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Bijbelse profetieën gaan snel in vervulling, maar wie merkt ze op?  Wie God aan het 
werk ziet, kan zich slechts verheugen en blij worden omdat telkens te zien dat de 
BIJBEL gelijk heeft, want het is Gods woord! De Hebreeuwse priester en 
Schriftgeleerde Ezra speelde een belangrijke rol toen de ballingen terugkeerden uit 
Babel naar hun eigen land. In 539 v. C werd Babylon veroverd door koning Kores 
van Perzië. Hij leefde ten tijde van de profeet Nehemia. Het was wel Ezra welke het 
koninklijk document kreeg van de koning en financiële steun voor zijn koninklijke 
opdracht.  
  
Ezra 1:1 In het eerste jaar van Kores, de koning 
van Perzië, wekte de HERE, opdat het woord des 
HEREN, door Jeremia verkondigd, zou worden 
voltrokken, de geest van Kores, de koning van 
Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in 
geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: 
 

De profetie van Jeremia diende in vervulling te 
gaan, daarom wekt God de geest van Koning 
Kores of Cyrus, van Perzië op, dit  tot uitvoering 
van Gods plan. Deze profetie  welke meer dan 
honderd  jaren vooraf werd opgeschreven. Gods 
plan was dat na zeventig jaar, Hij, Zijn volk 
opnieuw genadig zou zijn: 
 

Jeremia 29:10 Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen 
zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen 
gaan door u naar deze plaats terug te brengen. 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik 
over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u 
een hoopvolle toekomst te geven. 
 

Nebukadnezar werd door God gebruikt om zijn uitverkoren volk te bestraffen voor 
ongehoorzaamheid. Later kwamen de Perzen, Grieken, Romeinen, later Hitler, en nu 
de komende antichrist enz.  
 
Cyrus was koning van het Perzische geboorteland Elam, hij streed met zijn oom 
Darius de Meder tegen Babel. In de Bijbel noemt hij Kores, en zij maakten een einde 
aan het bestaan van het grote Babelse koninkrijk. (Dan.2:32) 
De profeet Jeremia heeft ook geprofeteerd over alle volkeren.(Jer.25:13). Over 
Arabieren, Egypte, Filistijnen, Edomieten, Moabieten enz.  
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(Ezra 1: 2,3) Koning Kores lijkt heel machtig te zijn geworden, en wil een tempel 
voor de God des hemels laten bouwen, dit te Jeruzalem, en laat met deze reden 
Gods volk terugkeren. Kores was een Pers en geen Jood, geloofde in zijn eigen 
goden, en toch gebruikte God hem voor Zijn profetisch plan, ten gunste van zijn volk. 
Zo is het ook vandaag nog, God kan gedachten beïnvloeden van wereldleiders enz. 
Ook demonen doen hun  werk vandaag, beïnvloeden de  koningen der aarde om hen 
te verzamelen voor oorlog! (Openb.16:13,14) (paus inbegrepen). 
 
 

KONING KORES ALS GEROEPEN door GOD! 
 

Welk doel had God met koning Kores? 
 
(Jes.45:4,6) Ter wille van mijn knecht Jacob en 
van Israël! Maar Kores werd bij zijn naam 
genoemd. God kende Kores al voor zijn 
geboorte!  
 Hoewel gij Mij niet kende! Kores kende de 
God van Israël nog niet werd tweemaal 
opgeschreven. Dit was omdat Kores ook nog de 
profeten van Israël niet kende! Mogelijks heeft 
Kores zich later bekeerd. Ik alleen zegt God ken 
de toekomst! Babel was bijzonder gekend voor 
zijn toekomstvoorspellingen, astrologie en 
waarzeggerij net als de dochter van Babel, het 
Vaticaan vandaag! 
 
2 Kronieken 36:22 Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte 
de HERE, opdat het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de 
geest van Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, 
deze oproep te doen uitgaan: 23  Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken der 
aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis 
te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort - de HERE, 
zijn God, zij met hem, hij trekke op. 
 
De profeet Jesaja schrijft dat God, schepper van hemel en aarde, almachtig is en 
handelt zoals Hij wil. Dat mensen God niet begrijpen is normaal, tenzij ze tot geloof 
zijn gekomen en vervult zijn met de Geest.  God gebruikt wil Hij wil! Hij noemt 
opmerkelijk Kores: Mijn herder!!! (Lees Jes.44)  

Jesaja 44:28 die tot Kores zeg: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen 
volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel 
worde gegrondvest. 
 
Opmerkelijk werd Koning Kores, geschiedkundig, als een vondeling gevonden en 
bezorgd door de vrouw van een schaapherder! God had dit zeker gezien en spreekt 
later over: Mijn herder!!!! God maakte het arm kind tot een grote koning! 
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Openbaring 22:7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie 
van dit boek bewaart! 

Wanneer God iets wil, dan gebeurt dit, hoe, wanneer, waar, en met wie, kunnen 
slechts voor de mens, die acht geven op de profetieën. Waakzaam zijn is duidelijk  
nodig  in onze dagen, wij weten nu dat de Messias komt!  
 

Judas vs 14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, 
geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen 

met zijn heilige tienduizenden, 
 
Hier staat: “Is gekomen” dit als een reeds vaststaand 
feit, zo schreven de profeten meer dan eens. Wat 
God zegt is gebeurd of zal gebeuren, maar het staat 
vast!!!! Dit zal nog geschieden. De wederkomst van 
Christus met zijn gemeente komt nog! 
 

DE DERDE TEMPEL TE JERUZALEM  2020?  
 
(Ez.1:5) De stamhoofden van Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, 
maakten zich als eersten klaar en kregen steun en hulp, zo werkte God in alle stilte 
verder in het hart van Koning Kores.  
Niet alle ballingen waren zo blij, ze waren het na 70 jaar gewoon! Wij leven vandaag 
in een gelijkaardige politieke situatie, welke wij dienen te onderzoeken, wij stellen 
het groot verlangen vast van onder groepen van Gods volk in Jeruzalem om de 
derde tempel te bouwen. Ze zoeken naar Gods aanwezigheid en de komst van hun 
Messias, De Koning der Joden! 
 

Wij letten op het volgende:  
Wij zien Gods volk reeds jarenlang  terugkeren 
naar hun land, al gebeurt dit onder druk of  
verlangen, steun of agressieve Jodenhaat. Alija de 
terugkeer, het beëindigen van de diaspora ! Het 
Messiaanse vrederijk komt er straks aan, na de 
laatste jaarweek van Daniel. 
 

En het zal te dien dage geschieden, dat de Here 
wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in 
Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee.  En Hij 
zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en 
de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde. Jes. 
11:12 
 
Ook zien wij vandaag het grote verlangen tot het herbouwen van de derde tempel 
te Jeruzalem.. 
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Voor wie het willen zien, kunnen wij kijken naar een machtige Amerikaanse  
president, welke Gods volk steunt in hun streven naar hun beloofde land en tempel. 
Het volk hopend op hun Messias.  
Maar zullen zich eerst laten bedriegen door een valse Messias zo sprak Jezus!  Komt 
er hier een vals verbond voor een  wapenstilstand van zeven jaar uit voort?  
 

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; 
indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. 
 
Zo worden de laatste jaren duidelijke 
analogieën  getrokken tussen het 
handelen van President Donald Trump 
en de vroegere Perzische Koning 
Kores!  
Kores had in feite Mithra als god, de 
zonnegod van de perzen. 
 Wij hoeven nooit  op te zien naar 
mensen, welke in de grote 
belangstelling komen, maar  wel acht geven op Gods profetische woord!  
God gebruikt iedereen wie Hij wil! Kores was eerst een schaapherder, het toenmalige 
beroep zonder “Diploma” ! Iedereen kon schaapherder worden toen, een 
minderwaardig beroep. 

Hij doet dit ter wille van zijn volk Israël! Jesaja 45:4 
 

Jes.45 De Here noemt Kores zijn “gezalfde”. 

Dit woord heeft meestal betrekking op de 
Messias, Moshiach. 
 
 God geeft een bepaalde positie en 
werkzaamheid aan een “gezalfde” waarvan hij 
weet dat hij de opdracht zal volbrengen. Dit is 
geen zalving als voor Joodse koningen!  

 Koning Kores had wel besef gekregen dat het de God des hemels was die hem al 
die overwinningen gaf. De eer ging niet naar Koning Kores of zijn generaals!  God 
verbrak de bronzen poorten in de strijd. Hij kreeg de schatten der duisternis…rijkdom 
van de verborgen plaatsen ….goud, olie? De lendenen  van de koningen ontgorden 
betekent men kon dus geen voldoende weerstand bieden aan Koning Kores. 
 
Kores werd ook wel als gezalfde genoemd door het volk, omdat hij Gods volk hielp 
bij het bouwen van de tweede tempel. Dit is precies wat ook de Amerikaanse 
President Trump zoekt te doen ten  opzichte van het huidige Israël, het bouwen van 
de derde tempel. Rabbi Weiss denkt dat God Trump zal gebruiken voor de bouw van 
de derde tempel, net als Hij deed met Kores.  
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