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De Berg Sion. Wat wordt ermee bedoeld? Waar is deze berg gelegen? Wij
zullen onze speurtocht naar de locatie van de ‘Berg Sions’ beginnen door
langs een aantal schriftplaatsen te gaan, zie hierna:
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.

Er is ontkoming, voor wie en waarvan? Voor een overblijfsel van Israël
van de gerichten van JHWH die over de aarde zullen komen.
Jesaja 4:5 En JHWH zal over alle woning van den berg Sions, en over haar
vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans eens
vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting
wezen.

Zoals Israël destijds in Gosen apart en veilig woonde en geen deel had
aan de plagen in Egypte, alzo zal het overblijfsel van Israël in de
eindtijd veilig wonen en beveiligd worden, op een enkele kleerscheur
na.
Over de woningen van het overblijfsel van Israël zal JHWH een
beschermende wolkengordel maken, een vurige muur rondom, zie
Zacharia 2:5.
Jesaja 31:4 Want alzo heeft JHWH tot mij gezegd:
Gelijk als een leeuw, en een jonge leeuw over zijn
roof brult, wanneer ook een volle menigte der
herderen samengeroepen wordt tegen hem,
verschrikt hij voor hun stem niet, en vernedert zich
niet vanwege hun veelheid; alzo zal JHWH der
heirscharen nederdalen, om te strijden voor den
berg Sions en voor haar heuvel.

Er zal in die tijd of in die dag een hemelse interventie komen om te
strijden voor de berg Sions en het overblijfsel van het vrouwenzaad. Dit
houdt in dat er wel een aanval van vijandelijke machten komt tegen de
berg Sions, zie o.a. Jesaja 29.
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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.

Het overblijfsel zal in een afgezonderd gebied wonen, om daar hun
eerstgeboorte recht en erfenis te bezitten.
Obadja 1:21 En er zullen heilanden op den berg Sions opkomen, om Ezau’s
gebergte te richten; en het koninkrijk zal van JHWH zijn.

Ezau komt er niet best af. JHWH laat Zijn heerschappij gelden, dat is
het Rijk Gods. Het gaat om Zijn koningschap en heerschappij, zie
onderstaande tekst:
Micha 4:7 En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die
verre henen verstoten was, tot een machtig volk; en JHWH zal Koning over hen
zijn op den berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid.

De dag van JHWH is de dag der gerichten. Op die dag zal o.a. het
volgende plaatsvinden, zie onderstaand:
Amos 8:9, zon ondergaan op de middag; Amos 9:5 overstroming
Jesaja 40:4 Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen
vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot
een vallei gemaakt worden.
Micha 1:4 En de bergen zullen onder Hem versmelten, en de dalen gekloofd
worden, gelijk was voor het vuur, gelijk wateren, die uitgestort worden in de
laagte.
Jesaja 22:5 Want het is een dag van beroering, en van vertreding, en van
verwarring van JHWH, JHWH der heirscharen, in het dal des gezichts, een dag
van ontmuring des muurs, en van geschreeuw naar het gebergte toe.
Jesaja 28:21 Want JHWH zal Zich opmaken, gelijk op den berg Perazim, Hij zal
beroerd zijn, gelijk in het dal van Gibeon, om Zijn werk te doen, Zijn werk zal
vreemd zijn; en om Zijn daad te doen,
Zijn daad zal vreemd zijn!

De aarde zal hevig heen en weer
geschud worden en waggelen
gelijk een dronken man, Jesaja
24. De allergrootste aardbeving
sinds mensenheugenis zal de
aarde openscheuren, hoge
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bergen doen zakken en lage gedeelten omhoog drukken. Er zal een
reusachtige onwankelbare berg ontstaan, de berg Sion, die bescherming
biedt aan het overblijfsel van Israël. Op die berg zal JHWH met Zijn
kinderen wonen. Die berg ontstaat aan de noordflank van de kuststreken
van Noord West-Europa, ten Noorden van Palestina, zie:
Psalmen 48:2 (48-3) Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de
berg Sion, aan de zijden van het noorden; de stad des groten Konings.
Psalmen 48:11 (48-12) Laat de berg Sion blijde zijn; laat de dochteren van Juda
zich verheugen, om Uwer oordelen wil.
Psalmen 74:2 Gedenk aan Uw vergadering, die Gij van ouds verworven hebt; de
roede Uwer erfenis, die Gij verlost hebt; den berg Sion, waarop Gij gewoond hebt.
Psalmen 78:68 Maar Hij verkoos den stam van Juda, den berg Sion, dien Hij
liefhad.
Psalmen 125:1 Een lied Hammaaloth. Die op JHWH vertrouwen, zijn als de berg
Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid.
Jesaja 8:18 Ziet, ik en de kinderen, die mij JHWH gegeven heeft, zijn tot tekenen
en tot wonderen in Israel, van JHWH der heirscharen, Die op den berg Sion woont.

JHWH zorgt éérst voor de veiligheid
van Zijn volk en hun bescherming, en
gaat daarna de wereldlijke macht van
Assur te lijf. Zijn volk zal Hem zeer
dankbaar zijn voor deze verlossende
liefde en zal Hem een geschenk geven.
Dat volk was een uitgemolken volk,
kaalgeplukt door vreemde machten.
Het stond onder curatele van allerlei De berg Hermon = Sion
regelgevingen. Hun land wordt door
vele wateren beroofd en doorsneden. Dat land kan geen ander land zijn
dan Nederland, wat een waterland is, en waar het verstrooide Israël als
kern een veilige woonplaats heeft gehad door de eeuwen heen.
Jesaja 10:12 Want het zal geschieden, als JHWH een einde zal gemaakt hebben
van al Zijn werk op den berg Sion en te Jeruzalem, dan zal Ik te huis zoeken de
vrucht van de grootsheid des harten van den koning van Assyrie, en de pracht van
de hoogheid zijner ogen.
Jesaja 18:7 Te dien tijd zal JHWH der heirscharen een geschenk gebracht worden
van het volk, dat getrokken is en geplukt, en van het volk, dat vreselijk is van dat
het was en voortaan; een volk van regel en regel, en van vertreding, welks land de
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rivieren beroven; tot de plaats van den Naam van JHWH der heirscharen, tot den
berg Sion.

Het werk van JHWH in die dag en tijd zal gepaard gaan met grote
kosmische rampen en wijzigingen. De vijandelijke machten zullen
tenslotte proberen deze Berg Sions in te nemen, maar dat zal hen niet
gelukken! Zie onderstaand:
Jesaja 24:23 En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd
worden, als JHWH der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem,
en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.
Jesaja 29:8 Het zal alzo zijn, gelijk wanneer een hongerige droomt, en ziet, hij eet;
maar als hij ontwaakt, zo is zijn ziel ledig; of, gelijk als wanneer een dorstige
droomt, en ziet, hij drinkt; maar als hij ontwaakt, ziet, zo is hij nog mat, en zijn ziel
is begerig; alzo zal de menigte aller heidenen zijn, die tegen den berg Sion
krijgen. (Het blijkt uit Jesaja 29:8 dat de berg Sion hetzelfde is als wat in vers 1
Ariël wordt genoemd.)
Jesaja 37:32 Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan, en het ontkomene
van den berg Sion; de ijver van JHWH der
heirscharen zal dit doen.

De oude berg Hermon in Palestina is de
toenmalige berg Sion, het Jeruzalem dat
door David werd ingenomen.
Deuteronomium 4:48 Van Aroer af, dat aan den
oever der beek Arnon is, tot aan den berg Sion,
welke is Hermon;
1 Koningen 8:1 Toen vergaderde Salomo de
De berg Hermon
oudsten van Israel, en al de hoofden der
stammen, de oversten der vaderen, onder de kinderen Israels, tot den koning
Salomo te Jeruzalem, om de ark des verbonds van JHWH op te brengen uit de stad
Davids, dewelke is Sion.
1 Kronieken 11:5 En de inwoners van Jebus zeiden tot David: Gij zult hier niet
inkomen. David dan nog won den burg Sion, welke is de stad Davids.
Psalmen 2:6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner
heiligheid.
Psalmen 9:11 Psalmzingt JHWH, Die te Sion woont; verkondigt onder de volken
Zijn daden.
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Psalmen 9:14 Opdat ik Uw gansen lof in de poorten der dochter van Sion vertelle,
dat ik mij verheuge in Uw heil.
Psalmen 20:2 Hij zende uw hulp uit het heiligdom, en ondersteune u uit Sion.
Psalmen 48:2 Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg
Sion, aan de zijden van het noorden; de stad des groten Konings.
Psalmen 48:11 Laat de berg Sion blijde zijn; laat de dochteren van Juda zich
verheugen, om Uwer oordelen wil.
Psalmen 48:12 Gaat rondom Sion, en omringt haar; telt haar torens;
Psalmen 50:2 Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God
blinkende. (De heerlijkheid van JHWH, de schechinah, zal er worden gezien)
Psalmen 51:18 Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van
Jeruzalem op.
Psalmen 53:6 Och, dat Israels verlossingen uit Sion kwamen! Als God de
gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen, Israel
zal verblijd zijn.
Psalmen 65:1 Een psalm van David, een lied, voor den opperzangmeester. (65-2)
De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U
zal de gelofte betaald worden.
Psalmen 69:35 Want God zal Sion verlossen, en de
steden van Juda bouwen; en aldaar zullen zij
wonen, en haar erfelijk bezitten;
Psalmen 74:2 Gedenk aan Uw vergadering, die Gij
van ouds verworven hebt; de roede Uwer erfenis,
die Gij verlost hebt; den berg Sion, waarop Gij
gewoond hebt.
Psalmen 76:2 En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.
Psalmen 78:68 Maar Hij verkoos den stam van Juda, den berg Sion, dien Hij
liefhad.
Psalmen 84:7 Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen
voor God in Sion.
Psalmen 87:2 JHWH bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.
Psalmen 87:5 En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de
Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen.
Psalmen 97:8 Sion heeft gehoord, en het heeft zich verblijd, en de dochteren van
Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, o HEERE!
Psalmen 99:2 JHWH is groot in Sion, en Hij is hoog boven alle volken.
Psalmen 102:13 Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om
haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. (Het gaat om een bepaalde
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periode of aion, dat is een tijdvak, wat aanbreekt waarin JHWH het overblijfsel
genadig zal zijn)
Psalmen 102:16 Als JHWH Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn heerlijkheid zal
verschenen zijn,
Psalmen 102:21 Opdat men den Naam van JHWH vertelle te Sion, en Zijn lof te
Jeruzalem;
Psalmen 110:2 JHWH zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende:
Heers in het midden Uwer vijanden.
Psalmen 125:1 Een lied Hammaaloth. Die op JHWH vertrouwen, zijn als de
berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. (Alles in de wereld zal
gaan wankelen en omvallen, zelfs de hoge torens en vast bouwwerken, maar de
berg Sion zal niet wankelen)
Psalmen 128:5 JHWH zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem
aanschouwen al de dagen uws levens;
Psalmen 129:5 Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen, die
Sion haten.
Psalmen 132:13 Want JHWH heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn
woonplaats, zeggende:
Psalmen 133:3 Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen
van Sion, want JHWH gebiedt aldaar (dus plaatsgonden) den zegen en het leven
tot in der eeuwigheid.
Psalmen 134:3 JHWH zegene u uit Sion (als centrum), Hij, Die den hemel en de
aarde gemaakt heeft.
Psalmen 135:21 Geloofd zij JHWH uit Sion, Die te Jeruzalem woont. Hallelujah!
Psalmen 137:1 Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als
wij gedachten aan Sion.
Psalmen 146:10 JHWH zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van
geslacht tot geslacht. Hallelujah!
Psalmen 147:12 O Jeruzalem! roem JHWH; o Sion! loof uw God. (oproep om
JHWH te loven!)
Jesaja 1:8 En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in den wijngaard,
als een nachthutje in den komkommerhof, als een belegerde stad.
Jesaja 1:27 Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door
gerechtigheid.
Jesaja 2:3 En vele volken (die op aarde nog over zijn gelaten, met name de
‘schaapvolkeren’) zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg
van JHWH, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en
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dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en van JHWH
woord uit Jeruzalem.

De bokvolkeren zullen nooit JHWH en Zijn Wet erkennen en willen
volgen. De Berg Sions zal hét kenniscentrum zijn voor de wereld, de
wereldhoofdstad.
Jesaja 4:3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene
in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te
Jeruzalem;
Jesaja 4:4 Als JHWH zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion, en
de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door
den Geest des oordeels, en door den Geest der uitbranding. (Ook het overblijfsel
komt in de smeltkroes, om gereinigd te worden en als goud uit te komen).
Jesaja 8:18 Ziet, ik en de kinderen, die mij JHWH gegeven heeft, zijn tot tekenen
en tot wonderen in Israel, van JHWH der heirscharen, Die op den berg Sion
woont..
Jesaja 10:24 Daarom zegt JHWH der heirscharen alzo: Vreest niet, gij Mijn volk,
dat te Sion woont! voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf
tegen u zal opheffen, naar de wijze der Egyptenaren;

Wij hebben niets te vrezen wanneer we in
Sion wonen en Assur als wereldmacht op
ons af zal stormen om ons te vernietigen,
want JHWH is in het midden van ons, zie
onderstaand:
Jesaja 12:6 Juich en zing vrolijk, gij inwoners van
Sion! want de Heilige Israels is groot in het
midden van u.
Jesaja 14:32 Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat JHWH Sion
gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden.
Jesaja 28:16 Daarom, alzo zegt JHWH: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een
beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie
gelooft, die zal niet haasten.
Jesaja 30:19 Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem; gij zult ganselijk niet
wenen; gewisselijk zal Hij u genadig zijn op de stem uws geroeps; zo haast Hij die
horen zal, zal Hij u antwoorden.
Jesaja 31:9 En hij zal van vreze doorgaan naar zijn rotssteen, en zijn vorsten
zullen voor de banier verschrikken, spreekt JHWH, die te Sion vuur, en te
Jeruzalem een oven heeft.
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Jesaja 33:5 JHWH is verheven, want Hij woont in de hoogte; Hij heeft Sion
vervuld met gericht en gerechtigheid.
Jesaja 33:14 De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de huichelaren
aangegrepen; zij zeggen: Wie is er onder ons, die bij een verterend vuur wonen
kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwigen gloed wonen kan? (In die tijd zullen
de vreemdelingen en zondaren wegvluchten)
Jesaja 33:20 Schouwt Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen
Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent, die niet ter neder geworpen
zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden,
en van welker zelen geen verscheurd worden.
Jesaja 35:10 En de vrijgekochten van JHWH zullen wederkeren, en tot Sion
komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en
blijdschap zullen zij verkrijgen,
maar droefenis en zuchting zullen
wegvlieden.
Jesaja 37:22 Dit is het woord, dat
JHWH over hem gesproken heeft:
De jonkvrouw, de dochter van
Sion, veracht u, zij bespot u, de
dochter van Jeruzalem schudt het
hoofd achter u.
Jesaja 40:9
O Sion, gij
verkondigster van goede
boodschap, klim op een hogen
berg; o J eruzalem, gij
verkondigster van goede
boodschap, hef uw stem op met
macht, hef ze op, vrees niet, zeg
den steden van Juda: Zie hier is uw
God!
Jesaja 41:27 Ik, de Eerste zeg tot
Sion: Zie, zie ze daar! en tot
Jeruzalem: Ik zal een blijden
boodschapper geven.
Jesaja 46:13 Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn
heil zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israel Mijn
heerlijkheid.
Jesaja 49:14 Doch Sion zegt: JHWH heeft mij verlaten, en JHWH heeft mij
vergeten.
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Jesaja 51:3 Want JHWH zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste
plaatsen, en Hij zal haar woestijn (Het Hebreeuwse midbar betekent ook zoveel als
‘vruchtbare weideplaats’. Welk land ter wereld is uitermate vruchtbaar als óns
kleine land, dat zelfs veel voedsel exporteert?) maken als Eden, en haar wildernis
als den hof van JHWH; vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden,
dankzegging en een stem des gezangs.
Jesaja 51:11 Alzo zullen de vrijgekochten van JHWH wederkeren, en met gejuich
tot Sion komen; en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vreugde en
blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden.
Jesaja 51:16 En Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw
Mijner hand; om den hemel te planten, en om de aarde te gronden, en om te zeggen
tot Sion: Gij zijt Mijn volk.
Jesaja 52:1 Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion! trek uw sierlijke
klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad? want in u zal voortaan geen
onbesnedene noch onreine meer komen. (Een zeer grote zuivering zal er plaats
hebben).
Jesaja 52:2 Schud u uit het stof, maak u op,
zit neder, o Jeruzalem! maak u los van de
banden van uw hals, gij gevangene dochter
van Sion!
Jesaja 52:7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de
voeten desgenen, die het goede boodschapt,
die den vrede doet horen; desgenen, die
goede boodschap brengt van het goede, die
heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Een land met veel waterstromen
Uw God is Koning.
Jesaja 52:8 Er is een stem uwer wachters; zij verheffen de stem, zij juichen te
zamen; want zij zullen oog aan oog zien, als JHWH Sion wederbrengen zal.
Jesaja 59:20 En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich
bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt JHWH.

Bekering is een absolute vereiste om in de verlossing te delen te Sion!
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 zullen u noemen de stad van JHWH, het Sion van den
Heilige Israels.
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Jesaja 62:11 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.
Jesaja 64:10 Uw heilige steden zijn een woestijn geworden, Sion is een woestijn
geworden, Jeruzalem een verwoesting.
Jesaja 66:8 Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een
land kunnen geboren worden op een enigen dag? (de grote transformatie-dag
21-12-2012?) Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion
heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

Een heerlijke tijd breekt aan, waaraan vooraf de geboorteweeën gaan.
Er is een nieuw aards Jeruzalem in het Noord-Westen van Europa, de
beveiligde of bestelde plaats, 2Samuel 7:10, waarboven een nieuw
hemels Jeruzalem als verbindssatelliet zal verschijnen, de stad waar
Abraham naar uitzag, zoals omschreven in Openbaringen 20/21.
Jeremia 3:14 Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt JHWH, want Ik heb u
getrouwd, en Ik zal u aannemen, één uit een stad, en twee uit een geslacht, en zal u
brengen te Sion. (Wijst dit op een representatieve vertegenwoordiging van
Israëlieten op de berg Sions die wereldwijd wonen?)
Jeremia 4:6 Werpt de banier op naar Sion, vlucht met hopen, blijft niet staan! want
Ik breng een kwaad aan van het noorden, en een grote breuk.
Jeremia 6:23 Boog en spies zullen zij voeren, het is een wreed volk, en zij zullen
niet barmhartig zijn; hun stem zal bruisen als de zee, en op paarden zullen zij
rijden; het is toegerust, als een man ten oorlog tegen u, o dochter van Sion!
Jeremia 8:19 Ziet, de stem van het geschrei der dochteren mijns volks is uit zeer
verren lande: Is dan JHWH niet te Sion, is haar koning niet bij haar? (vanwaar
deze verlegenheid?) Waarom hebben zij Mij vertoornd met hun gesneden beelden,
met ijdelheden der vreemden?
Jeremia 9:19 Want er is een stem van weeklage gehoord uit Sion: Hoe zijn wij
verstoord! wij zijn zeer beschaamd, omdat wij het land hebben verlaten, omdat zij
onze woningen hebben omgeworpen.
Jeremia 14:19 Hebt Gij dan Juda ganselijk verworpen? Heeft Uw ziel een walging
aan Sion? Waarom hebt Gij ons geslagen, dat er geen genezing voor ons is? Men
wacht naar vrede, maar daar is niets goeds, en naar tijd van genezing, maar ziet,
daar is verschrikking.
Jeremia 26:18 Micha, de Morastiet, heeft in de dagen van Hizkia, koning van
Juda, geprofeteerd, en tot al het volk van Juda gesproken, zeggende: Zo zegt
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JHWH des heirscharen: Sion zal als een akker geploegd, en Jeruzalem tot steen
hopen worden, en de berg dezes huizes tot hoogten des wouds.
Jeremia 30:17 Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u van uw plagen
genezen, spreekt JHWH; omdat zij u noemen: De verdrevene. Het is Sion, zeggen
zij; niemand vraagt naar haar.
Jeremia 31:6 Want er zal een dag zijn, waarin de hoeders op Efraims gebergte
zullen roepen: Maakt ulieden op, en laat ons opgaan naar Sion, tot JHWH, onzen
God!
Jeremia 31:12 Dies zullen zij komen, en op de hoogte van Sion juichen, en
toevloeien tot van JHWH goed, tot het koren, en tot den most, en tot de olie, en tot
de jonge schapen en runderen; en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij
zullen voortaan niet meer treurig zijn.

Sion wordt omgehooggedrukt tijdens de grote aardbeving.

Jeremia 50:5 Zij zullen naar Sion vragen; op
den weg herwaarts zullen hun aangezichten
zijn; zij zullen komen en JHWH toegevoegd
worden, met een eeuwig verbond, dat niet zal
worden vergeten.
Jeremia 50:28 Er is een stem der gevluchten en
ontkomenen uit het land van Babel, (modern
EU-Babel met als hoofdzetel Brussel, en verder
Londen, Parijs en Straatsburg) om in Sion te verkondigen de wraak van JHWH,
onzes Gods, de wraak Zijns tempels.
Jeremia 51:10 JHWH heeft onze gerechtigheden hervoor gebracht; komt en laat
ons te Sion het werk van JHWH, onzes Gods, vertellen!
Jeremia 51:24 Maar Ik zal Babel en allen inwoneren van Chaldea vergelden al hun
boosheid, die zij gedaan hebben aan Sion, voor ulieder ogen, spreekt JHWH.
Jeremia 51:35 Het geweld, dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel! (de
vergelding komt) zegge de inwoneres van Sion; en mijn bloed zij op de inwoners
van Chaldea! zegge Jeruzalem.
Klaagliederen 1:17 Sion breidt haar handen uit, daar is geen trooster voor haar;
JHWH heeft van Jakob geboden, dat die rondom hem zijn, zijn tegenpartijders
zouden zijn; Jeruzalem is als een afgezonderde vrouw onder hen.
Klaagliederen 2:6 En Hij heeft Zijn hut met geweld afgerukt, als een hof, Hij heeft
Zijn vergaderplaats verdorven; JHWH heeft in Sion doen vergeten den hoogtijd
en den sabbat, en Hij heeft in de gramschap Zijns toorns den koning en den
priester smadelijk verworpen.
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Men kende te Sion de Goddelijke Hoogtijdagen (feesten van JHWH)
niet meer, maar men hield zelfingestelde feesten.
Klaagliederen 4:11 JHWH heeft Zijn grimmigheid volbracht, Hij heeft de
hittigheid Zijns toorns uitgestort; en Hij heeft te Sion een vuur aangestoken,
hetwelk haar fondamenten verteerd heeft.
Klaagliederen 5:11 Zij hebben de vrouwen te Sion verkracht, en de jonge dochters
in de steden van Juda.
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 (de dag der
gerichten), want hij is nabij.
Joël 2:15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.
(het is volle ernst)
Joël 2:23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in JHWH, uw God;
want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid (de eindtijd-Messias of
Zerubbabel); en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den
spaden regen in de eerste maand.
Joël 3:16 En JHWH zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat
hemel en aarde beven zullen; maar JHWH zal de Toevlucht Zijns volks, en de
Sterkte der kinderen Israels zijn.

Er zal een zeer grote
aardbeving plaatshebben,
waarin JHWH alleen de
Toevlucht en Veiligheid
is voor Zijn volk, dat in
een ‘beveiligd erf’
woont,
op
een
uitgezochte locatie, die
de ergste schokken kan
opvangen en absorberen,
hoewel een volledige
absorbatie niet mogelijk Een kleibodem
is. De schade zal wel
enorm zijn, maar toch beperkt, zodat het overblijfsel zal overleven,
terwijl wereldwijd de meeste mensen het niet zullen overleven. Dat
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land is uniek, nl. een laagland met een kleibodem, een kustland, waar
JHWH Zijn kudde bijeengebracht heeft. Het is het Israël van of in het
Westen, het is Nederland! In het midden van dát land heeft JHWH in
de eindtijd Zijn heiligdom of gedachtenisaltaar laten oprichten, zie
brochure 418.
Joël 3:17 En gijlieden zult weten, dat Ik JHWH, uw God ben, wonende op Sion,
den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden
zullen niet meer door haar doorgaan.
Joël 3:21 En Ik zal hunlieder bloed reinigen, dat Ik niet gereinigd had; en JHWH
zal wonen op Sion.
Amos 1:2 En hij zeide: JHWH zal brullen uit Sion, en Zijn stem verheffen uit
Jeruzalem; en de woningen der herderen zullen treuren, en de hoogte van Karmel
zal verdorren. (Als JHWH brult, gaat het niet zo heel zachtzinnig eraan toe).
Micha 4:11 Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, die daar zeggen: Laat ze
ontheiligd worden, en laat ons oog schouwen aan Sion.
Sefanja 3:16 Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, o Sion!
laat uw handen niet slap worden.
Zacharia 1:14 En de Engel, Die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit, zeggende:
Alzo zegt JHWH der heirscharen: Ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een
groten ijver.
Zacharia 1:17 Roep nog, zeggende: Alzo zegt JHWH der heirscharen: Mijn steden
zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede; want JHWH zal Sion nog
troosten, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.
Zacharia 2:7 Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel! (Sion
woont aldus tegen de dochter van Babel aan. Nederland ligt tegen Brussel, de zetel
van EU-Babel aan).
Zacharia 8:2 Alzo zegt JHWH der heirscharen: Ik heb geijverd over Sion met een
groten ijver; ja, met grote grimmigheid heb Ik over haar geijverd.
Zacharia 8:3 Alzo zegt JHWH: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het
midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een stad der
waarheid, en de berg van JHWH der heirscharen, een berg der heiligheid.
Zacharia 9:13 Als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efraim den boog zal gevuld
hebben; en Ik uw kinderen, o Sion! zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o
Griekenland! en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held.
Romeinen 11:26 En alzo zal geheel Israël (de rest, het overblijfsel) zalig worden;
gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden
afwenden van Jakob.
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Hebreeën 12:22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden
Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; (Er is een
hemels én een aards Sion, waarbij het hemelse Sion als satelliet boven het aardse
zal komen te staan in het luchtruim).
Openbaring 14:1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den (hemelse) berg Sion, en
met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders
geschreven aan hun voorhoofden.
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. (Dat zal me even een licht geven!)
2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid;
en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, welken van JHWH 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. (Wanneer JHWH over ons vrolijk zal zijn, dan komt álles goed!!!)
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 van 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.
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.
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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.

Wanneer zullen deze dingen plaatshebben?
Er is ons altijd voorgehouden in de kerken dat niemand die dag en ure
weet, zelfs Jezus zou het niet geweten hebben, zie Mattheus 25:13 en
Marcus 13:32. Hiermee heeft de kerk de mensen onwetend willen houden,
terwijl ze zelf wel degelijk wist in welke dag en ure de grote omkeer -de
dag des gerichts- zal komen. De kerk heeft de mensen bedrogen door hen
voor te houden dat de wereld algeheel zou
vergaan, zodat er niets van overbleef. Dat er een
hernieuwde aarde zal komen, werd niet verteld. De
kerk moest de mensen en slaven koest houden, en
hen een vooruitziende blik geven op een
toekomstig hemelleven, wat pure fictie was. De
christelijke kerk is gebaseerd op de aloude
zonnecultus. In deze cultus is het fenomeen van de
bijzondere gebeurtenis van de precessie-cyclus
aanwezig. Daarmee wordt aangegeven dat er een
nieuw tijdperk komt. Het gaat om de Ouroborus of Grote
wedergeboorte van de zon, waarbij er in de Grote Jaarcyclus
Jaarcyclus van de Dierenriem een nieuw tijdperk
aanbreekt. Elk jaar sterft de zon in de jaarlijkse cyclus op 21 december en
staat ze weer op op 25 december. Hiervan heeft de kerk haar kerstfeest
gemaakt, waarbij men de geboorte van Jezus -in werkelijkheid van Horusgedenkt.
Op 21-12-2012 zal de zon tweemaal sterven om
wederom geboren te worden in de precessie-cyclus, dat
is de Grote Jaarcirkel van ongeveer 26.000 jaren (exact
25.920), én in de jaarlijkse cyclus. Deze gebeurtenis
vindt vier maal plaats tijdens de Grote Jaarcirkel, dus
om de 6500 jaren. De Maya rekenen met vijf tijdperken
van 5125 jaren. Heel de profetie over de Bijbelse
eindtijd en vernieuwing van de aarde, wijst naar de
komende wedergeboorte van de zon. De grote
kathedralen dragen deze astrologische en astronomische boodschap van de
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Bijbel aangaande de wedergeboorte van de zon met betrekking tot de
eindtijd rond 2012 uit. Men kan in het leerzame boekje van Jan Wicherink
‘Achter de 2012 Horus-zon’ daar uitgebreid over lezen.
De Maya-antropoloog Carlos Barrios is een spirituele gids. Hij zegt dat
vele antropologen uit de gehele wereld de tempelplaatsen van de Maya
bezoeken en de inscripties lezen. Zij lezen de tekens volgens hem niet
correct en verzinnen er hun verhalen rond omheen. Wat men dan te horen
krijgt zijn verzinsels, vanuit hun eigen verbeelding. De Maya zelf zijn
hierover boos en teleurgesteld. Er gaan de meest speculatieve en
sensationele verhalen over het einde van de wereld in het rond, die allen
gebaseerd zouden zijn op de Maya-kalender, maar de ware betekenis ervan
missen. Volgens de Maya vergaat de wereld niet, maar zal er wel een grote
transformatie op planetaire schaal plaatshebben. Wij leven nu nog volgens
de Maya in de materialistische wereld van wat zij noemen ‘de vierde zon’.
De toekomstige wereld van de vijfde zon zal een wereld van harmonie en
vrede zijn. De wereld van
de 4e zon zal instorten. De
door mensen opgebouwde
samenleving, de uitbuiting
van de aarde, de oorlogen,
ze zullen ophouden.
De hergeboorte van de
aarde en haar bewoners zal
volgens de Maya
plaatsvinden op 21-122012. Volgens Barrios
lopen momenteel alle
tradities en profetieën in één
punt samen, om daarna te
ver ander en . Sys t emen
storten in, zoals we dat in
het geldsysteem en de economie voor ogen zien. De mensen worden
teruggeworpen op hun eigen fouten en afwijkend gedrag van de wet van
JHWH. De mensen moeten weer opnieuw leren voor zichzelf te zorgen en
niet afhankelijk te zijn van de multinationals en grootwinkelbedrijven. De

17

Waar is de Berg Sions?

No. 509

vierde zon-wereld kwijnt langzaam maar zeker weg. De mensheid mist nog
het 5e element, het hemelse, nl.. ether. De ether mist de stoffelijke materie,
vandaar dat in die sfeer de polariteiten gefuseerd kunnen worden, zodat er
geen nacht (duisternis) meer heerst, maar licht. De kinderen der duisternis
zijn hierin niet geinteresseerd en willen wereldwijd de
k o m e n d e
n i e u w e
tijd blokkeren en ons ervan weerhouden. Zijzelf
kunnen de transformatie niet overleven, aangezien zij
de implosie in hun DNA missen, zie brochure 476. Zij
zoeken naar wegen en middelen om de aarde en het
reeds teveel verwoeste milieu weer in balans te
krijgen. Dat lukt hen niet. Zij sussen ook de mensheid in slaap, zodat deze
zich niet kan voorbereiden op de komende transformatie in 2012. De aarde
is nu zover, aldus Barrios, dat ze òf wel hernieuwd wordt, òf totaal
verwoest wordt. In het rijk van de ether leeft echter de levensenergie, en
via deze energie zal onze planeet weer in evenwicht worden gebracht,
mede door onze inspanningen na de transformatie van 2012. Wij dienen
terug te keren tot de eenvoud, de heelheid, liefde, respect, samen delen,
vergevingsgezindheid, zelfvoorziening, etc.
Het bijbelse ‘einde der tijden’ (de eindtijd) betekent dat onze klokken
volgens de huidige omloop der aarde zullen stoppen, om opnieuw te
beginnen in tegengestelde richting. Een nieuw tijdperk (aioon) breekt aan!
Wij zijn nu nog geknecht aan de materialistische 4e zon-cultuur, wat
moeilijk te doorbreken is. Het kost reeds grote energie om je ervan bewust
te maken, laat staan wat het kost aan energie om je ervan los te maken, om
de oude trent om te zetten in constructieve spiritualiteit van de 5e zoncultuur (vijf = penta). Wij zien de kinderen der duisternis hard werken met
al hun kennis en verstand aan de oprichting van hun Nieuwe Wereld Orde.
Zij stellen zich doelen om de aarde te redden, waartoe er volgens hun
opinie ongeveer 6 miljard mensen opgeruimd dienen te worden. De
kinderen der duisternis leven niet vanuit hun hart-intuïtie, maar alleen
vanuit hun brein, zie brochure 514. Vandaar dat zij nooit los zullen komen
van hun ego-materialisme. Zij willen ons altijd tot slaven houden en
uitmelken, door van ons alle bezit af te nemen en onze vrijheden te
beperken. Zij hebben het plan van JHWH niet door, dat juist in het verlies

18

Waar is de Berg Sions?

No. 509

van al ons materiële van nu, de overgang ligt naar de winst van het
etherische tijdperk. Juist als wij alles verliezen van het 4e zon-tijdperk
wordt in ons de bereidheid geboren om te kiezen voor het leven in de 5e
zon-wereld. Die transformatie vindt plaats tijdens de poolwisseling,
waarbij het drie nachten en drie dagen (dus 72 uur) volslagen duister zal
zijn, zie brochure 457.
Op de eerste dag ervan zal het een ‘sterven’ worden aan het vierde zontijdperk, dat wil zeggen dat we er volledig afscheid van nemen. dan vindt
de ompoling van de aarde plaats, en staat de rotatie tijdelijk stil. Er vindt
dan een innerlijke én uitwendige transformatie plaats. Innerlijk via een
implosie in ons DNA, en uitwendig doordat de aarde wordt hernieuwd,
gereinigd van alle vuile troep, oa. nucleaire
installaties, etc. Het neutraliseren ervan komt
voor rekening van JHWH. Na twee dagen komt
de rotatie van de aarde weer opgang en gaat
dan in tegengestelde richting draaien, zodat wij
op de 3e dag weer ‘levend’ worden en in het
nieuwe tijdperk in zijn gegaan, zie:
In Hosea 6:2 staat dat JHWH ons na 2 dagen
weer zal levend maken, en ons op de 3e dag zal laten opstaan. In Jesaja 29
lezen wij van de vijandelijke aanval op Ariël, de berg Sions, en direct zal
JHWH hen het vergelden met groot natuurgeweld, met de aankomst van
Zijn hemelse planeet (stad = Nieuw Jeruzalem). Het zal dan even duister
zijn, zodat wij als blinden zijn, maar daarna breekt het licht weer door.
Zie: Jesaja 29:5 En de menigte uwer vreemde soldaten zal zijn gelijk
dun stof, en de menigte der tirannen als voorbijvliegend kaf; en het zal
in een ogenblik haastelijk geschieden.
6 Gij zult van JHWH der heirscharen bezocht worden met donder, en
met aardbeving, en groot geluid, met wervelwind, en onweder, en de
vlam eens verterenden vuurs.
De toestand van het volk dat te Ariël (de Berg Sions) woont wordt
omschreven in de volgende verzen. Daarin herkennen wij duidelijk de
situatie van de religie in ons land:
13 Want JHWH heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn
mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun
vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;
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14 Daarom, ziet, Ik zal
voorts wonderlijk
handelen met dit volk,
wonderlijk
en
wonderbaarlijk; want de
wijsheid zijner wijzen zal
vergaan, en het verstand
zijner verstandigen zal
zich verbergen.

Ons volk, het overblijfsel
ervan, zal een grote
transformatie ondergaan,
wat via het afsterven gaat,
dwars door een dikke
duisternis heen, waarna
het tot zichzelf komt en
het opnieuw licht wordt,
zie: Jesaja 29 versen:
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Alles wordt nieuw, zie brochure 514.
Ps.132:13 Want JHWH heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot
Zijn woonplaats, zeggende:
14 Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze
begeerd.
15 Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal Ik met brood
verzadigen.
16 En haar priesters zal Ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen
zeer juichen.
17 Daar zal Ik David een hoorn doen uitspruiten; Ik heb voor Mijn
Gezalfde een lamp toegericht. (zie brochure 243)
18 Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden; maar op hem zal zijn kroon
bloeien.

De Maya-kalender 13 trappen tot 2012 vanaf 1776

18 En te dien dage zullen de doven horen de woorden des Boeks; en de ogen
der blinden (vanwege de driedaagse pikdonkere duisternis, zoals ooit in
Egypte tijdens de 10 plagen), zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis,
zullen zien.
19 En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in JHWH; en de
behoeftigen onder de mensen zullen zich in den Heilige Israels verheugen.
20 Wanneer de tiran een einde zal hebben, en dat het met den bespotter uit zal
zijn, en dat allen, die tot ongerechtigheid waken, uitgeroeid zullen zijn;
21 Die een mens schuldig maken om een woord, en leggen dien strikken, die
hen bestraft in de poort; en die den rechtvaardige verdrijven in het woeste.
22 Daarom zegt JHWH, Die Abraham verlost heeft, tot het huis van Jakob
alzo: Jakob zal nu niet meer beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht
niet meer bleek (lijkbleek) worden (van de enorme schrik vanwege de
onverwachte aanval op ons land)
23 Want als hij zijn kinderen, het werk Mijner handen, zien zal in het midden
van hen, zullen zij Mijn Naam heiligen; en zij zullen den Heilige Jakobs
heiligen, en den God van Israel vrezen.
24 En die dwalende van geest zijn, zullen tot verstand komen, en de
murmureerders zullen de lering aannemen.

Jesaja 2:2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van
het huis van JHWH zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij
zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle
heidenen toevloeien.
3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot
den berg van JHWH, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere
van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de
wet uitgaan, en JHWH’s woord uit Jeruzalem.
4 En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij
zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene
volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen
oorlog meer leren.
5 Komt, gij huis van Jakob, en laat ons wandelen in het licht van JHWH.

O, Sion, Loof uwen God! (Psalm 147:12)

