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Inleiding
Onder christenen is er nog al veel te doen over de zogenaamde
‘Landbelofte’ voor het volk Israël. De vraag is wat men onder het volk
Israël wil verstaan. Men ziet in de meeste gevallen de Joden aan als zijnde
het enige overblijfsel van het oude twaalf-stammige volk Israël. De
onjuistheid hiervan is duidelijk, daar de Joden mogelijk slechts voor een
klein gedeelte van de stam Juda afstammen. De hoofdmoot van de Joden
is afkomstig van Khazaren en Edomieten die onder Hyrcanus gedwongen
in Juda werden ingelijfd, en andere soorten. De huidige zionistische staat
Israël bestaat voor ruim 90% uit Joden die geen Semitische afkomst
bezitten, dan wel afstammelingen zouden zijn van Juda/Israël. Dit
gegeven wordt bevestigd door verschillende Joodse professoren als dr.
Paul Wexler, dr. Shlomo Sand, etc. Er kan dan ook geen sprake zijn van
een ‘terugkeer’ naar het ‘heilige land’. Er is hier eerder sprake van een
invasie, landdiefstal, zoals beschreven door de profeet Ezechiël in
hoofdstukken 35 en 36.
De meeste christenen weten hiermee geen raad. Zij nemen aan dat alle
Joden Israëlieten zouden zijn, en dat God bezig is Zijn beloften van
Israëls herstel via de Joden te vervullen. Men ziet de oprichting van de
staat Israël als een vervulling van de zogenaamde ‘landbelofte’. Laten wij
eens bezien welke belofte God heeft gegeven aan het vrouwenzaad, aan
het zaad van Abraham en aan Jakob/Israël.
De Beloften van JHWH
Er zijn door JHWH verschillende beloften gedaan aan verschillende
personen. Er bestaat een wezenlijk verschil tussen het ‘Beloofde land’ en
het ‘Land van het Geboorterecht’.
Het Beloofde land wordt in Genesis 12:1-3 genoemd, zonder voorwaarden
eraan verbonden, en is gebaseerd op Gods trouw, Genesis 13:15-17,
15:18. Het werd aan Abraham gegeven voor altoos.
Genesis 12:1 JHWH nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit
uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.
2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot
maken; en wees een zegen!
3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u
zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.
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Genesis 13:14 JHWH zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden
was: Hef uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt noordwaarts en
zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts.
15 Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in
eeuwigheid.
16 En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand
het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden.
17 Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte;
want Ik zal het u geven.

De Geboorterecht-landen zoals deze beloofd
zijn aan Efraim en Manasse mogen wij niet
verwarren met het Beloofde land en de locatie
van de Bestelde Plaats.
Tijdens de regering van David en Salomo is de
belofte van het Beloofde land in vervulling
gegaan.
Wat staat er vervolgens in Genesis 26?
Genesis 26:2 En JHWH verscheen hem en
zeide: Trek niet af naar Egypte; woon in
het land, dat Ik u aanzeggen zal;
3 Woon als vreemdeling in dat land, en Ik
zal met u zijn, en zal u zegenen; want aan
u en uw zaad zal Ik al deze landen
geven, en Ik zal den eed bevestigen, dien
Ik Abraham uw vader gezworen heb.
4 En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal
aan uw zaad al deze landen geven; en in uw zaad zullen gezegend
worden alle volken der aarde,
5 Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft
onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn
wetten.

En in Exodus 6 en Deuteronomium 1:6-8?
Exodus 6:3 (6-2) En Ik ben aan Abraham, Izaak, en Jakob verschenen, als
God de Almachtige; doch met Mijn Naam JHWH ben Ik hun niet bekend
geweest.
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4 (6-3) En ook heb Ik Mijn verbond met hen opgericht, dat Ik hun geven
zou het land Kanaän, het land hunner vreemdelingschappen, waarin zij
vreemdelingen geweest zijn.
5 (6-4) En ook heb Ik gehoord het gekerm der kinderen Israëls, die de
Egyptenaars in dienstbaarheid houden, en Ik heb aan Mijn verbond gedacht.
6 (6-5) Derhalve zeg tot de kinderen
Israëls: Ik ben JHWH! en Ik zal
ulieden uitleiden van onder de lasten
der Egyptenaren, en Ik zal u redden
uit hun dienstbaarheid, en zal u
verlossen door een uitgestrekten
arm, en door grote gerichten;
7 (6-6) En Ik zal ulieden tot Mijn
volk aannemen, en Ik zal u tot een
God zijn; en gijlieden zult bekennen,
dat Ik JHWH uw God ben, Die u
uitleide van onder de lasten der
Egyptenaren.
8 (6-7) En Ik zal ulieden brengen in
dat land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham,
Izaak, en Jakob geven zou; en Ik zal het ulieden geven tot een erfdeel, Ik,
JHWH!
Deut. 1: 6 JHWH, onze God, sprak tot ons aan Horeb, zeggende: Gij zijt
lang genoeg bij dezen berg gebleven.
7 Keert u, en vertrekt, en gaat in het gebergte der Amorieten, en tot al hun
geburen, in het vlakke veld, op het gebergte, en in de laagte, en in het
zuiden, en aan de havens der zee; het land der Kanaänieten, en den Libanon,
tot aan die grote rivier, de rivier Frath.
8 Ziet, Ik heb dat land gegeven voor uw aangezicht; gaat daarin, en bezit
erfelijk het land, dat JHWH aan uw vaderen, Abraham, Izaak en Jakob
gezworen heeft, dat Hij het hun en hun zaad na hen geven zou.

Bij de berg Sinaï kwam het volk Israël onder een voorwaardelijk
verbond, zoals blijkt uit Exodus 19:5-8, 24:3-8. Het binnengaan van
het Beloofde land was voorwaardelijk, afhankelijk van het houden
van de verbondswet, Deut. 6:18.
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18 En gij zult doen, wat recht en goed is in de ogen van JHWH;
opdat het u welga, en dat gij inkomt, en erft het goede land, dat
JHWH uw vaderen gezworen heeft;

Ook de zegeningen waren voorwaardelijk, zie Deut. 7:12-15, 8:6-9,
11:8-17, 28:2-12.
12 Zo zal het geschieden, omdat gij deze rechten zult horen, en
houden, en dezelve doen, dat JHWH, uw God, u het verbond en de
weldadigheid zal houden, die Hij uw vaderen gezworen heeft;

De Geboorterecht-landen worden in Genesis 17:5-8 aangegeven, en
deze omvatten ál de zonen van Abraham, inclusief Israël, en ook de
zonen van Ketura.
5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam
zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte
der volken.
6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken
stellen, en koningen zullen uit u voortkomen.
7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen
uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn
tot een God, en uw zaad na u.
8
En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer
vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige
bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.

In Genesis 35:10-12 gaat het over Geboorterecht-landen die alleen
aan nakomelingen van Jakob toe zijn gewezen.
10 En God zeide tot hem: Uw naam is Jakob, uw naam zal voortaan
niet Jakob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn; en Hij
noemde zijn naam Israël.
11 Voorts zeide God tot hem: Ik ben God de Almachtige! wees
vruchtbaar, en vermenigvuldig! Een volk, ja, een hoop der volken zal
uit u worden, en koningen zullen uit uw lenden voortkomen.
12 En dit land, dat Ik aan Abraham en Izaak gegeven heb, dat zal Ik
u geven; en aan uw zaad na u zal Ik dit land geven.

Genesis 48:4 wijst weer naar het Beloofde Land, en dat moeten wij
niet verwisselen met de Geboorterecht-landen, zoals in Genesis
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48:16-19. Het zaad van Abraham zal zo menigvuldig zijn als het
zand van de aarde en als de sterren des hemels. Jozefs zaad zou een
volle menigte van volkeren worden, Genesis 49:22-26.
Het volk Israël trad het Beloofde Land binnen onder het
voorwaardelijke verbond, hetgeen gehoorzaamheid eiste. Zowel het
latere Huis Israëls als het Huis Juda hebben het verbond geschonden
en werden verstrooid.
Israël was ontrouw (zie Jeremia 32:23),
waarop de verstrooiing van alle 12 stammen volgde via verschillende
wegvoeringen. Daarbij werd opnieuw een belofte gedaan, namelijk
van terugkeer, zie Deut. 30:1-5.
1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen
gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo
zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u
JHWH, uw God, gedreven heeft;
2 En gij zult u bekeren tot JHWH, uw God, en Zijner stem
gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw
kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
3 En JHWH, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer
ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken,
waarheen u JHWH, uw God, verstrooid had.
4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u
JHWH, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.
5 En JHWH, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen
erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal
u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen

De grote vraag is echter wáár Israëls her-vergadering zal
plaatsvinden? Dat wijst namelijk naar wat door David in 2Samuel
7:10 en 2Kronieken 17:9 werd gezegd over de Bestelde Plaats. Deze
bestelde Plaats is niet het Beloofde Land, want toen aan David deze
belofte werd gedaan wás hij in het Beloofde Land.
10 En Ik heb voor Mijn volk, voor Israël, een plaats besteld, en hem
geplant, dat hij aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder
gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet
meer verdrukken, gelijk als in het eerst.
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De Bestelde Plaats
(gedeeltelijk overgenomen uit brochure 418)
In het apocriefe boek Wijsheid van Jezus Sirach staan in hoofdstuk
36 een aantal opmerkelijke teksten, die wij hierna zullen
neerschrijven:
vers 11: “Vergader alle stammen van Jakob, zodat zij hun erfdeel
mogen ontvangen, zoals in de dagen vanouds.
17. O Jahweh, U zult het gebed van Uw knechten horen, overeenkomstig
Uw welgevallen over Uw volk: dat alle einden der aarde mogen weten
dat U Jahweh de eeuwige El is. (Genesis 21:33).

Waar het ons in deze brochure om gaat is, te bezien wáár die ‘einden
der aarde’ gelokaliseerd zijn. Want dáár zal het koninkrijk worden
gegeven aan het volk dat daartoe bestemd is, zie Daniël 2 en 7.
Wij zullen nagaan of ’De bestelde plaats’ uit 2Samuel 7:10, en
1Kronieken 17 overeenkomt met die ‘einden der aarde’, en/of met de
‘eilanden of kuststreken’ zoals genoemd op diverse plaatsen in de
Bijbel.
Geheel Israël is uit het land Kanaän verdreven, naar Deuteronomium
29:28. Het kan dus niet zo zijn dat de ‘bestelde plaats’ zoals in
2Samuel 7:10 omschreven, gelokaliseerd zou zijn in het land Kanaän.
In dat land werd Israël immers wél verdrukt en eruit verdreven.
De Leidse Vertaling heeft: “Ik zal voor Mijn volk Israël een plaats
bestellen en zal hem planten, waar hij duurzaam zal wonen”.
De belofte voor ‘de bestelde plaats’ is niet van toepassing op de
joden, die na hun verdrijving uit het land Kanaän, nooit ergens een
veilige plaats hebben gehad. Ook hun werelds-atheïstische politiekzionistische staat, die zij de naam Israël gaven, is geen ‘veilige
plaats’ te noemen, gezien de vele oorlogen die er in korte tijd
plaatshadden.
Israël zal geplant worden in kuststreken1, naar Jeremia 1:10, 31:28.
1

Eilanden, zie Strongs Concordance:
Eilanden is in de Staten-overzetting de vertaling van het Hebreeuwse 'ijjim
(enkelv. 'î). Het betekent eigenlijk in het algemeen bewoonbaar droog land,
en zou in alle teksten van Jesaja 40-66, en in Jer. 31, 10 en <#Jer 31.10>
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Jesaja 24:15 Daarom eert JHWH in de valleien, in de eilanden der zee
den Naam van JHWH, des Gods van Israël.

Wanneer er sprake is van een veilige plaats, zónder verdrukking,
moet dat heen wijzen naar een ándere plaats dan het oude land
Kanaän dat gelegen is in het Midden-Oosten.
Israël werd uit Kanaän
verdreven. Er vonden
drie deportaties plaats
van het Huis Israëls
(het Noorderrijk der 10
stammen), waarbij een
groot deel van het Huis
Juda werd meegevoerd
naar Assyrië. En er
vonden eveneens drie
deportaties plaats van
het overgebleven deel
van het Huis Juda naar
Babel. Wat terugkeerde uit Babel was maar een klein gedeelte van
het Huis Juda, waaronder gemengden. In Judea woonden toen reeds
gemengden, Edomieten, Ismaëlieten en andere vreemden. Onder
Hyrcanus werden alle Edomieten gedwongen ingelijfd in Judea, zodat
de Judeërs sterk gemengd waren. De terugkeer van een kleine groep
uit Juda uit Babel is niet de terugkeer van alle stammen Israëls zoals
in de profeten aangekondigd.
Israël kwam in de ‘woestijn’, zoals Hosea 2:13 zegt, om tot rust te
komen, dus om tot zichzelf te komen, na opgedreven te zijn, Jeremia
31:2.

Zeph. 2, 11 <#Zep 2.11> beter vertaald zijn met landen. Meer bepaald duidt
het nu eens het kustland aan (Jes. 20, 6. 23, 2. 6. <#Isa 20.6 23.2,6> Ez. 27,
15 <#Eze 27.15>), dan weer de eilanden , met name in de Middellandse zee
(Gen. 10, 5. <#Ge 10.5> Ps. 72, 10 <#Ps 72.10>. Jes. 11, 11 <#Isa 11.11>.
Dan. 11, 18. 1 <#Da 11.18,1> Makk. 6, 29. 15, 1), waaronder echter in de
regel de kustlanden van de middellandse zee mede verstaan worden. Over de
met name genoemde eilanden vergelijke men de afzonderlijke Artikelen.

8

Israëls Landbelofte

No. 763

Hosea 2:14 (2-13) Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de
woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken.
15 (2-14) En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor,
tot een deur der hoop; en aldaar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd, en als
ten dage, toen zij optoog uit Egypteland.
16 (2-15) En het zal te dien dage geschieden, spreekt JHWH, dat gij Mij noemen
zult: Mijn Man; en Mij niet meer noemen zult: Mijn Baal!
Jeremia 31:2 Zo zegt JHWH: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft
genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als Ik henenging om hem tot rust
te brengen.

Naar Ezechiël 20:33-37 zal Israël weer onder de band des verbonds
komen. In de woestijn der volkeren zal JHWH met haar rechten.
Israël moet zich geheel bekeren om wederom onder de verbondsband
te komen, om hersteld te worden. Zie Ezechiël 34:23-27 dat Israël
zéker zal wonen in de ‘woestijn’ (der volkeren).
Waar bevindt zich de ‘woestijn’ of ook wel ‘wildernis’ genoemd,
waarin Israël terecht kwam na de diverse deportaties? Wij weten uit
de geschiedenis dat de stammen Israëls naar het Noord-Westen van
Europa zijn getrokken. Zij lieten een spoor aan herkenningstekens na.
Eenmaal aangekomen in de kustlanden of eilanden, zou het volk weer
tot volle sterkte komen, tot rust en bloei. Aan en in die kustlanden
werd het vergaderde volk Israël een maritiem of zeevarend volk.
Vanuit die plaats ging Israël het Evangelie van het Koninkrijk de
gehele wereld over verkondigen, wat slechts bedoeld was om alleen
aan hun broeders en zusters van de verloren stammen te doen. Het
Evangelie is een Licht, en vandaar dat de kustlanden vanwaaruit het
Evangelie wereldwijd zich heeft verbreid ‘lichtstreken’ worden
genoemd in Jesaja 24:15-16. Het Hebreeuwse woord ‘yam’ of ‘ijim’
betekent ‘kustlanden’.
Het Hebreeuwse woord voor woestijn is ‘midbar’. De betekenis van
dat woord is ‘weidegrond’, een open plek waar de schapen naar toe
werden gedreven om zich te verzamelen. De bijbetekenis van midbar
is dat het zowel een woestijn als wildernis kan zijn. Wanneer de
profeet Ezechiël spreekt over de ‘woestijn der volkeren’, dienen wij
hier niet te denken aan een onbewoonbare hete zandvlakte. Nee, het
wijst hier op een gebied waar verschillende volkeren door elkaar
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leefden, maar waar nog open ruimte voldoende was om de verloren
schapen van het Huis Israëls bij elkaar te verzamelen. Andere
volkeren woonden reeds in Noord West
Europa, maar er was nog ruim
voldoende open plaats voor de
verstrooide schapen Israëls om zich
ertussen te vestigen. De ‘woestijnreis’
van de verdreven vrouw van JHWH
eindigde op de plaats waar ze tot rust
zou komen, in kuststreken hoog in het
Noorden ten opzichte van Kanaän. LoAmmi (niet-meer-Mijn-volk) zou
aankomen in een plaats die men kan
De kustlanden van Noord-West
zien als een heksenketel van vreemde
Europa
volkeren, stammen en groepen. In die
plaats, en te midden van die woestijn der volkeren, zal JHWH weer
tot haar hart spreken en haar liefdevol benaderen. Het is Ohola die als
ex-vrouw van JHWH op de bestemde plaats in een kuststreek het
huwelijksaanzoek ontvangt van JHWH, Jesaja 24:15 en 42:4.
Jesaja 24:15 Daarom eert JHWH in de valleien (urim), in de eilanden
(kuststreken) der zee den Naam van JHWH, des Gods van Israël.
Jesaja 42:4 Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken
worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden
(kuststreken) zullen naar Zijn leer wachten.

Midbar is een weideland, Jesaja 42:11. Laat de woestijn en haar
steden de stem verheffen, en wordt als zodanig wel 260 maal in de
Bijbel genoemd. Arabah daarentegen is een duister of onbekend
terrein en wordt 57 maal genoemd in de Bijbel. En Tsiyyah is een
droog en woest gebied. De meeste vertalers hebben deze drie
Hebreeuwse woorden allen domweg vertaald als ‘woestijn’, en
daarmee hebben zij niet de juiste betekenis ervan weergegeven, noch
begrepen wat ermee werd bedoeld.
In Jesaja 24:15-16 wordt over valleien gesproken, waar het
Hebreeuwse woord ‘urim’ staat, dat betekent licht, of streken des
lichts. Die streken des lichts liggen aan het uiterste einde der aarde in
het Noorden aan kustlanden, aan de rand van het vaste continent van
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Europa. Dat licht kan ook wijzen naar het Noorderlicht. De bewoners
van deze kuststreken zullen naar Zijn leer wachten. Jesaja 49:1
spreekt over deze eilanden of kuststreken. In Jesaja wordt Israël als
Knecht van JHWH aangeduid. Israël raakte haar naam kwijt en werd
als verloren gerekend. Hoewel verborgen, zal Israël identiteitbewust
worden en in openbaarheid treden. Het is een kunstwerk van JHWH
om Zijn volk Israël 2520 jaar te onttrekken aan het oog der volkeren.
Lees ook Jesaja 66:19 over de ‘ver gelegen eilanden of kuststreken’.
Wanneer Babylon zal vallen, blijven de kuststreken gespaard, zie
Ezechiël 26:18, 39:6.
6 En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de
eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, dat Ik JHWH ben.
7 En Ik zal Mijn heiligen Naam in het midden van Mijn volk Israël
bekend maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer laten ontheiligen; en
de heidenen zullen weten, dat Ik JHWH ben, de Heilige in Israël.

De Rustplaats van JHWH
In Zacharia 6:8 lezen wij de merkwaardige woorden:
8 En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die uitgegaan zijn
naar het Noorderland, hebben Mijn Geest
doen rusten in het Noorderland.

Het blijkt uit Micha 2:10 en Hebreeën
4:8 dat het land Kanaän niet meer de
rustplaats van de Geest van JHWH is.
Ook dat die oude plaats niet meer de
toekomstige rustplaats van de Geest van
JHWH zal worden,
zie: Micha 2:10 Maakt u dan op, en gaat
henen; want dit land zal de rust niet zijn;
omdat het verontreinigd is, zal het u
Nederland/Zebulon/Gilead
verderven, en dat met een geweldige
verderving.
12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls
overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra;
als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen.
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13 De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen
doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken; en hun
koning zal voor hun aangezicht henengaan; en JHWH in hun spits.

Er komt ergens op aarde een plaats van JHWH’s rust (repos ailleurs),
waar er een huis voor Hem zal worden gebouwd, zoals het in Jesaja
66 nog als vraag wordt aangegeven. In Zacharia krijgt de bouw van
dat huis meer vorm, zie
Jesaja 66:1 Alzo zegt JHWH: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de
voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt
bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?

Jesaja geeft echter ook al wel te kennen dat JHWH Zijn huis zal
herbouwen, zie :
Jesaja 56:5 Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats
en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een
eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal
worden.
Jesaja 56:7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen
verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen
aangenaam wezen op Mijn altaar; want
Mijn huis zal een bedehuis genoemd
worden voor alle volken.
Zacharia 1:16 Daarom zegt JHWH
alzo: Ik ben tot Jeruzalem
wedergekeerd met ontfermingen; Mijn
huis zal daarin gebouwd worden,
spreekt JHWH der heirscharen, en het
richtsnoer zal over Jeruzalem
Tabernakel van Mozes
uitgestrekt worden.
Zacharia 9:8 En Ik zal Mij rondom Mijn huis legeren, vanwege het
heirleger, vanwege den doorgaande, en vanwege den wederkerende,
opdat de drijver niet meer door hen doorga; want nu heb Ik het met Mijn
ogen aangezien.

Zacharia laat ons zien dat de bouwer van dit Huis voor JHWH
Zerubbabel zal zijn. Dit huis zal een bedehuis zijn. Het kan een
‘tempel’ worden genoemd, maar meer een bedehuis of gedachtenisaltaar, waar men kan aanbidden. Aanbidden doet men rondom een
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altaar, waar men oudtijds het reukwerk oplegde en het brandoffer. Op
het altaar legt men de gebeden, de lof- en dankzegging.
Zacharia 4:9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest,
zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat JHWH der
heirscharen mij tot ulieden gezonden heeft.
6:12 En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt JHWH der heirscharen,
zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats
spruiten, en Hij zal JHWH’s tempel bouwen.
13 Ja, Hij zal den tempel van JHWH bouwen, en Hij zal het sieraad
dragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal priester zijn
op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen.

Die Spruit is de Zerubbabel van de eindtijd, uit het geslacht van
David. Hij zal de Hoofdsteen voortbrengen, volgens de heilige maat
of Efa, en naar de ‘heilige geometrie’ zal hij het huis bouwen. De
locatie is gelegen in het Noorderland, in het midden van het land,
want JHWH woont altijd met Zijn manifestatie in het midden van
Zijn volk! Psalm 46-48 geeft aan: ‘bezijden het Noorderland’, gezien
vanuit Kanaän is dat de Noordzeekuststreek.
Zie Zacharia 2:11 En vele heidenen zullen te dien dage JHWH
toegevoegd worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het
midden van u wonen; en gij zult weten, dat JHWH der heirscharen mij tot
u gezonden heeft.
Zacharia 8:3 Alzo zegt JHWH: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in
het midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een
stad der waarheid, en de berg van JHWH der heirscharen, een berg der
heiligheid.

Het gaat hier om het ‘Jeruzalem in het Westen’, het land dat een
kustland is, een vlak land, met zeer grote
zeehavens. Een land dat als het ware verslonden
wordt door het water, door de vele rivieren en
meren. Een vruchtbaar weideland met goede
koeien als van Basan. Een land waar veel
eikenbomen groeien, een land waar JHWH veel
van zijn beminden heeft, waar nog verborgen
‘goud’ (zaad) in Gilead ligt. Dát is dus met recht ‘de Bestelde Plaats’,

13

Israëls Landbelofte

No. 763

14

Israëls Landbelofte

No. 763

waarop David het gezicht had in 2Samuel 7:10. Zie ook Micha 5 over
Basan en Gilead.

onlangs voor een regeringsgebouw een bronzen beeld van de bokgod
Bafomet geplaatst.

JHWH woonde temidden van Zijn volk, aanvankelijk in een tent,
daarna in een tempel naar men denkt, en tenslotte in een bedehuis.
Dat bedehuis zal speciale vormen hebben, naar de heilige maat
gebouwd zijn en een afdruk zijn van JHWH’s scheppingsorde, zoals
de geometrie ons dat toont in haar vormen. Het 12-stammig Israël is
op weg naar de onafhankelijkheid in de weg van het verbond, in
afhankelijkheid van JHWH! De nieuwe koning zal aller dienaar zijn,
de rechter des volks, een man uit het volk, voor het volk en één met
het volk. Ez.34:23-27.

Landschap tempels
Jaap van Etten Ph.D. zijn boek "Geschenken van Moeder Aarde" gaat
o.a. over een Landschap-tempel in Nederland, zie Frontier 20.2
maart/april 2014.
Een Landschap-tempel wordt gevormd door een aantal plaatsen
(meestal zeven) die energieën bezitten. Wanneer men tussen die
plaatsen lijnen trekt dan kunnen deze een geometrische vorm
aannemen, bijvoorbeeld een vijfhoek of vijfpuntster, of zelfs een
zevenpuntster, etc. Deze energie-plekken in een landschap noemt men

Engeland en Amerika
Velen menen dat Amerika de Bestelde Plaats zou zijn. Nee, Amerika
kan niet de Bestelde Plaats zijn van het te herstellen Godsrijk op
aarde. Amerika is een land van ongekende mogelijkheden en van
bizarre uitersten. Amerika houdt meer dan 6 miljoen gevangenen vast.
Het heeft de meeste abortusklinieken ter wereld. Het land is vol
pornowinkels, vol echtscheidingen waar één uit de drie kinderen die
er worden geboren het slachtoffer van is. Amerika is het land van de
illuminati, het Nieuwe Atlantis, van Hollywood, enz.
De profetieën die gaan over het herstel van het koninkrijk onder
David, en Israëls bijeen verzameling, zijn niet vervuld in Engeland,
Amerika en andere delen van de aarde. Het nieuwe herstelde aardse
Jeruzalem zoekt men tevergeefs in Engeland en Amerika. Er is slechts
één plaats die écht besteld is, klaargemaakt en bereid is door JHWH
voor Zijn verstrooide schapen. Vanuit die geheel enige plaats, die ook
wel de Berg Sions wordt genoemd, zal de gehele aarde in bezit
worden genomen als erfenis. Het gaat immers om de gehele aarde die
van JHWH is, en die aan de rechtvaardigen is toegezegd, zie Psalm
37, Ezechiël 28:25-26.
De wereld en haar volheid is van JHWH, en in die wereld heerst nog
een tijdelijke bezettende macht van nazaten van de Anunnaki en
Nefilim. Amerika is volgens Noord Korea -wat zelf ook niet zo’n
mensvriendelijk land is- de ‘hel op aarde’. In de staat Oklahoma is er

chakra’s. Dat zijn energie-wielen of vortexen. Deze energie-plekken
zijn met ons lichaam verbonden. Een chakra is dus een plaats waar
een vortex in of op de aarde aanwezig is, en een chakra is ook in ons
lichaam een energie-plek waar de energie spiraalvormig in en uit gaat.
Deze energie is het witte licht, dat zich in een prisma splitst in de 7
kleuren van de regenboog. Op de energie-plekken op de aarde
bouwden onze verre voorvaderen meestal hun heiligdommen, kerken,

15

Israëls Landbelofte

No. 763

tempels of speciale gebouwen. Zie brochure 624 over de Triple Astatus van Nederland. De plaatsen Amersfoort, Arnhem, Apeldoorn,
Harderwijk en Rhenen/Kesteren vormen een vijfpunt. In het midden
daarvan is een pentagon (vijfhoek) aanwezig, waar wij De Pentahof
hebben gebouwd, die uit 7 vijfhoeken is opgetrokken. In Spreuken 9
wordt ernaar verwezen, dat de Wijsheid haar huis bouwde op 7 pilaren
(platforms). Dit wijst naar het sterrenbeeld Orion, dat uit 7 grote
sterren bestaat.
De energiecentra in en op de aarde zijn er om de geestelijke
ontwikkeling voor de mensen te steunen, ter verkrijging van hogere
bewustwording. Ze bezitten een raadselachtig vermogen, namelijk dat
ze zichzelf kunnen verplaatsen naar andere plekken.
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aarde). Zie de afbeelding, waar zich in het midden van Nederland het
hart van een levensbloem bevindt. Hier bestaat geen toeval, aangezien
JHWH álles haarfijn heeft uitgemeten om er Zijn plan mee uit te
werken.

In brochure 624 over de Triple A-status van Nederland hebben wij
aangetoond dat er in ons land merkwaardige verborgenheden zijn. Het
sterrenbeeld Orion heeft zijn spiegelbeeld op ons landoppervlak, net
als in Egypte te Gizeh waar de Grote Piramide staat, met de
luchtschachten gericht op Orion. Orion telt 7 grote sterren. Orion is
de sleutel tot het Koninkrijk der hemelen, de poort des hemels,
vanwaaruit de aarde zal worden bestuurd. Orion is het ‘Heilige
Kruis", het XP-monogram, Zie:
http://www.gabitogrupos.com/DESENMASCARANDO_LAS_FALSAS_D
OCTRINAS/template.php?nm=1398878249

Het gaat om het astrale, de A-straal, de
kosmische energie. De Grote Piramide
wijst wat betreft de Mercatorprojectie
naar ons land, naar de plaats waar de
hellingshoek van de Grote Piramide 51
graden en 51 minuten en 14,5 seconden
onze breedtegraad kruist. Dan komen we
uit op de Veluwe, het midden van ons
land. Over en in de aarde lopen
energielijnen. Deze lijnen verlopen in de
vorm van levensbloemen, en vormen een
wereldwijd zeshoekig raster (er bestaat
ook een vijfhoekig netwerk rond de

Astraal is de wereld van de planetaire sferen. Een A-straal is een
kosmische energie-stralenbundel, die in het universum begint als een
rechte lijn. Daarbij kunnen verschillende materies dezelfde
lichaamsvormen aannemen. De A-straal is in die zin een
verbindingsschakel tussen hemellichamen en de aarde, dus tussen de
sterren en de aardse vormen. Het universum vormt een eenheid, zoals
JHWH een éénheid is. Ergo, alles moet met elkaar in verbinding staan
wanneer alles een eenheid vormt. De oude stelling van: Zo Boven, zo
Beneden is hiervan het bewijs. Alles is één en bestaat uit cellen. Elke
cel is een aparte eenheid en heeft een eigen kenmerk, een eigen
identiteit. Als éénheid is elke cel met alle andere cellen in het
universum verbonden. De vormen van en op de aarde kunnen wij dan
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ook terugvinden in het belichamingen in het universum, datgene wat
boven ons is. In alle dimensies zijn dezelfde vormen waar te nemen,
wat blijkt uit hetgeen aan Mozes en David werd getoond aangaande de
Tabernakel- en Tempelbouw. Zie:
Exodus 25:40 Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld,
hetwelk u op den berg getoond is.
1 Kronieken 28:12 En een voorbeeld van alles, wat bij hem door den
Geest was, namelijk van de voorhoven van het huis van JHWH, en
van alle kameren rondom; tot de schatten van het huis Gods, en tot de
schatten der heilige dingen

Zelfs in de micro-wereld zijn dezelfde vormen aanwezig. Zoals de
wereld, en zoals ons land er
wat vorm betreft uitziet, is dat
ook Bóven ons aanwezig als
spiegelbeeld. Met elkaar
vormen de vormen van Boven
en
Beneden
een
onlosmakelijke eenheid. Niets
in de schepping is losstaand.
De Illuminati gebruiken het
BlueBeam-project om beelden
in het luchtruim te maken die
net echt lijken. Daarmee
kunnen ze ons misleiden. Het
hemelse wordt door ons echter nog niet gezien.
In oud Egypte werd de vloed van de Nijl gezien als teken van
vruchtbaarheid, wat zich in het hemelruim aftekende in de Melkweg,
die gezien werd als ‘Witte Nijl’, die elektrische energie uitstootte naar
de aarde ter hogere bewustwording.
Op het schilderij van Leonardo da Vinci ‘Het Laatste Avondmaal’ zit
Maria Magdalena naast Jezus. Magdala betekent toren (kan ook
lanceertoren zijn), en Maria betekent ‘van de zee’. Stella Maris is
Maria, een EU-symbool met om het hoofd van Maria een halo van 12
sterren, en de maan onder haar voeten. In oud Egypte was de godin
Seshat de Vrouwe van de Zee. De beschermvrouwen van het één
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geworden of verenigde Egypte waren Wadjet
en Nekhlet, die aan de heersers gezag gaven
en voor vrede zorgden.
Het Boven-Egypte was merkwaardig genoeg
het laagste of zuidelijke deel, en BenedenEgypte was het noordelijke deel. Osiris droeg
de Atefkroon, meestal met de kleuren rood
en wit, met twee struisvogelveren. Wit zag
op Boven-Egypte, rood op Beneden-Egypte.
De veren staan voor orde en harmonie, net
als bij de godin Ma’at. De koninklijke cobra
Ouadjet zorgde ervoor dat de bodem van het
land ‘heilig’ bleef. De Nijl als levensader
was eveneens ‘heilig’, en was het spiegelbeeld van de Melkweg. De
monding van de Nijl vormde een deltagebied, net als in Nederland de
mondingen van de Rijn, de Maas en de Schelde een deltagebied
vormen
De verbintenis of eenwording van Boven met Beneden werd Sema
Taony genoemd, dat betekent dat
twee tegengestelde krachten zich
met elkaar verenigden. Dat is
afgebeeld door twee goden die
rondom een centrale pilaar een
Gordiaanse knoop legden, als symbool
van de eenwording van hart en hoofd
van de mens. De centrale pilaar wijst
naar de aorta, de hoofd-hartslagader.
Onze longen zorgen ervoor dat via de
lucht-inademing zuurstof (dat zag men
als het Goddelijke energie-vuur) via
ons bloed (dat is vloeistof) wordt Hapi, de Nijlgoden leggen de
Gordiaanse knoop van de Lotus en
afgegeven aan ons lichaam, dat uit de Papyrus
aarde is opgebouwd. De vier oude
elementen aarde, vuur, water en lucht zien we hierbij samenwerken.
Dat werden de vier zonen van Horus genoemd. Het vijfde element
aether -de Goddelijke energie- wordt erdoor in ons gebracht ter
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verlichting van onze pijnappelklier, waardoor hoger bewustzijn
ontstaat.
De vijf ineen gesloten ringen van de Olympische spelen wijzen naar
de sportverbroedering der 5 werelddelen d.m.v. de 5 elementen.

De Poorten des hemels: Het Hemelse Landschap
Uitgaande van de éénheid aller dingen moet het
hemelse landschap gelijk zijn aan het aardse
landschap. De Grote Piramide bevat voor ons veel
kennis als ‘poort’ naar het hemelse landschap. Dat
hemelse landschap wijst naar de zon, waartoe Rome
de gouden sleutel heeft in haar wapenschild, en voor
de maan staat de zilverkleurige sleutel. Deze sleutels
zijn ervoor om de hemelpoorten te openen, de sterrenpoorten. In oud
Egypte dacht men overledenen via hemelboten konden varen over de
kosmische zee naar het hemelse landschap. Aan dat hemelse
landschap wordt wel de naam "Elyseeuwse velden" of zalige velden
gegeven, als hemelse verblijfplaats van de gelukzaligen. Het woord
‘sterven’ wijst op een
terugkeer naar de
sterren. In geestelijk
opzicht beeldt de
Grote Piramide de
mens uit die over de
woelige baren van de
levenszee naar zijn
uiteindelijke hemelse
bestemming zou
varen. De christenen hebben deze visie overgenomen dat de
uitverkoren gelovigen naar de gelukzalige hemel zouden gaan na dit
leven, en de verworpenen naar de brandende hel. De aarde ziet men
als woestijn, zoals de Piramiden in Egypte in het woestijn-landschap
staan.
De Koningskamer in de Grote Piramide wijst naar de 7 geesten Gods,
en naar de 7 Chakra’s in de mens. Orion heeft 7 grote sterren, nl. de
twee bovenste Betelgeuze en Bellatrix, de drie middelste Alnitak,

20

Israëls Landbelofte

No. 763

Alnilam en Mintaka. De twee onderste Saiph en Rigel. Dat worden
wel de ‘Zeven Broeders’ genoemd. De Pleiaden ligt rechts boven

Orion en wordt wel de ‘Zeven Zusters’ genoemd. De Pleiaden
vertegenwoordigen de plaats van de verbinding met de hemelse
baarmoeder. Orion wordt weergegeven als de hemelse grote Man, die
in zijn rechterhand een staf heeft, waar zich de Melkweg bevindt, en
in zijn linkerhand draagt hij de ster Aldebaran. Links onder Orion
bevindt zich Sirius. Zie bladzij 17.
http://www.eyeofsiloam.com/SeaPeoples/SealOfSolomon.html
http://www.eyeofsiloam.com/Lulin/VesicaPisces.html
Illuminati
De USA One-dollar. Als gevolg van de eenwording van de twee
landen van Egypte ontstaat volgens de illuminati "In God we trust",
het Godsvertrouwen. Het oog dat het licht ontvangt is op de top van
de piramide geplaatst, dat is de Ben-ben-steen, symbool van het
materiéle der aarde. Het zegel van Salomo is boven de adelaar of
phoenix geplaatst, en de taal van de vogels luidt: E Pluribus Unum
(eenwording van een gemengde menigte) omdat de hemelse vader en
zoon ook één zijn. Het wijst naar de eenwording van de mens met
God, wat in de Egyptische mythe van de eenwording der twee landen
opgesloten ligt.
De symboliek van de illuminati spreekt boekdelen voor wie het kan
zien. Op de One dollar drukt One (één) de eenwording aller dingen
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uit die JHWH bezig is te
volbrengen. Zij weten dat ze
v e r s t o t e n zi j n u i t h u n
standplaats en er normaliter
geen deelname meer mogelijk is
voor hen in die eenwording aller
dingen. Zij proberen dan ook op
technol ogi sche wij ze de
Goddelijke kosmische energie
af te tappen (te stelen) die voor
ons bestemd is. Mogelijk zijn
HAARP en CERN hierin van
betekenis. Via sterrenpoorten en
tijdreizen proberen ze een
inhaalslag te maken om JHWH voor te zijn. Zij zullen echter op
generlei wijze kunnen delen in de éénwording van hemel en aarde,
aangezien zij niet meer zuiver zijn. Zij zijn geen zuivere
rechtvaardigen, maar een vermenging. In de mythe stal Prometheus
niet het hemelvuur, maar bracht het zelf voort. Dat kan via HAARP
vandaag de dag.
De Rechtvaardigen
De mens is van oorsprong goddelijk en werd in een stoffelijke vorm
gegoten. Het goddelijke is geest, het stoffelijke is materie, aards. Om
tot het goddelijke terug te keren is er
vuur nodig, levend vuur, dat is hoger
bewustzijn, verlichting. De
eenwording van de twee landen in oudEgypte wijst erop. Boven Egypte wijst
naar geest, elektra, en Beneden Egypte
wijst naar materie, magnetisme. Door
middel van het zonnevuur voltrekt zich
de eenwording van deze twee landen.
De tweeheid (dualiteit) keert op die
wijze terug naar éénheid. Adam werd
als eenheid geschapen, maar uit hem
kwam de tweeheid voort door afsplitsing. In Egypte werd de
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eenwording afgebeeld door Hapi de goddelijke tweeling, die op
symbolische wijze de twee landen verenigde door een knoop te leggen
in een koord van de lotus en in een koord van papyrus, zie afbeelding
bladzij 18. Ook de splitsing van Israël in twee Huizen (twee vrouwen
van JHWH) wijst naar de eenwording in later tijd, zie Ezechiël 37:20.
In het lied: ‘Er ruist langs de
wolken een lieflijke Naam, die
hemel en aarde verenigd te
saam, etc." wordt deze
eenwording aller dingen
bezongen. Universum betekent
zoveel als één lied, één gezang,
en dus één trilling. Uni = één,
en versum = lied. In het
universum is álles energie. De
materie is ook energie, en daarin trillen de moleculen langzaam. In de
geesteswereld trillen de moleculen zeer snel. Er heerst in het
universum dus een hiërarchie van energieën. Dat gaf men in Egypte
de naam Neter, wat zoveel betekent als: Schepper-god. En de Neteru
als meervoud zijn de Schepper-goden. Neter-lands lijkt verdacht veel
op Netherlands (in het engels) dat is Nederland.
Een kosmisch muziek-octaaf omvat 12 tonen, 5 zwarte en 7 witte.
Nederland kent 12 provincies, 7 boven de Rijn en 5 eronder. De
dierenriem heeft 12 tekens. Er zijn 12 stammen Israëls, etc.
De basis nu van alles wat is en bestaat is mathematica, getallen. Het
scheppingslied, de volmaakte muziektoon is een trilling (vibratie) en
vertegenwoordigt een vorm en getal. De verhouding van de
cirkelvorm en het vierkant drukt zich uit als 8:9.
Alle begin is rond, symbool van de Schepper en Zijn eenheid en
oneindigheid. Uit Hem zijn alle dingen voortgebracht, te zien in de
cirkel die doorgeknikt werd en tot een lijn werd rechtgebogen, de
tijdlijn, met begin en einde. De tijdlijn blijft niet recht, maar kromt
zich terug als een bi-metaal tot een cirkel. Daarbij ontstaan de
volgende figuren: de tetra (vier driehoeken), waarna de kubus (6
vierkanten) en de dodecaëder (12 vijfhoeken), en uiteindelijk is de
cirkel weer rond. Het vierkant-maken van een cirkel lukt nooit. Wij
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kunnen van onze aardse driedimensionale samenleving géén hogere
vorm of dimensie maken door middel van technologische constructies
en berekeningen. Er komt een geheel nieuwe wereld. Onze veelvratige
rupsen-samenleving loopt ten einde, daar zij is gestoken door een
wesp. Wanneer een rups door een wesp is gestoken kan er nooit meer
in de chaos binnen in de cocon een metamorfose plaatsvinden tot
vlinder. Er ontpopt zich alsdan een steekwesp. De Nieuwe Wereld
Orde die de illuminati uit de chaos willen laten ontstaan, zal op een
steekwesp lijken, een politiestaat. De Nieuwe Wereld Orde van
JHWH zal geheel ánders zijn/worden, namelijk als een vlinder. Wij
zijn sinds 21-12-2012 de geboortetijd ervan ingegaan. Er zal een
gezegend aardrijk komen.
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Op die vernieuwde en gezegende aarde ligt in het midden een regeercentrum, nl. de Berg Sions, zie brochure 624 en 713.
Wat een rust en harmonie zal er op die nieuwe aarde heersen!
Niemand zal meer zeggen: Ik ben ziek! Geen oorlog, geen nacht, geen
geweld, geen verstoring, alleen vrede! Deze nieuwe wereld is er één
vol liefde en samenwerking, waar geen hebzucht meer heerst. De
neem-cultuur is omgevormd in een geef-cultuur. Zie brochure 683.
Hemel en aarde zullen zich verenigen, zodat het een hemel wordt op
de vernieuwde aarde. De éénheid aller dingen wordt werkelijkheid.
Afstanden zullen er niet meer zijn. De dualiteit zal wegvallen. God zal
zijn alles en in allen.

Het Gezegende Aardrijk
Uiteindelijk gaat het ook niet om de Bestelde Plaats, maar om de
gehele vernieuwde en gereinigde aarde (eretz = aarde in het
Hebreeuws). Het herstelde Israël zal tot modelvolk zijn voor alle
overige ‘vrouwenzaad’-volkeren die er dan nog zullen zijn. Onze
voorvaderen hebben van JHWH informatie ontvangen wat Hij van
plan was met de aarde, wanneer de kop
van het zaad van de slang (Nachash)
geheel vernietigd is. Het gaat om de
gehele aarde die bezet gebied is van het
slangenzaad, de illuminati en hun
aanhang. De aarde zal gereinigd worden
door vuur. Alle vuiligheid zal eraf
worden gebrand. Er zal geen enkele
Kanaäniet meer overig zijn, zie: Zacharia
14:21.
Alleen een volk van rechtvaardigen zal de nieuwe aarde mogen
beërven. Voor hen is de ganse aarde. De aarde is van JHWH, maar Hij
geeft ze aan Zijn volk.

Jesaja 57:13 Maar die op Mij betrouwt, die zal het aardrijk erven, en Mijn
heiligen berg erfelijk bezitten. Mattheüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen;
want zij zullen het aardrijk beërven. Psalmen 25:13 Nun. Zijn ziel zal
vernachten in het goede, en zijn zaad zal
de aarde beërven.
Psalmen 37:9 en 11
Want de
boosdoeners zullen uitgeroeid worden,
maar die JHWH verwachten, die zullen
de aarde erfelijk bezitten. 22 Want
zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk
bezitten; maar zijn vervloekten zullen
uitgeroeid worden. 29
De
rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk
bezitten, en in eeuwigheid daarop wonen.
Spreuken 2:21 Want de vromen zullen de aarde bewonen, en de oprechten
zullen daarin overblijven; Jesaja 60:21 En uw volk zullen allen te zamen
rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij
zullen zijn een spruit Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik

Psalmen 24:1 Een psalm van David. De aarde is van JHWH,
mitsgaders haar volheid, de wereld, en die daarin wonen.
Exodus 19:5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult
gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn
uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;

Jesaja 32:18 En mijn volk zal in een woonplaats des vredes

verheerlijkt worde.

wonen, en in welverzekerde woningen, en in stille geruste
plaatsen.

