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   Welkom in Urk (maar niet op

zondag)

Urk en de sabbat

Het is niet te geloven! Gans Urk viert de sabbat. Jawel, dat is reeds

vele jaren zo dat Urk de sabbat viert. Urk staat er landelijk om

bekend dat het de ‘sabbat’ in ere houdt. Er staat zelfs een bord

vooraan in Urk met het verzoek dat men niet op zondag in het

centrum van Urk met de auto zal rijden. 

Zijn de Urkers dan zo naief dat zij menen dat de zondag de

bijbelse sabbat is?  Dat schijnt nog van wel. Of weten zij in hun

hart wel beter, maar durven zij de

grote stap nog niet te zetten in de

enige juiste richting?

Wanneer wij zeggen dat ‘gans Urk de

sabbat viert’, bedoelen wij niet wat

Urk met de Zondagviering bedoelt.

Urk bedoelt met de Zondagviering dat

díe dag háár sabbat is, haar traditonele

rustdag, op de eerste dag der week.

Wat wij bedoelen is dat gans Urk de

Bijbelse sabbat zal vieren op de

zevende dag van de week, zoals

omschreven in de Wet van Mozes,

door JHWH gegeven op de Sinaï. Is

dat zo? Viert gans Urk reeds de sabbat

naar het gebod van Jahweh? Nee, nog

niet, maar die dag is wel nabij, dat

geheel Urk de juiste beslissing zal nemen om de enige dag die de

God van Israel verkozen heeft als rustdag daadwerkelijk te zullen

vieren.   

Hoe weten wij dat gans Urk de sabbat zal vieren naar het gebod?

Omdat Urkers té eerlijk zijn om niet naar de geopenbaarde wil van

JHWH te luisteren. Urkers willen leven naar de Bijbelse

inzettingen. Urkers willen luisteren naar de geboden van Jahweh.
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In de Urkers zit een oprechte begeerte en in hen woont de

daadkracht om die begeerte om te zetten in

daden. Vandaar dat wij durven stellen dat

gans Urk binnenkort de sabbat zal vieren!

Wanneer verwachten wij dat? Niet lang

meer na dezen. Of vergissen wij ons in de

Urkers? Aan Urk wordt de werkelijkheid

met betrekking tot de sabbat en zondag

voorgelegd. Onwetendheid is mede er

oorzaak van dat de Zondag wordt gezien als

de Nieuw Testamentische sabbat. Neem die

onwetendheid weg en gans Urk viert de

ware sabbat! De Urkers zullen niet in

leugens kunnen voortleven, zonder dat hun geweten spreekt en hen

aanklaagt!   

Urkers worden dikwijls door buitenstaanders gehouden voor

godsdienstfanaten, voor farizeërs en wetgeleerden. Alsof

godsdienst voor de Urkers een opgelegde zaak is, iets waardoor zij

onder dwang leven, maar niet werkelijk ervoor gaan. Of dat

godsdienst voor Urkers een ziekte is waaraan zij collectief lijden.

Wanneer men de Urkers beter leert kennen  -wij willen niet

tegenspreken dat er kaf onder het koren zit- treft men onder hen

vele oprechte geesten aan, die niet uit vuil gewin hun godsdienst

bedrijven. Er is inderdaad veel traditie. Er is veel sleur, wat traditie

met zich brengt. Er is echter ook

veel goud dat haar glans verloren

heeft, maar wat door een

poetsbeurt weer zal glimmen als

nooit tevoren.  

Een bezoeker of tourist die in Urk

aankomt en daar een rondrit
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maakt, ziet dat Urk vele kerken heeft en dat Urk een plaats is waar

religie een zeer grote rol speelt. Wanneer men de Urkers spreekt,

en vooral wanneer men de Urkers hoort zingen, kan men niet

anders concluderen dan dat deze mensen diepe

religieuze gevoelens koesteren. Urkers schamen

zich er niet voor recht uit te komen waarvoor ze

staan. Toch vraag je je af, wanneer je de Urkers

week in week uit, jaar in jaar uit, ziet wandelen

naar hun kerken, of zij wel een hart hebben om te

verstaan, ogen hebben om geestelijk te zien, oren

hebben die doorboord zijn om de Godsprake te

horen?

Wij zullen uitleggen waarom wij deze vraag

hebben gesteld. Wij weten allen dat er in de Wet van JHWH staat,

in het vierde gebod, dat JHWH de sabbat als zevende dag der

week heiligde als rustdag, waarop Hijzelf eveneens gerust heeft.

Wij weten ook dat JHWH Zijn Wet als verbond heeft gegeven.

Zijn Wet is geen wet van mensen die willekeurig gewijzigd kan

worden. Nee, de Wet van JHWH is onveranderlijk. 

Lezen de Urkers dan nooit de Wet der tien geboden?  Jazeker, elke

zondag wordt de Wet voorgelezen in al hun kerken. Is er dan in

heel Urk niet één oprecht nadenkend mens die bij het horen van

het vierde gebod in zijn geweten vastloopt? Immers, de Wet van

JHWH spreekt van de zevende dag der week als sabbat. Nergens

in de ganse Bijbel is duidelijk omschreven dat de zondag als eerste

dag der week in de plaats zou zijn gekomen van de sabbat der

zevende dag! Er is géén nieuw gebod gegeven om de zondag te

heiligen.

Dan vragen wij ons gemoedereerd af dat

het toch niet waar kan zijn dat gáns Urk

op de verkeerde dag haar ‘sabbat’ viert?

Het kan toch niet waar zijn dat het zozeer

religieuze Urk zich zou vergissen, door
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 Engelen beschermen Lot

een heidense traditie te volgen, in plaats van zich te houden aan

het zeer duidelijke gebod van JHWH?

Kennen de oudsten en religieuze voormannen van Urk dan niet de

geschiedenis van het christendom? Kennen zij niet de

achtergronden van de hedendaagse zondagviering? Of volgen zij

als willoze slaven de eenmaal ingestelde traditie uit de tijd van

Constantijn de Grote?

Willen de Urkers willens en wetens voort blijven borduren aan het

heidense misleidende borduurwerk van wijziging van tijden en

wetten, zoals voorzegd door de profeet Daniël?

Boodschappers bezoeken Urk

Op een mooie dag bezochten een tweetal boodschappers van

JHWH (engelen) Urk. Onherkenbaar, alsof het twee touristen

waren, liepen zij door de straten van Urk en wilden daar eens zien

hoe Urk de sabbat zou vieren. Zij waren

normaal gekleed en droegen een mooie

ringbaard. Op gelijke wijze hebben

engelen in mensengedaante ook

Abraham bezocht en met hem gesproken

over de komende verwoesting van

Sodom en Gomorra. 

Zij boekten in een hotel een paar

overnachtingen. De Urkers keken niet

vreemd op toen zij het tweetal zagen

wandelen, want Urk trekt veel touristen.

Dus is dat niet vreemd en niet

eigenaardig.  De boodschappers

gebruikten de vrijdagmiddag voor een wandeling door het oude

Urk, langs de oude kerken, door de oude straatjes en een route

langs de haven. Ja, zij vonden Urk wel mooi. Het boeide hen.

Maar -dat was hun grote vraag- hoe zouden de Urkers de sabbat

vieren?  Intussen bereidden de boodschappers zich voor op de
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  Engelen komen tot Abraham

sabbat van JHWH, om naar het

gebod van hun Meester te

rusten. De vrijdagavond

brachten zij in hun hotel door.

D e  n a c h t  w a s

v o o r b i j g e g a a n  e n  h e t

morgenlicht brak door. Wat zij

verwacht hadden kwam echter

niet. Wat hadden zij verwacht?

Zij hadden verwacht dat heel

Urk op de sabbatmorgen in

rust zou zijn. Alle slaafse

arbeid dient immers op de

sabbat te worden vermeden.

Maar wat hoorden de twee

boodschappers, en wat zagen zij toen zij uit het raam naar buiten

keken?  Zij zagen de Urkers aan het werk, en het dagelijkse leven

keerde ook op déze zaterdagmorgen terug, zoals dat het geval is op

de andere doordeweekse werkdagen. Verbaasd staarden de

boodschappers elkaar aan en zeiden: ‘Is dát nu het religieuze Urk?

Viert Urk géén sabbat op de dag die JHWH daartoe gesteld heeft?

Hoe is het mogelijk? Komen de Urkers de afspraak die JHWH

gemaakt heeft met Zijn volk niet na, namelijk dat de zevende dag

voor hen een teken zal zijn tussen Hem en hen?’ Zie:
Ezechiël 20:12  Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een

teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat

Ik JHWH ben, Die hen heilige.

Negeert Urk massaal het door JHWH

gegeven teken en zegel?

Ja, men kon de teleurstelling van de

gezichten van de boodschappers aflezen.

Zij hadden verwacht dat Urk massaal de
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sabbat zou vieren op het enige en juiste moment dat JHWH

daartoe gesteld heeft.

De boodschappers namen wél op de sabbat hun rustdag waar in het

hotel en spraken onderling af dat ze nog enige tijd in Urk zouden

blijven, om met enkele Urkers te spreken over de sabbat en andere

belangrijke religieuze zaken.

Toen de zondagmorgen was aangebroken

was het opvallend stil in Urk. Plotseling

hoorden zij klokkengeluid. Zij vroegen zich

af wat dat te betekenen had. Zou er

‘smorgens vroeg al een begrafenis

plaatsvinden? Nee, het waren de

kerkklokken die de bevolking kenbaar maakten dat het tijd was om

naar de kerk(en) te gaan. Buiten zagen zij de Urkers her en der uit

hun huizen komen, om zich naar de kerk(en) te begeven. Welaan,

dachten de boodschappers, wij willen

weleens een Urker kerkdienst meemaken.

Naar welke kerk zouden zij zich begeven?

Er zijn immers meerdere kerken in Urk, wat

het hen moeilijk maakte. Zij vroegen zich

af of de Urkers in meerdere goden

geloofden, aangezien er een ruime

verscheidenheid aan kerken in Urk viel waar te nemen. Zouden de

Urkers zozeer onderling verdeeld zijn over de te dienen God. Is er

in Urk geen eenduidige overeenstemming?

De boodschappes hadden de kerken

bewonderd, waarop zij bordjes hadden

gezien met verschillende namen. Men had

Hervormde kerken gezien, Gereformeerde,

Christelijk Gereformeerde, Gereformeerde

Gemeenten,  Oud Gereformeerde

Gemeenten, etc. 
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Welnu, de boodschappers liepen incognito tussen het kerkvolk en

kwamen uiteindelijk aan bij de Jachin-Boaz kerk. Die naam deed

hen goed. Zij zouden daar naar hun

verwachting horen wat in de Geest

van hun Meester zou zijn. 

Ergens in het midden van het grote

gebouw kregen de boodschappers een

zitplaats aangeboden, nadat de koster

vol bewondering naar de ‘baard-

mannen’ had gekeken. Het tweetal

werd niet herkend. Het zouden wel

vreemdelingen zijn, touristen die Urk bezochten. Verbazing was

echter van de gezichten der boodschappers af te lezen toen zij in

het kerkgebouw aangekomen waren. Daar zagen zij midden in het

gebouw aan een kabel of stang aan het plafond een Urker

visserboot hangen. Zij vroegen zich af wat die boot daar moest

doen. Zouden de Urkers van hun beroep een soort religie hebben

gemaakt, en een aanbiddingssamenkomst houden rond het

voorwerp dat hun welvaart en voedsel verschaft? 

De boodschappers hoorden het orgelspel en zagen de Urkers al

schuifelend hun zitplaatsen innemen. De menigte werd stil. Het

orgelspel stopte. Door de achter-binnendeuren kwam een hele rij

mannen aanlopen -de kerkenraad- in

zwarte pakken gekleed, die naar voren

liepen en in de zijbanken hun plaatsen

innamen. Twee mannen liepen naar een

verhoging in het midden (preekstoel en

lezenaar) en gaven aldaar elkaar de hand.

De man voor de lezenaar gaf een

psalmvers op, dat de gemeente begon te

zingen onder orgelbegeleiding. Daarna begon de man de Wet der

tien geboden voor te lezen. De boodschappers spitsten hun oren.

Zou de man de Wet wel goed voorlezen, zoals deze door JHWH
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aan Mozes werd gegeven op de Sinaï? Ja, bij het vierde gebod

aangekomen, las de man inderdaad dat JHWH de sabbat had

gegeven aan Zijn volk op de zevende

dag. De boodschappers keken elkaar

weer aan, vol verbazing. Hoe hadden ze

het ermee? De Urkers lezen blijkbaar

wél de juiste woorden, maar doen er

weliswaar niet naar. 

Er volgde een lang gebed en daarna een lange preek van de

plaatselijke predikant. De boodschappers zeiden na afloop tegen

elkaar dat zij dit wel een heel wonderlijke dienst vonden, een

dienst die gewijd moet zijn aan JHWH, hun Meester. Echter, zij

konden zich niet herinneren dat hun Meester ooit zulk een dienst

in deze vorm zou hebben voorgeschreven. Wie zou op het idee

zijn gekomen om op deze wijze een wekelijkse bijeenkomst te

houden, op een dag die daarvoor niet geheiligd is? De

boodschappers bleven vol vragen zitten, maar ontvingen ook geen

antwoord via de prediking. 

Na de kerkdienst keerden zij terug naar het hotel en spraken

onderweg enige kerkgangers die huiswaarts keerden. Sommigen

wilden de boodschappers niet eens te woord staan,

menende dat het wereldgelijkvormige touristen

waren, die een baard droegen en uit

nieuwsgierigheid eens een kijkje in Urk waren

komen nemen.

Er was één oud baasje die de boodschappers te

woord stond en hen zelfs uitnodigde voor een

kopje koffie. Nee, zeiden de boodschappers, wij drinken geen

koffie. Wij zijn geheel-onthouders en leven volgens de wetten van

JHWH en drinken geen sterke drank, noch enige drank waarin iets

bedwelmends zit.. 
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Diepgaande gesprekken

Er volgden in zijn oude kleine visserwoninkje nog een aantal

diepgaande gesprekken. De boodschappers stonden verbaasd van

de parate schriftkennis van de oude visserman.

Zij toonden hem echter dat kennis wel goed

was, mits dat ook in de praktijk van het leven

een plaats en uitwerking krijgt. Theorie moet

met de praktijk in overeenstemming zijn. Uit

Mozes, de profeten en psalmen toonden de

boodschappers de oude visserman dat nagenoeg

de gehele christelijke religie afwijkt van het

verbond van JHWH. Dat de kerkelijke dogma’s,

geloofsbelijdenissen, de kerkvorm en gebruiken

als de kinderdoop, de zondagsviering, Kerstfeest en andere

feesten, een bedenksel zijn van mensen. Veel van deze inzettingen

zijn geboden van mensen, zie Markus 7:
6  Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja, van u,

geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij

met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij.

7  Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn

der mensen;

8  Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der

mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en

andere dergelijke dingen doet gij vele.

9  En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet,

opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden.

Verder spraken de boodschappers met de oude visserman over het

verbond van JHWH met Zijn volk Israel, over de

verbondsverbreking en over het uiteindelijke herstel, de

verbondsvernieuwing met Zijn volk. De kerk is niet in de plaats

van Israel gekomen, zeiden de boodschappers, jullie Nederlanders

en andere blanke Noord-west Europese volkeren zijn de

nakomelingen van de twaalf stammen in de verstrooiing, die aan
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de heidenen gelijk geworden zijn. Jullie zijn vervreemd van het

Israël-burgerschap, vervreemd van de verbonden en beloften

waaraan jullie vaders deel hadden.  De boodschappers onderwezen

de oude visserman in de kennis van de heilige Naam, die men

absoluut niet mag vertalen in Heere of HEERE. 

Zij gaven de oude visserman nog de navolgende les mee uit Jesaja

58, voordat zij opstapten. Die les hield in, dat de oude visserman

en zijn nog jongere zoon met hun mond tot de andere Urkers

moesten roepen: 
1  Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en

verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis Jakobs hun

zonden.

Wat moesten ze roepen?
2  Hoewel zij (Urkers en vele andere christenen) Mij dagelijks

zoeken, en een lust hebben aan de kennis Mijner wegen, als een

volk, dat gerechtigheid doet en het recht zijns Gods niet verlaat,

vragen zij Mij naar de rechten der gerechtigheid; zij hebben een

lust tot God te naderen;

3  Zeggende: Waarom vasten wij, en Gij ziet het niet aan,

waarom kwellen wij onze ziel, en Gij weet het niet? Ziet, ten

dage, wanneer gijlieden vast, zo vindt gij uw lust, en gij eist

gestrengelijk al uw arbeid.

4  Ziet, tot twist en gekijf vast gijlieden, en

om goddelooslijk met de vuist te slaan;

vast niet gelijk heden, om uw stem te doen

horen in de hoogte.

5  Zou het zulk een vasten zijn, dat Ik

verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een

dag kwelle, dat hij zijn hoofd kromme

gelijk een bieze, en een zak en as onder

zich spreide? Zoudt gij dat een vasten heten, en een dag voor

JHWH aangenaam?
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  Sabbat, horen én doen

De boodschappers lieten het hier niet bij, maar legden ook uit wát

er onder het wáre vasten dient te worden verstaan. Het gaat hier

om een levenshouding, waaraan een zegen en verwachting

verbonden is:
6  Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen

der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij

vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt?

7  Is het niet, dat gij den hongerige uw

brood mededeelt, en de armen,

verdrevenen in huis brengt? Als gij een

naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u

voor uw vlees niet verbergt?

8  Dan zal uw licht voortbreken als de

dageraad, en uw genezing zal snellijk

uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor

uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid van JHWH zal uw

achtertocht wezen.

9  Dan zult gij roepen, en JHWH zal antwoorden; gij zult

schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet, hier ben Ik. Zo gij uit het

midden van u wegdoet het juk, het uitsteken des vingers, en het

spreken der ongerechtigheid;

10  En zo gij uw ziel opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel

verzadigt; dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw

donkerheid zal zijn als de middag.

11  En JHWH zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel

verzadigen in grote droogten, en uw beenderen vaardig maken; en

gij zult zijn als een gewaterde hof, en als een springader der

wateren, welker wateren niet ontbreken.

De oude visserman was sprakeloos en keek de twee

‘vreemdelingen’ met verwonderende blik aan. Ja, dat had hij niet

verwacht van deze lieden, dat ze hem zouden wijzen op de fouten

en gebreken van het christendom. De boodschappers vervolgden

hun les, door met grote nadruk te zeggen dat Urk en het verdere

christendom moest stoppen met het vieren van een dag die nooit
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 christelijk Urker visserskoor

door JHWH als rustdag werd gegeven. Zij moesten het volgende

in acht nemen, en luisteren naar de mond van JHWH en niet naar

de mond van de meervoudige moordenaar keizer Constantijn, die

een verwoed zonneaanbidder was gebleven tot aan zijn dood. Aan

deze keizer heeft het christendom haar zondagviering te danken:
13  Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust

op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een

verlustiging, opdat JHWH geheiligd worde, Die te eren is; en

indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust

niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;

14  Dan zult gij u verlustigen in JHWH, en Ik zal u doen rijden op

de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uw

vader Jakob; want de mond van JHWH heeft het gesproken.

De boodschappers namen afscheid en beloofden nog eens vaker

Urk te bezoeken, temeer om Urkers en anderen te confronteren

met de werkelijke wil van JHWH. Zij wilden de oude visserman

en andere Urkers erop attenderen dat de stelling van het

christendom, waarop men de

zondagviering baseert, onjuist is.

Algemeen beweren christenen dat

Jezus op zondagmorgen zou zijn

opgestaan, en dat Hij de Wet

vervuld heeft, zodat zij de Wet niet

meer behoeven te onderhouden.

Daardoor zou de Zondagviering gekomen zijn in plaats van de

zevende dag als sabbat. Voorlopig lieten de boodschappers het

hierbij.

Gans Urk zal eens sabbat vieren

Wat de Urkers er nu voor houden is het niet. Dat de Urkers

momenteel menen dat de zondag de nieuwe sabbat zou zijn, berust

op misleiding. Wanneer eenmaal de tijd daar is van de



13      En gans Urk viert Sabbat        No. 451

    Een Arabisch paleis

verbondsvernieuwing, en de heilige Geest over Urk en de rest van

het overblijfsel van Israel zal komen, zoals voorzegd door de

profeten,  zál het licht opgaan in de duisternis. Alsdan zal het

overblijfsel van Israel komen met smeking en geween tot de God

van Jakob en vragen naar Zijn wegen. Dan zullen met name de

Urkers niet alleen vissers van vissen zijn, maar ook vissers van

mensen! Dat mogen ze nu reeds (meestal onbewust) zijn op kleine

schaal. Ik zal u uitleggen waarom. Een aantal jaren terug sprak ik

met ambassadeurs en ministers

van Arabische landen op een

b i j eenko m s t .  Daar  kwam

Nederland ter sprake. Men

vertelde mij dat er in de paleizen

van de Arabische vorsten

geluisterd werd naar de Urker

zang, psalmen, liederen en

gezangen vanaf cd-spelers. Is dat

geen schitterend voorbeeld van een

getuigenis dat op die wijze wordt doorgegeven aan andere

volkeren? Die gewijde zang en de eerbiedige wijze waarop, kan

men nergens anders ter wereld beluisteren dan in Holland! Dat

maakt op  buitenstaanders een zeer grote indruk. Alle vreemde

volkeren zullen het eens bekennen dat wij als Israels late nazaten,

een door JHWH apart gezet en rijk gezegend volk zijn. Zie wat er

over ons voorzegd is:

 Genesis 27:29  Volken zullen u dienen, en natien zullen zich voor

u nederbuigen; wees heer over uw broederen, en de zonen uwer

moeder zullen zich voor u nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn,

wie u vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend!

Jesaja 60:14  Ook zullen, zich buigende, tot u komen de kinderen

dergenen, die u onderdrukt hebben, en allen, die u gelasterd

hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten; en zij
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zullen u noemen de stad van

JHWH, het Sion van den Heilige

Israels.

Ooit maakte het zien van Salomo en

het horen van zijn wijsheid diepe

indruk op een vrouw, de koningin van Scheba, zie:
4  Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid van Salomo,

en het huis, hetwelk hij gebouwd had,

5  En de spijze zijner tafel, en het zitten zijner knechten, en het

staan zijner dienaren, en hun kledingen, en zijn schenkers, en zijn

opgang, waardoor hij henen opging in het huis van JHWH, zo was

in haar geen geest meer.

6  En zij zeide tot den koning: Het woord is waarheid geweest, dat

ik in mijn land gehoord heb, van uw zaken en van uw wijsheid.

7  Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben, en mijn

ogen dat gezien hebben; en zie, de helft is mij niet aangezegd; gij

hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht, dat ik gehoord

heb.

8  Welgelukzalig zijn uw mannen, welgelukzalig deze uw knechten,

die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen!

9  Geloofd zij JHWH, uw Elohim, Die behagen in u heeft gehad,

om u op den troon van Israel te zetten! Omdat JHWH Israel in

eeuwigheid bemint, daarom heeft Hij u tot koning gesteld, om recht

en gerechtigheid te doen.

Op gelijke wijze zal in de eindtijd JHWH ervoor zorgen dat

Davids troon wordt hersteld en buitenlandse vorsten zullen

belijden dat JHWH met ons is. Ook dat er geen ander volk op

aarde is waarin Hij behagen heeft gehad, en dat JHWH ons volk

bijzonder heeft gezegend en beschermd boven andere volkeren.

Dan zullen zij zien dat de eindtijd-vorst David (Spruit of

Zerubbabel) als koning zal regeren. Dan zullen de uitlanders staan

en bekennen dat Israel de Knecht van JHWH is, waar de hógere
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Wijsheid aan werd gegeven. JHWH zal in

het midden van ons volk komen wonen. 

De Hollanders en andere verstrooide

Israelieten, als overblijfsel van het oude

Israel der twaalf stammen in de

verstrooiing, zullen als ‘geheiligden’ het

Rijk krijgen, zoals in Daniel 7:22 en 27

staat, het ‘Stenen Koninkrijk’, zoals in

Daniel 2 geschreven staat.

Er moet echter nog heel wat water door het

Urker kanaal -en door de Nederlandse

rivieren- stromen voordat de Urkers en Hollanders er gereed voor

zijn dat zij beantwoorden aan de eis van JHWH, in Zijn verbond

aan hen en ons gesteld. Dan kan zeer snel gaan. Er hoeft geen

lange tijd overheen te gaan, daar JHWH een volk op één dag

geboren kan laten worden, 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 weeen gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

Aan deze nieuwe volks-geboorte zit tevens verbonden dat het volk

in de wegen van JHWH zal wandelen, dat het de sabbat zal vieren.

Het staat in hetzelfde hoofdstuk van Jesaja, zie: 
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 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.

Tot de vernieuwde hemel en aarde behoort de wederoprichting van

het Koninkrijk van JHWH! Als gevolg van de zonden van onze
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verre voorvaderen werd de sabbat(ten) van hen weggenomen, zie

Hosea 2:11. De sabbat zal aan ons weer worden teruggegeven. Tot

het herstel van Israël behoort onlosmakelijk de sabbat en de

feesten van JHWH, tot een teken. Urk kan er niet langer omheen.

Elke Israëliet kan er niet meer omheen. Vandaar dat de heugelijke

dag nadert, dat gáns Urk en geheel verzameld Israël opnieuw de

sabbat zal vieren!

8  Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

9  Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;

10  Maar de zevende dag is de sabbat van JHWH uw God; dan zult gij

geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw

dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw

vreemdeling, die in uw poorten is;

11  Want in zes dagen heeft JHWH den hemel en de aarde gemaakt,

de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom

zegende JHWH den sabbatdag, en heiligde denzelven.


