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   De geboorte van Jakob en Ezau

Het Boek des Oprechten over Ezau’s hebzucht

In het Boek des Oprechten lezen wij dat Ezau zijn zoon Elifaz  Jakob

achterna stuurde toen deze uit zijn ‘s vaders huis voor hem vluchtte.   

Jakob werd vervolgens beroofd van al zijn goederen door Ezau! 

Zie hoofdstuk 29, vers 35. Jakob zag dat Elifaz en zijn mannen hem

volgden, en Jakob bleef staan op de

plek waar hij ging om er achter te

komen wat dit te betekenen had, want

hij wist van niets; en Elifaz trok zijn

zwaard en hij liep met zijn mannen op

Jakob af. Jakob zei tot hen: Wat zijt u

van plan dat u hierheen zijt gekomen,

en wat betekent het dat u mij volgt met

uw zwaarden?

36. Elifaz naderde Jakob en hij

antwoordde en zei tot hem: Aldus droeg

mijn vader mij op, en daarom zal ik nu

niet afwijken van de opdracht die mijn

vader mij gaf. Toen Jakob zag dat Ezau tot Elifaz had gezegd om geweld te

gebruiken, naderde Jakob Elifaz en zijn mannen, en hij smeekte:

37. Zie, alles wat ik bezit en mijn vader en moeder mij gaven, neem dat tot u

en ga van mij weg en dood mij niet, en moge deze zaak voor u worden

gerekend als rechtvaardigheid. (geen diefstal)

38. En de Heer deed Jakob genade vinden in de ogen van Elifaz de zoon van

Ezau en van zijn mannen, en zij hoorden naar de stem van Jakob, en zij

brachten hem niet ter dood, en Elifaz en zijn mannen namen alles wat Jakob

toebehoorde samen met het zilver en goud dat hij meegenomen had uit

Beersheba; zij lieten niets bij hem achter. 

39. Elifaz en zijn mannen gingen van hem weg en zij keerden terug tot Ezau

in Beersheba, en vertelden hem alles wat hen was wedervaren met Jakob, en

zij gaven hem alles wat zij Jakob hadden afgenomen. 

Het is niet alleen de hebzucht van Ezau, maar ook de moordlust, om

zich te wreken op Jakob, zijn ‘tweelingbroer’. Ezau kan het niet

verkroppen dat hij achter gezet is, dat hij gepasseerd is en de

eerstgeboortezegen moet missen. Het is in Ezau niet de gewone haat en

hebzucht, maar een hele speciale onuitwisbare haat. Rebekka dacht dat
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de haat bij Ezau wel zou luwen wanneer Jakob een hele tijd zou zijn

weg geweest. Zij heeft haar zoon Ezau verkeert ingeschat, de haat bleef.

Ezau had dan ook zijn zoon Elifaz de opdracht gegeven, zo staat in Het

Boek des Oprechten, om Jakob achterna te jagen en hem te doden. Toen

Elifaz van deze moord werd weerhouden was Ezau boos op hem. De

haat zat zo diep geworteld, dat in

Ezau’s gedachten Jakob reeds

door hem was vermoord. Die haat

heeft zich zelfs voortgeplant in

het nageslacht van Ezau. We zien

dat dan ook in de geschiedenis

vele malen, en ook momenteel,

hoe de Edomieten zich sterk

hebben gemaakt om het Israël in

het Westen volledig te ruïneren.

Ezau heeft een passie voor de

glans van het goud. Het goud

hee f t  i e t s  i n  z i ch  van

oneindigheid. Goud drukt rijkdom

uit en is de koning der metalen. Goud oxideert niet als metaal en is alom

geprezen om haar schoonheid.  Vanaf zeer oude tijden is goud begeerd,

en werd vooral gebruikt voor sierraden en ornamenten. 

In Egypte en bij Mozes werd van goud wit-goudpoeder gemaakt, als

zijnde het ‘brood der goden’, het hemelse manna, zie brochures 429 en

442. 

De geschiedenis herhaalt zich

Het waren de joods-edomitische goudsmeden in Amsterdam die het

rente-geld-credietsysteem in praktijk brachten bij de VOC. Zie

brochures 481 en 482.

Het krediet-luchtkasteel was geschapen. De

alchemisten wilden in het verleden goud te

voorschijn toveren uit andere substanties en metalen.

Sommigen zeggen dat het hen gelukt is, anderen

spreken het weer tegen. Hoe dan ook, de

hedendaagse edom-joodse bankiers lukt het wél -als
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uiterst slimme alchemisten- om uit het krediet-luchtkasteel een heus

goudkasteel te scheppen! Hoe zij dat voor elkaar krijgen zullen wij

aantonen. Ooit was het geld gekoppeld aan

goud, de goudstandaard. Dat heeft men

reeds geruime tijd losgekoppeld, zodat

geld geen gouddekking meer heeft. Geld is

niets meer en niets minder dan lucht. De

huidige geldcrisis heeft dat onbetwist

aangetoond. Het huidige monetaire

geldsysteem moet dan ook vervangen

worden door een nieuw. Geld heeft

momenteel geen enkele dekking, en

banken kunnen er mee manipuleren zoveel

als zij maar willen. Dat gaat goed zolang

het volk er geen erg in krijgt, en zolang het

volk niet massaal de spaargelden van de bank

gaat opeisen. De fles gaat te water totdat hij

breekt.  De edom-joodse superbankiers

wilden het zover niet laten komen en hebben

zelf ingegrepen. Zij hebben de huidige

geldcrisis  geschapen, om van hun

luchtkasteel een echt goudkasteel te maken.

Zij zijn bezig om op deze wijze het echte

Jakob/Israël (de Westerse landen) te beroven

van hun laatste goudvoorraden! De hoofdmoot hebben zij reeds binnen.

Maar dat kan toch zomaar niet?

Ja zeker, dat kunnen zij via hun eigen geldverstrekkende instellingen

gemakkelijk voor elkaar krijgen. Zij hebben o.a. via het IMF en de FED

(is een particuliere instelling in de USA) nagenoeg alle landen op aarde

aan zich vastgeklonken via het verstrekken van geldleningen tegen

rente. Die geldleningen bestaan uit getallen op papier of op een

computerscherm. Het is lucht, waarover echter wél door de regeringen

van alle landen rente moet worden betaald. Dat is pure  gelegaliseerde

diefstal, waardoor de belastingen in alle landen onnodig hoog en

wurgend zijn geworden.  Veel landen die steeds maar oplopende
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  De G-20 vertegenwoordigers, met ook Nederland erbij

  De G-20 summit te Washington

staatsschulden hebben beschikken nog over behoorlijke goudvoorraden.

De staatsschulden zijn soms zó torenhoog opgelopen dat ze zelfs met de

goudvoorraden niet meer aftelossen zijn. Ezau ziet zijn kans schoon om

de grootste goudroof aller tijden te voltooien, zonder dat iemand hem

een strobreed in de weg staat. Let op hoe hij dat doet!

De G-20 summit in Washington van 13-14 november 2008

De G-20 is in het geheim bezig de oplossing voor de huidige financiële

crisis te bespreken. De ministers en staatshoofden van 20 belangrijkste

industrie-landen zijn bij elkaar om de geboorte van een heel nieuw

monetair geldsysteem tot stand te laten komen. Wel opmerkelijk dat

onze premier Balkenende ook een uitnodiging had, maar wegens het

overlijden van zijn vader er niet bij kon

zijn en staatssecretaris De Jager erheen

stuurde. Het nieuwe geldsysteem wil

men scheppen op basis van de

herwaardering van de goudstandaard.

Men gaat de waarde van het geld

wijzigen. Papiergeld heeft geen enkele

intrinsieke waarde. Men ziet wel in dat

het steeds méér drukken van papiergeld

een nieuwe grotere geldcrisis niet kan voorkomen. 

Larry Edelson geeft er zijn mening over, die u kunt lezen op de

volgende website:
http://www.moneyandmarkets.com/the-g-20s-secret-debt-solution-27996 
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In 1933 gebeurde hetzelfde toen Franklin Roosevelt de dollar

devalueerde en al het goud liet confisceren, zodat de prijs ervan 69,3%

steeg. Momenteel zal men -volgens Edelson- niet alleen de dollar

devalueren, maar ook andere munteenheden. Ook verwacht hij niet dat

men goud zal  gaan

c o n f i s c e r e n .  O n d e r

president Roosevelt werd

i n  1933  a l l e  go u d

ingevorderd, en was het

illegaal om nog goud te

bezitten. Wel zal men alle

goudverkoop stopzetten,

om de goudprijs vast te

stellen tot op een hoogte

waarmee de uitstaande

staatsschulden van alle

landen gedekt zijn. Men

wil globaal genomen drie

nieuwe munteenheden

scheppen, n.l. een nieuwe

dollar (de Amero), een

nieuwe euro én een nieuwe

Aziatische munteenheid.

De OPEC-landen willen

graag één wereldmunt zien. De goudprijs zal enorm stijgen, wat kan

oplopen van 10.000$ een ounce tot wel 50.000$ een ounce, gezien de

enorme hoge staatsschulden van sommige landen. Op deze wijze gaat

het Edomitische IMF en de FED alle landen beroven van hun

goudvoorraden. Het is Ezau die met zijn kooplieden in Tyrus en Sidon

álle goud van Jakob naar zich toehaalde, wat zich momenteel herhaalt,

zie  
Joël 2:4  En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle

grenzen van Palestina! Zoudt gij Mij een vergelding wedergeven? Maar

zo gij Mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk, zal Ik uw vergelding op uw

hoofd wederbrengen.

5  Omdat gij Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen, en hebt Mijn
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beste kleinodiën in uw tempels gebracht.

6  En gij hebt de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem

verkocht aan de kinderen der Grieken, opdat gij hen verre van hun

landpale mocht brengen.

Die goud- en zilverroof kunnen wij eveneens lezen in Ezechiël 38:13.

Het goud en zilver is van JHWH, en Hij heeft dat voor Jakob/Israël

gereserveerd ter erfenis. Al het goud en zilver op aarde behoort JHWH

toe, zie Haggaï 2:8.  Toen Israël uit Egypte vertrok en door een Hoge

Hand uit het slavenhuis werd geleid, was de Goddelijke opdracht om

goud en zilver van de Egyptenaren te eisen. 

 Exodus 3:22  Maar elke vrouw zal van haar naburin, en van de waardin

haars huizes, eisen zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen; die zult

gijlieden op uw zonen, en op uw dochteren leggen, en gij zult Egypte

beroven.

Haggaï 2:8  (2-9) Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt JHWH

der heirscharen.

JHWH heeft al het

goud en zilver op

aarde aan Jakob

toebedacht .  Dat

Israël er niet goed

mee kon omgaan is

een andere zaak. Zie:
Hosea 2:8  (2-7)

Zij bekent toch niet,

dat Ik haar het

koren, en den most,

en de olie gegeven

heb, en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot den Baal

gebruikt hebben.

8:4  Zij hebben koningen gemaakt, maar niet uit Mij; zij hebben vorsten

gesteld, maar Ik heb het niet gekend; van hun zilver en hun goud hebben zij

voor zichzelven afgoden gemaakt, opdat zij uitgeroeid worden.

Het is niet te ontkennen dat Israël niet goed met JHWH’s goud en zilver
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om is gegaan. En nog is het goud en zilver velen in Jakob/Israël tot een

strik. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Maar Ezau

kan er in het geheel niet mee omgaan. Hij is alleen erop uit om ál het

goud en zilver van JHWH, dat voor Jakob bestemd is, naar zich toe te

roven. 

Hoe hij dat momenteel doet, hebben wij hiervoor uiteengezet.

Dat zal hem tijdelijk gelukken, maar niet best bevallen. JHWH waakt

over Zijn volk en over de erfenis van Jakob. De wraak van JHWH stijgt

elke dag hogerop, tot de ‘Dag der Wraak’ er is, en Ezau vergolden zal

worden, zoals wij in de profeet Obadja lezen.

JHWH zal Ezau’s goederen naspeuren die van Jakob zijn gestolen, zie:

 Obadja vers 6: Hoe zijn Ezau’s goederen nagespeurd, zijn verborgen

schatten opgezocht!

15  Want de dag van JHWH is nabij, over al de heidenen; gelijk als gij

gedaan hebt, zal u gedaan worden; uw vergelding zal op uw hoofd

wederkeren.

16  Want gelijk gijlieden gedronken hebt op den berg Mijner heiligheid, zo

zullen al de heidenen geduriglijk drinken; ja, zij zullen drinken en

inzwelgen, en zullen zijn als of zij er niet geweest waren.

17  Maar op den berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid

zijn; en die van het huis Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten.

18  En Jakobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, en Ezau’s

huis tot een stoppel; en zij zullen tegen hen ontbranden, en zullen ze

verteren, zodat Ezau’s huis geen overgeblevene zal hebben; want JHWH

heeft het gesproken.

Feiten over de grootste goudroof aller tijden

Wilt u meer te weten komen over de grootste goudroof aller tijden, die

in onze eeuw plaatsvond, kijk dan op de volgende website:

www.gata.org

GATA =  (Gold Anti-Trust Action Committee)

Ongeveer de helft van de 30.000 ton aan goud dat nog geen 30 jaar

geleden in de kluizen van de centrale banken lag, is daaruit gewoon

verdwenen, volgens GATA.  Het is onduidelijk waar al dat goud

gebleven is. GATA is een organisatie die de goud manipulaties

onderzoekt. De organisatie krijgt alom wel gelijk, maar niemand doet er

vervolgens wat aan. 
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     Fort Knox in penta-vorm

Nadat de dollar sinds de jaren 70 geen gouddekking meer heeft, is goud

een speelbal geworden van de groot-geldmagnaten.  Fort Knox in

Amerika is een militair complex, dat wereldberoemd is vanwege haar

legendarische goudvoorraad. Er lag daar ongeveer 147,3 miljoen troy

ounces baar goud. Dat is 4.570 ton. Dit goud was ooit de basis van de

goudstandaard waarmee de dollar ingedekt was.  De FED heeft -volgens

GATA- waarschijnlijk alle fysiek goud verkwanselt of elders

ondergebracht. De FED is houder van het goud van het Amerikaanse

departement. Waarschijnlijk heeft de FED al het goud verdeeld en

elders ondergebracht, om te voorkomen dat het nog eens terug

gevorderd zou kunnen worden. Wanneer de leugens en het bedrog van

deze goudroof openbaar

worden, zal de FED in

grote moei l i jkheden

komen. Dus koos men

voor verdeling van het

goud, om dat elders in de

wereld in het geheim op

te bergen. De FED had

het goud van Fort Knox

als onderpand genomen

voor de gigantisch hoge

s t a a t s s c h u l d  v a n

Amerika. Aangezien die

staatsschuld bestaat uit

geld dat niet bestaat, dus een luchtkasteel is, moest de FED wel

maatregelen nemen om te voorkomen, dat bij eventueel openbaar

wording van het bedrog, ooit nog op het goud beslag kon worden

gelegd.  Dat grote goud is momenteel in handen van een zeer kleine

groep personen, de 13 families der illuminati. Zij willen de

goudstandaard weer invoeren, en zijn daarmee tegelijkertijd de aller

rijksten van de wereld. Geld is macht, dus zijn zij ook de machtigsten

der aarde. In het boek van Robin de Ruiter -dat is de  meest vertaalde

Nederlandse auteur- ‘De 13 satanische bloedlijnen’ is daar meer over te

lezen.  In sommige landen is dit boek zelfs al verboden. 
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  ‘Straten van Goud’ in Fort Knox

De Europese Unie heeft

ook een centrale bank, de

Europese Centrale Bank

( E C B ) ,  d i e  ge h e e l

zelfstandig mag beslissen,

los van de Europese

Commissie. De ECB werd

opgericht, waarvan wijlen

W i m  D u i s e n b e r g

voorz i t t e r  was .  De

nationale centrale banken

van de EU-landen hebben

een  d e e l  van  hun

monetaire reserves (o.a.

goud) overgedragen aan de ECB.  Nederland was ooit één van de rijkste

landen ter wereld, met de grootste goudvoorraad. Waar al ons goud

heen gesluisd is, mag Joost weten, en hoeveel goud wij nog hebben -

indien we nog goud hebben-, is een vraag waarop wij geen antwoord

kunnen geven.  Sommigen denken dat ongeveer 70% van de wereld-

goudvoorraad bij de Wereldbank ligt, die door de Rothschilds en

Rockefellers wordt beheerd. Miljoenen Amerikanen leven nog in de

waan dat de FED het financiële welvaren van hun land beschermt. 

Congresman Ron Paul stelt daartegenover dat elke economische

terugslag op rekening van de FED kan worden geschreven. De directeur

van de FED, Ben Bernanke, zei onverhuld dat de FED verantwoordelijk

is voor de grote depressie en financiële crisis. De leiders van de FED

leven als goden van het geld der bevolking. Voormalige presidenten

waarschuwden er reeds voor, o.a. Thomas Jefferson: ‘Ik geloof dat

bankinstellingen gevaarlijker zijn dan legers’.  En James Garfield: ‘Wie

de geldvoorraad van een land beheert, is de absolute heerser’. 

De Rothschilds en Rockefellers zijn de rijkste bankiers ter wereld. Zij

leenden aan vele landen en vorsten en vormen een autonome macht. Zij

hebben de wereldmacht op sluwe wijze veroverd, volgens F. Morton,

biograaf van de Rothschilds.  De dichter H. Heine zei: ‘Geld is de God
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  Twee boeken over de FED

van onze tijd, en de

Rothschild is  zi jn

profeet’.

Zij maken en breken

landen en regeringen. De

FED is dan ook niet

f ed e r a a l ,  i s  ge en

coöperatie en heeft ook

geen reserves. De FED

is eigendom van 12

grote bankiers,  en

vormen tezamen 13

banken. Het getal 13 is

hun magische geluksgetal, zoals dat op het Amerikaanse Grootzegel is

te zien. De FED bestaat uit financiële piraten, die ons beroven.  De FED

is een geld-maak-machine, die geld leent aan andere banken. De

particuliere FED mag geld drukken zoveel men maar wil en is daarmee

één der corruptste instellingen ter wereld. De FED heeft de

Amerikaanse regering én heel het volk bankroet gemaakt. John F.

Kennedy wilde hierin verandering aanbrengen, maar kreeg van hen de

kogel.

http://www.apfn.org/APFN/reserve2.htm

Vergelding van JHWH

Ezau komt er niet zonder kleerscheuren af. JHWH zal het hem

vergelden, betaald zetten. Maar Zijn volk zal Hij zegenen, met koren, en

grote overvloed aan goud en zilver, zie Jesaja 60:17
16  En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der

koningen zuigen; en gij zult weten, dat Ik JHWH ben, uw Heiland, en uw

Verlosser, de Machtige Jakobs.

17  Voor koper zal Ik goud brengen, en voor ijzer zal Ik zilver brengen, en

voor hout koper, en voor stenen ijzer; en zal uw opzieners vreedzaam

maken, en uw drijvers rechtvaardigen.

18  Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring noch

verbreking in uw landpale; maar uw muren zult gij Heil heten, en uw

poorten Lof.

19  De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans
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Restanten oud Tyrus Manhatten New York

zal u de maan niet lichten; maar JHWH zal u wezen tot een eeuwig Licht,

en uw God tot uw Sierlijkheid.

20  Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet

intrekken; want JHWH zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer

treuring zullen een einde nemen.

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 verheerlijkt worde.

22  De kleinste zal tot duizend (elef = geslacht) worden, en de minste tot

een machtig volk; Ik, JHWH, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen.

Welaan, het kan ons niet snel genoeg gaan!

Israëls herstel is zeker. JHWH heeft een oog over de Adam-mens, maar

in het bijzonder over de twaalf stammen Israëls, die in de verstrooiing

zijn. Zij zullen bijeen vergaderd worden onder één Hoofd.  JHWH zal

hen zegenen met ongekende voorspoed.

Hij zal de Edomieten, die zich sterkten gebouwd hebben in Tyrus en

Sidon, de grote handelssteden der aarde, eruit werpen. De grote

wereldhandelssteden

zijn o.a. New York

(Wallstreet), Londen,

Hong Kong, Parijs,

Amsterdam, Brussel,

e t c .  w a a r  d e

Edomieten  s te rk

ver tegenwoordigd

zijn met hun geldhandel. New York is te vergelijken met het oude

Tyrus. 
Zacharia 9:1 De last van het woord van JHWH over het land Chadrach en

Damaskus, deszelfs rust; want JHWH heeft een oog over den mens, gelijk

over al de stammen Israels.

2  En ook zal Hij Hamath met dezelve bepalen; Tyrus en Sidon, hoewel zij

zeer wijs is;

3  En Tyrus zich sterkten gebouwd heeft, en zilver verzameld heeft als stof,

en fijn goud als slijk der straten;

4  Ziet, JHWH zal haar uit het bezit stoten, en Hij zal haar vesting in de zee

verslaan; en zij zal met vuur verteerd worden.
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  David Rothschild 

Wat bezielt Ezau om Jakob te plunderen? Wat moet hij met al het goud

en zilver van Jakob, dat JHWH voor Jakob heeft gereserveerd? Het is

machtswellust, om heerschappij te voeren over Jakob, om te parasiteren.

De lieden van het moderne Babel, dat zijn de illuminaten, of ook wel de

Edomieten, die de wereld, maar vooral het Westers Israël geplunderd

hebben, zie:
Jeremia 50:11  Omdat gij u verblijd hebt, omdat gij van vreugde hebt

opgesprongen, gij plunderaars Mijner erfenis!

Jeremia 30:16  Daarom, allen, die u opeten, zullen opgegeten worden, en al

uw wederpartijders, zij allen zullen gaan in gevangenis; en die u beroven,

zullen ter beroving zijn, en allen, die u plunderen, zal Ik ter plundering

overgeven.

Ezechiël 25:6  Want alzo zegt JHWH: Omdat gij met de hand geklapt, en

met den voet gestampt hebt, en van harte verblijd zijt geweest in al uw

plundering, over het land Israëls;

Ezechiël 25:15  Alzo zegt JHWH: Omdat de Filistijnen door wraak

gehandeld hebben, en van harte wraak geoefend hebben door plundering,

om te vernielen door een eeuwige vijandschap;

Ezechiël 36:5  Daarom, zo zegt JHWH: Zo Ik niet in het vuur Mijns ijvers

gesproken heb tegen het overblijfsel der heidenen, en tegen het ganse Edom;

die Mijn land zichzelven ten erve gegeven hebben met blijdschap des gansen

harten, met begerige plundering, opdat de landerij daarvan ten rove zou

zijn!

De illuminaten hebben via het bank-systeem

ons economisch tot slavernij gebracht. Het

zijn vooral de edom-joodse bankiers als de

Rothschilds, Rockefellers, Morgans, Kuhn

en Loebs, etc., die via bedrog en leugens

ons hebben gemangeld. Zij willen de

wereldheerschappij, de controle over de

gehele aarde. Het boek van Robin de Ruiter over de 13 satanische

bloedlijnen laat het u klaar en helder zien wie de illuminaten zijn. Onze

regeringsleiders hebben erin toegestemd om staatsschulden aan te gaan

bij deze bankiers, waarvan zij wisten dat het geld wat zij leenden

bestond uit ‘lucht’, en de rente die men erover diende te betalen, een
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  Eén van de vele ‘paleizen’ van de Rothschilds in

Frankrijk

vorm van diefstal is. Onze nationale schuld is momenteel 283 miljard

euro, dat is 17.500 per inwoner. Toch zijn wij Nederlanders een

spaarzaam volk. 3000 miljard (een drie met twaalf nullen!) is in goed

vertrouwen bij banken in bewaring gegeven. Niemand vraagt zich

eigenlijk af wat er met al dat geld gebeurt, zolang de rekeninghouders

het geld maar terugkrijgen als ze erom vragen, het liefst met flinke

rente. Wat doen die banken eigenlijk met al dat geld?  Wij zijn een

beroofd en geplunderd volk, wat wij eensdeels hebben te wijten aan de

ongehoorzaamheid van onze verre voorvaderen. Eenmaal in de

verstrooiing hebben onze vaderen zich bekeerd en heeft JHWH hen

toegezegd Zich over hen te ontfermen. De straftijden zijn ten einde of

bijna ten einde, waarin JHWH ons definitief en geheel zal verlossen van

de slavernij uit Babel, van Ezau en zijn moord- en hebzucht.
http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=1304

 

De Edomieten komen bedrogen uit. Hun hoogmoed heeft hen verblind,

zie wat de profeet Obadja erover zegt:
3  De trotsheid uws harten heeft u bedrogen; hij, die daar woont

in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning; die in zijn hart zegt:

Wie zou mij ter aarde nederstoten?

D e  E d o m i t i s c h e

Rothschilds hebben zich

zeer kostbare woningen

aangeschaft, van geld dat

van de volkeren via rente

is afgepakt. U kunt hun

paleizen bewonderen op

internet. 

es.inmagine.com/.../phot

odisc-miwt012

http://www.dejanlucic.net

/

http://www.dejanlucic.net/Rothschilds%20Everywhere.html
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Goud bereikte dit jaar (2008) een nieuwe recordhoogte van net boven de

1000 dollar. Reden voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de

komende jaren 12,5% van haar goudvoorraad te dumpen. Maar zelfs na

deze verkoop blijft het IMF nummer drie op de

ranglijst van wereldwijde goudbezitters, achter

de Verenigde Staten en Duitsland. Nederland

staat op de 9e plaats, vlak voor China terwijl

ook Taiwan, Venezuela en Libanon in de

top-20 terug te vinden zijn. Hét goudmijnland

bij uitstek, Zuid-Afrika, staat slechts op de 28e

plek. (Bron: Wikipedia per eind 2006.)
Obadja vers 6  Hoe zijn Ezau’s goederen nagespeurd, zijn verborgen

schatten opgezocht!

7  Al uw bondgenoten hebben u tot aan de landpale uitgeleid; uw

vredegenoten hebben u bedrogen, zij hebben u overmocht; die uw brood

eten, zullen een gezwel onder u zetten, er is geen verstand in hem.

8  Zal het niet te dien dage zijn, spreekt JHWH, dat Ik de wijzen uit

Edom, en het verstand uit Ezau’s gebergte zal doen vergaan?

9  Ook zullen uw helden, o Theman! versaagd zijn; opdat een ieder uit

Ezau’s gebergte door den moord worde uitgeroeid.

Ezau-Edom had zijn van Jakob geroofde schatten goed opgeborgen.

Evenwel weet JHWH ze te vinden en aan Jakob-Israël terug te geven.

Edom heeft vertrouwd op allerlei bondgenoten, maar dat bleek bedrog

te zijn.  Putin heeft Jeltsin en zijn edom-joodse gevolg afgezet. De

Rothschilds kunnen op Rusland niet meer vertrouwen, daar Putin een

slimme vos is, die het kaas niet van zijn brood laat eten. Er is geen écht

verstand in Edom en geen ware wijsheid.  De wijzen van Edom zullen

vergaan. Ze worden allemaal uitgeroeid. Wanneer hun bedrog met het

geldsysteem en hun gigantische goudroof openbaar wordt, zullen de

volkeren Edom algeheel uitroeien.

JHWH zal Edom vergelden wat zij aan Jakobs kinderen hebben gedaan,

zie Obadja vers:
10 Om het geweld, begaan aan uw broeder Jakob, zal schaamte u

bedekken; en gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid.

11  Ten dage als gij tegenover stondt, ten dage als de uitlanders zijn heir

gevangen voerden, en de vreemden tot zijn poorten introkken, en over

Jeruzalem het lot wierpen, waart gij ook als een van hen.
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  Rebekka bij haar tweeling

12  Toen zoudt gij niet gezien hebben op den dag uws broeders, den dag

zijner vervreemding; noch u verblijd hebben over de kinderen van Juda,

ten dage huns ondergangs; noch uw mond groot gemaakt hebben, ten dage

der benauwdheid;

13  Noch ter poorte Mijns volks ingegaan zijn, ten dage huns verderfs;

noch gezien hebben, ook gij, op zijn kwaad, ten dage zijns verderfs; noch

uw handen uitgestrekt hebben aan zijn heir, ten dage zijns verderfs;

14  Noch gestaan hebben op de wegscheiding, om zijn ontkomenen uit te

roeien; noch zijn overgeblevenen overgeleverd hebben, ten dage der

benauwdheid.

15  Want de dag van JHWH is nabij, over al de heidenen; gelijk als gij

gedaan hebt, zal u gedaan worden; uw vergelding zal op uw hoofd

wederkeren.

16  Want gelijk gijlieden gedronken hebt op den berg Mijner heiligheid, zo

zullen al de heidenen geduriglijk drinken; ja, zij zullen drinken en

inzwelgen, en zullen zijn als of zij er niet geweest waren.

Jakob-Israël daarentegen zal door JHWH verhoogd en aangenomen

worden, om het koninkrijk van JHWH in

bezit te nemen. Het Huis Jakobs zullen

hun erfgoederen vrij mogen bezitten.

JHWH zal alles doen terugkeren in ons

bezit, wat Edom van ons heeft afgepakt

en gestolen.  Wat wij momenteel zien

gebeuren met de huidige geldcrisis, die

door Edom wordt gebruikt om ons totaal

te onteigenen, is een deel van het grote

Godsplan, om uiteindelijk Edom zijn verdiende loon te geven.  Wij

volgen dan ook met spanning de gebeurtenissen op de voet en met

verwachting, waarin JHWH ons niet zal beschamen. 
Obadja vers 17   Maar op den berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een

heiligheid zijn; en die van het huis Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk

bezitten.

18  En Jakobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, en Ezau’s

huis tot een stoppel; en zij zullen tegen hen ontbranden, en zullen ze

verteren, zodat Ezau’s huis geen overgeblevene zal hebben; want JHWH

heeft het gesproken.

19  En die van het zuiden zullen Ezau’s gebergte, en die van de laagte
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 Rebekka stuurt Jakob naar Laban

zullen de Filistijnen erfelijk bezitten; ja, zij zullen het veld van Efraim en

het veld van Samaria erfelijk bezitten; en Benjamin Gilead.

20  En de gevankelijk weggevoerden van dit heir der kinderen Israëls,

hetgeen der Kanaänieten was, tot Zarfath toe; en de gevankelijk

weggevoerden van Jeruzalem, hetgeen in Sefarad is, zij zullen de steden

van het zuiden erfelijk bezitten.

21  En er zullen heilanden op den berg Sions opkomen, om Ezau’s

gebergte te richten; en het koninkrijk zal van JHWH zijn.

Izaak zegende Jakob en sindsdien bestaat er in Ezau nog maar één luide

schreeuw, nl.. de schreeuw om de dood van Jakob. Jakob was immers

door de zegen van Izaak als heer en meester over Ezau gesteld. Zie:

Genesis 27:27  En hij (Jakob) kwam bij (Izaak), en hij kuste hem;

toen rook hij de reuk zijner klederen, en zegende hem; en hij zeide:

Zie, de reuk mijns zoons is als de reuk des velds, hetwelk JHWH

gezegend heeft.

28  Zo geve u dan God van den dauw des hemels, en de vettigheid

der aarde, en menigte van tarwe en most.

29  Volken zullen u dienen, en natiën zullen zich voor u

nederbuigen; wees heer over uw broederen, en de zonen uwer

moeder zullen zich voor u nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn,

wie u vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend!

Toen Ezau vernam dat Jakob de zegen

verkregen had, was bij hem de maat vol.

Hij gooide zijn kont tegen de kribbe en

nam het óók zijn ouders kwalijk dat zij

hem gepasseerd waren en niet beter

opgelet hadden. Hij verliet -volgens het

Boek des Oprechten- het huis van zijn

vader en moeder voor een half jaar,

zonder iets van zich te laten horen. In die

tijd nam hij twee vreemde vrouwen en

ging daarna weer te Hebron wonen, dicht

bij zijn ouders. Die vrouwen waren een

ware kwelling van Izaak en Rebekka.
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Zie zo, daar hebben mijn ouders dan hun verdiende loon, moet Ezau

gedacht hebben. Ezau heeft er sindsdien op gezinspeeld om het juk van

Jakob van zijn schouders af te wentelen. Hoe kon hij dat voor elkaar

krijgen? Welnu, dacht Ezau, Jakob heeft mijn klederen aangetrokken en

daarmee bij mijn vader de zegen van mij naar zich toegehaald. Nu zal ik

die zegen in een vloek voor hem veranderen, doordat ik Jakobs kleren

zal aantrekken en mij aan de wereld zal voordoen alsof ik Jakob ben. Ik

zal mij als een wolf in schaapskleren vertonen en mijn deel desnoods

met geweld en bedrog van Jakob wegnemen.  Deze geest van Ezau heeft

Ezau in heel zijn nageslacht laten overgaan, zodat wij uitkomen bij de

hedendaagse problematiek in de wereld van: wie is wie, en wie heeft de

ware macht?

De Edomieten hebben zich

ingenesteld in Juda en zich

massaal laten inlijven in

Judea, om als (valse) ‘joden’

de erfenis van Jakob in te

kunnen palmen. De échte

Judahieten en joden die er

óók zijn, zijn meestal de klos

en zondebok voor het kwaad

dat Ezau onder hun valse vlag doet. Daar heeft Ezau geen pijn van,

maar lacht in zijn vuistje. Ezau is bondgenootschappen aangegaan met

afstammelingen van Kaïn en Ismaël en vreemde volkeren, die

proselieten werden en ook onder de (valse) naam van ‘joden’ zich

voordoen alsof zij het ‘uitverkoren volk van JHWH’ zouden zijn. 

JHWH weet echter wie Zijn ware schapen zijn en wie de bokken zijn.

Hij heeft Jakob de trouw gezworen, zie:
Micha 7:20  Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven,

die Gij onzen vaderen van oude dagen af gezworen hebt.

Vanaf het begin was het hommeles tussen Jakob en Ezau. Zelfs in de

buik van Rebekka hadden ze al ruzie. Rebekka wist er soms geen raad

mee en ging om JHWH te vragen, waarop zij het volgende antwoord

ontving: Genesis 25:23  
En JHWH zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen
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zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan

het andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen.

Wie over deze materie een heel informatief boekje wil lezen, kan bij het

NIB, Postbus 30009, 1303AA te Almere het boekje van Evert Smit

bestellen voor 4,75 euro: ‘Twee naties zullen zich scheiden’. 

JHWH zal Zelf in het gericht treden met Jakob en Ezau. Hij zal de

bokken van de schapen afscheiden. Hij zal met Edom in het gericht

treden en van Edom álles uitroeien! 
Ezechiël 25:13  Daarom, alzo zegt JHWH: Ik zal ook Mijn hand uitstrekken

tegen Edom, en Ik zal mens en beest uit haar uitroeien;

Jakob zal echter leven. Er is geen verderf tegen Jakob opgewassen. Alle

instrument dat tegen hem wordt bereid, is gedoemd te mislukken:
Jesaja 54:17  Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en

alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve

der knechten van JHWH, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt JHWH.

De Edom-plannen mogen tijdelijk slagen. Hij mag dan alle goud en

zilver van Jakob/Israël hebben geroofd. Hij kan er niet door overleven.

Hij kan zich er niet mee tegen JHWH verzetten. Hij kan zich er ook niet

mee vrijkopen. JHWH zal het hem vergelden en betaald zetten. JHWH

zal ons álles terug geven wat Ezau van ons gestolen heeft. Dat zal ons

een ongekende vreugde geven, zie:

Jesaja 44:23  Zingt met vreugde, gij hemelen! want JHWH heeft het

gedaan; juicht, gij benedenste delen der aarde! gij bergen! maakt een

groot gedreun met vreugdegezang, gij bossen, en alle geboomte

daarin! Want JHWH heeft Jakob verlost, en Zich heerlijk gemaakt

in Israël.

Jesaja 48:20  Gaat uit van Babel, vliedt van de Chaldeeën,

verkondigt met de stemme des gejuichs, doet zulks horen, brengt het

uit tot aan het einde der aarde, zegt: JHWH heeft Zijn knecht

Jakob verlost!
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  Izaak zegent Jakob: Genesis 27:27  En hij kwam bij, en

hij kuste hem; toen rook hij de reuk zijner klederen, en

zegende hem; en hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is als

de reuk des velds, hetwelk JHWH gezegend heeft.

28  Zo geve u dan God van den dauw des hemels, en de

vettigheid der aarde, en menigte van tarwe en most.

29  Volken zullen u dienen, en natiën zullen zich voor u

nederbuigen; wees heer over uw broederen, en de zonen

uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen! Vervloekt

moet hij zijn, wie u vervloekt; en wie u zegent, zij

gezegend!


