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Te mooi om waar te zijn

Stel je voor dat wij als gewone mensjes erachter zouden komen dat

wij van een zeer voornaam en rijk persoon uit een ver verleden

afstammen. Zo iets doet je wel wat. Je reist in je gedachten in aanzien

een flink eind omhoog. Het tegendeel kan ook het geval zijn, dat je

erachter komt dat er in jouw geslacht lieden waren waarmee je liever

niet op één foto zou staan. Alleen al aan een naam kan een hele

negatieve lading verbonden zijn, waarbij wij denken aan de naam van

Hitler, van Mengele, of van Nero.

Toen Samuel op een dag bij Isaï op

bezoek kwam om er in het geheim een

nieuwe koning over Israël te zalven,

vroeg de profeet aan de beste man om

hem al zijn zonen te tonen. Isaï moet

zich eensdeels vereerd hebben gevoeld

dat de profeet bij hem op bezoek

kwam, maar anderzijds schijnt hij zich

wel benauwd te hebben gevoeld, omdat

hij wat te verbergen had. Waarom hield

hij zijn kleinste zoon David verborgen

voor Samuel? Verklaarders menen dat

Isaï zijn kleinste zoon David verwekt

zou hebben bij een dienstmaagd. David zou dan ook geen hele broer

van de anderen zijn geweest, maar een buitenechtelijke zoon. Toen

alle zonen van Isaï voorbij Samuel waren gelopen, had JHWH tegen

hem gezegd dat geen van deze de nieuwe koning zou worden. Wat

nu? Toen moest Isaï wel met zijn ‘onecht’ kind voor de dag komen.

Deze was het, nl.. David, die koning over Israël zou worden. Davids

afkomst van moederszijde is dus in nevels gehuld. De vuile was

hangt een vrouw niet graag buiten. Wij zijn er immers ook niet om de

nieuwsgierigheid van de mensen te bevredigen. Of het nu

nieuwsgierigheid is, of dat het in ons DNA zit, wij willen graag altijd

onze afkomst weten. Geadopteerde kinderen rusten niet voordat zij

hebben uitgevonden wie hun biologische ouders zijn of waren.
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Evenzo ligt er iets in ons innerlijk dat wil weten waarvan wij

afstammen. Stammen wij van wilde barbaren en heidenen af?  Of

stammen wij van de Batavieren af, die uiteindelijk leden waren van

de twaalf stammen Israëls die in de verstrooiing zijn gegaan?  Dat

laatste is een feit. Wij Hollanders en Westerlingen stammen af van de

twaalf stammen Israëls, die aan de heidenen gelijk waren geworden,

die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. Wie vervreemd is van

zijn burgerschap, heeft er tevoren wél deel aan gehad! Welnu, dat is

groot nieuws om te weten!  

Durft u het ervoor te houden dat u een nakomeling bent van één der

twaalf stammen? Of vindt u deze gedachte te mooi om waar te zijn?

Groot Nieuws

Het nog veel grotere nieuws van JHWH is dat Hij Zijn volk herstelt,

ondanks dat Zijn volk het Verbond schond en JHWH verliet. Hij

begeeft en verlaat Zijn volk niet. Er zijn aspecten die eeuwenlang

door theologen en christenen onderbelicht zijn. Sommige zaken zijn
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domweg genegeerd of vergeestelijkt, zodat de werkelijke betekenis

ervan onbekend is gebleven. Eén van de voornaamste zaken van

JHWH is het herstel van Zijn volk, de wederoprichting van Zijn

heerschappij op aarde door middel van Zijn volk. Alle machten die

Zijn rijk en heerschappij in de weg staan zullen het veld moeten

ruimen. De profeten hebben het grootste deel van hun boodschap

hieraan gewijd. 

Wij zullen in deze brochure het aspect bespreken van JHWH’s

verschoning van Zijn volk in het herstellen en bijeen verzamelen. 

De profeten geven hiervan een duidelijke uiteenzetting. 
Joël 2:18  Zo zal JHWH ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk

verschonen.

Maleachi 3:17  En zij zullen, zegt JHWH der heirscharen, te dien dage, dien

Ik maken zal, Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen verschonen, gelijk als een

man zijn zoon verschoont, die hem dient.

Amos 7:8  En JHWH zeide tot mij: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een

paslood. Toen zeide JHWH: Zie, Ik zal het paslood stellen in het midden van

Mijn volk Israël; Ik zal het voortaan niet meer voorbijgaan.

Joël 2:32  En het zal geschieden, al wie den Naam van JHWH zal aanroepen,

zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming

zijn, gelijk als JHWH gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die JHWH

zal roepen.

Obadja 1:17  Maar op den berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een

heiligheid zijn; en die van het huis Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk

bezitten.

Hoe zal het verschonen en het voorbijgaan van JHWH voor het

overblijfsel van Israël in haar werk gaan? Ziet JHWH Israëls zonden

nu ineens door de vingers?  

Nee, JHWH zal Israël vooraf benauwen, zodat zij tot Hem gaan

roepen, in erkenning van eigen zonden en schuld. Zij zullen tot

inzicht komen dat ze tegen Hem gezondigd hebben. Daarop zullen zij

berouw krijgen en zich bekeren, zie Joel 2: 
 12   Nu dan ook, spreekt JHWH, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat

met vasten en met geween, en met rouwklage.

13  En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot JHWH, uw God;

want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid,

en berouw hebbende over het kwade.
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14  Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een

zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor JHWH, uw God.

15  Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.

16  Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt

de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn

binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

17  Laat de priesters, van JHWH dienaars, wenen tussen het voorhuis en het

altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o JHWH! en geef Uw erfenis niet

over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom

zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

18   Zo zal JHWH ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

Hosea 14:1   Bekeer u, o Israël! tot JHWH, uw God, toe; want gij zijt gevallen

om uw ongerechtigheid.

2  Neem deze woorden met u, en bekeer u tot JHWH; zeg tot Hem: Neem weg

alle ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer

lippen.

3  Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het

werk onzer handen niet meer zeggen: Gij zijt onze God. Immers zal een wees

bij U ontfermd worden.

4  (14-5) Ik zal hunlieder afkering genezen, Ik zal hen vrijwilliglijk

liefhebben; want Mijn toorn is van hem gekeerd.
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   Het losbandige leven in Sodom

5  (14-6) Ik zal Israël zijn als de dauw; hij zal bloeien als de lelie, en hij zal

zijn wortelen uitslaan als de Libanon.

6  (14-7) Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als

des olijfbooms, en hij zal een reuk hebben als de Libanon.

7  (14-8) Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw; zij zullen ten

leven voortbrengen als koren, en bloeien als de wijnstok; zijn gedachtenis zal

zijn als de wijn van Libanon.

Er aan voorafgaand laat JHWH een enorm groot leger op Israël

afkomen, waarvan het volk zó bang zal worden, dat het de dood voor

ogen heeft, Jesaja 29:5. Het volk had niet verwacht dat dit gigantische

leger ooit zou komen. Men leefde in een zekere voorspoed onder de

Babylonische scepter, waaronder men min of meer tevreden was. Er

was grote welvaart, men had drank, brood en spelen, en men had aan

geen ding gebrek. Het volk leefde erop los, vrije sex, drugs, gay-

parades, abortus, etc.

Alles kon er bij door,

als het maar leuk was.

Op die wijze zondigde

ons westers Israël de

maat vol, en werd aan

Sodom en Gomorra

gelijk. Het was vroeger

zo, en het is vandaag

nog precies zo. Het is

drinken, wijnzuipen en

overdadig eten, Joel

1:5.

JHWH heeft echter een

speciale dag ervoor

gehouden om met Zijn

volk en de wereld af te

rekenen, zie Joel1:
15  Ach, die dag! want de dag van JHWH is nabij, en zal als een verwoesting

komen van den Almachtige.
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Er is grote hongersnood ontstaan. De mensen hadden er niet meer op

gerekend dat er ooit nog hongersnood zou kunnen komen. De

supermarkten zijn jarenlang het toevluchtsoord geweest der

bevolking. Altijd volle schappen. Maar nu, nu ineens zijn de

schappen van de winkels leeg. Er is geen eten voor mens en beest.

Zie Joel 1:
16  Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden? Blijdschap en verheuging van

het huis onzes Gods?

17  De granen zijn onder hun kluiten verrot, de schathuizen zijn verwoest, de

schuren zijn afgebroken, want het koren is verdord.

18  O, hoe zucht het vee, de runderkudden zijn bedwelmd, want zij hebben

geen weide, ook zijn de schaapskudden verwoest.

19  Tot U, o HEERE! roep ik; want een vuur heeft de weiden der woestijn

verteerd, en een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken.

20  Ook schreeuwt elk beest des velds tot U; want de waterstromen zijn

uitgedroogd, en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd.

De Dag van JHWH

JHWH heeft een dag gesteld waarin Hij Zich zal wreken over de

goddeloosheden in Jakob. Het zijn de wetten die door het volk

worden overtreden, waardoor het zich het oordeel over zich afroept..

Oudtijds werd Nebucadnezer gebruikt om Juda weg te voeren, en het

Assyrische rijk om Israël te slaan. In de eindtijd zal het wederom

Assur (Russa?) zijn om Israël te verdrukken, gedirigeerd vanuit het

centrum van modern Assur, wat in Londen gevestigd is. Het is het

Britse Wereld Imperium, wat uiteindelijk de macht overgenomen

heeft van het Romeinse wereldrijk, om daarmee te proberen het ware

Israël te vernietigen. Men weet immers wel waar het overblijfsel van

het ware Israël woont. Zelf heeft men jarenlang onder de vlag van

Israël gevaren, alsof zij het herstelde Israël der twaalf stammen

waren.  Het was bedrog, Engeland is niet het herstelde Efraim en

Amerika is niet het herstelde Manasse.  Het zijn rijken die door

draken-koningen worden geregeerd, waarbij hun maçonnieke

heraldiek en hun uiterlijk hen verraadt.  
Joël 2:1  Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner

heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag van JHWH

komt, want hij is nabij.
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  Lot trekt uit Sodom weg met zijn twee dochters. Zijn vrouw wordt een zoutpilaar.

2  Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke

duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig

volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot

in jaren van vele geslachten.

3  Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het

land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste

wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.

4  De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo

zullen zij lopen.

5  Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten

der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een

machtig volk, dat in slagorde gesteld is.

6  Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten

zullen betrekken als een pot.

7  Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen;

en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun

paden niet verdraaien.

8  Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken

elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond

worden.
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9  Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen

klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

10  De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en

maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

11  En JHWH verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer

groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag van JHWH is

groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

JHWH zal Zijn overblijfsel in de benauwdheid brengen, met als doel

dat zij tot inkeer zullen komen, opdat Hij het genadig zal kunnen zijn.

Daarna zal Hij de gevangenis van Zijn volk wenden en de Toevlucht

voor hen zijn. Geen vreemdelingen zullen er meer in Israël gevonden

worden. JHWH zal op de berg Sion bij Zijn volk wonen en hen de

Leraar ter Gerechtigheid geven en een ongekende voorspoed. Zie Joel

2:
21  Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want JHWH heeft grote

dingen gedaan.

22  Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen

weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de

wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven.

23  En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in JHWH, uw God;

want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen

nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

24  En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie

overlopen.

25  Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de

kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u

gezonden heb.

26  En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam

van JHWH, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal

niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27  En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik JHWH, uw

God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in

eeuwigheid.

28  En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle

vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen

dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29  Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die

dagen Mijn Geest uitgieten.
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  Baruch schrijft de woorden van

Jeremia op

30  En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en

vuur, en rookpilaren.

31  De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die

grote en vreselijke dag van JHWH komt.

32  En het zal geschieden, al wie den Naam van JHWH zal aanroepen, zal

behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming

zijn, gelijk als JHWH gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die JHWH

zal roepen.

Er staat heel wat te gebeuren. Daar is de huidige financiële crisis nog

maar kinderspel bij. Er is gelukkig ontkoming voor het overblijfsel

van Israël. Ontkoming in een veilige schuilplaats, wat Nederland alle

eeuwen door geweest is voor dissidenten en vluchtelingen. Nederland

wordt vanaf oude tijden het ‘Westers Kanaän’ genoemd, het

‘Jeruzalem van het Westen’. Ons land en ons volk is toch wel een

heel bijzonder land en bijzonder volk!

Baruch

Het apocriefe boek Baruch geeft in hoofdstuk 5 op zéér mooie wijze

de geschiedenis weer van Israël, en de bedoelingen van JHWH

hierbij. Israël is verstrooid onder alle

volkeren der aarde, meest in het

Noord-Westen van Europa. De straf

die Israël kreeg na de schending en

verbreking van het Verbond van

JHWH duurde 7 perioden van 360

jaren. Dat is een periode van rouw en

verdrukking, waarna JHWH Zich

weer ontfermt over Zijn volk. De

twaalf stammen zijn allen in de

verstrooiing gegaan en zullen weer

verzameld worden.  

Baruch hoofdstuk 5:1 Jeruzalem, leg

nu het kleed van je rouw en

verdrukking van je af, en bekleed je

voor altijd met de pracht van JHWH’s heerlijkheid. 
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2. Sla de mantel van de gerechtigheid die uit Elohim is om je heen, en

zet het hoofdversiersel van de glansrijkheid van JHWH op je hoofd. 

3. Want JHWH zal jouw glans aan het gehele gebied onder de hemelen

openbaren.

4. JHWH zal voor altijd jou bij de volgende naam noemen: Vrede voor

gerechtigheid en Roem voor gehoorzaamheid.

5. Sta op Jeruzalem, klim op een hoogte. Sla je ogen op naar het oosten,

en aanschouw jouw kinderen die

vanaf het westen door het woord

van de heilige Eén verzameld zijn,

en die jubelen omdat JHWH aan

hen gedacht heeft.

6. Zij zijn te voet van jou

weggegaan, toen zij door de vijand

werden weggevoerd, maar JHWH

leidde hen naar jou terug, zoals een

koning op zijn troon wordt

rondgedragen.

7. Want JHWH heeft het bepaald

dat elke hoge berg en dat de

eeuwige heuvels laag gemaakt

worden en dat alle kloven gevuld worden, totdat de aarde geheel vlak

is, zodat Israël veilig kan wandelen in de glansrijkheid van JHWH.

8. De bossen en alle geurrijke bomen zullen aan Israël schaduw geven

op het bevel van JHWH.

9. Want JHWH leidt Israël met vreugde door middel van het licht van

Zijn glansrijkheid, tezamen met Zijn medelijden en gerechtigheid. 

Modelvolk

JHWH heeft Israël verkoren tot modelvolk, tot natie om Zijn

koninkrijk of heerschappij te vestigen op aarde, tot voorbeeld van

andere volkeren. Wij zullen het door de mensen en volkeren zo fel

begeerde rijk van vrede waar maken, demonstreren, daar waar sociale

gerechtigheid heerst, wederzijds begrip is, en waar geen omkoperij,

dwang of enige vorm van slavernij meer zal zijn. Noem het vrijheid,
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vrijheid van meningsuiting, vrijheid in ontwikkeling van gaven en

talenten. Vrijheid van onderzoek naar

waarheid, naar feiten. Er zal niemand

meer beknot worden door de vele

regelgevingen en wetjes. Een ieder zal

zijn eigen verantwoordelijkheid

opnemen tegenover JHWH en Zijn

wetten, dus tegenover de samenleving en

de schepping.  Dit vrijheidsstreven is ons

als Israëlieten ingeschapen, het zit in

onze genen ingebouwd.  Momenteel

leven wij onder allerlei slaafse systemen,

die in één noemer zijn samen te vatten,

n.l. Babylon.  Wij leven onder zware

belastingdruk en geld-rente-dwang van

financiële instellingen. Wij worden beperkt om de echte waarheid te

zoeken en deze bekend te maken, want daarmee zouden hele

systemen en instellingen omver rollen. Onze soldaten mogen wel

vechten voor onze vrijheid, maar dan in Afghanistan en andere verre

landen, alwaar zij de belangen dienen van rijke olieboeren en

drugsbaronnen. Vrijheid is een door JHWH aan ons gegeven recht,

wat de machthebbers van onze tijd van ons hebben afgepakt.

Sommige volkeren bezitten niet die vrijheidsdrang zoals wij die

bezitten. Denk o.a. aan de Aziatische volkeren, waarin de

mensenrechten dan ook sterk worden geschonden.  Onze verworven

vrijheden zijn altijd oorzaak geweest van jaloezie, zodat er oorlog

tegen ons werd gevoerd. Wij worden momenteel beknot en zijn

grotendeels beroofd van onze vrijheid. Door religie en

gewetensdwang, door rente en handelskartels, door overheden en

vorstenhuizen, door de EU en de macht van het grootkapitaal. Wij

hebben -net als Simson- het ernaar gemaakt dat onze ogen

uitgegraven werden, zodat we blind en nagenoeg machteloos staan

tegenover een grote en sterkere meerderheid van Edom en Kaïn-

machten. Ondanks dat is onze vrijheidszin niet uitgedoofd. Wij zullen

herleven, opstaan als een oude leeuw, om te overwinnen. Simson
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doodde er meer in zijn laatste

krachtsinspanning, dan tijdens heel zijn

leven. JHWH de God der legermachten,

is met ons, redt ons in gevaren. JHWH,

de God van Jakobs zaad, is ons een hulp

en toeverlaat!  

Gereinigd Overblijfsel

Wanneer wij Jesaja 25 en 28 lezen zal

Sion worden hersteld. Er vindt een

reiniging plaats door JHWH. Er zullen

niet veel echte Israëlieten over zijn, maar

geen enkel écht steentje zal er verloren

gaan.  De kinderen Israëls zullen

gelouterd worden en van hun zonden gereinigd.  

Er zullen slechts weinige Israëlieten overblijven, waarvan meer

vrouwen dan mannen.  
Jesaja 4:1  En te dien dage zullen zeven vrouwen een man aangrijpen,

zeggende: Ons brood zullen wij eten, en met onze klederen zullen wij bekleed

zijn, laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden, neem onze smaadheid

weg.

De overgeblevenen, zij die het gericht van JHWH zullen overleven,

zullen zich in JHWH mogen verheugen, daar Hij hen tot een Kroon

zal zijn. JHWH zal hen rust en vrede geven. Zie: 
Jesaja 28:5  Te dien dage zal JHWH der heirscharen tot een heerlijke Kroon

en tot een sierlijken Krans zijn den overgeblevenen Zijns volks;

Jeremia 31:2  Zo zegt JHWH: Het volk der overgeblevenen van het zwaard

heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als Ik henenging om

hem tot rust te brengen.

Joël 2:32  En het zal geschieden, al wie den Naam van JHWH zal aanroepen,

zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming

zijn, gelijk als JHWH gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die JHWH

zal roepen.

Wanneer wij de eerste tekenen van het Goddelijk reinigingsproces

van Israël en de aarde zien, n.l. dat JHWH de voornaamste stad op
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   New York en Manhattan

aarde gaat (laat) slaan, zodat deze tot een puinhoop wordt en

wegzinkt in de diepte der zee, dán weten wij dat ons heil nabij is. 
Jesaja 25:2  Want Gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt; de vaste stad tot

een vervallen hoop; het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij, in

eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden.

Tyrus  -- New York

Die moderne grote stad is gelijk aan het oude Tyrus, zoals blijkt uit

Jesaja 23: 
1  De last van Tyrus. Huilt, gij schepen van Tarsis! want zij is verwoest, dat er

geen huis meer is, dat niemand er meer ingaat; uit het land Chittim is het aan

hen openbaar geworden.

2  Zwijgt, gij inwoners des eilands! gij, die de kooplieden van Sidon, over zee

varende, vervulden,

3  En wiens inkomst was het zaad van Sichor over de grote wateren, de oogst

der rivier; en zij was de markt der heidenen.

4  Word beschaamd, o Sidon! want de zee spreekt, ja, de sterkte der zee,

zeggende: Ik heb geen barensnood gehad, ik heb ook niet gebaard, en ik heb

geen jongelingen groot gemaakt, en geen jonge dochters opgebracht.

5  Gelijk als geweest is de tijding van Egypte, zal men ook in weedom zijn, als

men van Tyrus horen zal.

6  Vaart over naar Tarsis,

huilt, gij inwoners des

eilands!

7  Is dit uw vrolijk

huppelende stad? welker

oudheid wel van oude dagen

af is; maar haar eigen

voeten zullen haar verre

w e g d r a g e n ,  o m  i n

vr e e md e l i n g s c h a p  t e

verkeren.

8   W i e  h e e f t  d i t

beraadslaagd over Tyrus,

die kronende stad, welker

kooplieden vorsten zijn,

welker handelaars de

heerlijkste in het land zijn?
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De stad Tyrus heette ook wel Sor, "rots", waarschijnlijk naar de

rotsachtige eilanden waarop Tyrus lag (Ezech. 26:4, 14). Het oudste

deel van de stad lag op het vaste land. Het eiland waarop

Nieuw-Tyrus gebouwd was, bestond oorspronkelijk uit twee delen

die door Hiram met dammen verbonden waren. De stad ontleende

haar betekenis aan haar ligging en sterkte: zij was een vesting die

zover van de kust verwijderd was, dat zij ontoegankelijk was voor

een landleger. Ze had twee door de natuur gevormde havens (vgl.

Ezech. 27:3). Geen wonder dat de stad rijk was (Zach. 9:3v) en in de

loop der tijden grote betekenis had. 

Vergelijk dit met het huidige New York, waarvan het oudste deel

eveneens op het vaste land ligt, en Manhatten een grote rots is, als

schiereiland. New York is één van de grootste wereldhavens. Het is

het grootste wereldhandelscentrum, met op Manhatten de

geldhandelsbeurs. Wallstreet is wereldwijd bekend. Op Manhatten

wonen ongeveer 4 tot 5 miljoen ‘edom-joden’.  Manhatten is

gebouwd op een rots die op een schuine helling staat. Bij eb en vloed
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gaat het gehele eiland enige centimeters op en neer. Bij een grote

aardbeving of andere ramp kan Manhatten van de helling afrollen

naar de diepte der zee.

Tyrus was beroemd door de tempel van Melkart (Hercules). Tyrus

was oud (Jes. 23:7) maar jonger dan Sidon. Van de belangrijkste

Phoenicische steden lag Tyrus het dichtst bij het Israëlitische gebied;

het grensde aan het stamgebied

Aser (Joz. 19:28-29; 2 Sam. 24:7).

De eerste koningen van Israël

s t o n d e n  m e t  T y r u s  o p

vriendschappelijke voet. Later

bedreigt Amos (1:9) de stad omdat

haar inwoners Israëlitische dorpen

aan de Edomieten prijsgegeven

hadden; ook klaagt Joël (3:4 vv)

dat zij Israëlitische slaven aan de

Grieken verkocht hadden. Ten

tijde van David en Salomo was Hiram er koning. Hiram is te zien als

de ‘vader der vrijmetselaren’. Hij was een bekwaam architect, die zijn

heidense invloed op het ontwerp van de Tempel van Salomo heeft

laten gelden. 

Tyrus was het middelpunt van de slavenhandel, waar oosterse slaven

naar het westen en westerse slaven naar het oosten verkocht werden

(Ezech. 27:13). De Israëlieten handelden veel met de Tyriërs (Ez.

27:17; vgl. Gen. 49:20). Later

speelde Tyrus een grote rol in

de oorlogen van de Syrische en

Kanaänitische staten tegen de

Assyriërs en Babyloniërs. De

opstand van koning Hosea

stond zeker in verband met een

gelijktijdige opstand van de

Phoeniciërs tegen Salmanassar.
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   impressie Manhatten door a-bom getroffen

Tyrus werd vijf jaar door de Assyriërs belegerd. Jesaja 23 verwacht

de ondergang van de hoogmoedige stad. De profeet zag in Tyrus het

beeld van de menselijke hoogmoed. Maar de verwachting van de

profeet lijkt op dat moment niet te zijn vervuld: de Assyriërs konden

de belegerden alleen het drinkwater afsnijden, dat door middel van

een waterleiding van het vaste land in de stad kwam.  Jeremia

kondigde de ondergang aan (Jer. 25:22; 47:4). 

La t e r  w a s  h e t

Ezechiël die de stad

haar  ondergang

voorspelde. In hfst.

27 vergelijkt hij

Tyrus  met  een

prachtig schip. Aan

d e  b o u w  e n

uitrusting had de

h e l e  w e r e l d

k o s t b a a r h e d e n

bijgedragen. Het

was bemand met de beste krachten van de Phoenicische bondgenoten;

het werd beschermd door de dapperste soldaten en geladen met het

beste dat de wereld opleverde. Zo koos het schip zee, maar leed

schipbreuk door de oostenwind. Deze beschrijving heeft een

historische achtergrond: Ezechiël somt alle handelswaren op die op

de markt van Tyrus kwamen; hij doet dit met kennis van zaken, zodat

wij onze kennis van de Phoenicische handel grotendeels aan Ezechiël

te danken hebben. 

Merkwaardig is ook Ez. 28 waar de profeet de trotse koning van

Tyrus vergelijkt met een cherub, die uit het paradijs verdreven werd.

Vergelijk ook Zach. 9:2 vv waar de stad met de ondergang bedreigd

wordt. De theoloog Riehm beweert dat de profetie van Ezechiël niet

vervuld werd en dat hij dit zelf erkent in Ezech. 29:17 vv . Ez.

29:18-21 doet vermoeden dat de Babyloniërs zonder succes moesten
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Het VN-gebouw als ‘muur’ der volken

aftrekken. Niet één oude schrijver weet

van een verovering van Tyrus door

Nebukadnézar. Het langdurige beleg was

voor Tyrus wel uiterst nadelig.

In het Nieuwe Testament zijn Tyrus en

Sidon overigens het beeld van vergaande

goddeloosheid.

Tyrus komt er niet best af, maar zal voor

haar daden vergelding ontvangen van

JHWH. De lieden van Tyrus hebben de ware Israëlieten overgeleverd

aan Edom. Zij waren wel wijs, maar het was de wijsheid dezer

wereld, die in wezen dwaasheid is. Zij hebben wel goud en zilver als

stof bij elkaar verzameld en van Jakob/Israël gestolen, maar zullen er

geen voordeel van hebben. Zie brochure 489.
Amos 1:9  Alzo zegt JHWH: Om drie overtredingen van Tyrus, en om vier zal

Ik dat niet afwenden; omdat zij Mijn volk met een volkomen wegvoering

hebben overgeleverd aan Edom, en niet gedacht aan het verbond der

broederen.

Amos 1:10  Daarom zal Ik een vuur

zenden in den muur van Tyrus, dat zal haar

paleizen verteren.

Zacharia 9:2  En ook zal Hij Hamath met

dezelve bepalen; Tyrus en Sidon, hoewel

zij zeer wijs is;

Zacharia 9:3  En Tyrus zich sterkten

gebouwd heeft, en zilver verzameld heeft

als stof, en fijn goud als slijk der straten;

Ook de profeet Ezechiël wijst naar Tyrus als een stad vol

boosdoeners, die vergelding zal ontvangen van JHWH. Destijds

heeft het oude Tyrus van de koning Nebucadnezer het zwaar te

verduren gehad. Het nieuwe latere Tyrus, waar het paleis der

vreemdelingen staat, het VN-gebouw te New York, zal eveneens

door machten die JHWH gebruikt, worden vernietigd. Dit nieuwe

Tyrus is de ‘poort der volkeren’, met als paleis het grote VN-

gebouw, dat als een grote ‘muur’ is gebouwd langs de Hudsonrivier.
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      Londens wapen (draken)

   Stad Londen

In New York staan zeer vele torens (wolkenkrabbers). 
Ezechiël 26:2  Mensenkind! daarom dat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft:

Heah! zij is verbroken, de poort der volken; zij is tot mij omgewend; ik zal

vervuld worden, zij is verwoest!

3  Daarom, alzo zegt JHWH: Ziet, Ik wil aan u, o Tyrus! en Ik zal vele

heidenen tegen u doen opkomen, alsof Ik de zee met haar golven deed

opkomen.

4  Die zullen de muren van Tyrus verderven, en haar torens afbreken; ja, Ik zal

haar stof van haar wegvagen, en zal haar tot een gladde steenrots maken.

5  Zij zal in het midden der zee zijn tot uitspreiding van netten; want Ik heb het

gesproken, spreekt JHWH ; en zij zal den heidenen ten roof worden.

http://xandernieuws.punt.nl/?id=494373&r=1&tbl_archief=&

Sidon

Sidon had eigen koningen, Jeremia 25:22, en was met Tyrus de

voornaamste vertegenwoordiger van de

Phoenicische macht en wijsheid (toenmalige

Illuminati), Jeremia 47:4. Tyrus en Sidon

worden meestal in één adem genoemd. Dat

kan wijzen op Londen als Sidon en New

York als Tyrus, de twee grote wereldsteden

waarin de illuminati hun hoofdzetels en

tempels hebben. Het is moeder en dochter,

het Mysterie Babylon en haar dochter, het Britse Imperium. In

Londens hart is de City of London, de banken van Rothschild en zijn

consorten, vanwaaruit hun heerschappij over de wereldmarkten

uitgaat. In Londen bepaalt men elke dag de goudprijs en worden wij

beroofd van onze inkomsten, zie

brochure 489. Londen is al jarenlang

bevreesd voor overstromingen,

waartegen men de Thames-barrier

bouwde. Ook dat zal hen niet helpen. 

Ez.28:21  Mensenkind! zet uw aangezicht

tegen Sidon, en profeteer tegen haar,

22  En zeg: Zo zegt JHWH: Zie, Ik wil aan u,

o Sidon! en zal in het midden van u
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verheerlijkt worden; en zij zullen weten, dat Ik JHWH ben, als Ik gerichten in

haar zal hebben geoefend, en in haar geheiligd zal zijn.

23  Want Ik zal de pestilentie in haar zenden, en bloed op haar straten, en de

verslagenen zullen vallen in het midden van haar, door het zwaard, dat tegen

haar zal zijn van rondom; en zij zullen weten, dat Ik JHWH ben.

24  En het huis Israels zal geen smartenden doorn noch wee doende distel meer

hebben, van allen, die rondom hen zijn, die henlieden beroven; en zij zullen

weten, dat Ik JHWH ben.

25  Alzo zegt JHWH: Als Ik het huis Israels zal vergaderd hebben uit de

volken, onder dewelke zij verstrooid zijn, en Ik onder hen voor de ogen der

heidenen zal geheiligd zijn, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik aan Mijn

knecht, aan Jakob gegeven heb.

26  En zij zullen daarin zeker wonen, en huizen bouwen, en wijngaarden

planten; ja, zij zullen zeker wonen; als Ik gerichten zal hebben geoefend tegen

allen, die henlieden beroofd hebben, van degenen, die rondom hen zijn; en zij

zullen weten dat Ik, JHWH, hunlieder God ben.

Definitieve vrede voor Israël

Geen geweld meer, geen leger, geen wapens, geen bommen en

vernietigingswapens, geen verstoring. Geen banken en

geldmanipulaties meer. Geen bond meer tegen het vloeken, geen

stichting tot instandhouding van de zondagsrust, daar een ieder de

sabbat zal vieren naar het gebod op de juiste dag. Geen kerken meer

als instellingen die het heil verkopen, met allerlei magie er rondom

heen. Geen multinationals, geen ziekmakende chemische medicijnen,

geen chemtrails meer in de lucht waarin dodelijk barium zit. Geen

sloten meer op uw deuren, want niemand zal het in z’n hoofd halen

om iets van u te stelen.  Geen groot ambtenarenapparaat met allerlei

regelgevingen, geen deurwaarders meer, want JHWH heeft overvloed

beloofd en grote voorspoed. Geen armoede meer en geen misoogsten.

Geen gemanipuleerd voedsel, maar oorspronkelijk voedsel dat niet

meer bewerkt en onnodig ‘verrijkt’ wordt met allerlei E-nummers. 
Sefanja 3:13  De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch

leugen spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden;

maar zij zullen weiden en neder liggen, en niemand zal hen verschrikken.
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Danklied der verlosten
1 JHWH! Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen, Uw Naam zal ik loven, want Gij

hebt wonder gedaan; Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid.

2  Want Gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt; de vaste stad tot een

vervallen hoop; het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij, in

eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden.

3  Daarom zal U een machtig volk eren, de stad der tirannische volken zal U

vrezen. 4 Want Gij zijt den arme een Sterkte geweest, een Sterkte den

nooddruftige, als hem bange was; een Toevlucht tegen den vloed, een Schaduw

tegen de hitte; want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand.

5 Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult Gij de

onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken; gelijk de

hitte door de schaduw ener dikke wolk, zal het gezang

der tirannen vernederd worden. 6 En JHWH der

heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten

maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol

mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn. 7  En Hij zal

op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts,

waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel,

waarmede alle natien bedekt zijn. 8  Hij zal den dood

(niet de natuurlijke, maar overdrachtelijke dood, Ez.37) verslinden tot

overwinning, en JHWH zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de

smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want JHWH heeft het

gesproken. 9   En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben

Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is JHWH, wij hebben Hem

verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.

Alle dingen worden nieuw. Israël wordt verhoogd, Tyrus wordt

verlaagd en zal tot in alle eeuwen wegzinken, Ez.26. Het gehele leven

zal zich conformeren naar de wil van JHWH, waartoe Zijn hersteld

volk als model verkozen is. Psalm..105: Die gunst heeft God Zijn

volk bewezen, opdat het altoos Hem zou vrezen. Zijn wil betrachten

en voortaan, volstandig op Zijn wegen gaan. Men roem dan

d’Oppermajesteit, om zoveel gunst in eeuwigheid.


