
 

 

Jeremia 10:1 Hoort het woord, dat de HERE tot u spreekt, huis van 

Israël! Zó zegt de HERE: Gewent u niet aan de weg der volken en 
schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor 

schrikken 
 

Image: https://www.breakingisraelnews.com/wp-content/uploads/2017/09/irma.jpg 

Een satellietbeeld van Orkaan 
Irma in de tropische Atlantische 
Oceaan. (Nationale Oceanische 
en Atmosferische Administratie) 
Toen de zonsverduistering twee 
weken geleden over de 
continentale Verenigde Staten 
werd gekruist, werd het 
onmiddellijk gevolgd door een 
orkaan van epische proporties op 

een manier die precies overeenkomt met profetische bronnen.  
 
Twee weken geleden stond een zeldzame zonsverduistering door de VS, de eerste 
keer in 99 jaar was zo'n gebeurtenis voorgekomen. Vier dagen later raakte de orkaan 
Harvey Texas. Het verband tussen de verduistering en de orkaan was impliciet in 
hoe die gebeurtenissen zich ontvouwen. 

Toen het totale weg van de verduistering 
over de Atlantische Oceaan naar zee 
overliep, stak het over drie 
stormsystemen over. Op dat 
moment stelden de meteorologen dat 
" de kans op de ontwikkeling van die 
systemen erg laag is", maar een van de 
systemen bleek dat ze veel meer waren 
dan de wetenschappers dachten. Een van de systemen die door het donkere pad 
van de verduistering geraakt werden, was de beruchte orkaan Harvey , momenteel 
de tweede duurste natuurramp in de Amerikaanse geschiedenis. 

https://www.breakingisraelnews.com/wp-content/uploads/2017/08/weather.png 

https://weather.com/storms/hurricane/news/solar-eclipse-hurricane-history
https://www.breakingisraelnews.com/94086/solar-eclipse-bring-hurricane-harvey-eclipse-rabbis-point-prophecy-fulfilled/#gYdHBxz1cbWEyzjr.97


Het pad van de verduistering ontmoette het embryo Hurricanes Harvey en 
Irma. (Weerkanaal) De verbinding was expliciet profetisch.  
Een week voor de zonsverduistering presenteerde Breaking Israel News een artikel 
waarin een profetie werd beschreven en geschreven door Rabbi Moshe Ben Yisrael 
Benyamin in Safed in 1894.  
 
Rabbi Benyamin predikte dat wanneer een zonsverduistering zich aan het begin van 
de Hebreeuwse maand van Elul, voordoet, zoals nu: 'Het is een slecht teken is voor 
de andere naties, die grote schade aan de koningen van het Oosten veroorzaken en 
grote stormen opleveren.' 

Maar de Yalkut Moshe beloofde 'stormen', en nu is het tweede stormsysteem 
waarover de verduistering is geslaagd, meer schade gaan toebrengen. Irma is nu 
een categorie drie, orkaan die langs de kust loopt, sterker wordt en dreigt te 
verwoesten in een reeds verwoeste regio. 

"Profetie is bedoeld om te versterken dat God achter al deze gebeurtenissen zit. Als 
God zegt dat hij iets gaat doen en dan gebeurt het vlak voor je ogen, moet je het hele 
bericht geloven, "Rabbi Yosef Berger , rabbi van het graf van koning David's op 
Mount Sion, vertelde Breaking Israel News over deze stormen. 

'Als een persoon totaal onvoorziene gebeurtenissen ziet, komen wonderen van de 
natuur onverwacht op, als die persoon nog steeds weigert de profetie te voorspellen 
die hen voorspelde, dan is er niets dat je tegen zo'n persoon kunt zeggen.' 

Op het moment van de verduistering 
verklaarde Rabbi Berger dat de profetie 
over de 'koningen van het oosten' 
naar Kim Jong Un , de despotische 
leider van Noord-Korea , verwees . In de 
nasleep van de verwoesting die door de 
orkaan Harvey werd uitgeoefend, is 
minder aandacht besteed aan het 
conflict met Noord-Korea, maar die 

politieke situatie is ook op zijn geprofeteerde manier voortgezet. 

Een week na de verduistering lanceerde Noord-Korea een raket over het Japanse 
luchtruim. De Amerikaanse reactie, met zware bommenwerpers, bevat een 
onmiskenbare bedreiging die een waanzinnige leider zou tegenhouden. Maar op de 
meest onlogische manier, die leek te zijn om de Aziatische natie te vernietigen, 
ontplofte Noord-Korea tot nu toe een waterstofbom in de meest krachtige nucleaire 
test. De ondergrondse test leidde tot een 6,3 magnitude beving onder de aarde en 
misschien zelfs grotere tremors in internationale relaties. 

Rabbi Daniel Asore , een lid van het opkomende Sanhedrin, begreep ook de huidige 
gebeurtenissen als onderdeel van een profetisch proces. 

https://www.breakingisraelnews.com/81808/new-star-appear-night-sky-heralding-balaams-prophecy-messiah/
https://www.breakingisraelnews.com/87580/kabbalist-identifies-koreas-kim-jong-un-leader-apocalyptic-gog-magog-war/
https://www.breakingisraelnews.com/93235/jewish-prophecy-predicts-solar-eclipse-portends-destruction-north-korea/
https://www.breakingisraelnews.com/93948/north-korean-missile-japan-final-element-bring-messiah-says-rabbi/
https://www.breakingisraelnews.com/88858/rabbi-warns-pagan-arch-end-days-gateway-will-walk/


Kim Jong Un, Hoogste Leider van Noord-Korea  "De verduistering dwarsdoor de hele 
VS, dus het was duidelijk een boodschap voor dat land," vertelde Rabbi 
Asore Breaking Israel News .  
Rabbi Asore noemde de Talmud (Sukkot 29a), die verklaarde dat een 
zonsverduistering een slecht teken was voor de niet-Joodse naties, die door de zon 
worden vertegenwoordigd en hun kalender volgens het zonnejaar opzoeken. 

" Het komt als een natuurlijk fenomeen, maar het is echt bedoeld om de mensen te 
beïnvloeden," vertelde Rabbi Asore Breaking Israel News . "Natuurrampen zijn 
bedoeld als een waarschuwing, zoals een vader die de tafel slaat om zijn kinderen te 
waarschuwen dat ze iets doen die hem aanvalt." De rabbi merkt op dat de profetie 
twee delen had: stormen, die volledig natuurrampen en oorlogen zijn, die geheel 
door de mens zijn gemaakt. 

"De mens is het verbindingspunt, bestaande uit lichaam en ziel," zei de rabbi. "De 
twee zijn verbonden en zich wederzijds afspelen. Als je naar Amerika kijkt, zien ze 
deze extreme natuurverschijnselen, maar tegelijkertijd is er in het Nazisme rechts en 
extreem-links ontstaan, beide zijden verenigd door een haat voor Israël. 'De rabbi 
verklaarde dat door het fysieke te benadrukken en het spirituele te ontkennen, de 
mens zichzelf overgeeft aan de natuur en de genade van natuurrampen heeft. Hij 
noemde dit als basis van het vers in Jeremia. 

"Door de Goddelijke heerschappij en zijn geboden te accepteren, kan de mens 
de natuur overstijgen en de ramp compenseren", legde Rabbi Asore uit. 

Door Adam Eliyahu Berkowitz  

 

Commentaar Biblespace 5 september 2017 

Jeremia 10:1 Hoort het woord, dat de HERE tot u spreekt, huis van Israël! Zó zegt 

de HERE: Gewent u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen 
aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken 
 
God bemoedigt Zijn volk Israël: Luister niet naar de stem van de Verenigde Naties,  doe niet 

als de heidense volkeren, welke beven van schrik voor de “Tekenen aan de hemel”.  Deze 

tekenen zijn zonsverduisteringen, meteoren enz.  zoals ze ook voorkwamen toen de profeet 

Jona naar Nineve trok en waarschuwde. 
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