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Inleiding

Wij mogen geen voorstellingen van God maken. Evenwel spreekt de

Bijbel in een taal die als vanzelf voorstellingen bij ons oproept. Denk aan

het gegeven dat God als Krijgsman wordt voorgesteld, zie:

Exodus 15:3  JHWH is een krijgsman; JHWH is Zijn Naam!

Jesaja 42:13  JHWH zal uittrekken als een held; Hij zal den ijver

opwekken als een krijgsman; Hij zal juichen, ja, Hij zal een groot getier

maken; Hij zal Zijn vijanden overweldigen.

God wordt niet alleen een Krijgsman genoemd, maar aan Hem worden

ook andere namen gegeven die verband houden met wraak, vergelding,

oorlog, strijd en overwinning.  Wij zullen dit in deze studie met elkaar

bespreken.  Mensen denken heel verschillend over God. De een denkt aan

God als zijnde een Grootbankier, de ander vindt God een liefdevolle

Vader, en weer anderen zien in Hem een super wijze Man. Nu is het zo

gelegen dat al onze voorstellingen mank gaan en falen, aangezien God

een Geest is, die het niet nodig heeft dat wij Hem zouden vereren.

Wanneer wij het Oude Testament doorlezen komen wij opmerkelijke

zaken tegen die over God gaan. Hij is een Almacht. Nu is Almacht geen

naam, maar een eigenschap.  God is de God van Adam, Noach, Sem,

Abraham., Izaak en Jakob.  Hij is de God van Israël, het volk dat Hij

uitkoos om Zijn modelvolk te zijn, om Zijn heerschappij op aarde te

herstellen. Hij is de God aan wie alle natuurkrachten onderworpen zijn.

Alles gehoorzaamt Zijn bevelen. Meer nog dan de fysieke wereld is God

in de wereld der geesten aanwezig, zie o.a. 2Koningen, Elia:
2Koningen 6:14  Toen zond hij daarhenen paarden, en wagenen, en een

zwaar heir; welke des nachts kwamen, en omsingelden de stad.

15  En de dienaar van den man Gods stond zeer vroeg op, en ging uit; en

ziet, een heir omringde de stad met paarden en wagenen. Toen zeide zijn

jongen tot hem: Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen.

16  En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen

zijn. 17  En Elisa bad, en zeide: JHWH, open toch zijn ogen, dat hij zie! En

JHWH opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol

vurige paarden en wagenen rondom Elisa.
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    wapenwedloop

Hij wordt dan ook de God der hemelse legermachten genoemd, JHWH

der heirscharen. Vanaf het begin der schepping zijn er positieve en

negatieve krachten werkzaam. In de oer-schepping waren er grote zee- en

landdieren, waarvan de gevallen engelen zich bedienden om op aarde een

chaos te scheppen. Daardoor werd de aarde woest en ledig, chaotisch.

Gods verlossende spreken herschiep in 6 dagen de hemel en de aarde en al

wat daar in is, en Hij rustte op de 7e dag, de sabbat. De gevallen engelen

zijn geesten, die met hun negativiteit ook na de her-schepping verder zijn

gegaan op hun destructieve pad. Daardoor is er een soort eeuwige strijd

tussen goed en kwaad, tussen positief en negatief.  Uiteindelijk zal het

goede, het Goddelijk positieve, overwinnen. Indien het kwade, het

negatieve zou overwinnen, zou dat zichzelf weer vernietigen. Het

positieve is liefde, licht, leven, barmhartigheid, recht en waarheid. Het

negatieve is haat, duisternis, dood, verderf en leugen.

Het negatieve is een macht, vormt een machtsblok. Macht corrumpeert,

dat wil zeggen, het maakt machthebbers arrogant en blind voor de

werkelijkheid, zodat zij hun

boekje dikwijls te buiten gaan.

Het negatieve heeft  veel

machthebbers aan haar zijde, die

allen elkaar niet vertrouwen,

zodat er een wapenwedloop is

ontstaan. Zij hebben zelfs

ma s s a ve r n i e t i g i n g s w a p e n s

ontwikkeld en reeds toegepast.

Denk aan de nucleaire bommen,

waarover zelfs het kleine

z i o n i s t e n - s t a a t j e  I s r a ë l

ruimschoots beschikt. Het is

overwegend het zaad van Nachash (slang) dat zich tot de tanden toe heeft

bewapend. Zij bereiden een eindstrijd voor tegen het vrouwenzaad, zoals

in Genesis 3:15 reeds voorzegd. Op aarde zijn momenteel 7

grootmachten.  

Wij zullen een bezien wie de enige wérkelijke Grootmacht is in hemel en

op aarde.
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Worstelaar, grimmig Wreker

JHWH wordt ons in de Bijbel voorgesteld in figuurlijke zin als zijnde een

grimmig Wreker, een Worstelaar. In werkelijkheid betreft het hier de

onveranderlijke wetten der natuur. Een ieder die zich daartegen verzet

krijgt de volle wind van voren. Dan ontvangt men de vergelding als wraak

op niet mis te verstane wijze. Geen pardon, geen andere keuze. Wie de

natuurwetten aantast verklaart zich de vijand of weerpartij van de

Schepper te zijn, zie Nahum 1:2, en men zal de wraak als toorn van God

ontvangen.

Psalmen 18:26  (18-27) Bij den reine houdt Gij U

rein, maar bij den verkeerde bewijst Gij U een

Worstelaar.

Nahum 1:2  Een ijverig God en een wreker is

JHWH, een wreker is JHWH, en zeer grimmig;

een wreker is JHWH aan Zijn wederpartijders, en

Hij behoudt den toorn Zijn vijanden.

De natuur waarin de Goddelijke wetten gelden

staat onder leiding en gezag van JHWH. De

natuurwetten en natuurkrachten worden dan ook aangewend tegen het

zondigen van deze natuurwetten. Wij lezen in de Bijbel veelvuldig hoe de

hagel, wind, storm, bliksem, donder, etc.  worden ingezet om tegen de

vijanden van JHWH te strijden, en of om Zijn volk te corrigeren en te

tonen wie Hij is. Tijdens de verbondssluiting op de berg Sinaï ging het er

ook niet zo heel zoetsappig aan toe, zie:
Exodus 19:18  En de ganse berg Sinai rookte, omdat JHWH op denzelven

nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van een oven; en de

ganse berg beefde zeer.

Rondom Hem kan het zeer stormen,

duister zijn, zodat er grote angst ontstaat

op aarde bij de bewoners, zie Jesaja 8:22,

Psalm 76:3, 2Samuel 22:8-10.

Wanneer het mensdom massaal de

natuurwetten overtreed raakt de gehele
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kosmos in beroering. Zelfs de sterren in hun loopbaan strijden op een

bepaald moment mee tegen de vijanden, zie:
Richteren 5:20  Van den hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen

streden tegen Sisera.

.De hemelse legermachten zijn zeer groot, zie:
Psalmen 68:17 Gods wagenen zijn tweemaal tien duizend, de duizenden

verdubbeld. JHWH is onder hen, een Sinai in heiligheid!

Psalmen 18:12 Van den glans, die voor Hem was, dreven Zijn wolken

daarhenen, hagel en vurige

kolen.

13 En JHWH donderde in den

hemel, en de Allerhoogste gaf

Zijn stem, hagel en vurige

kolen.

Psalmen 78:48  Ook gaf Hij

hun vee den hagel over, en hun

beesten aan de vurige kolen.

Ezechiël 10:2  En Hij sprak tot

den man, bekleed met linnen,

en Hij zeide: Ga in tot tussen

de wielen, tot onder den cherub, en vul uw vuisten met vurige kolen van

tussen de cherubs, en strooi ze over de stad; en hij ging in voor mijn ogen.

Richteren 5:4  JHWH! toen Gij voorttoogt van Seir, toen Gij daarheen

traadt van het veld van Edom, beefde de aarde, ook droop de hemel, ook

dropen de wolken van water.

2 Samuël 22:8  Toen daverde en beefde de aarde; de fondamenten des

hemels beroerden zich, en daverden, omdat Hij ontstoken was.

Psalmen 18:7  Toen daverde en beefde de aarde, en de gronden der bergen

beroerden zich en daverden, omdat Hij ontstoken was.

Psalmen 76:3  Aldaar heeft Hij verbroken de vurige pijlen van den boog,

het schild, en het zwaard, en den krijg. Sela.

Psalmen 97:2  Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en

gericht zijn de vastigheid Zijns troons.

Jesaja 8:22  Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en

duisternis zijn; hij zal verduisterd zijn door angst, en voortgedreven door

donkerheid.
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Jesaja 60:2  Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de

volken; doch over u zal JHWH opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u

gezien worden.

2 Samuël 22:10  En Hij boog den hemel, en daalde neder; en donkerheid

was onder Zijn voeten.

JHWH wordt soms voorgesteld als een Herder die Zijn schapen bezoekt,

namelijk wanneer de aarde geslagen wordt door de natuurkrachten, als het

een tijd van dikke duisternis zal zijn. Dat wordt wel de ‘dag van JHWH’

genoemd, een dag waarin de gerichten Gods zullen plaatshebben.

Ezechiël 34:12  Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het

midden zijner verspreide schapen

is, alzo zal Ik Mijn schapen

opzoeken; en Ik zal ze redden uit al

de plaatsen, waarhenen zij

verstrooid zijn, ten dage der wolke

en der donkerheid.

Joël 2:2  Een dag van duisternis en

donkerheid, een dag van wolken en

dikke duisterheid, als de dageraad

uitgespreid over de bergen; een

groot en machtig volk, desgelijks

van ouds niet geweest is, en na

hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

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;

Toen de godvrezende koning Hizkia werd bedreigd, nam hij de

dreigbrieven mee en spreidde deze geopend uit voor het aangezicht van

JHWH en bad. Hij ontving het volgende antwoord, waarmee hij het volk

vertrouwen inboezemde:
2 Kronieken 32:8  Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is JHWH,

onze God, om ons te helpen, en om onze krijgen te krijgen. En het volk

steunde op de woorden van Jehizkia, den koning van Juda.

6        Het Goddelijk Wapenarsenaal      No. 730

Ook David roemde in de Naam van God, zie:
2 Samuël 7:26  En Uw Naam worde groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat

men zegge: JHWH der heirscharen is God over Israel; en het huis van Uw

knecht David zal bestendig zijn voor Uw aangezicht.

Dit staat zeer vele malen in de bijbel.

De profeet Elia moest ook wel eens zijn vertrouwen in God verversen, en

dat deed JHWH op de volgende wijze: 
1 Koningen 19:11  En Hij zeide: Ga uit, en sta op dezen berg, voor het

aangezicht des JHWH. En ziet, JHWH ging voorbij, en een grote en sterke

wind, scheurende de bergen, en brekende de steenrotsen, voor den JHWH

henen; doch JHWH was in den wind niet; en na dezen wind een

aardbeving; JHWH was ook in de aardbeving niet;

JHWH Was in de stilte.

Toen Samuel tot JHWH riep, nadat het volk

een koning begeerde, om net als andere

volkeren te zijn, antwoordde Hij op de

volgende wijze, wat bij het volk grote vrees

deed oprijzen. De krachten der natuur

werden ingezet om het volk te tonen dat

God de Almachtige is, de Koning der ganse

aarde:
1 Samuël 12:18  Toen Samuel den JHWH

aanriep, zo gaf JHWH donder en regen te

dien dage; daarom vreesde al het volk zeer

den JHWH en Samuel.

In Jesaja 29 lezen wij eveneens hoe de natuurkrachten worden ingezet om

ons te bezoeken met verlossing en hulp tegenover onze vijanden:
Jesaja 29:6  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.

Het Godsbestaan

Rationele argumenten voor het bestaan van God zijn er voldoende.

Argumenten zijn echter nog geen bewijzen. Ze tonen wel aan dat het
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redelijk en aannemelijk is om te geloven dat God echt bestaat. Alle

argumenten bij elkaar genomen vormen als conclusie dat God

noodzakelijkerwijze bestaat, ook al zien we Hem niet.  Redelijke rationele

argumenten zijn er niet om het bestaan van God te bewijzen. Het geloof in

God is geen wetenschappelijke theorie, maar is een wereldbeschouwing.

Volgens de wetenschap heeft het universum een begin gehad, en de

argumenten dat God bestaat kunnen hiermee niet in strijd zijn. Er moet

iemand zijn die het universum ooit heeft geschapen, op zeer vernuftige

wijze. 

De Schepper bezit over machtige wapens, natuur-wapens, waar o.a. de

zee, de watervloeden, hagelstenen, aardbevingen, etc.  worden ingezet om

de vijanden van Zijn volk tegen te houden, of zelfs geheel te vernietigen.

Ook in ons land in de strijd tegen de Spaanse overheersing is veelvuldig

gebruik gemaakt van water om de vijanden tegen te houden. Onze

voorvaderen lieten soms hele stukken land vol

water lopen om als een dam of barrière te

dienen zodat de vijand niet verder kon. Forten

en waterwerken werden aangelegd, zoals

Bourtange, de Hollandse Waterlinie en

anderen. Ook was de zondvloed een wapen in

Gods hand om de verworden en

gedegenereerde mensheid van die dagen om te

brengen. Het droge pad in de Schelfzee bood

Israël doortocht, en daarna werd het

terugkerende water Farao en zijn ruiters tot

een grafstede. Vloedgolven (tsunami’s)

kunnen worden ingezet om de mensheid te

onderwijzen dat er een God is die leeft en

gerichten uitoefent. 

 God wordt dan ook de Almachtige genoemd, de God der hemelse

legerscharen. Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er.  Alle

aardse en geestelijke machten die zich tegen Hem verzetten worden

onttroont.  JHWH richt Zijn heerschappij op via Zijn volk Israël, als een

stenen koninkrijk, zie Daniël 2, dat alle andere koninkrijken en machten

vermaalt. De wereldse grootmachten faalden van af het begin steeds en
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gingen ten onder. De oude wereldrijken bestaan niet meer. Hun geest

echter is nog niet gestorven. Die heerst nog steeds onder de illuminati, die

hun Nieuwe Wereld Orde willen oprichten, onder leiding van Lucifer.

Babel is uitgegroeid tot het moderne Grote Babylon van vandaag. Het

Grote Babylon vormt in schijn een eenheid van 7 wereldse grootmachten,

die allen tot hun tanden toe bewapend zijn. Hun kracht zit verscholen in

het fenomeen elektra en het atoom. Beiden zijn zeer fragiel, kwetsbaar.

Die zwakke schakel kunnen zij niet vervangen. Zij kunnen niet tegen het

Goddelijke Elektra op, en de oerkracht in het atoom zal hun eigen

ondergang betekenen.  Wij weten dat de Engel van

JHWH zich rondom ons legert en ons uitrukt

wanneer dat nodig is, zie:
Psalmen 34:7. De Engel des JHWH legert Zich

rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.

Beschermengelen

Onze beschermengel is Michael, zie:
Daniël 12:1  En te dier tijd zal Michael opstaan, die

grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als

het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet

geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op

dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost

worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in

het boek.

Openbaring 12:7  En er werd krijg in den hemel: Michael en zijn engelen

krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

Licht als Goddelijk wapen:

De Schepper is het ongedeelde witte Licht (pleroma of lichtvolheid) 

De gemiddelde afstand van de aarde tot de zon is 149,6 miljoen km.

De tijd om van de aarde naar de zon te gaan met de snelheid van het licht

is 8 min. en 2 sec. De radius van de aarde is 6378,14 km.

De omtrek van de aarde bij de equator is ongeveer 40.000 km.

De tijd welke het licht nodig heeft om eenmaal rond de aarde te gaan is

0,13368 sec. En in 1 sec. gaat het licht dus 7,48 maal rond de aarde.

Het menselijk oog kan dit alles niet waarnemen, daar ons oog slechts 24

beelden per seconde kan opvangen. Wij zien dus veel dingen nog niet, en
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wát wij zien, zijn de vergankelijke dingen, daar de onvergankelijke nog

niet worden gezien.

De Engelen zijn dienaren, Lichtgeesten, en bedienen zich van het licht, en

kunnen, volgens sommige deskundigen, met een snelheid van 89.875.510

km/sec. zich voortbewegen of verplaatsen. In 0,000446 sec. gaan zij aldus

éénmaal rond de aarde, dat is 2242,7 maal per seconde!

Wij hebben dus niets te vrezen indien wij kinderen des lichts zijn. De

Engelen hebben álles onder contrôle! Hun mobiliteit is fenomenaal! In

Jes.42:13 wordt op nogal militaire toon gesproken over het strijden van

deze Engelen.
13  JHWH zal uittrekken als een held; Hij zal den ijver opwekken als een

krijgsman; Hij zal juichen, ja, Hij zal een groot getier maken; Hij zal Zijn

vijanden overweldigen. 

Er zijn thermodynamische wetten die het zichtbare heelal regelen. Deze

wetten houden in dat hitte zich van een object af beweegt naar een ander

object dat minder heet is. Dus energie verplaatst zich van hoog naar laag,

van veel naar minder, van warm naar koud.

Er zou pas van een stabiliteit sprake kunnen zijn  in de kosmos wanneer

alle energie in het heelal gelijk verdeeld is.

Die tijd ligt nog vóór ons, wanneer eenmaal God zal zijn ALLES en in

ALLEN, dat wil zeggen, wanneer álle energie gelijk is verdeeld! Dat zou

vrede inhouden.

In het boek Job 38:19-20, wordt de vraag gesteld ... wáár het licht woont,

en waar het wordt verdeeld (gesplitst) .... dus, waar in de Kosmos het

prisma zich bevindt, waarin het onverdeelde licht inkomt, en waaruit het

verdeeld in zeven kleuren uitgaat.  God weet het, en Hij gebruikt Zijn

licht om ermee Zijn wil te volbrengen.

Krachtmeting der goden via CERN

Vindt er een krachtmeting plaats tussen onze Schepper en de verenigde

techneuten van deze aarde in CERN te Geneve? Dat lijkt er wel op. Men

zoekt en zoekt, en dat met uiterste krachten en grootst mogelijke

apparaturen, om toch vooral de ganse schepping bloot te leggen, om al

Gods wapens uit te vinden en op te sporen. Het behoort tot Babel, en wel

het wereldwijde Grote Babylon.
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Babel, het Grote Babylon zal vallen. Het grondwoord voor Babel wijst

niet zoals algemeen wordt aangenomen naar

verwarring. Bab-ilu wijst naar de poort of

vlieghaven van de goden van het Licht. De

illuminati hebben dan ook Irak aangevallen om de

sterrenpoorten der oude goden te bemachtigen,

dan wel om de sleutel van de sterrenpoorten van

JHWH op te sporen, zoals deze tijdens het bewind

van Nebukadnezer functioneerden.  Babels toren

draagt de naam Ziggurat en telde 7 verdiepingen.

De toren werd Etemenaki genoemd, als huis van de 7 leiders van hemel

en aarde. De toren was 90 meter hoog en gold als fundament van de

hemel en van de aarde. Het was een toespeling op de 7 banen waarlangs

de 7 buitenplaneten zich bewogen. De oude stad Babel had als grondvorm

7 ogen, waarnemingsposten, net als Bourtange er 5 heeft. Stonden deze 7

tegenover de 7 geesten Gods, zoals in Zacharia 3:9 staat? Babel kon met

deze 7 ogen of A-stralen de wereld overzien. Momenteel zijn er opnieuw

7 wereldgrootmachten. Onlangs is Iran

als 7e wereld supermacht door de

anderen erkent.  Zie afbeelding:

Babel is door Saddam Hussein voor de

6e maal herbouwd na 3600jaar verval.

De Ziggurat staat er nog, en heeft een

voetstuk van 33 meter hoogte. De 2e

trap is 15 meter hoog, en op 75 meter

hoogte bestudeerden de priesters de

loop der planeten en deelden zij de

hemel in 12 stukken (de Zodiac of

dierenriem). Het getal 15 wijst naar het

Saturnusvierkant, de kosmische volheid. Omgekeerd is het het getal 51,

de democratie.  

Het Goddelijk wapenarsenaal wat wij tot nog toe gezien en besproken

hebben, is nog niet compleet wanneer wij het niet zouden aanvullen met

de volgende gegevens:

God gebruikt misleiding, zie hoe Samuel in opdracht van JHWH naar Isai
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ging om David tot koning te zalven, onder het voorwendsel dat hij daar

kwam om een offerdienst te houden, zie:
1 Toen zeide JHWH tot Samuel: Hoe lang draagt gij leed om Saul, dien Ik

toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israel? Vul uw hoorn met

olie, en ga heen; Ik zal u zenden tot Isai, den Bethlehemiet; want Ik heb Mij

een koning onder zijn zonen uitgezien.

2  Maar Samuel zeide: Hoe zou ik heengaan? Saul zal het toch horen en mij

doden. Toen zeide JHWH: Neem een kalf van de runderen met u, en zeg: Ik

ben gekomen, om den JHWH offerande te doen.

3  En gij zult Isai ten offer nodigen, en Ik zal u te

kennen geven, wat gij doen zult, en gij zult Mij

zalven, dien Ik u zeggen zal.

4  Samuel nu deed, hetgeen JHWH gesproken

had, en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen

de oudsten der stad bevende hem tegemoet, en

zeiden: Is uw komst met vrede?

5  Hij dan zeide: Met vrede; ik ben gekomen om

den JHWH offerande te doen; heiligt u, en komt

met mij ten offer; en hij heiligde Isai en zijn

zonen, en hij nodigde hen ten offer.

Ook is het meerdere malen voorgevallen dat God vijandelijke

legermachten misleidde door hen een geluid te laten horen, alsof er zeer

grote legers zouden aankomen. De vijanden sloegen erdoor op de vlucht,

zie: 2Koningen 7:
6  Want JHWH had het heir der Syriers doen horen een geluid van

wagenen, en een geluid van paarden, het geluid ener grote heirkracht; zodat

zij zeiden de een tot den ander: Zie, de koning van Israel heeft tegen ons

gehuurd de koningen der Hethieten, en de koningen der Egyptenaren, om

tegen ons te komen.

7  Derhalve hadden zij zich opgemaakt, en waren in de schemering

gevloden, en hadden hun tenten gelaten, en hun paarden, en hun ezelen, het

leger gelijk als het was; en waren gevloden om huns levens wil.

God gebruikt ook de dood als wapen, zoals door de verderfengelen

toegepast om vijandelijke legers des nachts om te brengen. Korach, Datan

en Abiriam werden levend begraven doormiddel van een aardscheur.
28  Toen zeide Mozes: Hieraan zult gij bekennen, dat JHWH mij gezonden

heeft, om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart zijn.

12        Het Goddelijk Wapenarsenaal      No. 730

29  Indien deze zullen sterven, gelijk alle mensen sterven, en over hen een

bezoeking zal gedaan worden, naar aller mensen bezoeking, zo heeft mij

JHWH niet gezonden.

30  Maar indien JHWH wat nieuws zal scheppen, en het aardrijk zijn mond

zal opendoen, en verslinden hen met alles wat hunner is, en zij levend ter

helle zullen nedervaren; alsdan zult gij bekennen, dat deze mannen JHWH

getergd hebben.

31  En het geschiedde, als hij geeindigd had al deze woorden te spreken, zo

werd het aardrijk, dat onder hen was, gekloofd;

32  En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en

allen mensen, die Korach toebehoorden, en al de have.

33  En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de

aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente.

34  En het ganse Israel, dat rondom hen was, vlood voor hun geschrei;

want zij zeiden: Dat ons de aarde misschien niet verslinde!

35  Daartoe ging een vuur uit van den JHWH, en verteerde die

tweehonderd en vijftig mannen, die reukwerk offerden.

 Hofni en Pinehas -de zonen van Eli- werden getroffen door het Filistijnse

leger. Zij hadden zwaar gezondigd tijdens hun ambtswerkzaamheden. 
1 Samuël 4:11  En de ark Gods werd genomen, en de twee zonen van Eli,

Hofni en Pinehas, stierven.

1 Samuël 4:17  Toen antwoordde hij, die de boodschap bracht, en zeide:

Israel is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen, en er is ook een

grote nederlaag onder het volk geschied; daarenboven zijn uw twee zonen,

Hofni en Pinehas, gestorven, en de ark Gods is genomen.

De 2 zonen van Aäron stierven ter plekke toen zij met vreemd vuur

naderden in de Tabernakel, zie Leviticus 10:
1 En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn

wierookvat, en deden vuur daarin, en leiden reukwerk daarop, en brachten

vreemd vuur voor het aangezicht van JHWH, hetwelk hij hen niet geboden

had.

2  Toen ging een vuur uit van het aangezicht van JHWH, en verteerde hen;

en zij stierven voor het aangezicht van JHWH.

3   En Mozes zeide tot Aaron: Dat is het, wat JHWH gesproken heeft,

zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en

voor het aangezicht van al het volk zal Ik verheerlijkt worden. Doch Aaron

zweeg stil.
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Toen de koning Ahazia door een tralie in de opperzaal te Samaria was

gevallen en ziek werd, liet hij de god Baal-Zebub vragen, de god van

Ekron, of hij weer beter zou worden.  Elia kreeg van JHWH de opdracht

om tegen de boden van de koning Ahazia het volgende te zeggen:
3  Maar de Engel van JHWH sprak tot Elia, den Thisbiet: Maak u op, ga

op, den boden des konings van Samaria tegemoet, en spreek tot hen: Is het,

omdat er geen God in Israel is, dat gijlieden heengaat, om Baal-zebub, den

god van Ekron, te vragen?

4  Daarom nu zegt JHWH alzo: Gij zult niet afkomen van dat bed, waarop

gij geklommen zijt, maar gij zult den dood sterven. En Elia ging weg.

De koning Ahazia stuurde een

hoofdman met zijn 50 soldaten ernaar

toe. De eerste hoofdman riep tot Elia die

op een berg zat: Gij man Gods! De

koning zegt: Kom af!  Elia antwoordde

als volgt:
10  Maar Elia antwoordde en sprak tot

den hoofdman van vijftigen: Indien ik

dan een man Gods ben, zo dale vuur

van den hemel, en vertere u en uw

vijftigen. Toen daalde vuur van den

hemel, en verteerde hem en zijn vijftigen.

11  En hij zond wederom tot hem een anderen hoofdman van vijftig met zijn

vijftigen. Deze antwoordde en sprak tot hem: Gij, man Gods! zo zegt de

koning: Kom haastelijk af.

12  En Elia antwoordde en sprak tot hem: Ben ik een man Gods, zo dale

vuur van den hemel, en vertere u en uw vijftigen. Toen daalde vuur Gods

van den hemel en verteerde hem en zijn vijftigen.

JHWH gebruikte ook verblinding als wapen om sommige mensen

onvindbaar te maken, zie : Lot, Elia of Elisa 
Deuteronomium 28:28  JHWH zal u slaan met onzinnigheid, en met

blindheid, en met verbaasdheid des harten;

Zacharia 12:4  Te dien dage, spreekt JHWH, zal Ik alle paarden met

schuwigheid slaan, en hun ruiters met zinneloosheid; maar over het huis

van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal Ik met

blindheid slaan.
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Genesis 19:11  En zij sloegen de mannen, die aan de deur van het huis

waren, met verblindheden, van den kleinste tot aan den grootste, zodat zij

moede werden, om de deur te vinden.

2 Koningen 6:18  Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot den JHWH,

en zeide: Sla toch dit volk met verblindheden. En Hij sloeg hen met

verblindheden, naar het woord van Elisa.

JHWH zal de aarde eens laten waggelen als een dronken man. Dat zal

mogelijk geschieden wanneer de planeet Nibiru langskomt. Deze planeet

wordt ook wel vergeleken met het zwaard van JHWH, zie 
Jesaja 34:6  Het zwaard van JHWH is vol van bloed, het is vet geworden van

smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren

van de rammen; want JHWH heeft een slachtoffer te Bozra, en een grote

slachting in het land der Edomieten.

Jeremia 12:12  Op alle hoge plaatsen in de woestijn zijn verstoorders

gekomen; want het zwaard van JHWH verteert van het ene einde des lands

tot aan het andere einde des lands; er is geen vrede voor enig vlees.

Jeremia 47:6  O wee, gij zwaard van JHWH! Hoe lang zult gij niet stil

houden? Vaar in uw schede, rust en wees stil!

JHWH gebruikt zelfs een gehuurd scheermes, om Israels hoeken af te

korten, 
Jesaja 7:20  Te dien dage zal JHWH door een gehuurd scheermes,

hetwelk aan gene zijde der rivier is, door den koning van Assyrie,

afscheren het hoofd, en het haar der voeten; ja, het zal ook den baard gans

wegnemen.

Sommige vorsten als Nebucadnezar en Cores werden door JHWH

knechten genoemd, die JHWH gebruikte om Zijn wil te volbrengen:
Jeremia 27:6  En nu, Ik heb al deze landen gegeven in de hand van

Nebukadnezar, den koning van Babel, Mijn knecht; zelfs ook het gedierte

des velds heb Ik hem gegeven, om hem te dienen.

Jesaja 44:28  Die van Cores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn

welgevallen volbrengen; zeggende ook tot Jeruzalem: Word gebouwd; en

tot den tempel: Word gegrond.

Jesaja 45:1  Alzo zegt JHWH tot Zijn gezalfde, tot Cores, wiens

rechterhand Ik vat, om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen; en

Ik zal de lendenen der koningen ontbinden, om voor zijn aangezicht de

deuren te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden:
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 In Jesaja 13 heeft JHWH aan Zijn geheiligden bevel gegeven om tegen

Babel op te treden, zie:
1 De last van Babel, dien Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft.

2  Heft op een banier, op een hogen berg; verheft een stem tot hen; beweegt

de hand omhoog, dat zij intrekken door de deuren der prinsen.

3  Ik heb aan Mijn geheiligden bevel gegeven; ook heb Ik tot Mijn toorn

geroepen Mijn helden, de vrolijken Mijner hoogheid.

4  Er is een ruisende stem op de bergen, gelijk eens groten volks; een stem

van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen; JHWH der

heirscharen monstert het krijgsheir.

5  Zij komen uit verren lande, van het einde des hemels; JHWH en de

instrumenten Zijner gramschap, om dat

ganse land te verderven.

6 Huilt gijlieden, want de dag van

JHWH is nabij; hij komt als een

verwoesting van den Almachtige.

7  Daarom zullen alle handen slap

worden, en aller mensen hart zal

versmelten;

8  En zij zullen verschrikt worden,

smarten en weeen zullen hen

aangrijpen, zij zullen bang zijn als een

barende vrouw; een iegelijk zal over

zijn naaste verbaasd zijn; hun

aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn.

9  Ziet, de dag van JHWH komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen

toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te

verdelgen.

10  Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet

laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de

maan zal haar licht niet laten schijnen.

11  Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de

goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der stouten doen

ophouden, en de hovaardij der tirannen zal Ik vernederen.

In Psalm. 27 horen wij David roemen in JHWH, die Hem verstak in Zijn

hut en hem verhoogde op een rotssteen, zie:
1  Een psalm van David. JHWH is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou
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ik vrezen? JHWH is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?

2  Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, tot mij

naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen.

3  Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon

een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop.

4  Een ding heb ik van den JHWH begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de

dagen mijns levens mocht wonen in het huis van JHWH, om de

liefelijkheid van JHWH te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.

5  Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij

in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen.

6  Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die

rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden

des geklanks offeren; ik zal zingen, ja,

psalmzingen JHWH.

In Psalm. 94 horen wij de psalmist vragen om de

God der wraken, om recht te doen en vergelding

aan de hovaardigen:
1  O God der wraken! o JHWH, God der

wraken! verschijn blinkende.

2  Gij, Rechter der aarde! verhef U; breng

vergelding weder over de hovaardigen.

3  Hoe lang zullen de goddelozen, o JHWH! hoe lang zullen de

goddelozen van vreugde opspringen?

4  Uitgieten? hard spreken? alle werkers der ongerechtigheid zich

beroemen?

5  O JHWH! zij verbrijzelen Uw volk, en zij verdrukken Uw erfdeel.

6  De weduwe en den vreemdeling doden zij, en zij vermoorden de wezen.

7  En zeggen: JHWH ziet het niet, en de God van Jakob merkt het niet.

8  Aanmerkt, gij onvernuftigen onder het volk! en gij dwazen! wanneer

zult gij verstandig worden?

9  Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? zou Hij, Die het oog formeert,

niet aanschouwen?

10  Zou Hij, Die de heidenen tuchtigt, niet straffen, Hij, Die den mens

wetenschap leert?

11  JHWH weet de gedachten des mensen, dat zij ijdelheid zijn.

12  Welgelukzalig is de man, o JHWH! dien Gij tuchtigt, en dien Gij leert

uit Uw wet,

13  Om hem rust te geven van de kwade dagen; totdat de kuil voor den
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goddeloze gegraven wordt.

14  Want JHWH zal Zijn volk niet begeven, en Hij zal Zijn erve niet

verlaten.

15  Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid; en alle

oprechten van hart zullen hetzelve navolgen.

In het apocriefe boek Wijsheid 18:15 staat het volgende:
14  Want als nu alle dingen in rust en stilte waren, en de nacht in zijn

snelheid half voorbij was,

15  Toen daalde uw alvermogend woord van de hemel uit de koninklijke

troon af, als een ernstig krijgsheld in het midden van het land, dat

verdorven zou worden.

16  Dragende een scherp zwaard, namelijk uw ongeveinsd gebod, en

staande vervulde het alles met doden, en raakte wel aan de hemel, maar

ging ook op de aarde.

Niet alleen vorsten als Cores en Nebukadnezar waren de knechten van

God. Het is vooral Israël zelf die door JHWH gebruikt wordt om de

goddelozen en afgodische volkeren te bestrijden en hen zelfs in stukken te

slaan, zie:  
Psalmen 2:9  Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen

in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

Jeremia 51:19  Jakobs deel is niet gelijk die; want Hij is de Formeerder van

alles, en Israel is de roede Zijner erfenis; JHWH der heirscharen is Zijn

Naam.

20  Gij zijt Mij een voorhamer, en krijgswapenen; en door u zal Ik volken

in stukken slaan, en door u zal Ik koninkrijken verderven.

21  En door u zal Ik in stukken slaan het paard en zijn ruiter; en door u zal

Ik in stukken slaan den wagen en zijn ruiter.

22  En door u zal Ik in stukken slaan den man en de vrouw; en door u zal

Ik in stukken slaan den oude en den jonge; en door u zal Ik in stukken slaan

den jongeling en de jonkvrouw.

23  En door u zal Ik in stukken slaan den herder en zijn kudde; en door u

zal Ik in stukken slaan den akkerman en zijn juk ossen; en door u zal Ik in

stukken slaan landvoogden en overheden.

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.

25  Ziet, Ik wil aan u, gij verdervende berg! spreekt JHWH, gij, die de
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ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de

steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.

Om Israël uit Egypte te bevrijden gebruikte JHWH de 10 plagen. Dat

waren confrontaties met de goden van Egypte.  Tenslotte liet Farao het

volk trekken, maar kreeg daarna berouw. Farao achtervolgde het volk

Israël, en haalde het in. Toen werd de Vuur- en Wolkkolom als wapen

ingezet om het volk Israël te beschermen.  
Exodus 14:19  En de Engel Gods, Die voor het heir van Israel ging,

vertrok, en ging achter hen; de wolkkolom vertrok ook van hun

aangezicht, en stond achter hen.

Exodus 23:20  Ziet, Ik zende een Engel voor uw aangezicht, om u te

behoeden op dezen weg, en om u te brengen tot de plaats, die Ik bereid

heb.

Exodus 23:23  Want Mijn Engel zal voor uw

aangezicht gaan, en Hij zal u inbrengen tot de

Amorieten, en Hethieten, en Ferezieten, en

Kanaanieten, Hevieten, en Jebusieten; en Ik

zal hen verdelgen.

Exodus 33:2  En Ik zal een Engel voor uw

aangezicht zenden (en Ik zal uitdrijven de

Kanaanieten, de Amorieten, en de Hethieten,

en de Ferezieten, de Hevieten, en de

Jebusieten),

Verbondsark als Goddelijk wapen

De volkeren ten tijde van het oude Israel waren bang voor de ark des

verbonds.  Zij hadden vernomen dat er ongelooflijke krachten van de

verbondskist uitgingen. Men dacht dat de God van Israel in die kist zelf

aanwezig was. Het was dan ook een zeer grote aanvankelijke overwinning

voor de Filistijnen toen zij de ark in handen kregen. Het leverde hen

echter zeer grote problemen op, zodat zij tenslotte de ark vrijwillig

terugstuurden naar Israel, aangezien ze vreesden voor algehele uitroeiing

van hun soort. Zie:
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1 Samuël 5:6  Doch de hand van JHWH was zwaar over die van Asdod, en

verwoestte hen; en Hij sloeg ze met spenen, Asdod en haar landpalen.

1 Samuël 5:9  En het geschiedde, nadat zij die hadden rondom gedragen, zo

was de hand van JHWH tegen die stad met een zeer grote kwelling; want

Hij sloeg de lieden dier stad van den

kleine tot den grote, en zij hadden spenen

in de verborgene plaatsen.

1 Samuël 5:12  En de mensen, die niet

stierven, werden geslagen met spenen,

zodat het geschrei der stad opklom naar

den hemel.

1 Samuël 6:4  Toen zeiden zij: Welk is dat

schuldoffer, dat wij Hem vergelden

zullen? En zij zeiden: Vijf gouden spenen,

en vijf gouden muizen, naar het getal van de vorsten der Filistijnen; want

het is enerlei plaag over u allen, en over uw vorsten.

1 Samuël 6:5  Zo maakt dan beelden uwer spenen, en beelden uwer

muizen, die het land verderven, en geeft den God van Israel de eer;

misschien zal Hij Zijn hand verlichten van over ulieden, en van over uw

god, en van over uw land.

1 Samuël 6:11  En zij zetten de ark van JHWH op den wagen, en het

koffertje met de gouden muizen, en de beelden hunner spenen.

1 Samuël 6:17  Dit nu zijn de gouden spenen, die de Filistijnen aan den

JHWH ten schuldoffer vergolden hebben: Voor Asdod een voor Gaza een,

voor Askelon een, voor Gath een, voor Ekron een.

Toen koning David de ark terug wilde

halen naar Jeruzalem, volgde hij in

zijn onnozelheid het voorbeeld der

Filistijnen, door de ark op een wagen

te plaatsen. Dat kostte aan Uza het

leven, die naar de ark greep toen een

van de runderen struikelden.  De ark

werd ook ingezet tijdens de

rondwandelingen rond Jericho.   

In oorlog nam men aanvankelijk de ark mee in de strijd, als een machtig

teken voor de vijand dat ze te doen kregen met de God van Israel. 

Men kon echter de ark niet te pas en te onpas gebruiken in de oorlogen,
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wat bleek toen Hofni en Pinehas, de zonen van Eli, de ark meenamen in

de strijd tegen de Filistijnen. Zie:
1Samuel 4:3  Als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de

oudsten van Israel: Waarom heeft ons JHWH heden geslagen voor het aangezicht

der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds van JHWH,

en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlosse van de hand

onzer vijanden.

4  Het volk dan zond naar Silo, en men bracht van daar de ark des verbonds van

JHWH der heirscharen, die tussen de cherubim woont; en de twee zonen van Eli,

Hofni en Pinehas, waren daar met de ark des verbonds van God.

5  En het geschiedde, als de ark des verbonds van JHWH in het leger kwam, zo

juichte gans Israel met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde.

6  Als nu de Filistijnen de stem van het juichen hoorden, zo zeiden zij: Wat is de

stem van dit grote juichen in het leger der Hebreen? Toen vernamen zij, dat de

ark van JHWH in het leger gekomen was.

7  Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden: God is in het leger gekomen.

En zij zeiden: Wee ons, want diergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied!

8  Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze heerlijke goden? Dit zijn

dezelfde goden, die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben, bij de

woestijn.

9  Zijt sterk, en weest mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreen niet misschien

dient, gelijk als zij ulieden gediend hebben; zo zijt mannen, en strijdt.

10   Toen streden de Filistijnen, en Israel werd

geslagen, en zij vloden een iegelijk in zijn tenten;

en er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat

er van Israel vielen dertig duizend voetvolks.

11  En de ark Gods werd genomen, en de twee

zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven.

Wij besluiten in vol vertrouwen op de God van Israel met:

Psalm 93:4 . Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan

en Psalm 68:1 JHWH zal opstaan tot de strijd

Psalmen 48:14  Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal

ons geleiden tot den dood toe.


