, werd dan ook de ‘staf van Elohim’ matteh Haelohim genoemd,

Ex.17:9. Het gaat bij deze staf tegelijk om het gezag van het gesproken

woord. De staf kon veranderd worden in een slang. En wat hebben nu de

staf en slang met elkaar van doen?                         

De staf was bezield met de scheppende levenskracht der aarde, de bron

van inspiratie. God kon zelfs de ‘staf des broods’ breken. Brood is de

‘staf’ waarop het volk leunt om te bestaan. Door de stengel of stok,

waarvan de staf is gemaakt, komen de levenssappen voor de vrucht,

waarvan de mensen moesten eten om in leven te blijven. De voedende

eigenschap spruit dus uit de aarde. In Egypte sprak men dan ook van de

‘ziel’ van het brood, de bataw.

De staf was een teken dat iemand inzicht had in de levensorde der aarde

zoals deze zich kenmerkt in de flora. De slangenstaf stelt het

onvergankelijke leven voor, en was in de hand van de god die door het

dodenrijk reisde. Niet alleen de stengels of takken, maar ook het

gesproken woord bezit die magische kracht der groei, en was drager van

die hogere energie. Het woord is het menselijk spraakvermogen, waardoor

het mysterie van de levensorde der aarde kan worden meegedeeld. Zo had

de herder ook altijd een staf bij zich, waarvan wij in Psalm 23 lezen, Uw

stok en staf vertroosten mij.

De plant zit met haar wortels in de aarde, de mineralenwereld, en met haar

steel, bladen, bloemen en vrucht in de lucht, de etherische wereld, en

krijgt haar energie enerzijds van beneden, anderzijds van boven, door de

zon. In Openbaring lezen wij: Ik ben de Wortel  en het Nageslacht  van

David, en de blinkende Morgenster. Openb.22:16. Ziedaar de scepter van

Juda.

In hoofdstuk 33 van Jeremia lezen wij het vervolg, de nadere

bevestiging ervan, dat het woord van JHWH voor de tweede maal,

dus als extra bevestiging van het voorgaande, tot Jeremia kwam, zie:
2  Zo zegt JHWH, Die het doet, JHWH, Die dat formeert, opdat Hij het

bevestige, JHWH is Zijn Naam;

3  Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote

en vaste dingen, die gij niet weet.  

     

Israël wordt wederom gebouwd door JHWH, de gevangenschap

wordt weggenomen, en wij worden tot een modelvolk gemaakt,
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   Impressie van Ezechiels tempel

zodat alle volkeren van de wereld kunnen zien dat wij Zijn

eigendomsvolk zijn, zie 
9  En het zal Mij zijn tot een vrolijken naam, tot een roem, en tot

een sieraad bij alle heidenen der aarde; die al het goede zullen

horen, dat Ik hun doe; en zij zullen vrezen en beroerd zijn over al

het goede, en over al den vrede, dien Ik hun beschikke.  

Er gaat wel een gericht met grote verwoesting aan vooraf, zie vers

10 tot 12. Maar JHWH zal de lof ervan ontvangen en in Zijn nieuw

te bouwen huis zal Hem lof worden

toegebracht. Zie:
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.  En Zacharia 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.

Zacharia 9:8  En Ik zal Mij rondom Mijn huis legeren, vanwege het

heirleger, vanwege den doorgaande, en vanwege den wederkerende, opdat

de drijver niet meer door hen doorga; want nu heb Ik het met Mijn ogen

aangezien.

De Schechina of ‘Heerlijkheid van JHWH’ kan slechts terugkeren

op aarde temidden van Zijn volk in een aan Hem gewijde Tempel.

Dat is de manifestatie van JHWH, die weer temidden van Zijn volk

zal wonen in een Bedehuis. Er moet deswege weer een Tempel

komen, een Huis van Aanbidding, om daarin de Geest van JHWH

tot rust te laten komen, en wel in het Noorderland, Zacharia 6:9. De

kleuren van de Tabernakel van Mozes en die van de Tempel van

David/Salomo waren Rood, Wit en Blauw. Opmerkelijk dat dit de

kleuren zijn van onze nationale vlag, die tot de oudste banieren

behoort van Europa.  De Tabernakel, de Tempel hadden drie
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afdelingen en het nieuwe Bedehuis krijgt er eveneens drie, waarvan

de drie kleuren rood, wit en blauw symbool zijn.  In de Tabernakel

en Tempel was het getal 5 overheersend, of een veelvoud ervan, en

dat zal eveneens in de Nieuwe Tempel het geval zijn, naar Ezechiëls

opgave, de getallen 5, 6 en 7. De Hoofdsteen of Ben-ben zal een

zeer speciale steen zijn met speciale afmetingen. De Hoofdsteen of

Hoeksteen zal naar voren worden gebracht door Zerubbabel in de

eindtijd, zie Zacharia 4:7, dat is de voornaamste steen (eben roshja). 

In Ezechiël komen wij dezelfde voorzeggingen tegen, over het

herstel van Israël, in hoofdstuk 36/37, de dorre doodsbeenderen in

de vallei. Een vallei is volgens Strongs 1237 een vlakte, een dal of

laagte. Welnu, Nederland is een vlak land, een laagland, waarvan

zelfs een groot deel onder de zeespiegel ligt.  Dáár wordt het herstel

van Israël gerealiseerd en komt het Heiligdom, zie hfst.37: 
27  En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij

zullen Mij tot een volk zijn.

28  En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Israel heilige,

als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid.

  

Vervolgens wordt opnieuw de aandacht gevestigd op het

koningschap, op de troon van David en de Spruit of nakomeling van

Davids geslacht, zie vers 15 tot het einde. Tevens wordt gewezen op

het herstel van het priesterschap. Er waren immers drie ambten:

Koningschap, Priesterschap en Profeetschap:
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.

16  In die dagen zal Juda verlost worden, en

Jeruzalem zeker wonen; en deze is, die haar

r o e p e n  z a l :  J H W H ,  o n z e

GERECHTIGHEID.

17  Want zo zegt JHWH: Aan David zal niet

worden afgesneden een Man, Die op den

troon van het huis Israëls zitte.

18  Ook zal den Levietischen priesteren, van

voor Mijn aangezicht, niet worden

afgesneden een Man, Die brandoffer offere,

en spijsoffer aansteke, en slachtoffer bereide al de dagen.
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    Adam en Eva uit de

Hof verdreven

19  En  JHWH’s woord geschiedde tot Jeremia, zeggende:

20  Alzo zegt JHWH: Indien gijlieden Mijn verbond van den dag; en Mijn

verbond van den nacht kondt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op

hun tijd; 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. 22  Gelijk het heir des hemels niet

geteld, en het zand der zee niet gemeten kan worden, alzo zal Ik

vermenigvuldigen het zaad van Mijn knecht David, en de Levieten, die Mij

dienen. 23  Voorts geschiedde JHWH’s woord tot Jeremia, zeggende:

24  Hebt gij niet gezien, wat dit volk spreekt, zeggende: De twee

geslachten, die JHWH verkoren had, die heeft Hij nu verworpen? Ja, zij

versmaden Mijn volk, zodat het geen volk meer is voor hun aangezicht.

25  Zo zegt JHWH: Indien Mijn verbond niet is van dag en nacht; indien

Ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb;

26  Zo zal Ik ook het zaad van Jakob en van Mijn knecht David verwerpen,

dat Ik van zijn zaad niet neme, die daar heerse over het zaad van

Abraham, Izaak en Jakob; want Ik zal hun gevangenis wenden en Mij

hunner ontfermen.

  

Genesis 3:17  En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem

uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u

gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het

aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij

daarvan eten al de dagen uws levens.

Een juistere vertaling is, zie Verbondsboek

Moshé Wetberg: de mens is het die in staat is

om rampspoed over de aarde te brengen. Dus

niet de aarde is vervloekt, maar de mens die de

aarde misbruikt. En dat zien we dan ook direct

na het Paradijs gebeuren. Kaïn gaat de aarde op

technologische wijze bewerken. Zijn nageslacht

volgt hem daarin, en Israël heeft zich veelal

laten meeslepen. Toch heeft JHWH in Israël de wijsheid gelegd om

Zijn wetten te gehoorzamen, die waarborg zijn voor zegen over de

aarde, voor overvloed, melk en honing. Israël heeft dan ook veel

grote mannen voortgebracht, waarvan onderstaand citaat getuigd:  

Het Apocriefe boek ‘Wijsheid, Jezus Sirach’ laat in hoofdstuk 44

een lijst volgen met namen van Bijbelfiguren van groot formaat,

Israëls roem en keur, om trots op te zijn: 
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1  Laat ons nu de heerlijke mannen prijzen, en onze vaderen van

geslachten.

2  De Here heeft door hen voor zijn majesteit veel eer teweeg gebracht

van de eeuwen af.

3  Zij hebben geheerst in hun koninkrijken, en zijn vermaarde mannen

geweest in vermogen;

4  Die raad gaven met verstand, en verkondigd hebben van profetieën.

5  Leiders van het volk in de raadslagen, en in het verstand der

beschreven wetten van het volk. 6  Wijze redenen zijn geweest in hun

onderwijzing, en zij zochten liefelijke gezangen uit van muziek, en

verhaalden beschreven gedichten. 7  Rijke mannen, voorzien met sterkte,

en vreedzaam levende in hun woningen. 8  Al deze zijn onder hun

geslachten verheerlijkt geweest en in hun dagen beroemd. 9  Enigen zijn

er onder hen, die een naam nagelaten hebben, waardoor hun grote lof

verteld wordt. 10  Doch enigen zijn er waarvan geen gedachtenis is, en

die vergaan zijn gelijk of zij niet geweest waren; en zijn geworden alsof

zij nooit geboren waren; desgelijks hun kinderen na hen.

11  Doch dezen zijn mannen der barmhartigheid, welker gerechtigheden

niet zijn vergeten. 12 Bij hun zaad blijft een goed erfdeel; hun

nakomelingen zijn in de verbonden. 13  Hun zaad is in de verbonden, en

hun kinderen na hen. 14  Tot in der eeuwigheid blijft hun zaad, en hun

heerlijkheid zal niet uitgedelgd worden. 15  Hun lichamen zijn in vrede

begraven, en hun naam leeft van geslacht tot geslacht. 16  De volken

zullen hun wijsheid vertellen, en de gemeente zal hun lof verkondigen.

  

Vervolgens worden namen genoemd, o.a. Henoch, Noach, Abraham,

Jakob, Samuel, Mozes, Daniël, David, en vele anderen.

Wij zijn hun nageslacht en in onze genen zitten die kwaliteiten,

gegeven of toegevoegd door JHWH. Die kwaliteiten zullen in het

Messiaans Vrederijk zich kunnen ontwikkelen tot grote hoogte,

zodat het een groot herstel te zien geeft.  

Groot Nieuws, daarmee begonnen wij deze brochure. Welnu, JHWH

maakt alle dingen nieuw (herstellen). Hij gaat wat nieuws scheppen,

zie: 
Jesaja 43:19  Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten,

zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg

leggen, en rivieren in de wildernis.
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           Wilgen aan waterbeken

41:17  De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen, hun

tong versmacht van dorst; Ik, de HEERE zal hen verhoren, Ik, de God

Israëls, zal hen niet verlaten.

18  Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het midden

der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre land

tot watertochten.  

43:3  Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge;

Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten,

en Mijn zegen op uw nakomelingen.

4  En zij zullen uitspruiten tussen in

het gras, als de wilgen aan de

waterbeken.

5  Deze zal zeggen: Ik ben van JHWH;

en die zal zich noemen met den naam

van Jakob; en gene zal met zijn hand

schrijven: Ik ben van JHWH, en zich

toenoemen met den naam van Israël.

 

Waar ligt dat goede grasland, waar veel wateren zijn, met wilgen

aan de kant van de sloten en rivieren? Wijst dat niet naar Nederland?

In dat land hebben velen het Evangelie aangenomen en zich

genoemd met de naam van Jakob. Zij hebben geschreven met hun

hand dat zij JHWH toebehoren. Zij zullen zich noemen met de naam

van Israël, wanneer zij identiteitbewust zijn geworden. De sluier die

de volkeren bedekt zal weggenomen worden, zie:  
Jesaja 25:7  En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des

aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel,

waarmede alle natien bedekt zijn.  

Nederland, het Kanaän van het Westen, of Westerse Jeruzalem!

De geboorte ervan zal op één dag plaatsvinden, zie: 
Jesaja 66:8  Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien?

Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk

kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën

gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard


