Esau reeds zo lang overleden, en zijn nakomelingen vandaag zo actief in het
hedendaags wereldgebeuren. Hij kwam voort uit een tweeling, zijn broer noemde
eerst Jacob, het huidige Israël. Esau was een rossig manneke, en sterk behaard.
(Seir betekent haar) (Gen.32:3) Seir het land van Edom. Hij groeide op als een jager,
en was zeer geliefd door zijn vader Isaak, omwille van het lekker wildgebraad!
(Gen.25) Jacob en Esau vormden dus profetisch twee volken.
Esau was gulzig van karakter, en vroeg
aan Jacob te mogen nemen van zijn
maaltijd, rode linzen. Zijn gulzigheid kon
men achterhalen omdat hetzelfde
Hebreeuwse woord werd gebruikt bij het
voederen van een kameel, daarbij diende
men een deel altijd vooraan in de muil
leggen, om problemen met het dier te
voorkomen.
Esau kreeg al vroeg een bijnaam welke
bleef namelijk Edom, wat rood betekent,
zijn nakomelingen de Edomieten. (Gen.25:30). Deze eenvoudige maaltijd werd
klaargemaakt op de begrafenis dag van Abraham. Zo zag vader Abraham niet dat
zijn kleinzoon, als eerstgeborene, de verkeerde en de kwade weg opging. Zo
spaarde God een groot verdriet voor Abraham. Esau heeft nooit in de Thora geloofd.
Hij huwde met een heidense vrouw, tegen de zin van zijn ouders.
Eten en drinken, zo kwam Eva ten val, en nu Esau laat zich ook verleiden. Hij kiest
“eten en drinken” of genot, boven zijn eerstgeboorterecht, erfenisrecht, wat een
dubbele rijke erfenis was en komende wereldleiding. Esau, onverschillig, met meer
liefde voor genot, dan voor de beloften van God, maakte hier een verkeerde keuze,
met God als getuige. (Hebr.12:16) Hij koos vrij voor wat hij wilde, een valse vrijheid.
De maatschappij met een Esau-karakter denkt in vrijheid te leven, maar nog nooit
zijn de mensen zo gebonden geworden aan genot, bezit, geld, seks, drugs, alcohol
enz. als vandaag! Dus geen vrijheid!

DE NAKOMELINGEN VAN ESAU, EDOM VANDAAG
Wie zijn ze? Esau huwde een Hittitsche (Turks) vrouw,
heidens, vervloekt zaad uit Kanaan gekomen. Ook Judas was
zaad van de slang! De Edomieten leven thans in het huidige
Saoedi-Arabië, deels in Irak en verder terug te vinden onder de
10 grootste Amerikaanse bankiers! Zij kregen het gebergte
Seir. Amalek, een kleinzoon van Esau, zijn nakomelingen zijn
mogelijks de huidige barbaarse terroristen. Je kunt ze plaatsen
onder de antichristen, want ze geloven niet in Jezus, als de
zoon van God. (1 Joh.2:22)
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De strijd tussen Jacob en Esau is niet ten einde, hun nakomelingen hervatten
deze strijd vandaag hevig verder. Er is nog steeds grote wraakzuchtigheid bij de
nakomelingen van Esau, Edom, aldus de profeet Ezechiël:
12 Zo zegt de Here Here: Omdat Edom
wraakzuchtig gehandeld heeft tegen het huis van
Juda, en het een zware schuld op zich geladen
heeft door zich op hen te wreken, 13 Daarom, zo
zegt de Here Here: Ik strek mijn hand uit tegen
Edom en zal er mens en dier uitroeien; Ik zal het tot
een puinhoop maken van Teman af tot Dedan toe;
door het zwaard zullen zij vallen. 14 En mijn wraak
op Edom zal Ik leggen in de hand van mijn volk
Israël; dat zal Edom behandelen naar de eis van
mijn toorn en van mijn grimmigheid; zij zullen mijn
wraak leren kennen, luidt het woord van de Here
Here.Ezech.25

Wij verwijzen ook naar Ezech.35:1-5 Daar
wordt Seir, of Saoedi-Arabië tot een
puinhoop, omwille van Gods volk, dan staat
er: “Ten tijde van de eindafrekening”! Het
zal nooit meer bewoond worden. Is dit ten gevolge van een nucleaire aanval of zware
natuurramp, moeilijk te zeggen!
VAN ESAU als bankier, TOT ANTICHRIST.
Ook het teruggevonden boek van Henoch geeft wat licht in dit gebeuren. Ook de
apostelen kenden en verwezen naar dit boek. Esau zond zijn zoon Elifaz en nam
onder doodsbedreiging alle bezit, goud en zilver af van Jacob uit wraak. Hij bracht
het naar vader Esau. “Goud en zilver” zijn in de Bijbel een beeld voor financiën. Doch
er komt een vergelding van JHWH, Esau zal Gods oordeel krijgen, en Jacob zal
gezegend worden. ( Jes.60)
Het huidige Saoedi-Arabië, Land van Edom. De
Edomieten, brachten eeuwen later een
kredietsysteem in voege, door chartaal geld te
koppelen en te dekken door goud. Later werd dit
ontkoppelt. Het “Het kredietsysteem schiep een
luchtkasteel”. Zo kan Esau, eeuwen later de
Edomitische bankiers, hun laatste goudroof plegen.
Ontvangen rente werd systematisch omgezet in
goud.
Wie de geldvoorraad kan controleren, is als een keizer uit het oude Romeinse Rijk.
Rothilds en Rockefellers dynastieën zouden Edomieten zijn, welke nu sterker
samenwerken dan ooit. OPEC-landen en anderen willen een wereldmunt. Het
Edomitische IMF wil alle goud in handen krijgen, een goudkasteel.
Ook via het FED eigenaars van de grootste Amerikaanse banken controleren en
zoeken wereldmacht, en een wereldleider, de antichrist. Geld zien velen als een
religie, of aanbidding. (Wereldmacht was onderdeel van het eerstegeboorterecht).
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De profeet Joel schrijft Gods woorden
aangaande de tijd waar God een keer zal
brengen in het lot van Israël. Het goud en
zilver van Jacob, lees Israël, lees Joden,
is van God en niet van Esau! Esau
bracht ze naar tempels, lees paleizen.
5 Want gij hebt mijn zilver en mijn goud
weggenomen,
mijn kostbare schatten naar uw tempels
gebracht, Joel.3 (NBG)

DE ANTICHRIST, NAKOMELING VAN ESAU?
9 Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat
zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans. Openbar.2
9 Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans,
van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij
zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.
Openb.3

Destijds waren het de Amerikaanse “Joods-Edomitische bankiers” welke Hitler
financierden, om aan de macht te komen. Hun doel voor de NWO mislukte. Ze
maken vandaag opnieuw een poging tot het vormen van een NWO. Ze zoeken
momenteel met financiële hulp, om de aarde eerst te bevrijden van het zwakke
“Christendom”.
Ze zoeken duidelijk om een antichristelijk wereldrijk te vormen, ze willen aanbidding
van Lucifer. De antichrist zal er komen door aanbidding van de satan, met
bedrieglijke wonderen, en verlokkende ongerechtigheid, via een valse godsdienst als
Islam. (2 Thess.2:9) Zo wilde Nimrod, de eerste wereldleider een globalisatie
behouden. Nimrod verwierp de God van Noach en aanbad de zon, zoals het Babels
christendom, welke door Gods oordeel zal verdwijnen!
De “schijnjoden”, (zionisten) die geen echte joden zijn, werden gedwongen
proseliet te worden, en vormden in 692 het Khazarië koninkrijk, het huidige Georgië.
Het waren de Edomieten! Tenslotte waren Esau en Jacob tweelingen, en
tweelingen kunnen erg goed op elkander lijken. Rijke Edomieten beschreven als de
dertiende stam van Israël. Ze zoeken het recht en aanspraak op het land Israël. Zo
kennen wij ook Bijbelgetrouwe christenen en een Rooms of Babels christendom.
Deze rijke Edomieten verlieten Georgië, en gingen naar America.
Joden die vijandig staan tegenover Jezus, zijn gevaarlijk. Deze Joden aanvaarden
en begrepen de prediking van Jezus niet. Hun vruchten waren slecht, zij vermoorden
hun eigen koning, Jezus!
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43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de
duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder
van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de
leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der
leugen.Joh.8

Wanneer wij even kijken naar het Joodse volk, wat God vergelijkt met een
vijgenboom, dan vinden wij ook goede en slechte vijgen. De profeet Jeremia laat ons
leren over goede en slechte vijgen. Jer.24:5-8 leert dat God zal omzien naar de
goede vijgen, en hen terugbrengen in hun land. Doch daar is een voorwaarde aan
vast: bekering van ganser harte! De slechte vijgen zullen in de handen vallen van
alle koninkrijken.
Zeer opvallend dat Jezus de
“vijgeboom” vervloekt, er waren
geen goede vijgen aan te
vinden. De vijgeboom is hier
niet een beeld van het ware
Israël.
God zou zijn volk niet voor
eeuwig vervloeken, dat Hij zelf
uitkoos. Waarom vervloekt
Jezus dan deze onvruchtbare
slechte vijgeboom? Hij wil iets
duidelijk maken voor de latere
toekomst!
21 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet
twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze
berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.Matth.21

Deze vervloekte vijgeboom staat symbolisch voor de nakomelingen van Esau,
gelijkend op Jacob, (tweelingen) het zaad dat verdelgt zal worden. (Jer.49:10) Jezus
maakt zijn discipelen duidelijk, dat ze “deze berg” in zee zal werpen. Bergen in de
Bijbel staan voor macht en gezag. Dit is de wereldmacht van satan op aarde!
Vandaag is er een sterk streven naar deze wereldmacht, door een valse profeet,
Franciscus, en een antichrist aan de macht komende met occulte duivelse streken!
(Dan.11:21) Israël zal bedrogen worden, door de antichrist, als Messias, die zal
komen in zijn eigen naam! Krijgt de antichrist de macht van de 10 grote Amerikaanse
bankiers terug te vinden in tien andere landen? Wij zien deze optie enkel als een
mogelijkheid, de toekomst zal het tonen. Profetie is kijken in de mist, je kunt niet altijd
even ver kijken, doch alles gaat snel tegenwoordig.
12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen,
die nog geen koningschap hebben ontvangen,
maar een uur ontvangen zij macht als koningen
met het beest. 13 Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en
macht aan het beest.Openb.17

4

JERUZALEM EN NIET MEKKA!
(Joh.5:43) Daarna zullen ze Jezus aanschouwen
en een overblijfsel zich bekeren. Esau verloor
zijn eerstgeboorterecht, wereldmacht
inclusief, daarom zal de wet uitgaan vanuit
Jeruzalem en niet of nooit vanuit Mekka! Esau
zal alles verliezen, het casinokapitalisme en hun
aanbidders zullen vallen. De tweede Adam is
voortgekomen uit Jacob, en zal de ganse aarde aan zich onderwerpen.
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