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Kan er een nieuwe zondvloed komen?
Deze vraag lijkt overbodig en onlogisch, aangezien God in Genesis 9 aan
Noach heeft beloofd dat er geen zondvloed meer zou komen, met de
regenboog als verbondsteken. Evenwel wordt er in de Bijbel in een later
stadium over vloed(en) gesproken, over wateren die de schuilplaats doen
overlopen, etc. Doe daarbij dat er in het verleden grote vloeden zijn
geweest, ook in ons land, zoals in het jaar 1322 Nederland zo goed als
geheel werd overstroomd. Nog niet zo lang geleden waren er grote
tsunami’s o.a. in Indonesië en Japan (maart 2011). De beelden ervan staan
nog op ons netvlies. Kijk maar eens op Internet naar de tsunami die Japan
trof en daar een zeer grote nucleaire ramp veroorzaakte te Fukushima.
De vraag blijft wat wij ons bij Genesis 9 moeten indenken, en wat er daar
specifiek wordt bedoeld dat niet meer alle vlees door de vloed zal worden
uitgeroeid. Houdt dat in dat er nooit meer grote overstromingen zouden
plaatsvinden? Dat klopt dan niet met de werkelijkheid, aangezien er in
het verleden, en 2011 en 2012 wereldwijd veel grote overstromingen
waren, waarbij veel mensen omkwamen, ook gelovigen.
Wat staat er in de Bijbel?
Wij lezen vooraf Genesis 9:8 tot 17, wat God sprak tegen Noach en zijn
nageslacht:
8 Voorts zeide God tot Noach, en tot zijn zonen met hem, zeggende:
9 Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u;
10 En met alle levende ziel, die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van alle
gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde
toe.
11 En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds
zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven.
12 En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden,
en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten.
13 Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen
Mij en tussen de aarde.
14 En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien
worden in de wolken;
15 Dan zal Ik gedenken Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle
levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle
vlees te verderven.
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16 Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het
eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde
is.
17 Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb
tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is.
Jesaja 54:9 Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren
van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op
u toornen, noch u schelden zal.

Uit deze gegevens zou men kunnen vaststellen dat er geen zondvloed
meer zal komen, zoals deze er ten tijde van Noach geweest is. Sommigen
denken dat de hele aarde blank heeft gestaan tijdens de zondvloed. Dat
blijkt onjuist te zijn, en veel hierover kunt u lezen in het goed
gedocumenteerde boek van professor Rehwinkel: De Zondvloed.
Wanneer wij echter verder lezen in de Bijbel, met name de profeten, dan
is het niet uitgesloten dat er opnieuw grote vloeden zullen komen. Niet
dat daarbij álle vlees (het hele mensdom en dierenrijk) zal omkomen. Wij
zullen eens gaan lezen wat er zo al in verschillende profetieën over een
komende vloed staat geschreven, wat niet in tegenstelling zou mogen zijn
met Genesis 9.
Jesaja 4:6 En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een
toevlucht, en tot een verberging tegen den vloed en tegen den regen.
Jesaja 25:4 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.
Jesaja 28:2 Ziet, JHWH heeft een sterke en machtige, er is gelijk een hagelvloed, een
poort des verderfs; gelijk een vloed der sterke wateren; die overvloeien, zal Hij ze ter aarde
nederwerpen met de hand.
Jesaja 30:30 En JHWH zal Zijn heerlijke stem doen horen, en de nederlating Zijns arms
doen zien, met grimmigheid van toorn, en een vlam van verterend vuur, stralen, en een
vloed, en hagelstenen.
Jesaja 32:2 En die man zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats
tegen den vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren
rotssteen in een dorstig land.
Daniël 8:3 En ik hief mijn ogen op, en ik zag, en ziet, een ram stond voor dien vloed, die
had twee hoornen, en die twee hoornen waren hoog, en de een was hoger dan de andere, en
de hoogste kwam in het laatste op.
Daniël 9:26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het
zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en
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het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het
einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.
Daniël 11:10 Doch zijn zonen zullen zich in strijd mengen, en zij zullen een menigte van
grote heiren verzamelen; en een van hen zal snellijk komen, en als een vloed overstromen
en doortrekken; en hij zal wederom komen, en zich in den strijd mengen, tot aan zijn
sterke plaats toe.
Nahum 1:8 En met een doorgaanden vloed zal Hij haar plaats te niet maken; en duisternis
zal Zijn vijanden vervolgen.
Jesaja 28:17 En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het
paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de
schuilplaats overlopen.
Jeremia 47:2 Zo zegt JHWH: Ziet, wateren komen op van het noorden, en zullen worden
tot een overlopende beek, en overlopen het land en de volheid van hetzelve, de stad en
die daarin wonen; en de mensen zullen schreeuwen, en al de inwoners des lands zullen
huilen;
Ezechiël 26:19 Want alzo zegt JHWH: Als Ik u zal stellen tot een verwoeste stad, gelijk
de steden, die niet bewoond worden; als Ik een afgrond over u zal doen opkomen, en de
grote wateren u zullen overdekken.
Jeremia 51:42 Een zee is over Babel gerezen, door de veelheid harer golven is zij bedekt.
Ezechiël 38:20 Zodat van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het
gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het
aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de bergen zullen
nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter
aarde nedervallen.
Habakuk 3:15 Gij betradt met Uw paarden de zee; de geweldige wateren werden een
hoop.
Sefanja 1:3 Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de vogelen des hemels,
en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land
uitroeien, spreekt JHWH.
Sefanja 2:5 Wee den inwoneren van de landstreek der zee, den volken der Cheretim! Het
woord JHWH’s zal tegen ulieden zijn, gij Kanaan, der Filistijnen land! en Ik zal u
verdoen, dat er geen inwoner zal zijn.
Sefanja 2:6 En de landstreek der zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders,
en betuiningen der kudden.
Haggai 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.

Sommige gedeelten van de profetieën zijn figuurlijk gesproken, maar
anderen lijken wij toch wel letterlijk te moeten opvatten.
Wanneer wij de hoofdstukken 24 tot 29 van Jesaja lezen, zal de aarde niet
met rust worden gelaten. De komende calamiteiten met de aarde heeft te
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maken het de grote ‘Dag van JHWH’, de dag der gerichten, een
afrekening, waarna herstel volgt. Hierover kunt u onze brochures 140,
245, 324, 367, 448, 457, 460, 463, 470, 509, 539, 559, 571, 588, 603, 629
en 640 erop nalezen.
Over de komende nieuwe Berg Sion hebben wij ook enkele brochures
samengesteld, zie 509 en 593. De vraag is dan of ook de Berg Zion er
zonder kleerscheuren zal afkomen. Wat staat erover in onderstaande
teksten te lezen?
Jeremia 25:29 Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen,
en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden
gehouden; want Ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt JHWH der
heirscharen.
Jeremia 30:11 Want Ik ben met u, spreekt JHWH, om u te verlossen; want Ik zal een
voleinding maken met al de heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb; maar met u zal Ik
geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met mate, en u niet gans onschuldig
houden.
Jeremia 46:28 Gij dan Mijn knecht Jakob! vrees niet, spreekt JHWH; want Ik ben met u;
want Ik zal een voleinding maken met al de heidenen, waarhenen Ik u gedreven zal
hebben, doch met u zal Ik geen voleinding maken, maar u kastijden met mate, en u
niet gans onschuldig houden.
Nahum 1:3 JHWH is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige
geenszins onschuldig. JHWH’s weg is in wervelwind, en in storm, en de wolken zijn
het stof Zijner voeten.
Jesaja 1:7 Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met het vuur verbrand; uw land
verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er, als een omkering
door de vreemden.
Jesaja 10:3 Maar wat zult gijlieden doen ten dage der bezoeking, en der verwoesting, die
van verre komen zal? Tot wien zult gij vlieden om hulp, en waar zult gij uw heerlijkheid
laten?
Jesaja 13:6 Huilt gijlieden, want de dag JHWH’s is nabij; hij komt als een verwoesting
van den Almachtige.
Jesaja 13:9 Ziet, de dag JHWH’s komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen
toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te
verdelgen.
Jesaja 24:12 Verwoesting is in de stad overgebleven, en met gekraak wordt de poort in
stukken verbroken.
Jesaja 47:11 Daarom zal er over u een kwaad komen, gij zult den dageraad daarvan niet
weten; en een verderf zal er op u vallen, hetwelk gij niet zult kunnen verzoenen; want er
zal snellijk een onstuimige verwoesting over u komen, dat gij het niet weten zult.
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Jesaja 51:19 Deze twee dingen zijn u wedervaren, wie heeft medelijden met u? Er is
verwoesting, en verbreking, en honger, en zwaard, door wien zal Ik u troosten?
Jesaja 64:10 Uw heilige steden zijn een woestijn geworden, Sion is een woestijn
geworden, Jeruzalem een verwoesting.
Jeremia 51:29 Dan zal het land beven en pijn lijden; want elk een van JHWH’s
gedachten staat vast tegen Babel, om Babels land te stellen tot een verwoesting, dat er geen
inwoner zij.
Sefanja 1:15 Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des
angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid,
een dag der wolk en der dikke donkerheid;

21-12-2012 Het Galactische Kruis
Wat staat ons te wachten tijdens het komende Galactische Kruis op 21-122012? Maken wij ons druk om niets, en zal op 21 december aanstaande
de dag voorbijgaan, zonder dat er sprake zal zijn van ernstige
calamiteiten? Waren de oude Maya’s in de war door hun kalender af te
laten lopen op 21-12-2012? Gaat
het om het einde van de wereld, die
dan in vuur en vlammen zou
opgaan?
Wanneer wij de profetieën vanuit
de Bijbel serieus nemen staat er in
de eindtijd -en wij zijn het er allen
wel over eens dat we in de eindtijd
leven- wel heel wat te gebeuren. De aarde en de planeten krijgen er goed
van langs, en waardoor? Is het planeet X of Nibiru die in tegengestelde
draairichting ons zonnenstelsel zal binnenkomen, om daar voor grote
verwarring te zorgen?
Is het voor de eerste keer dat een dergelijke wereldomvattende calamiteit
de aarde zal treffen? Nee, er zijn aanwijzingen dat de aarde al meerdere
malen door een zeer grote catastrofe is getroffen. Wie een beetje zijn ogen
los heeft en in Duitsland en andere landen de bergen heeft gezien, met de
steenlagen erin, kan tot geen andere conclusie komen dan dat het in en op
de aarde in het verleden goed tekeer heeft gegaan. Er zijn in
Rusland/Siberië mammoeten gevonden die nog voedsel in hun bek
hadden en plotseling bevroren werden door zeer strenge vorst. De
Noordzee moet vroeger droog zijn geweest, aangezien o.a. bij de
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Doggersbank veel grote tanden en skeletten van mammoeten en andere
dieren gevonden zijn door Nederlandse vissers. Men kan in het
Gemeentehuis van Ermelo daar een en ander van zien, en ook in Urk heeft
Klaas Post een mooie collectie. Op de Rocky Mountains zijn ook
schelpen gevonden. In het Himalayagebergte liggen skeletten van
walvissen, en op de Zuidpool zijn resten van tropische wouden gevonden.
Kijk ook eens op internet op de volgende website van Patrick Geryl, en
lees ook eens zijn boeken:
http://www.howto
survive2012.com/
htm_night/home.h
tm
Wanneer de aarde
er binnenkort weer
flink van langs zal
krijgen, door wat
voor kosmische
oorzaak dan ook,
rest de vraag hoe
wij
kunnen
overleven?
In New Orleans is
binnen korte tijd
zelf tweemaal het
land ondergelopen
met water! Wij
leven opnieuw in
de dagen van voor
Zo zou Nederland eruit komen te zien bij een stijging van d e zon d vl o e d .
het water van ongeveer 2 tot 3 meter. Maar wat gebeurt er Noach alleen was
wanneer het water met geweld zal stijgen tot 10 of 15
nog rechtvaardig,
meter hoogte?
en verder was de
aarde vol kwaad, gedegenereerde wezens. Vandaag de dag zien we
dezelfde ongerechtigheden. Abortus, euthanasie, massaslachtingen van
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mensen en dieren, milieuvervuiling op grote schaal, misdaad, geweld. Op
technologisch gebied is nagenoeg alles mogelijk, zoals we zien in CERN
te Genève, en HAARP in Alaska. We worden vergiftigd via fluor,
medicijnen, chemtrails en inentingen. De maat is zo goed als vol. Dit kan
niet lang meer goed gaan. De natuur zal zich wreken over al het kwaad
wat wij als mensheid haar aandoen. Het zelfreinigend en zelfherstellend
mechanisme van de natuur zal zorgen voor een opgeschoonde aarde.
In 1322 was Nederland overstroomd. (uit een artikel op Internet)
De dijken konden het water niet houden.
Alle provincies aan de zee
overstroomden en er vielen veel
doden.
De mensen probeerden dijken te
maken maar dat hielp niet ze
vluchtten naar het noorden/oosten
van het land.
Sommige bleven en werden gered
en anderen gingen dood.
De overstromingen waren vooral in
Vlaanderen en Zeeland. In het
graafschap Vlaanderen werden alle
kusteilandjes weggespoeld.
Na deze ramp gaf Jan zonder Vrees,
hertog Van Bourgondië het bevel de
al bestaande dijken te verbinden tot
één grote dijk die van het noorden
van het graafschap tot het zuiden liep.
Daarom is nu de Belgische kustlijn zo recht. Aangezien Jan zonder Vrees
ook graaf van Vlaanderen was, werd en wordt deze dijk nog altijd de
graaf Jansdijk genoemd Door Jesse en Rik
Kijk vooral naar deze video!!!
http://www.youtube.com/watch?v=ixdzSnD4VUs&feature=youtu.be.

http://pho.home.xs4all.nl/Highwater/hoogwater.htm

http://www.howtosurvive2012.com/htm_night/survival_03.htm
http://xandernieuws.punt.nl/?id=624808&r=1

Figuur7Fotografische impressie van Nederland onder

9

Komt er nog een nieuwe zondvloed?

No. 651

Op Internet stond het volgende over Holland en een tsunami
Huizen en dorpen in Japan worden overspoeld door een met modder en
puin vermengde waterstroom. Staat Nederland ook zoiets te wachten, of is
dat enkel bangmakerij?
Met de indrukwekkende beelden van de tsunami vandaag over de kust
van Japan nog op mijn netvlies moest ik denken aan het feit dat ik
afgelopen week door iemand attent werd gemaakt op het bestaan van een
Weblog met de titel 'Holland Tsunami'. Hierop worden dromen, visioenen
en profetieën verzameld die Nederlanders met allerlei verschillende
achtergronden en levensovertuigingen zouden hebben gekregen over een
toekomstige tsunami over het westen, midden en noorden van Nederland.
Nu zou ik dit normaal gesproken als te speculatief of bangmakerij links
laten liggen, ware het niet dat ik hier zelf al vanaf kinds af aan regelmatig
terugkerende dromen over heb gehad.
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Hier komen we gelijk al bij het eerste probleem: een aantal van deze op
'Holland Tsunami' geplaatste profetieën werden enige jaren geleden
gedaan voor bijvoorbeeld de jaren 2008 en 2010 en zijn dus overduidelijk
niet uitgekomen. Daarnaast verwacht ook de in ons land bekende New
Age 'profetes' Jomanda een tsunami over Nederland, en wel in de tweede
helft van 2011. Voor de christenen onder ons zou dat al voldoende reden
kunnen zijn om door het hele onderwerp gelijk een dikke streep te zetten.
Toch denk ik dat de mogelijkheid dat het inderdaad 'voorbeschouwingen'
kunnen zijn van iets dat daadwerkelijk gaat gebeuren niet onmiddellijk
van de hand moet worden gewezen.

Ik heb naar aanleiding van de 'Holland Tsunami' weblog lang getwijfeld
om zoiets ongrijpbaars en vaags als persoonlijke dromen over dit
onderwerp op deze website te plaatsen. Er bestaan immers bij vrijwel
ieder mens regelmatig terugkerende 'droomthema's', en water is daar een
algemeen bekende van. De tsunami na de zeer zware 8.9 aardbeving voor
de kust van Japan heeft echter de doorslag gegeven om dit toch te doen.
Daarbij gaat het niet zozeer om de vraag of Nederland ooit door een
tsunami zou kunnen worden getroffen, want daar valt niets zinnigs over te
zeggen.

Dromen in de Bijbel
In de Bijbel spelen dromen een visioenen een zeer grote rol. Jozef kreeg
in een droom de waarschuwing om samen met Maria en de pas geboren
Jezus naar Egypte te vluchten omdat koning Herodes het kind wilde
vermoorden (Mattëus 2:13). Een andere Jozef, de zoon van Jacob, was
een bekende dromenuitlegger van zowel zijn eigen dromen als die van
anderen (Genesis 37 e.v.). Ook de dromen van de 'schenker en de bakker'
en van de farao wist hij, terwijl hij gevangen zat, correct te verklaren.
Belangrijk hierbij is te onthouden dat dus ook mensen die niet bij Gods
volk horen voorspellende dromen kunnen krijgen die zullen uitkomen. Dit
geldt bijvoorbeeld ook voor de 'wijzen' uit het oosten, die in een droom de
waarschuwing kregen om niet via Herodes, maar via een andere weg naar
huis terug te keren.

De vraag is wél of aan dit soort dromen, 'visioenen' en profetieën enige
waarde moet worden gehecht. Nu ben ik in de loop der jaren regelmatig
geconfronteerd met mensen die onafhankelijk van elkaar vergelijkbare
dromen als ik hebben gehad over het onderlopen van een groot deel van
Nederland. Op -het overigens nergens aan gebonden- 'Holland Tsunami'
zijn er een aantal van te vinden en tevens een aantal profetieën die gedaan
werden vanuit christelijke kerken. Op de bij mijn 'links' staande
christelijke website Eindtijd In Beeld zijn dromen en visioenen te lezen
van christenen over onder andere dit onderwerp.

In het Bijbelboek Joël wordt de komst van de heilige Geest voorzegd met
de woorden: 'Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten
op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden
zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.' (2:28)
Deze profetie werd vervuld op het in Handelingen 2 beschreven
pinksterfeest, waar de discipelen van Jezus na diens Hemelvaart waren
samengekomen om de komst van de Geest af te wachten. Na de
uitstorting van de heilige Geest verwijst Petrus zelfs rechtstreeks naar de
profetie in Joël.
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Daniël, Jesaja en Johannes kregen talloze dromen en visioenen over de
eindtijd, volgens velen de tijd waar wij nu in leven. Toch staan er in de
Bijbel ook waarschuwingen tegen (het uitleggen van) dromen:
'Want er zijn dromen in menigte, zo zijn er ook talrijke ijdele woorden;
vrees echter God.' (Prediker 5:6)
'Zie, Ik zàl de profeteerders van leugenachtige dromen, luidt het woord
des HEREN, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens
en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht
gegeven; zijn zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des
HEREN.' (Jeremia 23:32)
Het feit dat vanuit christelijke oogpunt ongelovige mensen voorspellende
dromen kunnen krijgen van God en gelovige mensen ook valse dromen,
maakt de zaak er niet makkelijker op. Dromen en visioenen in de Bijbel
hebben globaal gezien echter wel een gemeenschappelijk kenmerk: het
zijn veelal waarschuwingen voor iets ergs dat er staat te gebeuren. In dat
opzicht verdienen de dromen en visioenen van zowel christenen als
andersdenkenden over een tsunami over Nederland een nadere
beschouwing.
Westen en midden loopt onder, oosten niet
De eerste keer dat ik mijn eigen droom hierover droomde was toen ik nog
maar net op de lagere school zat. Sinds die tijd heb ik op diverse locaties
in zowel het westen, midden als het oosten van het land gewoond, en
iedere keer kwam dezelfde droom terug. Ik zie een tsunami op de kust van
Nederland afkomen en over de duinen heenslaan. Dan volgen exact
dezelfde taferelen als vandaag in Japan te zien zijn: het water lijkt op een
enigszins trage, maar niet te stuiten manier verder het land in te stromen,
over de dijken heen. Het water stroomt de straten van dorpen en steden in,
maar niet met zoveel geweld dat alles instort. De mensen hebben nog net
de tijd om naar een hoger gelegen verdieping te vluchten.
In zowel het westen als het midden 'zag' ik het onderlopen. Sinds enkele
jaren woon ik echter in het oosten van het land. Toen ik de droom hier
opnieuw kreeg ontbrak plotseling één belangrijk onderdeel, namelijk het
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water. De tsunami lijkt dan ook het westen, het midden en -volgens dit
filmpje- het noorden te overstromen, maar niet het oosten en het zuiden:
Zon schijnt 's nachts; ufo's
Het andere hoofdonderdeel van de droom -iets dat ik pas op latere leeftijd
heb kunnen plaatsen- is het feit dat pal voor de komst van het water 's
nachts plotseling de zon lijkt te gaan schijnen. Mensen gaan stomverbaasd
de straat op als het rond half drie, drie uur 's nachts plotseling weer licht
wordt. Pas toen ik 'eindtijd' theorieën onder ogen kreeg over een eventuele
verandering van de stand van de aardas begreep ik dat dit mogelijk daar
mee te maken heeft, temeer omdat ook Bijbelse profetieën hier op zouden
kunnen wijzen (zie dit artikel).
Een derde, vast terugkerend onderdeel van de droom is dat de mensen in
de lucht allerlei vreemde verschijnselen zien, waaronder een extreem
groot lijkende maan of planeet -Planeet-X?-, en 'ufo's'. In de tijd dat ik als
kind deze dromen kreeg waren ufo's vooral nog een 'hocus pocus'
onderwerp waar enkel lacherig en gekscherend over gepraat werd. In onze
tijd is dat echter aan het veranderen, temeer omdat ook steeds meer
christenen beseffen dat juist 'ufo's' wel eens onderdeel zouden kunnen
uitmaken van de grote eindtijd-misleiding die door de Bijbel wordt
voorzegd (binnenkort hierover een apart artikel).
Wat moeten we nu met dit soort dromen? Ik zal eerlijk zijn dat ik er zelf
nog steeds niet uit ben, ook al is het wellicht bijzonder dat ik al mijn leven
lang om de zoveel tijd dezelfde droom krijg en het frappant is dat sinds ik
in het oosten woon de overstroming ineens wegblijft. Hoe dan ook, ik
vraag me dus samen met u af of de mogelijkheid bestaat dat dit soort
dromen en visioenen die Nederlanders -en overigens ook buitenlanderskrijgen over een toekomstige tsunami over ons land inderdaad een
waarschuwing van God zouden kunnen zijn. Maar nogmaals: ik acht de
kans dat het slechts overeenkomstige dromen zijn die verder geen
bijzondere betekenis hebben minstens zo groot.
Straf van God? Als laatste wil ik nog iets zeggen over het feit dat de
'christelijke' profetieën die op 'Holland Tsunami' te lezen zijn de eventuele
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toekomstige tsunami uitleggen als zijnde de straf van God voor het
zondige Nederland. Voor alle duidelijkheid: hier geloof ik niet in en ik
denk tevens dat dit niet Bijbels is. In Lucas 13 wijst Jezus dergelijke
redeneringen resoluut af:
'Meent gij, dat deze Galileeërs (die werden vermoord door Pilatus, vs.1)
grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat zij dit lot
hebben ondergaan? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij
allen evenzo omkomen. Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij
Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle
andere mensen die in Jeruzalem wonen? Neen, zeg Ik u, maar als gij u
niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.' (Lucas 13:1-5).
Hier zien we dus duidelijk dat erge gebeurtenissen niet zomaar gekoppeld
mogen worden aan de 'zonde' van mensen en daarmee als de 'straf van
God' kunnen worden gekenmerkt. Denk ook aan de vernietiging van
Sodom en Gomorra in Genesis 19. In Genesis 18:32 belooft God de
verwoesting niet uit te zullen voeren als hij in de hele stad slechts 10
rechtvaardige mensen weet te vinden. Hoe kunnen sommigen dan
'profeteren' dat God als straf voor Nederland een tsunami op ons land
afstuurt, terwijl er in het Westen talloze christenen wonen?
Naast de 10 plagen in Egypte wordt er in de Bijbel met name één periode
genoemd waarin de straf (of 'wraak') van God over de hele Aarde zal
gaan, en dat is in de Grote Verdrukking die slechts 3,5 jaar duurt. Daar
zullen de 'rechtvaardigen' niet eens bij aanwezig zijn, want die zullen
volgens de Bijbel niet onder de toorn van God vallen en voor die tijd
worden opgenomen in de hemel (de 'opname'). Dat neemt echter niet weg
dat juist de 'rechtvaardigen' het in de eindtijd die hieraan vooraf gaat
bijzonder moeilijk kunnen hebben (denk alleen maar aan de zware
christenvervolgingen in de moslimwereld). Dat is echter niet de straf van
God, maar het gevolg van het feit dat deze wereld in pijlsnel tempo in
diepe duisternis aan het zinken is omdat het zich steeds verder van God
afkeert. Laten we hopen dat de door Hem beloofde 'verlossing' en
'ontkoming' (Lucas 21:36) aan dit alles daarom zeer nabij is.
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October 09, 2011
LAATSTE WAARSCHUWING!
Zeer veel verschillende personen, dus niet één persoon of één groep,
hebben de afgelopen ruim 18 jaar van God ontvangen dat Nederland een
grote overstromingsramp/tsunami te wachten staat. Hierbij nog een
poging om Nederland te waarschuwen! Bij de meeste blog berichten staan
jaartallen.
Dit betekent niet dat de ramp(en) in die jaren had moeten gebeuren. Maar
simpelweg wanneer de desbetreffende persoon van God het desbetreffend
woord, beeld, visioen, droom ontvangen menen te hebben! Mensen dienen
de gebieden onder de zeespiegel te verlaten en letterlijk naar hoger
gelegen gebieden trekken! Dit betekent concreet verhuizen van het westen
van Nederland naar het oosten van Nederland!
Er zijn personen die geloven dat er eerst een 'kleine' overstroming zal
plaatsvinden voordat de grote overstroming/tsunami komt die nagenoeg
het hele westen van Nederland en andere laaggelegen gebieden zal
overstromen.
Een kleine greep uit de blog berichten:
1.Profetie uitgesproken over Nederland door Roger Teale. http://bit.ly/dML8uz
2.De dijken van Nederland. 2007 http://bit.ly/eBW4Gj
3.Oordeel over Nederland http://bit.ly/eZNyI2
4.2007-2010. Openbaringen over overstroming in Nederland http://bit.ly/dJpGS6
5.Droom tsunami september 2010 http://bit.ly/eAr0Ol
6.Mike Edenburg: Droom 26 april 2011 http://bit.ly/mwhC7P
7.Verwoestende tsunami in Noordzee wel degelijk mogelijk http://bit.ly/e4m1Pn
8.Droom over tsunami op 28 mei 2010 http://bit.ly/hxAgBI
9.Dr. Pieter Gaemers, Over de tsunami en overstroming die Nederland bedreigt
http://bit.ly/fFNOQr
10.Onze dijken én Nederland zijn niet voorbereid op het water.
http://bit.ly/gBKJvj
11.Drs. L.P. Dorenbos. Zal Nederland getroffen worden door nieuwe
watersnoodramp? http://bit.ly/gDdpYM
12.Dromen, visioenen natuurampen/oordelen http://bit.ly/e1p2ZP
13.Profetie/Visioen overstroming Yvette Laclé/Lont http://bit.ly/fNTjkT
14.1912 - 1926. Anton Johansson profetie 'Noord-Zee landen' overstroomd.
http://bit.ly/hQdfue
15.1998. Engelen van de vijf continenten. http://bit.ly/eQWu5E
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16.Boodschap aan het Nederlandse volk 2006 http://bit.ly/hW8HSt
17.Bevestigingen tsunami oordeel over Nederland. 2006 http://bit.ly/g6bAix
18.Robert ontving een woord over het komende oordeel over Nederland. 2010
http://bit.ly/hukHSU
19.Droom 3 mei 2010 http://bit.ly/ehkpWL
20.Droom donderdag 18 februari 2010 http://bit.ly/f0OhMG

Tsunami's in de Noordzee
Een tsunami is een vloedgolf die in de meeste gevallen ontstaat door een
hevige onderzeese aardbeving die een groot volume water in beweging
brengt. De golf die hierdoor ontstaat gaat door de hele zee, van oppervlak
tot zeebodem, en niet alleen in het bovenste deel, zoals bij gewone
windgolven. Een tsunami heeft een golflengte van 100 tot 1000 kilometer,
en verplaatst zich met een snelheid tot 800 kilometer per uur. Aan de kust
ontstaan soms huizenhoge golven, terwijl je op volle zee weinig merkt
van een tsunamigolf. De kans is klein dat er in de Noordzee een tsunami
met een omvang zoals in de Stille Oceaan ontstaat. Maar toch is het ooit
gebeurd.
Tsunami's in de Noordzee
Na de catastrofale tsunami's die in december 2004 in Zuidoost-Azië en in
maart 2011 in Japan plaatsvonden rijst
de vraag of een dergelijke vloedgolf in
de Noordzee ook mogelijk is. Uit de
aanwezigheid van een bijzondere
zandlaag van enkele centimeters tot
decimeters dik in afzettingen langs de
Schotse oostkust en in
Noord-Engeland blijkt dat ongeveer
8000 jaar geleden daar een grote
tsunami is geweest. Ook op IJsland, de
Faeröer eilanden, de Shetland eilanden
en in Noorwegen was de invloed zichtbaar. In Nederland kwamen sporen
van deze tsunami aan het licht tijdens de aanleg van de snelle
treinverbinding van Amsterdam naar Parijs. Door een onderzeese
afglijding van de oceaanbodem bij Noorwegen ontstond deze zogenaamde
Storegga Tsunami, die bij de Shetland eilanden een golf van 25 meter
hoog veroorzaakt heeft.
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Op 6 april 1580 heeft een vloedgolf na een onderzeese aardbeving de stad
Calais en omgeving overspoeld. De dag erop volgde een tweede tsunami
bij Mont St. Michel in Normandië.
Volgens overlevenden had die een
golfhoogte van meer dan 15 meter.
In 1931 veroorzaakte een onderzeese
aardbeving bij de Doggersbank een
tsunami die vooral Groot-Brittannië
trof.
N e d e r l and en B e l gi ë zu l l e n
waarschijnlijk niet zoveel last hebben
van een tsunami, omdat de golf
gedempt wordt in de ondiepe zuidelijke Noordzee. Veel meer dan een
meter hoog wordt het niet.
(Tot zover de berichten op Internet)
De Dag der Gerichten
Over de dag der gerichten, of de dag van JHWH hebben wij reeds
brochures geschreven, zie op onze website www.pentahof.nl
Het doel van deze dag is o.a. om de zondaars van de aarde weggevaagd,
zoals blijkt uit:
Jesaja 1:28 Maar er zal verbreking zijn der overtreders, en der zondaars te zamen; en die
JHWH verlaten, zullen omkomen.
Jesaja 13:9 Ziet, de dag JHWH’s komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn,
om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.
Amos 9:10 Alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard sterven; die daar zeggen:
Het kwaad zal tot ons niet genaken, noch ons voorkomen.

Hoe en waar dat precies zal zijn en er aan toe zal gaan, is te lezen in
Jesaja 24:1 Ziet, JHWH maakt het land ledig, en Hij maakt het woest; en Hij keert deszelfs
gestaltenis om, en Hij verstrooit zijn inwoners.
3 Dat land zal ganselijk ledig gemaakt worden, en het zal ganselijk beroofd worden; want
JHWH heeft dit woord gesproken.
4 Het land treurt, het verwelkt; het aardrijk kweelt, het verwelkt; de hoogsten van het volk
des lands kwelen.
5 Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij
veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond.
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6 Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden;
daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden, en er zullen weinig mensen
overblijven.
Jesaja 24:13 Want in het binnenste van het land, in het midden dezer volken, zal het alzo
wezen, gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen, wanneer de wijnoogst
geeindigd is.

Het gaat hier duidelijk om het land(en) waar het volk Israël woont, of
waar de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn.. Land of aarde heeft
in het Hebreeuws (eretz) gelijke betekenis. Wij weten dat de twaalf
stammen naar Noord-West Europa zijn getrokken, naar een voor hen
aldaar bestelde plaats, volgens 2Samuel 7:10.
De verdelging die over deze Israël-landen in het Westen zal komen is
evenwel vast besloten, zie Jesaja 24:12vv en 28:22
12 Verwoesting is in de stad overgebleven, en met gekraak wordt de poort in stukken
verbroken.
13 Want in het binnenste van het land, in het midden dezer volken, zal het alzo wezen,
gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen, wanneer de wijnoogst
geeindigd is.
14 Die zullen hun stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen; vanwege de heerlijkheid
JHWH’s zullen zij juichen van de zee af.
15 Daarom eert JHWH in de valleien, in de eilanden der zee den Naam JHWH’s , des
Gods van Israel.
16 Van het uiterste einde der aarde horen wij psalmen, tot verheerlijking des
Rechtvaardigen. Doch nu zeg ik: Ik word mager, ik word mager, wee mij! de trouwelozen
handelen trouwelooslijk, en met trouweloosheid handelen de trouwelozen trouwelooslijk.

De aarde zal er dusdanig van langs krijgen dat deze zal waggelen als een
dronken man. Neem eens een glas water en beweeg dat heen en weer, om
te zien hoe het water in het glas zich alsdan gedraagt. U kunt wel nagaan
wanneer de aarde heen en weer gaat schudden, wat er dan met het water
van de oceanen en zeeën staat te gebeuren! En wat gaat er alsdan met de
vulkanen gebeuren? Mooi dat dan wel de nuclaire centrales de grond in
zullen zakken, zodat we daar voorgoed vanaf zullen zijn.
Jesaja 24:17 De vrees, en de kuil, en de strik over u, o inwoners des lands!
18 En het zal geschieden, zo wie voor de stem der vreze vlieden zal, die zal in den kuil
vallen; en die uit den kuil opklimt, die zal in den strik gevangen worden; want de sluizen
in de hoogte zijn opengedaan, en de fondamenten der aarde zullen beven.
19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd
worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden.
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20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder
bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal
vallen, en niet weder opstaan.
21 En het zal geschieden te dien dage, dat JHWH bezoeking doen zal over de heirscharen
des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op den aardbodem.
22 En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put, en zij zullen
besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden.
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.

Er zullen er in die tijd zijn, lieden die te midden van ons wonen, maar die
niet tot het ware Israël behoren, o.a. de illuminati en reptilians, die zich
zullen versteken in onderaardse schuilkelders. Daarover lezen wij in
Jesaja 28 het volgende:
14 Daarom, hoort JHWH’s woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk, dat te
Jeruzalem is!
15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel
hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken
zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en
onder de valsheid hebben wij ons verborgen.
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.
17 En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood;
en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats
overlopen.
18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met de
hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gijlieden
van denzelven vertreden worden.
19 Van den tijd af, als hij doortrekt, zal hij ulieden wegnemen, want allen morgen zal hij
doortrekken, bij dag en bij nacht; en het zal geschieden, dat het gerucht te verstaan, enkel
beroering wezen zal.
20 Want het bed zal korter zijn, dan dat men zich daarop uitstrekken kunne; en het deksel
zal te smal wezen, als men zich daaronder voegt.
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!
29:15 Wee dengenen, die zich diep versteken willen voor JHWH’ , hun raad verbergende;
en welker werken in duisterheid geschieden, en zij zeggen: Wie ziet ons, en wie kent ons?

De leidslieden en heersers over ons hebben een verbond gemaakt met de
dood, dat houdt in dat zij zich veilig wanen in onderaardse schuilkelders,
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die zij van onze belastingcenten hebben laten bouwen. De doden worden
in de aarde begraven, dat is de onderwereld. En zij gaan in de aarde,
doordat ze een verbond ermee hebben gemaakt, zodat ze zich daar veilig
wanen. Zij weten dat JHWH met Zijn gesel zal komen. Dit wijst op de
planeet Nibiru, (Planet X) die eens in de 3600 jaar ons zonnestelsel in
tegengestelde draairichting binnen komt, en daar vervolgens paniek zaait.
Hun schuilplaatsen zullen echter onderlopen met water, is voorzegd. Hun
verbond met de dood zal hen niet baten.
Wanneer JHWH Zijn arm zal nederlaten, zoals in Jesaja 30:30 staat, gaat
dat gepaard met grote hagelstenen, vuur en vloeden. God zal gericht
houden over Zijn land en volk, om de zondaars die daarin wonen te
verdelgen. Voor het overblijfsel zal Hij een ontfermend God zijn. Hij zal
ons wel tijdelijk benauwen, zoals staat in Jesaja 30:20. Wij hebben
immers ook gezondigd en maken deel uit van het volk dat de Wet(ten)
heeft verworpen.
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.
20 JHWH zal ulieden wel brood der benauwdheid, en wateren der verdrukking geven;
maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw
leraars zien;

Herstel is het uiteindelijke doel van God met ons. De gerichten hebben
een positief doel. Eerst het uitroeien en verdrijven van alle zondaren, en
daarna het verzamelen van alle ware Israëlieten te Sion, zoals in Jesaja
27:12 kunnen lezen:
12 En het zal te dien dage geschieden, dat JHWH dorsen zal, van den stroom der rivier af
tot aan de rivier van Egypte; doch gijlieden zult opgelezen worden, een bij een, o gij
kinderen Israels!
13 En het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote bazuin geblazen zal worden;
dan zullen die komen, die in het land van Assur verloren zijn, en de heengedrevenen in het
land van Egypte; en zij zullen JHWH’ aanbidden op den heiligen berg te Jeruzalem.

Onze verlossing en het herstel komt direct en tegelijk met het gericht,
zoals wij dat lezen in Jesaja 26:1vv
1 Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij hebben een sterke
stad, God stelt heil tot muren en voorschansen.
2 Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de getrouwigheden
bewaart.
3 Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U
vertrouwd.
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4 Vertrouwt op JHWH’ tot in der eeuwigheid; want in JHWH’ is een eeuwige rotssteen.
5 Want Hij buigt de hooggezetenen neder, de verheven stad; Hij vernedert ze, Hij
vernedert ze tot de aarde toe, Hij doet ze tot aan het stof reiken.
6 De voet zal ze vertreden, de voeten des ellendigen, de treden der armen.
7 Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, den gang des rechtvaardigen weegt Gij
recht.
8 Wij hebben ook in den weg Uwer gerichten, U, o JHWH! verwacht; tot Uw Naam en tot
Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel.
9 Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het
binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zo
leren de inwoners der wereld gerechtigheid.

Wij zullen niet geheel onschuldig gehouden worden. Met mate en in
liefde heeft JHWH met ons gehandeld, zoals blijkt uit Jesaja 27:
6 In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israel zal bloeien en groeien; en zij
zullen de wereld met inkomsten vervullen.
7 Heeft Hij hem geslagen, gelijk Hij dien geslagen heeft, die hem sloeg? Is hij gedood,
gelijk zijn gedoden gedood zijn geworden?
8 Met mate hebt Gij met hem getwist, wanneer Gij hem wegstiet; als Hij hem wegnam
door Zijn harden wind, in den dag des oostenwinds.
9 Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden, en dit is de ganse
vrucht, dat Hij deszelfs zonde zal wegdoen, wanneer Hij al de stenen des altaars maken zal
als verstrooide kalkstenen, de bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan.
10 Want de vaste stad zal eenzaam, de woonstede zal verstoten en verlaten worden, gelijk
een woestijn; daar zullen de kalveren weiden, en daar zullen zij nederliggen, en zullen haar
takken verslinden.

Er volgt op de gerichten een hele mooie tijd voor ons. Buitengewoon zal
God met ons handelen en Zijn liefde betonen, dat we kunnen lezen o.a. in
Jesaja 29:19vv
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 worden;
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.
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Wat kunnen en/of moeten wij doen vóór en tijdens de gerichten om te
overleven?
Wanneer de aarde er flink van langs krijgt, en
wij niet geheel onschuldig zullen worden
gehouden, is het vanzelfsprekend dat wij niet op
onze rug op een legmatje kunnen gaan slapen
om te overleven. Wanneer wij een zware
onweersbui zien aankomen, blijven we toch ook
niet buiten staan in een afwachtende houding?
Wanneer Noach ervan overtuigd was dat er een
grote vloed aankwam, begon hij een ark te
bouwen. Wanneer Jozef de dromen aan Farao
uitlegde over de komende vette jaren, en de
daarna komende magere jaren, werd hij aangesteld om
voorzorgsmaatregelen te treffen. Het blijkt dat wij niet op onze lauweren
mogen rusten, en daarbij denken dat God ons wel in bescherming zal
nemen zonder meer. God verlangt van ons actie wanneer wij erop worden
geattendeerd dat er gevaar dreigt aan te komen. Het is heel simpel, dat
wanneer Noach niet de ark had gebouwd, en wanneer Jozef geen
graanschuren had opgetrokken, Noach niet de vloed had overleefd, en
Jakob met zijn gezin van honger was omgekomen. Het lag besloten in het
Goddelijk plan om Jakob en zijn gezin te laten overleven, en om Jozef
door vele benauwdheden heen te verhogen tot onderkoning, met als doel
om Jakob en zijn gezin in het leven te behouden. Hiervan zegt Jozef het
volgende:
Genesis 45:5 Maar nu, weest niet bekommerd, en de toorn ontsteke niet in uw ogen,
omdat gij mij hierheen verkocht hebt; want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden,
tot behoudenis des levens.
Genesis 45:7 Doch God heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden, om u een
overblijfsel te stellen op de aarde, en om u bij het leven te behouden, door een grote
verlossing.

Nederland heeft nog niet zo heel lang geleden een flinke overstroming
gehad, de zogenaamde watersnoodramp van 1953, waarbij vooral de
provincie Zeeland getroffen werd. Er zijn toen ongeveer 1500 mensen
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verdronken, waaronder ook ware
gelovigen, die niet daaruit gered
werden op een bovennatuurlijke
wijze.
Wanneer er een eventuele vloed over
Nederland komt, zoals dat door
meerdere gelovigen (o.a. mevr. van
Schuppen uit Veenendaal in de 19e In dergelijke boten overleefden de
eeuw, en ik meen ook dat de Atlanten
predikant Th.v.d.Groe uit de 17e
eeuw in zijn biddagspredikaties hierover ook heeft geschreven) en
ongelovigen voorzegd is dat Nederland voor een groot deel onder water
zal komen te staan, wat kunnen wij als voorzorg doen om te overleven?
De simpelste oplossing voor mensen die in het Westen en aan de kusten
en in polders wonen is, om zo mogelijk te verhuizen naar het Oosten en
hoger gelegen delen van ons land. Wanneer dat niet mogelijk is, kan men
eraan denken om een onzinkbare reddingsloep (lifeboat) aan te schaffen
en op het erf te leggen wanneer daar plaats voor is. Er zijn kleine en zelfs
hele grote sloepen te koop. Boten zijn vanaf oude tijden al
overlevingsmiddelen geweest. Ook tijdens scheeppsrampen als de Titanic
zijn er via sloepen overlevenden. Niet alleen Noach, maar ook van de
oude Atlanten hebben sommigen in sloepen de toenmalige vloed
overleefd. Men kan ook tegen de tijd dat er een vloed of tsunami wordt
verwacht naar het midden van ons land, of in het Oosten een zomerhuisje
huren voor korte tijd en daarin afwachten wat er gebeurd. Het is de
verwachting dat er rond 21-12-2012 een dergelijke wereldwijde grote
calamiteit zal plaatsgrijpen. Er zijn groepen ‘preppers’ wereldwijd die
zich erop voorbereid hebben, kijk maar op Internet bij preppers en
survival. Rubber marineboten zijn ook te koop en zwemvesten.
Wij hebben eerder al geschreven over ons land als ‘de Berg Sions’ die
door JHWH beschermd zal worden, zie brochure 509 en 593. Dat is vast
en zeker. Ook dat Nederland omhoog gedrukt zal worden wanneer andere
delen van de aarde zullen wegzakken. Grote en oude bergketens zullen
zakken, waardoor andere plaatsen op aarde omhoog zullen worden
gedrukt, zoals het effect van een luchtballon waarop men drukt. Zie
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Micha 1:4, Jesaja 40:4. Het is alleen de vraag wanneer ons land omhoog
zal komen. Daaraan voorafgaand kan er wel degelijk een overstroming
komen om het land van de zondaren te reinigen. Dat wij als Berg Sions
beschermd zullen worden is heel duidelijk voorzegd in Jesaja 30 vv
18 En daarom zal JHWH wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd
worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want JHWH is een God des gerichts;
welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.
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.
20 JHWH zal ulieden wel
brood der benauwdheid,
en
wateren
der
verdrukking geven; maar
uw leraars zullen niet meer
als met vleugelen
wegvliegen, maar uw ogen
zullen uw leraars zien;
25 En er zullen op allen
hogen berg, en op allen
verhevenen heuvel beekjes
en watervlieten zijn, in den
Een afbeelding van de Maya waarop de voorlaatste
dag der grote slachting,
poolwisseling is te zien, waardoor de piramide instortte, de
wanneer de torens vallen
vulkanen openbarsten en de aarde wegzonk, en velen per
zullen.
boot ontsnapten, zoals op de afbeelding is te zien.
26 En het licht der maan zal
zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven
dagen; ten dage als JHWH de breuk Zijns volks zal verbinden, en de wonde,
waarmede het geslagen is, genezen.
27 Ziet, de Naam van JHWH komt van verre, Zijn toorn brandt, en de last is zwaar; Zijn
lippen zijn vol gramschap, en Zijn tong, als een verterend vuur;
28 En Zijn adem is als een overlopende beek, die tot aan den hals toe raakt; om de
heidenen te schudden met een schudding der ijdelheid, en als een misleidende toom in de
kinnebakkens der volken.
29 Er zal een lofzang bij ulieden zijn, gelijk in den nacht, wanneer het feest geheiligd
wordt; en blijdschap des harten, gelijk van een, die met pijpen wandelt, om te komen tot
den berg van JHWH, tot den Rotssteen van Israel.
30 En JHWH zal Zijn heerlijke stem doen horen, en de nederlating Zijns arms doen
zien, met grimmigheid van toorn, en een vlam van verterend vuur, stralen, en een vloed, en
hagelstenen.
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31 Want door de stem van JHWH zal Assur te morzel geslagen worden, die met de roede
sloeg.
32 En alwaar die gegrondveste staf doorgegaan zal zijn (op welken JHWH dien zal
hebben doen rusten), daar zal men met trommelen en harpen zijn; want met bewegende
bestrijdingen zal Hij tegen hen strijden.
33 Want Tofeth is van gisteren bereid; ja, hij is ook voor den koning bereid; Hij heeft hem
diep en wijd gemaakt, het vuur en hout van zijn brandstapel is veel; de adem van JHWH
zal hem aansteken als een zwavelstroom.

Wij zullen geslagen worden, zodat wij verwond zullen zijn, zoals blijkt uit
vers 26, wat een doel heeft, namelijk herstel én reiniging. Daarna zal
JHWH Zijn stem laten horen, als een brullende leeuw, en Zijn kracht
tonen tot onze verlossing, om Assur die ons aanviel te vernietigen. Kijk
maar naar het hieronder afgedrukte gedeelte van Jesaja 31:4 vv:
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.
5 Gelijk vliegende vogelen, alzo zal JHWH der heirscharen Jeruzalem beschutten,
beschuttende zal Hij haar ook verlossen, doorgaande zal Hij haar ook uithelpen.
6 Bekeert u tot Hem, van Denwelken de kinderen Israels diep afgeweken zijn.
32:1 Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht.
2 En die man zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den
vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een
dorstig land.
3 En de ogen dergenen, die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen, die horen,
zullen opmerken.
18 En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen,
en in stille geruste plaatsen.
19 Maar het zal hagelen, waar men afgaat in het woud, en de stad zal laag worden in de
laagte.
20 Welgelukzalig zijt gijlieden, die aan alle wateren zaait; gij, die den voet des osses en
des ezels derwaarts henenzendt!

Visioen en voorspelling van de visser Anton Johansson uit Noorwegen (†
1926)
(Johansson voorzag de ondergang van de Titanic, die op zijn eerste vaart op 14 april 1912
met een ijsberg in aanvaring kwam en met 1517 mensen zonk. Ook andere voorspellingen
van hem, zoals de Eerste en Tweede Wereldoorlog kwamen uit.)
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"Over de Noordzeestaten lag duisternis. Geen ster was te zien en vanuit de zee waaide een
sterke wind. In de bergen van Noorwegen was nog geen sneeuw gevallen.
In de geest werd ik verplaatst in de omgeving van Drontheim. Ik stond aan het strand en
keek uit over de zee.
Plotseling begon de bodem te beven. De huizen in de stad trilden als espenbladeren. Enige
hoge houten bouwwerken aan de kust stortten ineen.
Gelijktijdig kwam vanuit de zee een verschrikkelijk gebulder en een geweldige vloedgolf
naderde met hoge snelheid de kust en stuwde zich op tegen de rotswanden. In de vlakke
gebieden rolde deze vloedgolf ver het land in, overspoelde grote delen van Drontheim en
richtte aanzienlijke schade aan. Grote pakhuizen en voorraadmagazijnen stortten ineen en
werden in zee gespoeld.
De overstroming strekte zich uit over de gehele kust van Noorwegen, vanaf het zuiden tot
aan de buurt van Bodö. Ik vernam de namen van meerdere daar liggende steden...
Noord-Europa zal gedurende één nacht zijn aanzien veranderen.
Grote gebieden van Nederland, België en de Duitse Noordzeekust zullen door de vloed
van de zee worden bedekt.
Ook de Deense west- en noordkust zullen door eenzelfde noodlot worden getroffen.
Beangstigend getroffen worden de steden, die in het bereik van de vloedgolf liggen.
Londen zal geheel in zee verzinken. De haven en pieren van Hamburg zullen het aanblik
geven van een totale verwoesting, als was zij het doel van een bomaanval geweest. Evenzo
zal de stormvloed in de steden aan de Franse kust woeden. Hard getroffen zullen worden:
Rouan, Le Havre en Boulogne. Ik werd ook in de geest naar de Stille Oceaan en wel in de
omgeving van het Panamakanaal geleid, waar vandaan de orkaan begon. Vanuit deze
omgeving trok de orkaan in noord-noord-oostelijke richting over het Noord-Amerikaans
continent. In de Staten aan de kust met haar miljoenen inwoners, steden, plantages, havens
en dergelijke grote projecten raasde de orkaan met een zo groot geweld, dat grote gebieden
volledig verwoest en met de aardbodem gelijk werden gemaakt.

Voorspelling van de Nederlandse paragnost Jan C. van der Heide (uit januari
1970)
"Misoogsten plagen de mensheid. Klimaten zijn aan dramatische veranderingen
onderhevig. De mensheid zal gebukt gaan onder ernstige wateroverlast. Aangezien rivieren
veelvuldig buiten hun oevers treden en grote schade aanrichten."
"Nederland loopt groot gevaar, grote delen van Noord- en Zuid-Holland dreigen onder te
stromen. Dijkdoorbraken op diverse plaatsen. Waarvan één bij een grote stad, in een nacht
in november. Er zal een grote vloedgolf over Nederland komen. Nederland verkeert in
gevaar, er dreigt een watersnoodramp te ontstaan die zijn weerga niet kent. De zeespiegel
zal snel stijgen, de vernietigende kracht van de vloedgolf is voor totaal West Nederland (en
België) ongekend en krachtig. Ook andere landen van Europa en elders in de wereld zullen
worden getroffen door vloedgolven en andere natuurrampen, bij de delta van grote
rivieren... West Europa zal overstroomd worden..., water overal water..."
De komende regeerperioden moeten de kusten, dijkverzwaringen, waterkeringen de
absolute prioriteit krijgen. Waterrampen voorkomen voor het te laat is...
Jan C. v.d. Heide
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En deze voorspellingen c.q. visioenen moet u toch eens vergelijken met het onderstaande
wetenschappelijk bericht dat het pentagon in 2004 de wereld in heeft gestuurd...
De Britse krant The Observer citeert uit een geheim rapport van het Pentagon dat een
verontrustende schets geeft van de mogelijke uitkomsten van klimaatverandering. Zo'n
rapport is niet nieuw, maar meestal worden ze gepubliceerd door belangengroeperingen en
niet door het Pentagon. Bovendien schetst het Pentagon een 'worst case scenario' dat
vooral opvalt doordat de extreme gevolgen zich zo snel kunnen aandienen. Volgens het
Pentagon zullen toekomstige oorlogen niet worden uitgevochten uit ideologische motieven
maar simpelweg om het eigen voortbestaan te kunnen garanderen. In het scenario gaat het
Pentagon ervan uit dat de Nederlandse deltawerken de stijgende zeespiegel, in combinatie
met ongewoon harde stormen, niet zullen doorstaan:
By 2010 violent storms smash coastal barriers rendering large parts of the Netherlands
inhabitable. Cities like The Hague are abandoned. In California the delta island levees in
the Sacramento river area are breached, disrupting the aqueduct system transporting water
from north to south.
http://verlicht.punt.nl/index.php?r=1&id=514253&tbl_archief=

Enige voorbeelden van mensen die grote catastrofen en natuurrampen
overleefden, en met welke middelen, zie:
http://www.howtosurvive2012.com/htm_night/survival_03.htm
Ook bestaan er meerdere zondvloedverhalen, zie:
http://www.0095.info/nl/index_stellingen_thesennl_nl84.html
In 77 verschillende beschavingen (die over de gehele aarde verdeeld zijn)
wordt van de zondvloed melding gemaakt, en de redding geschiedde in
72 verhalen door een schip. Het zou ook verwonderlijk zijn, als zo'n
catastrofe in de overleveringen van de verschillende volkeren niet
bewaard gebleven zou zijn. Hierna volgen enige feiten, die dit
vloedverhaal staven:

Op alle continenten van de aarde
vindt men fossiele massagraven van gigantische omvang. Zo wemelt het
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in het Old-Red-Sandstone-gesteente (160 km voor de Orkneys in
Schottland) letterlijk van de versteende vissen, die een gewelddadige
dood gestorven zijn. In de Karroo formatie (518.000 km2 uitgestrekte
rotslagen in Zuid-Afrika) schat men, dat de skeletten van ca. 800 miljard
dieren zijn opgeslagen (hoofdzakelijk amfibieën en reptielen)
De Regenboog
De regenboog zou volgens Genesis 9 geplaatst zijn als een verbondsteken
dat de aarde en alle vlees erop niet meer door water zal vergaan. Het
levert onoverkomelijke problemen op wanneer we dit letterlijk zouden
nemen. Er zijn daarna nog verschillende grote
vloeden geweest. Dat God alle vlees zou
sparen in het vervolg zou impliceren dat ook
het kwade zaad, de reptilians en dergelijke
gespaard zouden blijven. In het Verbondsboek
p.36 (van M.J. Wetberg) staat als verklarende
noot het volgende: 32a: In de wolken staat een
strijdboog - en niet een regenboog,, die niet in een wolk
staat, maar op geringen afstand van de waarnemer. De
strijdboog is een symbool van bescherming en verdediging en bleef zichtbaar zolang het
persoonlijke verbond met Noach bestond.

Mogen wij hieruit de gevolgtrekking opmaken dat het als verbondsteken
niet gaat om wat wij de regenboog noemen. Het zou om een geheel ánder
teken gaan, nl. een strijdboog. Wat dit precies geweest is laat zich raden,
maar we doen in brochure 652 een poging er een verklaring voor te
vinden.
Hoe het ook moge gaan in de nog korte tijd tot 21-12-2012, en rond die
datum, is niet exact te zeggen. Daarom moeten we ons voorbereiden op
alle mogelijke calamiteiten en rampen. Men kan beter teveel dan te
weinig doen. Intussen wel vertrouwend op JHWH, zoals de Psalmist in
psalm 46:1 Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van
Korach. God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in
benauwdheden. 2 Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al
werden de bergen verzet in het hart der zeeën; 3 Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd
worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela.
4 De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des
Allerhoogsten. 5 God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen
in het aanbreken van den morgenstond. 6 De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen
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zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt. 7 JHWH der heirscharen is met ons; de God
van Jakob is ons een Hoog Vertrek. 8 Komt, aanschouwt de daden van JHWH, Die
verwoestingen op aarde aanricht. 9 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der
aarde, den boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt.
10 Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal
verhoogd worden op de aarde. 11 JHWH der heirscharen is met ons; de God van Jakob is
ons een Hoog Vertrek.

Samenvatting:
Het einde van het Gregoriaanse jaar 2012 kan voor zeer veel mensen het
einde van hun leefwereld betekenen. Wanneer op 21-12-2012 tegelijk
met het Galactische Kruis de omkering van de polen der aarde plaatsheeft,
en de planeet Nibiru op z’n dichtste baan langs de aarde scheert, zal dit
alles kunnen zorgen voor een enorm geweld in de natuur. Wanneer daarbij
ook nog een grote zonne-uitbarsting komt, of eraan vooraf zal gaan, kan
de chaos compleet worden. Alleen schepen, boten, reddingssloepen en
dergelijke kunnen nog een deel van de mensheid laten overleven. Ook de
illuminati hebben hun scheepjes en onderaardse bunkers klaar, grote
cruise-schepen waarop zij met elkaar denken te overleven. Er zijn er de
laatste jaren heel wat van gebouwd, hoewel deze mammoetschepen ook
kwetsbaar blijken te zijn, denk aan de ramp met de Concordia.
Men dient op de boten en schepen wel te zorgen voor voldoende eten en
drinken, noodrantsoenen en dergelijke. Verder is het een Ora et Labora,
een zaak van bidden en werken! In volledige overgave aan onze Schepper,
God die een Toevlucht is voor de Zijnen,
hun Sterkt als zij door droefheid kwijnen;
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar,
in zielsbenauwdheid, in gevaar;
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
Schoon d’aard uit hare plaats mocht wijken,
Schoon ‘t hoogst gebergt uit zijne stee,
verzet wierd in het hart der zee.
JHWH, de God van Jakobs zaad,
is ons een Burg, een Toeverlaat! (Psalm 46 berijmd)

