Jesaja 30

Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN,

die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten,
dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen;
Dit hoofdstuk begint met het woordje : Wee ! Dit betekent vloek of vervloekt. De
profeet schrijft hier naar mensen welke opstandig zijn rebelleren en eigenwijs zijn
tegenover hun Schepper. Dit kunnen wij het zaad van de slang noemen.
(Gen.3:14,15). De vijandschap tussen de vrouw en de slang komt vandaag aan zijn
hoogtepunt!

Wat doen deze RIJKE mensen?
Ze maakten of maken een plan, een project, doch het blijft geheim. (Bedekt) Dit plan
werd niet geïnspireerd door God, maar door de duivel. Ze gaan op weg naar Egypte,
Egypte staat ook symbolisch voor de ganse ongelovige wereld.
Bovenstaande vertaling spreekt over “een verbond of alliantie wat ons doet
nadenken, wat de profeet Daniel schreef. (Dan.9:27) Kan dit het zevenjarige verbond
zijn, de laatste jaarweek waarover de profeet Daniel schreef? Als dit kan, dan is de
geheime opname van de Bijbelgetrouwe christenen heel nabij !
De bekende Joodse uitlegger Rashi, toont dat er in Hebreeuws staat : Om een leider
aan te stellen over hen. Denkende aan de Farao, wij denken aan de komende
antichrist! Waarom?

Ga nu, schrijf het in hun bijzijn op een tafel en teken het op
in een boek, opdat het diene voor latere dagen, voor immer en
altoos. Jes. 30:8
Deze profetie welke Jesaja opschrijft geldt zeker voor de eindtijd!
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Het plan dat niet van Mij komt in vers 1,
dat plan ontstaat door het weven van
een begeleidend web ! De Oxford
Bijbelvertaling vertaald correct:

“Who weave schemes, but not inspired by me” !
Het woord “weave” komt van het Hebreeuwse : “Nasakh”
Dit betekent hier in overeenstemming met de context :
Web, geweven materiaal, sluier, sprei. “Schemes” zijn
schema’s. Wij denken hier vooral aan het ontstaan van
het Internet. World Wide Web! (1989)
Wij kennen ook het spinnenweb, dit is een strik, het ligt in
dezelfde zin als in Psalm 91 die vogelvangers zijn de
superrijken, welke wereldmacht krijgen!
Psalm 91:3 Want

Hij is het, die u redt van de strik des
vogelvangers,
van de verderfelijke pest. (Corona)

Een verborgen plan van de NWO “Om zonde op zonde te stapelen” Dat zou het
gevolg zijn. Het mondmasker is ook een vorm van web of sluier. U vult zelf de
gevolgen hiervan in, ik ben geen dokter! Maar het is zeker geen zegen!
Jes.30:6 De last der beesten van het zuiden. De beesten van de Negev.Fr vert.
De profeet schrijft hier wel over schatrijke mensen welke hij als beesten ziet. Ook de
apostel Johannes schrijft in gelijkaardige bewoordingen:
En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en

zeven koppen; en op zijn horens tien
kronen en op zijn koppen namen van
godslastering. Openbar.13:1
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