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Rest ons aanbidding ná alle smart, bij het beleven van het grootse
herstel van Zijn Rijk en ons volk. Dan zullen wij uitgaan, niet
vanwege leedvermaak, maar om de vergelding en wraak van JHWH
te aanschouwen over onze vijanden, over de overtreders van Zijn
verbond en wet. Zij zullen het niet overleven. Hun worm zal niet
sterven, totdat zij algeheel verteerd zullen zijn. Afgrijselijk, wát een
einde!
Daarentegen, wát een gunst en goedheid om te mogen delen in al het
goede dat JHWH over Zijn erfvolk zal brengen!
Dat aan God-geheiligd zaad,
zal 't gezegend aardrijk erven! Zie Psalm 25:6 berijmd.
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Grootse aankondiging van het Genade-jaar
Zie Jesaja 61:
1 De Geest van JHWH is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft, om een
blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden
om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit
te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;
2 Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van JHWH, en den dag
der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten;
3 Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad
voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een
benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid,
een planting van JHWH, opdat Hij verheerlijkt worde.

De komst en realisering van het Genade-jaar van JHWH voor Zijn volk
Israël gaat gepaard met de ‘dag der wraak’. Het
mes van JHWH snijdt aan twee kanten, als een
tweesnijdend scherp zwaard. Hoe dat er naar toe
zal gaan lezen wij in het vervolg van Jesaja 61.
Wij lezen daar dat wij alsdan als Israël de
‘priesters’ van JHWH zullen zijn, en dat
vreemden onze knechten en arbeiders zullen zijn.
Wij zullen altoosdurende vreugde hebben en
nooit meer geknecht of uitgebuit worden door Tweesnijdend zwaard
boze vijandelijke machten van Kaïn en Ezau:
4
En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige
verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die
verstoord waren van geslacht tot geslacht.
5 En uitlanders zullen staan, en uw kudden weiden; en vreemden zullen
uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn.
6 Doch gijlieden zult priesters van JHWH heten, men zal u dienaren
onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun
heerlijkheid zult gij u roemen.
7 Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel;
daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten; zij zullen eeuwige
vreugde hebben.

2

Het Genade-jaar van JHWH voor Israël

No. 444

8 Want Ik, JHWH, heb het recht lief, Ik haat den roof in het brandoffer, en Ik
zal geven, dat hun werk in der waarheid zal zijn; en Ik zal een eeuwig
verbond met hen maken.
9 En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen
in het midden der volken; allen, die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij
zijn een zaad, dat JHWH gezegend heeft.

JHWH heeft het recht lief en zal maken dat al ons werk in der waarheid zal
zijn. Alle leugens die ons eeuwenlang zijn opgedrongen door misleidende
machten, door religieuze en politieke leiders, etc., zullen aan het licht
komen. Er komt een Totale Reformatie. JHWH heeft een altoosdurend
verbond met ons opgericht om ons te herstellen, als overblijfsel of rest van
het twaalfstammige Israël, dat temidden van de volkeren gekend zal
worden als hét zaad dat door JHWH gezegend is! Het is immers nu al te
zien dat wij als westers Israël behoren tot de welvarendste landen ter
wereld. En dat wij op het hoogste niveau van ontwikkeling staan. Dat mag
ons met de profeet wel heel vrolijk maken, zie hieronder in vers 10 en
vervolgens:
10 Ik ben zeer vrolijk in JHWH, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want
Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid
heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad
versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap.
11 Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen
in hem gezaaid is, doet uitspruiten; alzo zal JHWH gerechtigheid en lof doen
uitspruiten voor al de volken.

De aarde is als een hof, een soort moestuin, waarin JHWH het goede zaad
heeft gezaaid, en het zál eenmaal uitspruiten. Wij als Israëls-zaad zullen tot
een zegen zijn voor alle andere volkeren die niet tot de bok-volkeren
behoren, maar wel uit Adam zijn ontsproten. Op het laatst van ons huidige
tijdvak (aioon) was er niet veel goed zion-zaad meer over. De vraag van de
profeet Haggaï was dan ook of er nog wel goed zaad in de voorraadschuur
van JHWH over was. Zie Haggaï 2: 19
Is er nog zaad in de schuur? Zelfs tot den wijnstok, en den
vijgenboom, en den granaatappelboom, en den olijfboom, die niet
gedragen heeft, die zal Ik van dezen dag af zegenen.
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15 Want ziet, JHWH zal met vuur komen, en Zijn wagenen als een
wervelwind; om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden, en Zijn
schelding met vuurvlammen.
16 Want met vuur, en met Zijn zwaard zal JHWH in het recht treden met
alle vlees; en de verslagenen van JHWH zullen vermenigvuldigd zijn.
17 Die zichzelven heiligen, en zichzelven reinigen in de hoven, achter een in
het midden derzelve, die
zwijnenvlees eten, en verfoeisel,
en muizen; te zamen zullen zij
verteerd worden, spreekt
JHWH.
18
Hun werken en hun
gedachten! Het komt, dat Ik
vergaderen zal alle heidenen en
tongen, en zij zullen komen, en
zij zullen Mijn heerlijkheid zien.
19 En Ik zal een teken aan hen
zetten, en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de heidenen
naar Tarsis, Pul, en Lud, de boogschutters, naar Tubal en Javan, tot de ver
gelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid
gezien hebben; en zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenen
verkondigen.
20 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen JHWH ten spijsoffer
brengen, op paarden, en op wagenen, en op rosbaren, en op muildieren, en
op snelle lopers, naar Mijn heiligen berg toe, naar Jeruzalem, zegt JHWH,
gelijk als de kinderen Israels het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize
van JHWH. (zie Jesaja 56:7)
21 En ook zal Ik uit dezelve enigen tot priesters en tot Levieten nemen, zegt
JHWH. (om in Zijn Bedehuis te dienen)
22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal,
voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt JHWH, alzo zal ook ulieder zaad
en ulieder naam staan.
23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan (periode) tot de
andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om
aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt JHWH.
24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden
zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en
hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing
wezen.
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heerlijk worde! Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde, zij
daarentegen zullen beschaamd worden.
6 Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit den
tempel, de stem van JHWH, Die Zijn vijanden de verdiensten vergeldt.
7 Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard, eer haar smart overkwam, zo
is zij van een knechtje verlost.
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
weeen gekregen, en zij heeft haar zonen
gebaard.
9 Zou Ik de baarmoeder openbreken, en niet
genereren? zegt JHWH; zou Ik, Die
genereer, voortaan toesluiten? zegt uw God.
10 Verblijdt u met Jeruzalem, en verheugt u
over haar, al haar liefhebbers! Weest vrolijk
over haar met vreugde, gij allen, die over haar zijt treurig geweest!
11 Opdat gij moogt zuigen, en verzadigd worden van de borsten harer
vertroostingen; opdat gij moogt uitzuigen, en u verlusten met den glans
harer heerlijkheid.
12 Want alzo zegt JHWH: Ziet, Ik zal den vrede over haar uitstrekken als
een rivier, en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek; dan
zult gijlieden zuigen; gij zult op de zijden gedragen worden, en op de knieen
zeer vriendelijk getroeteld worden.
13 Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te
Jeruzalem getroost worden.
14 En gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen
groenen als het tedere gras; dan zal de hand van JHWH bekend worden aan
Zijn knechten, en Hij zal Zijn vijanden gram worden.

JHWH komt ten gerichte, de dag der wraak en het genadejaar van
Hem zitten aan elkaar gekoppeld, het één gaat aan het andere vooraf.
Hij komt met vuur en Zijn hemelse legermachten komen als een
wervelwind, om de aarde en haar inwoners te bezoeken. De
Heerlijkheid van JHWH zal gezien worden, wanneer Hij met Zijn
hemels Jerusalem eraan komt, de 'Berg Sion', de Hemelse Stad waar
Abraham naar uitzag. Alle onreinen zullen het niet overleven. Het zal
een heerlijke tijd worden voor de overgelatenen.
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Ja, JHWH heeft er altijd nog 7000 in Israël doen
overblijven, zoals ten tijde van Elia en Achab,
ook nu in onze tijd. Er is nog goed zaad in
JHWH‘s voorraadschuur. De vrucht daarvan zal
ruisen als de velden op de Libanon! Vandaar dat
de profeet niet mocht zwijgen, en wij eveneens
Ontkiemend zaad
niet mogen zwijgen, zie Jesaja 62:
1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn;
totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een
fakkel, die brandt.
2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw
heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, welken
JHWH’s mond uitdrukkelijk noemen zal.
3 En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand van JHWH, en een
koninklijke hoed in de hand uws Gods.
4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet
meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn
lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want JHWH heeft een lust aan
u, en uw land zal getrouwd worden.
5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen
u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God
over u vrolijk zijn.

Wij zullen een nieuwe naam krijgen van JHWH, want de naam Israël was
aan onze verre voorvaderen ontnomen. Zij waren Lo-Ammi geworden, dat
is: ‘Niet meer Mijn volk’. Israël was aan de heidense volkeren gelijk
geworden, vervreemd van de beloften en inzettingen
van JHWH, zie Efeze 2:12.
Wij zullen echter weer een sierlijke kroon, een
diadeem worden in de hand van JHWH. Wij zullen
niet meer verstrooid worden onder de vreemde
afgodische volkeren. Ons land zal een bijzondere Een sierlijke kroon
naam ontvangen, nl. het getrouwde, omdat JHWH
lust aan ons had. Onze kinderen zullen ons trouwen, dat wil zeggen, volgen
in de gehoorzaamheid aan JHWH, het doen van Zijn wil, het houden van
Zijn Verbond of Wet. Dan zal JHWH over ons vrolijk zijn gelijk een
bruidegom over zijn bruid vrolijk is. JHWH heeft getrouwe wachters
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besteld op Israëls muren. Geen valse herders die zichzelf weiden en de
kudden opeten. Geen leugenprofeten die menselijke geboden en
zelfgemaakte inzettingen uit hun hart verdichten. Geen
geloofsbelijdenissen en misleidende dogma’s. Geen georganiseerde religies
met onrendabele kerkgebouwen. Geen geestelijke stand met priesters,
dominees en dergelijke. Zie Jesaja 62:
6 O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den
dag en al den nacht niet zullen zwijgen. O gij, die JHWH doet gedenken, laat
geen stilzwijgen bij ulieden wezen!
7 En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem
stelle tot een lof op aarde.
8 JHWH heeft gezworen bij Zijn rechterhand, en bij den arm Zijner sterkte:
indien Ik uw koren meer zal geven tot spijs voor uw vijanden, en indien de
vreemden zullen drinken van uw most, waaraan gij gearbeid hebt!
9 Maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten, en zij zullen JHWH
prijzen; en die hem vergaderen zullen, zullen hem drinken in de voorhoven
Mijns heiligdoms.

Wij zullen gezegend worden met zeer grote aardse zegeningen, zoals nog
nooit is vertoond. Vijanden zullen ons koren niet meer eten. Wijzelf zullen
van onder de druk en dienstbaarheid van ons huidige Babel-systeem
worden bevrijd. Geen banken en instellingen meer die ons beroven via
rente, hypotheken en premies van onze arbeid en inkomsten. Geen
belastingstelsel meer dat als een zware last op ons drukt en ons gebukt doet
gaan. Geen accijns meer op artikelen, die alleen de schatkist van het rijk
vult, om er vervolgens dingen mee te doen waarachter het merendeel van
ons volk niet kan staan.
Nee, wij zullen mogen eten van de volle zegeningen van JHWH. Dat blijkt
uit vervolg in vers 10:
10 Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks;
verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog
tot de volken!
11 Ziet, JHWH heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der
dochter van Sion: Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn
arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.
12 En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten van JHWH; en gij
zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is.
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3 Wie een os slacht, slaat een man; wie een lam offert, breekt een
hond den hals; wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert; wie
wierook brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Dezen
verkiezen ook hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen.
4 Ik zal ook verkiezen het loon hunner
handelingen, en hun vreze zal Ik over hen
doen komen, omdat Ik geroepen heb, en
niemand antwoordde, Ik gesproken heb en
zij niet hoorden, maar deden dat kwaad is
in Mijn ogen, en verkoren hetgeen
waartoe Ik geen lust had.

Momenteel kunnen wij nog uitgelachen
wor den door o n ze zogenaamde
'geloofsbroeders' vanwege onze van hun
geloofsleer afwijkende levenshouding. Het
christendom viert algemeen de zondag als rustdag en verschilt in
weinig van Rome en haar mysterie-religie. Wanneer wij als
enkelingen de sabbat vieren, houdt men ons als voor vreemd, ketters.
Men loopt met een bocht om ons heen en zondert zich van ons af,
zoals wij in Jeasaja 66:5 kunnen lezen. Wij mogen er echter zeker
van zijn dat JHWH over niet al te lange tijd tot onze vreugde zal
verschijnen, en dat zij beschaamd zullen worden vanwege het volgen
van menselijke inzettingen. JHWH zal het hen vergelden, betaalt
zetten. Een nieuw volk wordt geboren in een enkel ogenblik. Het is
Sion, het nieuwe aardse Jerusalem, waar de zonen en dochteren in
grote menigte 'geboren' zullen worden. Nieuw licht zal er opgaan. De
waarheid zal door hen erkent worden, en zij zullen alle menselijke
dogma's, geloofsleren, inzettingen en ballast van zich afwerpen, om
alleen de ware God van Israel te dienen! De oude generatie in de
woestijn kon niet ingaan vanwege haar ongeloof, slechts de nieuwe
jongere generatie stond open voor de échte waarheid. Hoe is dat
vandaag de dag in ons land?
5 Hoort JHWH's woord, gij, die voor Zijn woord beeft! Uw broeders, die u
haten, die u verre afzonderen, om Mijns Naams wil, zeggen: Dat JHWH
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20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een
oud man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven,
honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal
vervloekt worden.
21 En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden
planten, en derzelver vrucht eten.
22 Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen niet planten,
dat het een ander ete, want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen
eens booms, en Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten.
23 Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring; want zij
zijn het zaad der gezegenden van JHWH, en hun nakomelingen met hen.
24 En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij
nog spreken, zo zal Ik horen.
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 JHWH.

JHWH betuigt dat de hemel en niet de aarde
Zijn troon is, en dat er geen tempel op aarde
kan worden gebouwd tot rustplaats voor Hem,
zie Jesaja 66:1. De Godheid woont niet in
tempels die met handen zijn gemaakt, zie
Handelingen 17:24. Het gaat JHWH niet om
alle uitwendige plichtplegingen zoals bij de
dierenoffers. Het gaat Hem om gehoorzaamheid, om hen die
verslagen van geest zijn en voor Zijn woord/verbond/wet beven met
kinderlijke vreze. De anderen die in de uitwendige plichten hun heil
zochten deden dingen waartoe JHWH hen niet had opgeroepen Zij
deden dingen waartoe Hij geen lust had. Dat is vergeefse moeite. En
zo wordt er ook vandaag de dag nog wat vergeefs afgezwoegd door
vele christenen en andere geloven voor de denkbeeldige God.
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?
2 Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen
zijn geweest, spreekt JHWH; maar op dezen zal Ik zien, op den arme
en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft.

Tempel te Dilwara
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De Dag der Wraak
Dat er een dag der wraak of eindafrekening komt wordt door alle profeten
aangekondigd. Het blijkt uit Jesaja 63 dat JHWH het speciaal gemunt heeft
op Edom. Wij kennen het verhaal van Ezau/Edom, de tweelingbroer van
Jakob. daarover kunt u uitgebreid lezen in de volgende brochures, no: 134
en 285.
De profeet Jesaja stelt de vraag wie dat in werkelijkheid is die van Edom
komt met (waarschijnlijk) bloed aan zijn klederen. Hij is het die de
wijnpers alleen heeft getreden. Wij waren er allen onmachtig toe, geknecht
door Edom/Babel. In 4Ezra lezen wij dat het einde van deze eeuw (tijdvak
of aioon) aan Ezau zal zijn, en het begin van de toekomende eeuw aan
Jakob.
Wij zien vandaag de dag een geweldige
overmacht van Edom, die alle touwtjes in handen heeft.
De Edom-joden beheren de geldstroom die men zelf
heeft geschapen. Geld uit niets scheppen is hun macht,
waarmee zij Jakob en alle volkeren der aarde onder hun
duim houden. Zij zijn doorgedrongen tot in alle
regeringen van deze aarde om er leidinggevende posities
te vervullen. Zij gaan schuil onder pseudoniemen of
onder valse namen, zie Openbaringen 2:9 en 3:9. Zij
EU-Babel
organiseren zich in clubs en verenigingen zoals de
Illuminati, hoge vrijmetselaren, Bilderbergers, Bohemian
Grove, CFR, Trilateral Commission, en maken grote machtsblokken als de
EG, VN, NAVO/NATO, etc. Wij lezen er het volgende over in Jesaja 63:
1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van
Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote
kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te
verlossen.
2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die
in de wijnpers treedt?
3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met
Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn
grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn
gewaad heb Ik bezoedeld.
4 Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten
was gekomen.
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5 En Ik zag toe, en er was niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, en er
was niemand, die ondersteunde; daarom heeft Mijn arm Mij heil beschikt,
en Mijn grimmigheid heeft Mij ondersteund,
6 En Ik heb de volken vertreden in Mijn toorn, en Ik heb hen dronken
gemaakt in Mijn grimmigheid; en Ik heb hun kracht ter aarde doen
nederdalen.

Dan komt Israël in beeld en de goedheid van JHWH aan Israël bewezen
door de loop der tijden heen. Hij heeft van hen een volk gemaakt dat
oprecht en getrouw is, dat niet liegt, in een wereld vol bedrog, waarin de
‘vader der leugen’ zijn zaad heeft, Johannes 8:44. JHWH werd Israël tot
een Heiland en Beschermer. Waar zij werden aangevallen of bedreigd, was
Hij hun Schild. Vanuit de geestenwereld gaf Hij ons bescherming via Zijn
engelen of boodschappers. Evenwel
zijn onze voorvaderen wederspannig
en eigenzinnig geweest, en ook dat is
een Israël-karaktertrek, hoewel
verwerpelijk. JHWH moest zich soms
in een vijand veranderen en Zich tegen
ons keren, uit liefde ons ten goede.
Vandaar dat Hij Zich terugtrok, zodat
de vraag rijst wáár nu Zijn heilige
Geest is die hij ooit in het midden van Doortocht Rode Zee
Zijn volk stelde. Waar is Zijn
manifestatie en tegenwoordigheid gebleven? Hij die zulke machtige
tekenen en wonderen heeft gedaan tijdens de Exodus, waar is Hij nu? Zie
hieronder het relaas: Jesaja 63:
7 Ik zal de goedertierenheden van JHWH vermelden, den veelvoudigen lof
van JHWH, naar alles, wat JHWH ons heeft bewezen, en de grote
goedigheid aan het huis van Israel, die Hij hun bewezen heeft, naar Zijn
barmhartigheden, en naar de veelheid Zijner goedertierenheden.
8 Want Hij zeide: Zij zijn immers Mijn volk, kinderen, die niet liegen
zullen? Alzo is Hij hun geworden tot een Heiland.
9 In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts
heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen
verlost; en Hij nam hen op, en Hij droeg hen al de dagen van ouds.
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niet geantwoord, Ik gesproken heb, maar gij hebt niet gehoord, maar hebt
gedaan, dat kwaad was in Mijn ogen, en hebt verkoren hetgeen, waaraan Ik
geen lust heb.
13 Daarom zegt JHWH alzo: Ziet, Mijn knechten zullen eten, doch
gijlieden zult hongeren; ziet, Mijn knechten zullen drinken, doch gijlieden
zult dorsten; ziet, Mijn knechten zullen blijde zijn, doch gijlieden zult
beschaamd zijn.
14 Ziet, Mijn knechten zullen juichen van goeder harte, maar gijlieden zult
schreeuwen van weedom des harten, en van verbreking des geestes zult gij
huilen.

Het gaat JHWH om het herstel van Zijn knechten, van Zijn zaad, die Hij
met een andere naam zal noemen: Ammi, Gij zijt Mijn
volk.
De zegen over Israel voor de aarde komt van JHWH, de
God der waarheid. De benauwdheid waar wijdoor zullen
gaan zal spoedig vergeten zijn, zoals een vrouw die een
kind baart haar smart vergeet wanneer zij haar kindje
tegen haar aan mag drukken. Er zal ongekende vreugde
oprijzen in de harten van het overblijfsel, vanwege de
schepping of herschepping van de aarde in een nieuwe
of vernieuwde aarde.
15 En gijlieden zult uw naam Mijn uitverkorenen tot een vervloeking laten;
en JHWH zal ulieden doden, maar Zijn knechten zal Hij met een anderen
naam noemen;
16 Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in den God
der waarheid; en wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij den God der
waarheid, omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn, en omdat zij
voor Mijn ogen verborgen zijn.
17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige
dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.
18 Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid in
hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging, en haar
volk een vrolijkheid.
19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn volk;
en in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem
des geschreeuws.
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buitenlanders dat verwarrend vinden. Onze zelfbeschikking past goed in de
protestantse traditie volgens Enkl aar , met persoonlij ke
verantwoordelijkheid tegenover JHWH. Buitenlanders kijken dikwijls met
veel verbazing naar de Nederlanders, gezien er aan ons geen touw is vast te
knopen. Aan de ene kant traditioneel gedrag, en aan de andere kant een
grote mate van tolerantie. Niets is bij ons onmogelijk, aldus Enklaar.
Vandaar dat prinses Maxima tot haar besluit kwam dat er geen Nederlander
bestaat. JHWH ziet en kent deze ego-gerichtheid en gruwt ervan. Er is
echter onder Israël nog een rest, een overblijfsel, zoals er altijd kleine
druiventrosjes in een wijngaard achterblijven na de oogst. Met die rest en
vanwege die rest zal JHWH Zijn gunst blijvend betonen, zodat Hij niet
alles verderft. Ja, Hij zal het zaad uit Jakob voort laten bestaan en
uitzaaien, om een rijke vrucht ervan te oogsten. Het blijkt dat er altijd kaf
onder het koren zit, en dat er gewand moet worden om het kaf van het
koren af te scheiden. Welnu, het wannen is een zaak van JHWH zelf.

10 Maar zij zijn wederspannig geworden, en zij hebben Zijn Heiligen
Geest smarten aangedaan; daarom is Hij hun in een vijand verkeerd, Hij
Zelf heeft tegen hen gestreden.
11 Nochtans dacht Hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en Zijn volk;
maar nu, waar is Hij, Die hen uit de zee opgebracht heeft, met de herders
Zijner kudde? Waar is Hij, Die Zijn Heiligen Geest in het midden van hen
stelde?
12 Die den arm Zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand
van Mozes; Die de wateren voor hunlieder aangezichten kliefde opdat Hij
Zich een eeuwigen Naam maakte?
13 Die hen leidde door de afgronden; als een paard in de woestijn,
struikelden zij niet.
14 Gelijk een beest, dat afgaat in de valleien, heeft hun de Geest van
JHWH rust gegeven. Alzo hebt Gij Uw volk geleid, opdat Gij U een
heerlijken Naam zoudt maken.

5 Die daar zeggen: Houd u tot uzelven, en naak tot mij niet, want ik ben
heiliger dan gij. Deze zijn een rook in Mijn neus, een vuur, den gansen dag
brandende.
6 Ziet, het is voor Mijn aangezicht geschreven; Ik zal niet zwijgen, maar Ik
zal vergelden, ja, in hun boezem zal Ik vergelden;
7 Uw ongerechtigheden, en uwer vaderen ongerechtigheden tegelijk, zegt
JHWH, die gerookt hebben op de bergen, en Mij smaadheid aangedaan
hebben op de heuvelen; daarom zal Ik hun vorig werkloon in hun boezem
weder toemeten.
8 Alzo zegt JHWH: Gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt, men
zegt: Verderf ze niet, want er is een zegen in;
alzo zal Ik het om Mijner knechten wil doen, dat
Ik hen niet allen verderve.
9 En Ik zal zaad uit Jakob voortbrengen, en uit
Juda een erfbezitter van Mijn bergen; en Mijn
uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten, en Mijn
knechten zullen aldaar wonen.
10 En Saron zal tot een schaapskooi worden, en het dal van Achor tot een
runderleger, voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft.
11 Maar gij verlaters van JHWH, gij vergeters van den berg Mijner
heiligheid, gij aanrichters ener tafel voor die bende, en gij opvullers des
dranks voor dat getal! 12 Ik zal ulieden ook ten zwaarde tellen, dat gij
allen u ter slachting zult krommen, omdat Ik geroepen heb, maar gij hebt

Wanneer de profeet Jesaja dit alles voor ogen ziet wordt zijn hart week en
roept hij het smekend uit:
15 Zie van den hemel af, en aanschouw van Uw heilige en Uw heerlijke
woning; waar zijn Uw ijver en Uw mogendheden, het gerommel Uws
ingewands en Uwer barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in.
16 Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israel kent
ons niet; Gij, o JHWH! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw
Naam.
17 JHWH! waarom doet Gij ons van Uw wegen dwalen, waarom verstokt
Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? Keer weder om Uwer knechten wil, de
stammen Uws erfdeels.
18 Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten; onze
wederpartijders hebben Uw heiligdom vertreden.
19 Wij zijn geworden als die, over welke Gij van ouds niet hebt geheerst,
en die naar Uw Naam niet zijn genoemd.
Jesaja 64:1 Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat
de bergen van Uw aangezicht vervloten;
2 Gelijk een smeltvuur brandt, en het vuur de wateren doet opbobbelen,
om Uw Naam aan Uw wederpartijders bekend te maken! Laat alzo de
heidenen voor Uw aangezicht beven.
3 Toen Gij vreselijke dingen deedt, die wij niet verwachtten; Gij kwaamt
neder, van Uw aangezicht vervloten de bergen.
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4 Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen, en
geen oog heeft het gezien, behalve Gij, o God! wat Hij doen zal dien, die
op Hem wacht.
5 Gij ontmoet den vrolijke, en die gerechtigheid doet dengenen, die Uwer
gedenken op Uw wegen; zie, Gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd
hebben; in dezelve is de eeuwigheid, opdat wij behouden wierden.

Jesaja komt uiteindelijk tot de volgende slotsom en
beweegt als het ware JHWH om toch vooral niet
stroef te zijn. Hij pleit en soebat om gunst en
herinnert JHWH eraan dat wij als Israël toch het
werk van Zijn handen zijn. JHWH moet toch wel
meeleven met Zijn volk, dat nu de grote
verwoestingen aanschouwt, en daarin het werk ziet
van JHWH’s wraak en vergelding. Het volk moet
toch wel beschaamd zijn en tot inkeer komen, na het
zien van de gerichten, die niet ten doel hebben om
hen te vernietigen, maar juist hun bekering te De profeet Jesaja
beogen:
6 Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als
een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze
misdaden voeren ons henen weg als een wind.
7 En er is niemand, die Uw Naam aanroept, die zich opwekt, dat hij U
aangrijpe; want Gij verbergt Uw aangezicht voor ons, en Gij doet ons
smelten, door middel van onze ongerechtigheden.
8 Doch nu, JHWH! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze
pottenbakker, en wij allen zijn Uwer handen werk.
9 JHWH! wees niet zo zeer verbolgen, en gedenk niet eeuwiglijk der
ongerechtigheid; zie, aanschouw toch, wij allen zijn Uw volk.
10 Uw heilige steden zijn een woestijn geworden, Sion is een woestijn
geworden, Jeruzalem een verwoesting.
11 Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders U loofden, is met
vuur verbrand; en al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden.
12 JHWH! zoudt Gij U over deze dingen inhouden, zoudt Gij stilzwijgen,
en ons zozeer bedrukken?

Maar dan is JHWH een verassend God, die Zich laat vinden, die Zich
bekendmaakt en laat zien dat Hij er wel terdege is, ook als Zijn volk niet
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naar Hem vroeg. Wat een diep verval, wat een grote afgang van Israël, door
altijd wederstrevig te zijn, door te wandelen op wegen die verderfelijk zijn,
door slechts naar eigen inzichten en
gedachten te handelen. Ja, een volk te zijn dat
Hem tergde, uitdaagde, door afgoderijen te
plegen, door heidense offerdiensten te
houden. Een volk dat zelfs
onrein varkensvlees durfde te eten. Het waren
de leiders en geestelijken van dat volk die hen
om de tuin leidden, door te stellen dat Jesjoea
gestorven zou zijn om tevens het onreine vlees rein te verklaren. Zulke
leugens werden door het gewone volk aangenomen, zodat men de -in
JHWH’s ogen- verfoeilijke onreine beesten ging consumeren, zie Jesaja
65:
1 Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden
van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet
genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik.
2 Ik heb Mijn handen uitgebreid, den gansen dag tot een wederstrevig volk,
die wandelen op een weg, die niet goed is, naar hun eigen gedachten.
3 Een volk, Mij geduriglijk tergende in Mijn aangezicht, in hoven
offerende, en rokende op tichelstenen;
4 Zittende bij de graven, zo vernachten zij bij degenen, die bewaard
worden, etende zwijnenvlees, en er is sap van gruwelijke dingen in hun
vaten.

Het is een eigengereid volk, waarbij men zichzelf heiliger ziet dan de
buurman. Die schijnheiligheid is o.a. goede te zien in ons volk, de
Nederlanders. In het Reformatorische dagblad van 16-11-2007 geeft
Arnold Enklaar zijn visie over de Nederlandse cultuur, waarover hij een
boek schreef. Volgens hem zijn er 12 waarden die bij de Nederlanders
horen, waarvan er 9 ook bij buurlanden te zien zijn. Drie echter zijn alleen
op ons volk van toepassing, n.l.. de overeenstemming, gelijkheid en
zelfbeschikking. Enklaar vindt de Zwitsers onze soortgenoten wat betreft
zelfbeschikking. Dat klopt, daar de Zwitsers aan ons verwant zijn als
Helvetiërs, en wij als Hel-landers, als Hellenen, die ooit de godin Nehellenia dienden. Wij willen volgens Enklaar onafhankelijk zijn, zelf
bepalen wat we doen, en dat leren wij onze kinderen al vroeg, zodat

