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  Adam en Eva

verbannen

Een Gods-probleem

De Schepper van hemel en aarde, van mens en dier, van volkeren en

naties, stond voor een probleem (menselijk gesproken). In de

geestenwereld der engelen was er iets ernstig mis gegaan, zodat een

hoofdengel met een deel andere engelen van de 'Berg der Goden' werd

afgewezen om nog langer dienst te doen. Zij hebben in de voortijd de

oorspronkelijke schepping 'woest en chaotisch' (ledig, volgens de SV)

gemaakt. In zes dagen herschiep de Almacht de aarde en zette daarop de

mens Adam, waaruit Hij Eva bouwde, als bewaarder van de Hof. Het

doel van de Schepper was om de aarde algeheel weer terug te brengen

onder Zijn gezag en heerschappij, daar de gevallen engelen nog op

aarde leefden. Eén van hun mensen heette Nachash (dit is door vele

vertalers helaas vertaald door 'slang', hoewel het

een eigennaam betreft). 

De Almacht wilde via Adam een zaadlijn

opzetten, een geslacht waarmee Hij de aarde van

onder de dienstbaarheid van de boze geesten zou

bevrijden, als zijnde Zijn heilig volk. 

De list van de boze geesten gelukte, door via

Nachash Eva en Adam te verleiden, waardoor

degeneratie intrad en het Godsplan zou

mislukken. De 'Goden' en de 'godenzonen' waren

immers gewikkeld in een grote en heftige rivalen-

strijd. De Almacht stelde echter orde op zaken en

liet Zich niet in een hoek drukken. Hij riep Eva,

Adam en Nachash ter verantwoording en sprak daar de bekende

woorden uit Genesis 3:15.
15  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen

uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij

zult het de verzenen vermorzelen.

Het gaat hier over twee verschillende zaadlijnen, geslachten, die elkaar

zullen bestrijden, waarvan toegezegd is dat de vrouwenzaadlijn zal

triomferen over de nachashzaadlijn (slangenzaad). 
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Wij kennen het verloop der geschiedenis, hoe de Almacht via Noach

Zijn zaadlijn deed voortgaan, ondanks alle bedreigingen. Daarna komen

wij bij Sem en Abraham, Izaak en Jakob. Uit Jakob wordt het volk

Israel geboren. Hier hebben wij te maken met een volk dat uit Adam en

Eva is ontsproten en een Goddelijke oorsprong heeft, hoewel hun DNA

ook aangetast werd en zij steeds afwijkend gedrag vertoonden. De

Almacht richtte met Abraham, en zijn nageslacht uit Sara, Zijn verbond

op, wat Hij in Israel bevestigde. Een verbond heeft wederzijdse

voorwaarden, en bij gehoorzaamheid zegen, bij ongehoorzaamheid

vloek. Israel toonde ongehoorzaamheid en laadde de vloek op zich.

Eerst werd het volk vaneengescheiden, in twee rijken verdeeld. Daarna

moest het volk zelfs verstrooid worden over de vier windrichtingen van

de aarde. De Schepper stond steeds voor een bijna onoplosbaar

probleem, hoe Hij met een verdorven en ongehoorzaam volk

uiteindelijk Zijn aarde weer onder Zijn heerschappij kon terug brengen.

Dat wil zeggen, Zijn Koninkrijk te herstellen en een nieuwe aarde te

bereiden voor een gezegend volk dat daarop mag wonen.  

Het nachashzaad voerde steeds een strijd tegen het vrouwenzaad, en met

alle wapens die het ter beschikking had zette die strijd zich voort, van

eeuw tot eeuw, tot nu toe.

Het vrouwenzaad is veelal onwetend van haar afkomst en taak, terwijl

het nachashzaad zich sterker en sterker maakt, om uiteindelijk het

vrouwenzaad te kunnen vernietigen van de aarde. 

De Almacht (ook wel JHWH of Elohim genoemd) weet waar Zijn volk

of zaadlijn zich bevindt, zelfs in de verstrooiing. Hij kent degenen die

van Hem zijn, zoals een herder zijn schapen bij name kent.

Juist door middel van de verstrooiing heeft Hij Zijn zaadlijn weten te

verbergen voor het Nachashzaad, voor de vijand. Wanneer Israel een

natie was gebleven in het Midden-Oosten, had het niet uit kunnen dijen

tot een 'menigte van volkeren', zoals was beloofd, zie Genesis 48:19.

Het werd de vijand wel erg moeilijk gemaakt om het vrouwenzaad  nog

langer op te sporen en het in één slag te vernietigen.  Vandaar dat de

Almacht Zijn zaadlijn heeft verborgen, heeft verstrooid als schapen,

maar wél weet waar zij zich bevinden. Hij zal hen weer bijeen

verzamelen, zie Jesaja 11:12, 43:5, Ezechiel 11:17, Micha 2:12, 4:6.
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Jesaja 11:12  En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de

verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen,

van de vier eilanden des aardrijks.

43:5  Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en

Ik zal u verzamelen van den ondergang.

Ezechiel 11:17  Daarom zeg: Alzo zegt de JHWH: Ja, Ik zal ulieden

vergaderen uit de volken, en Ik zal u verzamelen uit de landen, waarin gij

verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israels geven.

Micha 2:12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik

Israels overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van

Bozra; als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen

deunen.

Hij laat Zijn volk de kracht vernieuwen, zie 
Jesaja 40:31  Maar dien JHWH verwachten, zullen de kracht vernieuwen;

zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en

niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

Jesaja 41:1  Zwijgt voor Mij, gij eilanden! en laat de volken de kracht

vernieuwen; laat ze toetreden, laat ze dan spreken; laat ons samen ten

gerichte naderen.

Hij heeft voor hen een veilige nieuwe plaats besteld, 2Samuel 7:10,
 2 Samuël 7:10  En Ik heb voor Mijn volk, voor Israel, een plaats besteld,

en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder

gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer

verdrukken, gelijk als in het eerst.

1 Kronieken 17:9  En Ik heb voor Mijn volk

Israel een plaats besteld, en hem geplant, dat hij

aan zijn plaats wone, en niet meer heen en

weder gedreven worde; en de kinderen der

verkeerdheid zullen hem niet meer krenken,

gelijk als in het eerst.

Nu is het niet zo dat daarbij gezegd wordt

dat die bestelde plaats Nederland, Amerika,

Engeland, Zuid-Afrika of welk ander land
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dan ook zal zijn. Nee, de Almacht spreekt Zich heel voorzichtig uit en

geeft ons én het nachashzaad géén exacte gegevens. Men mag er naar

raden. Er zijn echter wel diverse aanwijzingen wáár die bestelde plaats

gelegen is, en er zijn paralellen te ontdekken tussen het oude land en

nieuwe land voor Zijn volk Israel.

Er wordt ons dikwijls gevraagd waarom er geen directe bewijzen zijn

dat wij Israelieten zijn, en dat o.a. ons land

Nederland een deel of de kern van het

overblijfsel van Israel is. Het zou toch

gemakkelijk zijn en voor velen overtuigend

wannneer er in de Bijbel zou staan dat de

oude Batavieren als nazaten van de 12

stammen in de verstrooiing de Rijn afzakten

en tenslotte in Nederland aankwamen, als in

de voor hun aldaar bestelde plaats. Welnu, zo

werkt JHWH niet, om rede dat Hij ons voor

de vijandelijke machten weet te verbergen.

De vijand zou wel erg gemakkelijk erachter

komen waar zijn prooi zou schuilen, wanneer

met man en paard  werd aangeduid waar het ware Israel zich bevindt. 

Wat JHWH wél doet is, individuele nazaten van de stammen in de

verstrooiing, zélf te informeren over hun afkomst. Hijzelf maakt hun

bekend van hun deelgenootschap aan Israel. Hij geeft hun een nieuwe

naam, zodat ze Hem kennen en geen ander zullen volgen, zie o.a.:
2  Zo zegt JHWH, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af, Die u

helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik

uitverkoren heb!

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.

Jesaja 44:5  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 Israel.
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  Een kluis

Hieruit zien wij dat er een individuele bewustwording door de Geest

van JHWH wordt gewerkt.

Israels Bewaarder

JHWH is de Bewaarder van Israel., zie:
Psalmen 121:3  Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal

niet sluimeren.

Psalmen 121:4  Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch

slapen.

Psalmen 121:5  De HEERE is uw Bewaarder, de

HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.

Een bewaarder zorgt ervoor dat waardevolle dingen

niet zullen worden gestolen of beschadigd. Hij is

verantwoordelijk voor het behoud van de dingen die

hem toebetrouwd zijn, die hem in bewaring zijn

gegeven. Zo geeft men o.a. aan een bank kostbare

sierraden of documenten, die in een kluis worden

opgeborgen. Daar liggen ze 'veilig', althans daar

gaan de meeste mensen wel vanuit. 

JHWH is de Bewaarder Israels, die niet sluimert, niet slaapt, maar als

een schaduw aan onze rechterhand is. Hij waakt ten alle tijd over onze

veiligheid. Israel is Zijn kostbare schat! Vandaar dat Hij bepaalde

technieken gebruikt om de vijand af te leiden, te misleiden. Hij weet ons

te verbergen. Hij maakt het de vijand moeilijk en onmogelijk om ons als

geheel ineens te pakken te krijgen. Hij kan weliswaar individuen

beschadigen, en soms een groot aantal omsingelen, maar Israel in totaal

krijgt hij niet. Hij kan wel de hiel van het vrouwenzaad beschadigen,

maar dat kost hem uiteindelijk zijn kop, zie Genesis 3:15. 

Israel is verborgen, als een schat in de akker, en de akker is de wereld.

In  Psalm 83:3 staat:  Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw

volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.

JHWH verbergt ons, en degenen die verborgen worden, zijn de

'verborgenen'. 

De Waarheid is hard
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  Een sluier

Doordat wij de volle waarheid niet kunnen verdragen wanneer deze

direct tot ons zou komen, heeft de Wijsheid deze verhuld en verborgen

onder een sluier. Indirect komt nu de waarheid tot ons. De boodschap

van het herstel van de theocratie of Godsregering over de aarde is door

Jesjoea 'verpakt' in gelijkenissen, om bedekt te blijven voor de meeste

hoorders. Aan Zijn leerlingen maakte Hij de details ervan wel bekend,

maar ook zij konden nog maar moeilijk de structuren ervan verstaan.

Marcus 4:11-12.

Evenwel zijn de gelijkenissen géén openlijke

misleidingen. Het zijn voorbeelden van de waarheid

zelf, maar dan verhuld, opgesloten in voorbeelden

die ontleend zijn aan iets, meestal aan de natuur. De

hoorders maken er alsdan voorstellingen van, wat

resulteert in een scala van meningen.

De omhullingen zijn echter wél noodzaak. De massa

der mensen mag er wel iets van horen, mag er wel

een glimp van opvangen, maar kan de volle

waarheid ervan nog niet begrijpen.

Jesjoea zou de Stichter van het christendom zijn. Reeds Zijn

volgelingen begrepen Hem veelal niet goed, en de volgelingen van Zijn

volgelingen lieten ons een geheel verwrongen beeld na van Hem, een

menselijk beeld vol vraagtekens. In werkelijkheid is dit

vervagingsproces een proces van verhulling. Wij zijn het zelf die de

waarheid verhullen, door zelf de sluier der verhulling te weven in onze

gedachtenwereld. Op die wijze is het christendom haar Stichter steeds

verder gaan verhullen, in plaats van vereren en navolgen. Een sluier is

meestal wel doorzichtig, zodat men een silhouet kan zien. Dat zorgt

voor enige spanning. Is het Ezau, of is het Jakob? Denk aan de

kindermoord van Herodes. Die vraag zet zich in de Evangeliën voort,

als de strijd tussen Ezau en Jakob. Hebben wij met pseudo-Israël te

maken, of met het ware Jakob? Is de zionistenstaat vervulling van de

profetie van het herstel van Israël, of is het bedrog? Zijn wij in Noord-

West Europa de nazaten van de twaalf stammen in de verstrooiing, het

verheidenste huis Israëls? Aanwijzingen ervoor zijn er overvloedig,

maar worden genegeerd.
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Zowel Ezau als Jakob verlangden sterk naar de eerstgeboorte. Ezau zag

in zichzelf de grondslagen van de natuur als middel tot realisatie, met

toevoeging van genade ter ondersteuning. Jakob echter verwachtte het

van JHWH alleen, van het bovennatuurlijke.

Ezau wilde het oude slechts repareren; Jakob

ve rwa c h t t e  a l ge h e l e  ve r n i euwing,

wedergeboorte. Ezau heeft zich vooral in de

eindtijd machtig gemaakt en het juk van Jakob

afgeworpen.

De christelijke kerken in het Westen zouden

wij kunnen zien als de oude blinde Izaak, die

sympathiseerde met Ezau vanwege het

wildbraad. Wat moest Jakob doen? Alleen een

list kon hem nog redden. De list voorkwam dat

Izaak de grote zonde zou begaan in zijn

verblindheid de zegen in verkeerde handen te geven. Ezau zou wel

gezegend worden, maar dan in en via Jakob, niet in zichzelf. Ezau zou

in zichzelf de zegen niet aan kunnen en weer verspelen. Ezau wilde

echter niet van Jakob afhankelijk zijn.

Israël in de gelijkenissen

Het Huis Israëls had bij de trouwsluiting 10 penningen ontvangen, maar

was er één kwijtgeraakt, zie Lucas 15. De penningen wijzen niet op haar

huishoudgeld, want dat kreeg een Oosterse vrouw niet. De penningen

zagen op de bruidstooi, die zij als hangers aan weerszijden van haar

ogen droeg. Elke gehuwde vrouw droeg deze sierraden, die zij bij haar

huwelijk van haar ouders had ontvangen.

Dit sierraad moest blijvend herinneren aan de goede wensen van de

ouders tijdens de bruiloft. Een verloren penning wijst alhier op een

geschonden huwelijk, waaruit geen zegen kon voortkomen. Het wijst op

de incompleetheid, toen ze er één verloor en er nog negen overhield.

Het gaat bij Israël immers om de voltalligheid, zoals in Romeinen 9-11,

dat gehéél Israël zal zalig worden. Toch zou het huwelijk van Jahweh

met Israël een goed einde krijgen, een herstel, doordat de penning weer

zou worden gevonden. De verloren penning wijst ons inziens duidelijk
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1 De verloren penning kan heel goed zien op het vierde gebod van de sabbat

dat de christenen verloren hebben. Na ijverig zoeken wordt het weer teruggevonden.

    Parelsnoer

op het verlies van haar identiteit, van het verbond.1 Het snoer waaraan

de penningen vastgehecht waren wijst ons inziens op het verbond, op de

10 woorden van het verbond, waar er één van was geschonden, en wie

in één struikelt, valt in alle. Vanwege de scheidbrief raakte Israël

vervreemd van de verbonden en beloften, waaraan zij deel had gehad,

zie Efeze 2 
Efeziërs 2:12  Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het

burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen

hoop hebbende, en zonder God in de wereld  

Eens zal Israël het huwelijksverbond met Jahweh weer bevestigen, als

zijnde verloren en weer gevonden. Zelf zocht Israël wel weer naar haar

verloren penning, de bruidstooi of het verbond. De

Farizeeën en Wetgeleerden zochten het in eigen

gerechtigheid. Zij meenden de Wet en het Verbond

nog te bezitten. Zij zagen zichzelf niet als weduwe.

Zij waanden zich ten onrechte nog de vrouw van

Jahweh. Israel in de verstrooiing was dood

gewaand, een verloren volk. Eens zal de

feestvreugde groot zijn van deze doodgewaanden,

verlorenen, wanneer de bruiloft begint, wanneer

Israël tot haar bestemming komt, zoals in

Romeinen 11 staat.

Aan Israël waren de schatten (penningen of ook wel parels)

toevertrouwd, dat wijst op de woorden van het Verbond, op de Torah.

Al deze schatten waren voorafschaduwingen van de ene parel van grote

waarde, zijnde de geheiligde kennis van het Koninkrijk der hemelen. De

Farizeeën, Sadduceeën en anderen meenden dat het bezit van hun eigen

parels voldoende was. Zij hadden er zelf nog een hele reeks parels aan

toegevoegd, als menselijke inzettingen. Daardoor had men zelfs het

gebod van Jahweh krachteloos gemaakt. Israël kon niet langer door

wetsgehoorzaamheid op de vervulling van de herstelbelofte rekenen.
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   Een watermerk

Israël moest álles inleveren. Alle parels moesten worden ingewisseld

voor die éne Parel van grote waarde. Het gaat hier om de

geloofsgehoorzaamheid, en niet om ascese en eigen-gerechtigheid. De

oproep aan Israël in de Evangeliën is, om álle eigen ingebeelde

voorrechten los te laten, te verliezen, om alleen de gerechtigheid van de

Christus te verkrijgen, en zelf een christos, dat is een gezalfde te

worden.

De koopman van de Parel van grote waarde is hier Israël, daar Israël

immers kennis heeft van parels. Het ware Israël zou bij het zien van de

Parel van grote waarde alle eigen parels verkopen, om de

geloofsgerechtigheid van Christus te verkrijgen. Dat is het verliezen van

eigen leven, zie 
Lucas 9:24  Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar

zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.

Het Goddelijk Water-merk

Water stroomt altijd van boven naar beneden, van de hogere delen der

aarde naar de lager gelegen plaatsen. Dat water is niet alleen afkomstig

van sneeuw en regen, maar ook van grondwater dat door de capillaire

werking van het zand naar boven wordt gebracht, totdat het op een

bepaalde hoogte naar buiten treedt. Daar

zijn het kleine stroompjes die later

tezamen een beek vormen en daarna een

rivier worden. 

Hier hebben wij het vaststaande gegeven

gevonden dat water van boven naar

beneden stroomt. Hoe staat het met het

licht?

De Bijbel geeft in Mattheus 24:27 de

richting aan waarin het licht verschijnt.

Het Griekse astrapè is ongelukkig vertaald door bliksem, maar het

betekent zoveel als 'helder licht' dat van Oost naar West gaat, zoals de

zon. De bliksem heeft geen vaste richting, is grillig en gaat alle kanten

uit. De komst of aanwezigheid van de Christus is die van Oost naar

West, als een helder stralend licht. Het betreft hier kennelijk het licht

van het nieuwe hemelse Jeruzalem, de stad met paarlen poorten.
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Astrapè wijst naar een hemellichaam, een planeet. Vanuit het Oosten of

Midden-Oosten, waar de bakermat ligt van ons volk Israël in Gosen aan

de Nijl, gaat het naar Kanaän en de Jordaan. Vandaar gaat de reis verder

via de verstrooiing van alle twaalf stammen naar Noord-West Europa,

aan de mondingen van grote rivieren als de Rijn, de Maas en de Elbe,

etc.

Wij zien hieruit dat de trek van de stammen Israëls in de natuurlijke

richting gaat van het licht én van het water, dus van boven naar

beneden, dat wil zeggen van hoger

gelegen naar lager gelegen, van Kanaän

naar een uiterst Laagland, nl. Nederland,

en van Oost naar West, van het Midden-

Oosten naar de kuststreken van Noord-

West Europa. Dáár vinden de twaalf

stammen het hun toegewezen nieuwe

erfdeel, nl. de 'bestelde plaats' zoals in

2Sam.7:10 omschreven. Dat is het

geprofeteerde Noorderland waar de Geest

van Jahweh tot rust komt,  Zacharia 6:8,

het 'Israël in het Westen'. Oudtijds hebben

velen ons land reeds het 'Kanaaän van het

Westen' genoemd.

Jahweh volgt de logische weg der natuurorde ten beste voor Zijn zaak

en volk, de verloren schapen van het Huis Israëls, om hen tot een vette

en veilige weide te brengen, als in een zeer vruchtbare landouwe. Hierin

is Israël de weg van Jahweh gegaan, als schapen, die weliswaar blind

waren voor hun identiteit, maar waarin Jahweh hun Gids was. Zij

herkenden tenslotte de stem van hun Goede Herder, en hebben Hem

aangenomen. De Reformatie en de tijd daarna is hiervan het bewijs.

Kaïn, Ezau en hun nazaten volgden niet de weg van Jahweh in zijn

natuurlijke beloop. Kaïn vertrok immers naar het Oosten, tegen de weg

van het licht in, Genesis 4:16. Hij dwaalde in het rond, steeds verder

weg van Jahweh en Diens plan tot herstel van Zijn heerschappij. De

wederoprichting van het koninkrijk Gods is dan ook het deel en doel
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van Israël, als verzameld volk uit de landen waarin zij verstrooid waren.

Wat zich nu als zionistische natie in Palestina heeft gevestigd en tooit

met de naam Israël, is misleiding. Die naam komt hen niet toe, want

daarmee misleiden zij zichzelf en de wereld. De huidige Israëli’s zijn

hoofdzakelijk Khazaren, een niet Semitisch volk.

Samen met Edomieten en andere volkeren uit het

oude Kanaän zijn zij nu weer terug op hun oude

stekje, waaruit zij door het ware Israël ten tijde van

Jozua werden verdreven en grotendeels waren

uitgeroeid. 

Wie net als Kaïn en Ezau tegen de stroom ingaat,

raakt vervreemd en verwijderd van de levensorde

van Jahweh en lijdt ten laatste schipbreuk. Hun houding wordt

vergeleken met die van de bokken. Bokkig zijn, het tegengestelde

willen. Dat is het leven der bok-naties.  

De schaapvolkeren zijn de Israëlieten, die naar de stem van JHWH in

het Evangelie hebben geluisterd. In Noord-West Europa heeft het

christendom gebloeid en opgang gemaakt, als nergens anders op aarde.

De richting van Oost naar West werd ook door de tabernakel en tempel

aangegeven. De ingang van de tabernakel en tempel lag op het oosten

gericht, en het heilige der heiligen lag westwaarts. De Geest van Jahweh

is de Geest der Waarheid. Niet de Oosterse religies met o.a. Boedha,

Mohammed, etc, maar in het Westen is het licht van de waarheid op de

kandelaar geplaatst. Dáár is de parousia (=aanwezigheid) van het

zogenaamde 'Christus-bewustzijn' als een helder Licht, Jesaja 60:1, dat

opgegaan is in veler harten van de aan de volkeren (etnos, heidenen)

gelijk geworden Israëlieten, die vervreemd waren van hun burgerschap

en van de verbonden. Daaraan hadden ze ooit deel gehad.

Licht is leven, is kennis van het leven, van de waarheid. Water is

symbool van de geest, de reiniging, en tot lessing van dorst. De Geest

komt in het Noorderland tot rust. Het water stroomt van boven naar

beneden. Het licht gaat van Oost naar West. Dáár vinden wij ons land,

het nieuw geboren Israël, als in de baarmoeder van Europa, omvangen
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2
. Zie het boek Living Energies door Callum Coats, isbn

0.946551.97.9 

door het vruchtwater. Dat lezen wij in Job 26:5, dat de doden geboren

worden van onder de wateren. Israël was verloren, doodgewaand, maar

is weer gevonden en in leven, zoals de verloren zoon. Geen land ter

wereld wat zo waterrijk is, met zoveel rivieren, zie:

Jesaja 18:7  Te dien tijd zal den HEERE der heirscharen een

geschenk gebracht worden van het volk, dat getrokken is en geplukt,

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

van regel en regel, en van vertreding, welks land de rivieren beroven;

tot de plaats van den Naam des HEEREN der heirscharen, tot den

berg Sion.  
Jesaja 33:20  Schouwt Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen

Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent, die niet ter neder geworpen

zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden, en

van welker zelen geen verscheurd worden.

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

van rivieren, van wijde stromen; geen roeischuit zal daar doorvaren,

maar treffelijke schepen zullen daar overvaren.  

Belang van water

Water is de basis van alle levensprocessen

op aarde, waarbij licht (vuur), lucht en

aarde als elementen samenwerken op een

voor ons aan het magisch grenzende wijze.

Om als mensheid te overleven is water van

groot belang. Water wordt voor ons 'heilig'

als wij aan de weet komen wat de kracht ervan inhoudt. Water

doordringt elk aspect van het leven op aarde. Dat merken wij pas als we

écht dorst hebben. Wij kunnen best een hele poos zonder voedsel, maar

zonder water treedt botulisme al heel snel in. Water voert substanties

mee, voedingsstoffen, mineralen, maar ook vuil en gif. Victor

Schaumacher2, ecoloog en wetenschapper uit de vorige eeuw schreef:

“Water schraagt alle cycli van het leven. In elke druppel water verblijft

een godheid, die wij allen dienen; daar is ook het leven, de ziel van de
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Het ommuurde

Hollandse erf

‘eerste’ substantie -het water-, waarvan de grenzen en de oevers de

haarvaten zijn die het geleiden en waarin het vloeit”. 

Wie de waarde en het belang van water aan de weet wil komen, moet

eens de woestijn intrekken zónder water mee te nemen.  Voor de oude

Egyptenaren was water dan ook dé potentiële vloeistof van belang, als

leven gevend principe en bron van alle leven. Water bezag men als

zijnde goddelijk. Dieren die in het water van de Nijl leefden, werden als

goden aanbeden. Hapi was de Nijlgod, en Anket (Anuket) de

vruchtbaarheidsgod van het water. 

Het Beloofde (water-laag-)Land

Wanneer men het woord 'het beloofde land' laat

vallen, richten alle neuzen zich naar het Midden-

Oosten, naar waar de hedendaagse zionistische staat

Israël zich heeft gevestigd. Dat zou het beloofde

land zijn. De weg van Jahweh gaat volgens de

profetie in een ándere richting, zoals wij zagen, n.l.

langs de natuurlijke weg van het licht en van het

water.  Het blijkt dat Jahweh een bijzondere zorg

voor Zijn volk heeft, door een uitermate geschikt land voor Zijn volk uit

te zoeken, waar Hij hen zal bijeen vergaderen als schapen in een kooi.

Hij zal een vurige muur rondom hen zijn. Dat Jeruzalem hoog in het

Noorden zal geen stad zijn, maar een landstreek welke dorpsgewijze

bewoond zal worden vanwege de veelheid van haar inwoners, lezen wij

in: 

Zacharia 2:1  Wederom hief ik mijn ogen op, en ik zag; en ziet, er was een

man, en in zijn hand was een meetsnoer.

2  En ik zeide: Waar gaat gij henen? En hij zeide tot mij: Om Jeruzalem te

meten; om te zien, hoe groot haar breedte, en hoe groot haar lengte wezen zal.

3  En ziet, de Engel, Die met mij sprak, ging uit; en een andere Engel ging uit,

hem tegemoet.

4  En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende:

Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der

mensen en der beesten, die in het midden derzelve wezen zal.

5  En Ik zal haar wezen, spreekt JHWH, een vurige muur rondom; en Ik zal tot

heerlijkheid wezen in het midden van haar.

6 ¶ Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt JHWH; want Ik heb

ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt JHWH.
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  Nederland/Zebulon/Gilead

7  Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel!  

Nederland is het dichtstbevolkte land ter wereld, met de meeste rivieren

en wateren en met de beste kleigronden. Een land dat door de riviertjes

en vele wateren als het ware wordt opgeslokt. Wanneer wij beseffen dat

alles wat in beweging is energie opwekt, kunnen wij op onze vingers

uitrekenen dat Nederland zéér veel energie vanuit het water ontvangt.

Die energie wordt overgedragen aan de bewoners, die er hun profijt van

trekken. Zijn de Nederlanders om die reden als piepklein land

wereldvermaard? Zie onze brochure no.

380 'De Israëlitische Nederlanders'. 

Het is het land waar de elementen

schijnbaar in elkaar overgaan en zich

oplossen. Dat is te zien aan de vele nevels,

damp en mist, vooral boven het water. Dan

is de scheiding tussen land, zee en lucht

niet meer waar te nemen.    

Nederland is een land met veel dorpen,

zonder grendel en muren, met zeer veel

beesten. Het is het Westerse Sion dat dicht

bij de dochter van Babel woont, in een land

dat wordt aangeduid als een 'geestelijk

Egypte en Sodom', zie Openbaring 11:8,

het land waar de twee getuigen zijn. Dit behoeft geen brede uitleg,

gezien ons land uitersten kent, zowel van goddeloosheid als van

Godsvrucht.

De 'dochter van Babel' kan wijzen naar Brussel, de zetel van de EG of

Europese Unie. 
Zacharia 6:7  En die sterke paarden gingen uit, en zochten voort te

gaan, om het land te doorwandelen; want Hij had gezegd: Gaat heen,

doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land.
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3. Strongs:  05117 n w ch  , 

 64 Stv-rusten 30, rust geven 21, nederlaten 2, rust hebben 2, gerustheid

aandoen 1, geruststellen 1, laten rusten 1, nederzetten 1, rust laten 1, rust

tot-komen 1, rust zijn voor 1, stilhouden 1, zetten 1; 64

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

zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten3 in het

Noorderland

Zijn Geest zal Israels verdrevenen bijeenvergaderen. Geen steentje zal

er achter blijven. Hij beschermt ons volkomen tegen alle gevaren van

Kain-Ezau-machten in de eindtijd. Hij heeft óns het Koninkrijk (het

stenen koninkrijk uit Daniel 2) gegeven, dat alle andere rijken zal

vermalen. 

Tenslotte de praktische vraag, wat het ons te zeggen heeft en wat het

van ons vraagt, wanneer wij ons realiseren dat wij nazaten zijn van de

twaalf stammen Israels in de verstrooiing.

Dat geeft ons het grote voorrecht van het verbond met de beloften, het

herstel van het Koninkrijk Gods en van de troon van David. Het vraagt

van ons als Israelieten te leven, naar Zijn geboden, incluis de sabbatdag.

Rustplaats van Jahweh

In Zacharia 6:8 lezen wij de merkwaardige woorden:  
8  En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die uitgegaan

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

Noorderland.

  

Het blijkt uit Micha 2:10 en Hebreeën 4:8 dat het land Kanaän niet meer

de rustplaats van de Geest van Jahweh is. Ook dat die oude plaats niet

meer de toekomstige rustplaats van de Geest van Jahweh zal worden,

 zie: Micha 2:10  Maakt u dan op, en gaat henen; want dit land zal de

rust niet zijn; omdat het verontreinigd is, zal het u verderven, en dat met

een geweldige verderving.

12  Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik

Israels overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen
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   Tabernakel van Mozes

van Bozra; als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van

mensen deunen.

13  De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen

doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken; en hun

koning zal voor hun aangezicht henengaan; en Jahweh in hun spits.

Hebreeën 4:8  Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had

Hij daarna niet gesproken van een anderen dag.

9  Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.  

Er komt ergens op aarde een plaats van

Jahweh’s rust, waar er een huis voor

Hem zal worden gebouwd, zoals het in

Jesaja 66 nog als vraag wordt

aangegeven. In Zacharia krijgt de bouw

van dat huis meer vorm, zie:
Jesaja 66:1  Alzo zegt JHWH: De

hemel is Mijn troon, en de aarde is de

voetbank Mijner voeten; waar zou dat

huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt

bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?  

Jesaja geeft echter ook al wel te kennen dat Jahweh Zijn huis zal

herbouwen, zie:
Jesaja 56:5  Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een

plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren;

een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid

zal worden.

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.  

Zacharia 1:16  Daarom zegt JHWH alzo: Ik ben tot Jeruzalem

wedergekeerd met ontfermingen; Mijn huis zal daarin gebouwd

worden, spreekt JHWH 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,
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opdat de drijver niet meer door hen doorga; want nu heb Ik het met

Mijn ogen aangezien.  

Zacharia laat ons zien dat de bouwer van dit Huis voor Jahweh

Zerubbabel zal zijn. Dit huis zal een bedehuis zijn. Het kan een ‘tempel’

worden genoemd, maar meer een bedehuis, waar men kan aanbidden.

Aanbidden doet men rondom een altaar, waar men oudtijds het

reukwerk oplegde en het brandoffer. Op het altaar legt men de gebeden,

de lof- en dankzegging.

Haggai 2:21  (2-22) Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda,

zeggende: Ik zal de hemelen en de aarde bewegen.

Haggai 2:23  (2-24) Te dien dage, spreekt JHWH der heirscharen, zal

Ik u nemen, o Zerubbabel, gij zoon van Sealthiel, Mijn knecht! spreekt

JHWH, en Ik zal u stellen, als een zegelring; want u heb Ik verkoren,

spreekt de Heere der heirscharen.

Zacharia 4:7  Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van

Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den

hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij

denzelven!

Zacharia 4:9  De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest,

zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat  JHWH der

heirscharen mij tot ulieden gezonden heeft.

Zacharia 4:10  Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar zich

toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in

de hand van Zerubbabel; dat zijn de ogen van JHWH, die het ganse

land doortrekken.  

6:12  En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt JHWH der heirscharen,

zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn

plaats spruiten, en Hij zal de tempel van JHWH bouwen.

13  Ja, Hij zal den tempel van JHWH bouwen, en Hij zal het sieraad

dragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal priester

zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen.

  

Die Spruit is de Zerubbabel van de eindtijd, uit het geslacht van David.

Hij zal de Hoofdsteen voortbrengen, volgens de heilige maat of Efa, en
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naar de ‘heilige geometrie’ zal hij het huis bouwen. De locatie is

gelegen in het Noorderland, in het midden van het

land, want Jahweh woont altijd met Zijn

manifestatie in het midden van Zijn volk! Psalm

46-48 geeft aan: ‘bezijden het Noorderland’, gezien

vanuit Kanaän is dat de Noordzeekuststreek.  
Zie Zacharia 2:11  En vele heidenen (etnos =

volkeren) zullen te dien dage aan JHWH

toegevoegd worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het

midden van u wonen; en gij zult weten, dat JHWH der heirscharen mij

tot u gezonden heeft.

Zacharia 8:3  Alzo zegt JHWH: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal

in het midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden

een stad der waarheid, en de berg van JHWH der  heirscharen, een berg

der heiligheid.  

Het gaat hier om het ‘Jeruzalem in het Westen’,

het land dat een kustland is, een vlak land, met

zeer grote zeehavens. Een land dat als het ware

verslonden wordt door het water, door de vele

rivieren en meren. Een vruchtbaar weideland met

goede koeien als van Basan. Een land waar veel

eikenbomen groeien, een land waar Jahweh veel

van zijn beminden heeft, waar nog verborgen ‘goud’ (zaad) in Gilead

ligt. Dát is dus met recht ‘de Bestelde Plaats’, waarop David het gezicht

had in 2Samuel 7:10. Zie ook Micha 5 over Basan en Gilead. 

Jahweh woonde temidden van Zijn volk, aanvankelijk in een tent,

daarna in een tempel, en tenslotte in een bedehuis. Dat bedehuis zal

speciale vormen hebben, naar de heilige maat gebouwd zijn en een

afdruk zijn van Jahweh’s scheppingsorde, zoals de geometrie ons dat

toont in haar vormen. Het 12-stammig Israël is op weg naar de

onafhankelijkheid in de weg van het verbond, in afhankelijkheid van

Jahweh! De nieuwe koning zal aller dienaar zijn, de rechter des volks.

Woonplaats des vredes
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Wanneer wij in Jesaja 32 het volgende lezen, wordt het duidelijk dat er

een grote verwoesting voorafgaat aan de wederopbouw en tijd van

vrede, zie:
14  Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden;

Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn, tot in der eeuwigheid,

een vreugde der woudezelen, een weide der kudden.

15  Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan zal

de woestijn (de midbar, of verzamelplaats der schapen) tot een

vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud

geacht worden.

16  En het recht zal in de woestijn wonen, en de gerechtigheid zal op het

vruchtbare veld verblijven.

17  En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der

gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid.

18  En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in

welverzekerde woningen, en in stille geruste plaatsen.

19  Maar het zal hagelen, waar men afgaat in het woud, en de stad zal

laag worden in de laagte.

  

Naar Jesaja 54:10 zal het verbond van Jahweh’s vrede met ons

onwankelbaar zijn! Ook Ezechiël heeft hierop het gezicht, zie:
Ezechiël 34:25  En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, en zal

het boos gedierte uit het land doen ophouden; en zij zullen zeker wonen

in de woestijn (midbar), en slapen in de wouden.  

Ezechiël 37:26  En Ik zal een verbond des vredes met hen

maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze

inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in

het midden van hen zetten tot in eeuwigheid.  

Het laatste Huis van Jahweh zal in heerlijkheid de vorige woningen van

Hem overtreffen, vooral doordat er bestendige vrede gerealiseerd is,

zie: 

Haggai 2:9  (2-10) De heerlijkheid van dit laatste huis zal

groter worden, dan van het eerste, zegt JHWH der heirscharen;

en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt JHWH der

heirscharen.  
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Psalmen 147:14  Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt

u met het vette der tarwe.   Psalmen 128:6   Vrede over

Israël (in het Noord-Westen van Europa)!  Zie

tevens Jesaja 48:20-22, 44:21-28, 51:1-5, 52:6-12,  60:7-22.


