1

Het uiteindelijke Huis van JHWH’s Heerlijkheid

no. 464

Inleiding
In brochure no.455 hebben wij geschreven over de ’Godshuizen’,
waarbij het ging over de aangekondigde nieuwe Tempel (of Huis)
van JHWH in de eindtijd. Dat lezen wij o.a. in;
Jesaja 60:7 Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld
worden; de rammen van Nebajoth zullen u dienen; zij zullen
met welgevallen komen op Mijn altaar, en Ik zal het huis
Mijner heerlijkheid heerlijk maken.
In brochure 455 stelden wij vast dat de Tempel van Salomo niet
exclusief of uniek is te noemen. Het gaat JHWH erom om weer
onder ons, ja in ons te wonen in de nabije toekomst, zoals dat
voorheen in het Paradijs was. Hoe
aardsgerichte mensen en gelovigen deze
inwoning van JHWH opvatten, komt aan
de orde in de huidige brochure. Wij weten
immers dat er in het Paradijs geen tempels
stonden, en JHWH evenwel directe
omgang had met de eerste mensen. Er
bestond in het Paradijs ook geen kerk en
priesterkaste als tussenschakel, om de
verbinding met JHWH tot stand te brengen. Zal er in de nabije
toekomst echter wel weer een nieuw soort tempel verrijzen,
waarin een priesterkaste zal bemiddelen tussen de mensen en
JHWH?
De ogen van de meeste christenen zijn gericht op het MiddenOosten, op de zionistenstaat der Askenazen, die zich ten onrechte
tooit met de naam van Israël. Zij varen onder een valse vlag alsof
zij het ‘uitverkoren’ volk zijn. Door hen zal -zoals gepland- in hun
‘gestolen’ land de nieuwe (Herodus) tempel worden gebouwd.
Dat zou de derde ‘joodse’ Tempel worden. Er zijn al maquettes
van gemaakt. Orthodoxe joden zijn druk bezig met het opleiden
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van hun ‘levieten’. Ook is men op zoek naar een volkomen rode
vaars. Kortom, op het Tempelbergplein waar de Rotskoepel en
Al-Aske-moskee staan, dáár zou de nieuwe Tempel moeten
verrijzen. Zoekt u maar op Internet over deze nieuw te bouwen
Tempel, en u krijgt een schat aan informatie erover
voorgehouden. Ook is men bezig om een nieuwe koning aan te
stellen, iemand uit het geslacht van David. Men heeft in joodse
kringen reeds iemand op het oog om koning te worden.
Wij zullen nagaan aan de hand van de Schrift-profetie of er nog
een nieuwe Tempel in het Midden-Oosten zal komen, en of er een
nieuwe Tempel elders zal worden gebouwd en door wie.
Het joodse tempel-syndroom
Voor diverse joodse en christelijke groeperingen is het huidige
Jeruzalem het middelpunt van de
e eu wi ge s t r i j d r o n d o m h e t
tempelplein. Het tempelplein wordt
door hen gezien als de meest
explosieve plaats ter wereld. De
Islam heeft er twee heiligdommen
staan, waarmee het zijn superioriteit
toont over jodendom en christendom.
Het kleine stuk klaagmuur -een restant van de Herodus-tempelwordt door veel joden en christenen gezien als symbool van hoop
op herstel en herbouw van de tempel. Bij de klaagmuur worden
dagelijks vele gebeden om verlossing en herstel gedaan. Herstel
van wat? Van Salomo’s tempel? Nee, van de tempel van Herodus,
die de 2e tempel verfraaide naar zijn Hiramistische inzichten. De
groep die zich daar sterk voor maakt noemt zich ‘Getrouwen van
de Tempelberg’. De leider is Gershom Salomon. Volgens hem
komt er zonder de Tempel geen verlossing voor de wereld. De
Tempel moet er eerst komen, en dan zal volgens hem de Verlosser
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komen.
De
Tempel wordt
gezien als het hart
van de joodse
religie. Zij hebben
de hoeksteen voor
de nieuwe tempel
reeds klaarliggen,
met een gewicht
van 4 tot 6 ton. De
steen hebben zij
ingezegend met
water uit de Siloah-bron. Sommigen menen dat de nog te bouwen
tempel die van Ezechiël zal zijn. Deze tempel is echter niet
gesitueerd op de Tempelberg, maar buiten Jeruzalem. Het
verlangen om de tempel te herbouwen baseert men binnen de
joodse religie op Maleachi 3. Men meent dat alleen in de Tempel
de omgang van JHWH met Zijn volk kan worden hersteld, met
name in de offerdienst. Volgens de Talmud werd op de
funderingssteen der aarde het Heilige der Heiligen gebouwd, als
zijnde de ‘navel der aarde’. Men heeft reeds het tempelmeubilair
gemaakt, zie de website van The Tempelinstitute. Jan Willem van
der Hoeven van het International Christian Zionist centre beweert
dat de Messias komt naar de Tempelberg wanneer daar de nieuwe
tempel gebouwd is. Volgens hem ligt daar de sleutel naar de
nieuwe wereld. Ergo, hoe eerder deze tempel er komt, des te
liever.
Van groot belang is wat wij lezen in Maleachi 3:
1 Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal;
en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Meester, Dien gijlieden zoekt, te
weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt,
zegt de JHWH der heirscharen.
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2 Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als
Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep
der vollers.
3 En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de
kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als
zilver; dan zullen zij aan JHWH spijsoffer toebrengen in gerechtigheid.
4 Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem voor JHWH zoet wezen, als
in de oude dagen, en als in de vorige jaren.

De profeet spreekt over een
wegbereider voor de Engel des
Verbonds, d e (ei n d t ijd)
Messias. De profeet vraagt zich
af of het volk er wel klaar voor
is, toen én in de eindtijd. Wie
zal Zijn komst kunnen
verdragen? Hij zal het volk
louteren en reinigen. Het
oo rd eel o f ger i c h t z al
plaatshebben, tegen de kwaaddoeners die JHWH niet vrezen,
zoals in vers 5 geschreven staat. Het sociale en maatschappelijke
onrecht wordt aan de kaak gesteld en moet verdwijnen! Hij is
iemand die in de geest van Johannes de Doper en Elia orde op
zaken stelt.
In die tijd ziet Maleachi een Tempel met gereinigde levieten, die
aan JHWH spijsoffer zullen brengen in gerechtigheid, zoals dat er
vroeger ook aan toe ging. In hoeverre dit door joodse priesters
mocht zijn ingevoegd is onduidelijk.
JHWH is niet veranderd, alleen de mensen hebben Zijn
inzettingen veranderd! Er is een totale reformatie op religieus en
maatschappelijk terrein nodig, en daar zet de eindtijd-Messias
zich volledig voor in.
De profeet Haggaï geeft ons te kennen dat het laatste Huis van
JHWH heerlijker zal zijn dan het vorige, dan de Tempel van
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Salomo, waarin een overdaad aan goud, zilver en koper aanwezig
was. Er was ongeveer 86 ton goud in de Tempel verwerkt en 126
ton zilver. Het Heilige der Heiligen bevatte ongeveer 20 ton goud.
Het gaat JHWH niet om de glinstering van het fysieke goud en
zilver, maar om de werkelijke betekenis van Zijn Naam en
scheppingsorde, uitgedrukt in vormen, kleuren en mathematische
getallen. De mensen hebben volgens Haggaï alleen maar aan
zichzelf gedacht. Zij hebben zich vergaapt aan mooie huizen, aan
glans en glitter voor hun eigen statussymbolen, zie Haggaï 1:
3 En het woord van JHWH geschiedde door den dienst van den profeet
Haggai, zeggende:
4 Is het voor ulieden wel de tijd, dat gij woont in uw gewelfde huizen, en
zal dit huis woest zijn?
5 Nu dan, alzo zegt JHWH der heirscharen: Stelt uw hart op uw wegen.

De profeet Haggaï moest zich richten tot Zerubbabel, de knecht
van JHWH die dat nieuwe Huis zou bouwen. Het volk dacht niet
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meer aan een Huis voor JHWH, maar leefde heerlijk voor
zichzelf. Die tendens zien wij vandaag de dag ook in het
welvarende Westen, waar de mensen alleen om en voor zichzelf
leven en mooie huizen bouwen, zie vers 9. Men diende om JHWH
en Zijn Huis te denken. Toen hoorde Zerubbabel en het volk en
zij begonnen de oude Tempel te restaureren. Men begreep de
profeet Haggaï niet. Men dacht stellig dat het ging om de herbouw
van de oude Tempel van Salomo, die door de vrijmetselaar Hiram
Abiff was ontworpen. Daar ging het JHWH in het geheel niet om.
De structuren en opzet van Salomo’s tempel konden Gode niet
behagen, zoals wij hebben uiteengezet in brochure no.455.
JHWH liet Zerubbabel en het volk gewoon hun gang gaan, maar
gaf niet Zijn Heerlijkheid aan de herbouwde Tempel. De
schechinah was er
nooit in. Die tempel
bleef leeg. De Ark was
er niet en ook het
t e m p e l gereed s ch a p
n i et , b eh a l v e d e
kandelaar.
De
levitische dienst is er
ook niet in hersteld.
Het was een grote flop. De Edomitische (Hasmonitische) priesters
maakten van deze Tempeldienst een goed florerende koophandel.
Herodus had de tweede tempel laten verbouwen naar de
hermetische inzichten van Hiram Abiff. Het gaat JHWH echter
om een heel ánder Huis, dat veel heerlijker dan de oude Tempel
van Salomo zal zijn. Daartoe zal er in de eindtijd wederom een
figuur als Zerubbabel opstaan om dit te volbrengen. Het zal nog
een korte tijd duren, dán zal JHWH een zeer grote aardbeving
zenden, waarna het Huis van Zijn Heerlijkheid dienst zal doen
voor de Wens der (schaap) volkeren.
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Haggaï 2: 6 (2-7) Want alzo zegt JHWH der heirscharen: Nog eens, een
weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en
het droge doen beven.
7 (2-8) Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den
Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt
JHWH der heirscharen.
8 (2-9) Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt JHWH der
heirscharen.
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.

Het volk offerde wel, maar het was onrein voor JHWH.
14 Toen antwoordde Haggai, en zeide: Alzo is dit volk, en alzo is deze
natie voor Mijn aangezicht, spreekt JHWH, en alzo is al het werk hunner
handen; en wat zij daar offeren, dat is onrein.

In de eindtijd zal er volgens de profeten een
louteringsproces, een reinigings procedure
komen. Een zeer grote aardbeving zal de
krachten der hemelen en de fundamenten van
de aarde doen bewegen1. In die tijd keert
JHWH de tronen van de koninkrijken om. De
machthebbers die nu op de tronen zitten
beweren in de lijn van David te mogen
heersen. Zij hebben zich enorm verrijkt via
het volk. Zij stammen in het geheel niet af De Merovinger
van David. Het zijn afstammelingen van de Dagobert
Merovingers, van de Nefilim en Draco’s, de gevallen engelen.
Deze lieden zien zichzelf als halfgoden en wij mensen zijn hun
werkbijen om de honing voor hen te verzamelen. In die tijd zal
1

Het kan zeer wel gebeuren dat de high-tech technici o.a. via CERN
of HAARP eraan meewerken om de aardbevingen en het bewegen der
hemelse elementen tot stand te brengen.
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JHWH de eindtijd-Zerubbabel nemen en
hem
tot
een
zegelring
maken. Hij zal het Huis van JHWH’s
Heerlijkheid bouwen. Zie:
21 (2-22) Spreek tot Zerubbabel, den vorst van
Juda, zeggende: Ik zal de hemelen en de aarde
bewegen.
22 (2-23) En Ik zal den troon der koninkrijken
De bij als Merovingeromkeren, en verdelgen de vastigheid van de
symbool
koninkrijken der heidenen; en Ik zal den wagen
omkeren, en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop rijden,
zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard.
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 JHWH der
heirscharen.

Hierbij laat de profeet Haggai het, en geeft de profeet Zacharia
ons aan wie de eindtijd Zerubbabel is en wat hij zal doen.
Zacharia 5 en 6.
Gedachtenis altaar
In Jozua 22:10 lezen wij dan de mensen van de stam Ruben, Gad
en half Manasse een groot altaar bouwden bij de Jordaan. Hun
broeders van de andere stammen zagen deze altaar-bouw aan voor
rebellie tegen JHWH (vers 16). Echter, de lieden van Ruben, Gad
en half Manasse maakten het de anderen duidelijk dat het geen
altaar was dat vanwege afval van JHWH was gebouwd. Het ging
hen om een getuigenis-altaar, ter nagedachtenis. Het altaar kreeg
ook een hele bijzondere naam: ‘Hij is getuige tussen ons en
JHWH, die God is’. Alzo zal er volgens Jesaja 19:19 een
getuigenis-altaar zijn in Egypte, wat niet op de Grote Piramide
kan wijzen, zoals sommigen denken. De Grote Piramide is een
monument dat eerder door de Nefilim als gedachtenis-bouwwerk
is gemaakt, ter inwijding van hun illuminaten. Het geestelijke
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Sodom en Egypte van de eindtijd kan men op Nederland
toepassen (het Israël in het Westen), waar voor JHWH een plaats
of altaar is voor speciale doeleinden. In het Hebreeuws heet zo’n
plaats een ‘mo’eed’. Ooit was de tent der samenkomst te Silo
zo’n plaats, als een ohel-mo’eed, het verzamelpunt voor de drie
jaarlijkse feesten.
Waar zal die speciale plaats zijn in de eindtijd? Volgens Zacharia
6:8 in het Noorden, en op andere plaatsen staat dat het in
kuststreken zijn zal. Dit wijst naar het Noord-Westen van Europa,
naar Nederland. Op die plaats is de Geest van JHWH tot rust
gekomen. De Spruite (Zemach) heeft daar het
nieuwe gedachtenis-altaar als huis voor JHWH
gebouwd, Zacharia 6:12-15. Het is Zerubbabel
die de steen met zeven ogen bereidde, Zacharia
3:8-9 en 4:9-10.
In de eindtijd, zoals velen dat noemen, loopt
het naar een crisis, die op één speciale dag zal
eindigen, wanneer deze zijn hoogtepunt heeft Altaarsteen
bereikt. Dan wordt de schuld van het
overblijfsel van het vergaderde Israël uitgedelgd, om daarna in
een nieuw tijdvak de wederopbouw ter hand te nemen, waar een
ieder zijn naaste zal uitnodigen tot onder zijn eigen wijnstok en
vijgenboom, Zacharia 3:9-10.
Zie ook de profeet Haggaï 2:23, dat in die tijd Zerubbabel tot een
zegelring wordt gemaakt.
Tweede Tempel van Herodus
Mogelijk zal men in de te herbouwen tempel van Herodus een
replica van de Verbondsark plaatsen. Of men zou de echte
Verbondsark weer hebben teruggevonden, om daarmee afgoderij
te gaan plegen. De heerlijkheid van JHWH zal ook nu niet in de
Edom-Tempel verschijnen tot hunlieder teleurstelling! Men kan

10

Het uiteindelijke Huis van JHWH’s Heerlijkheid

no. 464

momenteel wel zelf via moderne laser- en holografische
technieken een schijn-schechinah creëren, dus laten we oppassen..
Waaraan veel joden en christenen voorbijzien, is het feit dat het
JHWH niet gaat om alle uiterlijke dingen, zie Jesaja 66:1. Het
gaat Hem niet om een Tempel van steen, maar om ons mensen,
om ons hart als een tempel om daarin te wonen, zoals in het
Paradijs bij Adam. Uitwendige dingen zijn slechts heenwijzende
symbolen. De oude Egyptische tempelbouwers wisten het wel
degelijk dat het uitwendige slechts een afbeelding was van het
inwendige. Zij ontwierpen de tempels volgens het principe van
het menselijk lichaam, zoals o.a. in de tempel van Luxor duidelijk
zichtbaar is. Dezelfde inspiratie vinden wij terug in de
kathedralen. De Gulden Snede staat hierbij centraal, zoals deze in
de vijfhoek veelvuldig aanwezig is, als zijnde de verhouding 1 :
1,618.
De Gulden Snede wordt eenvoudig berekend door
een vierkant in twee delen te splitsen, en
vervolgens in het linker of rechter deel een schuine
lijn vanuit het midden naar de bovenhoek te
trekken. Men plaatst in het midden beneden de
passerpunt en men trekt van de bovenhoek een
cirkellijn naar beneden. De alzo verkregen maat of
verhouding op de grondlijn is a:b = b:c, de Gulden Snede of Phi,
0,618.
Alle religieuze tempels dragen deze esoterische les in zich in hun
constructies en vormen. Het gaat hierbij om de geestelijke
inzichten, om de verborgen hogere kennis, de geesteskracht en het
hogere bewustzijn. Het gaat om de verlichting van ons 3e oog, de
pijnappelklier, zie brochures 407, 408 en 409. In onze hersenen
bestaat eveneens een tweedeling, zoals in het vierkant waarmee
wij de Gulden Snede maakten. Wij bezitten een linker- en een
rechter hersenhelft. Onze pijnappelklier is sinds Adams val

11

Het uiteindelijke Huis van JHWH’s Heerlijkheid

no. 464

geslonken en verduisterd, waardoor er een tegenstelling ontstond
om goed en kwaad te keuren, de dualiteit. Adam verviel van de
Goddelijke Eenheid, waardoor zijn hart ‘versteende’, of dat er een
voorhuid overheen groeide. De omgang met JHWH werd
verbroken. Herstel bleef een open optie, waartoe ons derde oog
verlicht
dient te
worden.
Het stenen
hart moet
verand erd
worden in
een vlezen
hart, en de voorhuid des harten moet
besneden worden, zie Deut.6.
Dan zal JHWH weer in ons wonen
en omgang met ons hebben.
Het nieuwe Huis van JHWH als
gedachtenis-altaar zal wat betreft zijn
vormgeving gelijken op een vlinder
(symmetrie van de vleugels).
Zacharia spreekt van een vlinder,
niet van een ooievaar, zoals de vertalers willen, zie Zacharia 5:9
(chaciydah). Het Huis zal tevens een Altaar zijn. Rome heeft het
reeds gepresteerd om het Vaticaan de vorm te geven van een
galactische vlinder, wat tegelijkertijd een altaar of alternator
(dynamo) is als energie-opwekker, zie brochure 471.
De vlinder was reeds in het oude Egypte symbool van de
wederopstanding. Men zag dat de rups zich in een cocon wikkelde
tot pop, om zich later te ontpoppen als vlinder. Dat proces der
regeneratie zag men als de wederopstanding. In het oude
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Barneveldse wapen wordt dit
regeneratieproces op unieke en beeldschone
wijze uitgebeeld.
Verder zal het nieuwe Huis voor JHWH
van steen zijn, waarin het getal 7 aanwezig
is, als de 7 ogen of platforms, zoals
genoemd in Zacharia 3:9, en de Wijsheid
die haar Huis bouwt op 7 platforms
(pilaren), zie Spreuken 9:1.
Wapen van Barneveld

Wij zijn begonnen in
1988 de Pentahof te bouwen, waarvan het
grondplan eveneens een symbolische vlinder
of libelle is, zoals deze te zien is in het oudere
Barneveldse wapen. Het grondplan vertoont
tevens de vorm van een alternator of dynamo.
De 7 cirkels vormen tezamen de
Levensbloem, waarin de dodekaëder
aanwezig is als vijfvorm. De 7 platforms
hebben wij vijfhoekig genomen en
geschakeld.
De in Haggaï 2:6
aangekondigde grote
wereldomvattende beving van
de aarde, de zee, de hemel en
al wat leeft, kan plaatsgrijpen
na het opstarten van de LHC
door CERN in Genève, wat in
de herfst van 2008 heeft
plaatsgevonden, maar crashte.
Nu zal de herstart in de zomer
van 2009 plaatsvinden, naar
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men hoopt. De LHC gaat micro-zwartegaten produceren, die naar
het binnenste van de aarde gaan, waardoor de aarde kan
opzwellen. De kern van de aarde kan erdoor worden omgevormd
tot een grote vreemde ster. Het is heel aannemelijk dat oude
beschavingen die hoog ontwikkeld waren zichzelf hebben
vernietigd door zwartegaten te creëren. Een zwart gat trekt alle
materie naar zich toe, wat daarna niet meer terug kan. Volgens de
technici van CERN is de kans heel klein dat de wereld zal
eindigen wanneer de LHC wordt opgestart. LHC = Large Hadron
Collider. De energie die men gaat opwekken is ongeveer
7.000.000.000.000 electron volt! Waarschijnlijk is Atlantis ook
door dergelijke proefnemingen die fataal uitpakten ten
ondergegaan. Proefnemingen geven meestal een ander resultaat
dan men verwacht. Van tevoren staat de uitkomst ervan nooit
vast. Zoals Haggaï ons voorhoudt zullen de bevingen grootse
vormen aannemen. Tegelijkertijd zal JHWH ervoor zorgen dat
Zijn Huis als gedachtenis-altaar gereed zal zijn, om het te vullen
met Zijn heerlijkheid.
Biologische Architectuur
Biologsiche architectuur (afgekort als B.A.) is de wetenschap van
oneindige vormen. Het gaat om de elektrische lading of
elektromagnetische velden
in symmetrische vormen.
Het doel van B.A. is om
vormgeving te creëren
waarbij velden worden
geladen om de levenskracht
te stimuleren, om ladingsi m p l o s i e
t e
bewerkstelligen.
Een roos heeft fractals, dat
zijn dezelfde vormen van Sacred Geometry-house van Michel Rice
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iets die steeds terugkeren in groter of
kleiner formaat volgens de gulden snede.
De roos is hierdoor in staat om een lading
te doen ontstaan, die zich naar de kern
begeeft, waardoor er een implosie ontstaat.
Vandaar dat alle biologische organismen
een fractal-elektrische omgeving vereisen Fractals
om te kunnen bestaan. Wanneer wij een
willekeurige stad of plaats bezien, heeft deze geen fractal-plan.
Men bouwde en bouwt meestal maar luk-raak, zonder grondplan.
Het fort Bourtange
heeft dat wel, een
d u i d e l i j k e
vijfhoekstructuur die
steeds terugkeert. Een
plaats of huis dat als
een biologische
ruimte gebouwd is,
maakt dat het leven
erin met 33% wordt
verhoogd. De stad
Praag is b.v. gebouwd Het fort Bourtange
als een roos en heeft
een duidelijk herkenbare biologische architectuur.
theorderoftime.org/.../4-6AntropischPrincipe
Ons DNA heeft de vijfhoekvorm, de dodecaëder, die uit 12
vijfhoekjes is opgebouwd, wat het leven erin toestaat zich te
stimuleren. Ons lichaam is daarom van de beste kwaliteit wat
betreft de biologische architectuur. Tegenwoordig zijn veel
gebouwen en huizen zeer slechte leefruimten, die niet voldoen aan
de wetten van de B.A. Deze gebouwen zijn schadelijk voor het
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leven en het laden van de levenskracht, doordat ze
geen fractals bezitten, maar meest strakke nietsymmetrische vormen vertonen.
Goud heeft van metalen de hoogste niveaus van
fractals om de levenskracht te laden. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de beschrijving van het
Nieuwe Jeruzalem voldoet aan de hoogst denkbare Biologische
Architectuur. Het Nieuwe Jeruzalem heeft een dodecaëder-vorm
en straten van goud, met paarlen poorten.
Misverstane opdracht
In 2Samuel 7 lezen wij dat David en de profeet Nathan het beiden
meenden dat de tijd er rijp voor was om voor JHWH een huis te
bouwen. JHWH verscheen aan Nathan en zei hem dat Hij in geen
cederen huis had gewoond onder Israël, maar in een tent. JHWH
had er ook nooit om gevraagd aan een der stammen Israëls om
voor Hem een cederen huis te bouwen. JHWH stapt van de bouw
van een huis voor Hem af en zegt tot Nathan dat Hij voor Zijn
volk Israël een plaats zal bestellen om aldaar veilig te wonen, zie
vers 11. In vers 12 lezen wij dat JHWH na Davids dood een telg
zal nemen uit zijn geslacht, om diens koningschap te bevestigen.
Deze telg zal een huis bouwen voor JHWH, en JHWH zal zijn
troon bevestigen tot in alle eeuwen, zie vers 13. JHWH heeft tot
David gesproken tot vér in de toekomst, zie vers 19. Het gaat hier
dus niet om Salomo en zijn Hiramistische Tempel. Nee, het gaat
om een in de toekomst gelegen feit, dat JHWH Zijn volk plant in
een kustland hoog ten Noord-Westen van Kanaän. In de ‘eindtijd’
zal David een spruit (zemach = uitgroeisel) hebben, die zal
koning/priester zijn, n.l. Zerubbabel, zie Zacharia 5 en 6.
Salomo’s troon is niet bestendigd, maar gesplitst en tenslotte
verdwenen, en de tempel die hij bouwde in samenwerking met de
‘vrijmetselaar Hiram Abiff was niet naar JHWH’s bedoeling.
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Salomo week van JHWH af en diende de afgoden. Het gaat
duidelijk om een eindtijd-Messias, om Zerubbabel.
Voor een overblijfsel van het
verstrooide Israël is er ontkoming,
Joel 2:32, Obadja vers 17. Daar
komt het nieuwe Huis van JHWH,
Joel 3:18, als JHWH op de berg
Sion zal wonen, vers 21.
Dat Huis is gebouwd volgens het
paslood, Amos 8:7, in het midden
van het land. Micha 4:2 spreekt
over dit Huis van JHWH, in de tijd
dat Babel wordt gedorst, 5:6, en de
twist van JHWH met Zijn volk
Nw Jeruzalem, zie
(aardbeving) 7:15 Ook over www.christinus.org/gpage3.html
wonderen, net als in Egypte tijdens
uittocht. Ook de profeet Nahum
noemt de dag van JHWH, 1:3-9, die zal zijn tegen de
Belialsmensen, vers 15. En de profeet Habakuk 2:20 JHWH in
Zijn Tempel, 3:13 aankomst tot verlossing. Zefanja 1:14-18 dag
van JHWH, 3:12 overblijfsel, 15-17, 20. Dan zal de aarde zal
weer vol kennis zijn van JHWH, gelijk de wateren de bodem der
zee bedekken.
Openbaring 21:3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel,
zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal
bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij
hen en hun God zijn.

