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Het verschil tussen waarzeggerij en Bijbelse profetie is hemelsbreed! Velen zeggen 

te geloven in Jezus Christus, ze bedoelen zoals zij het hebben geleerd op een 

katholieke school of in hun traditionele kerk. Velen vormen zichzelf een beeld van 

Hem, anderen maakten of schilderden een beeld van Hem, met een aureool, of zon 

en stralen achter zijn hoofd. Dit is een ander on-Bijbels beeld van Jezus! Ook de 

ware naam van Jezus, is Yahshua, en betekent “Yah+shua” =YHWH en betekent 

redden of redding! 

Jezus maakte duidelijk hoe men in Hem dient te geloven: 

 

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van 

levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 

7:39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in 
Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er 
nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.    
 

Deze tekst maakt duidelijk dat men enkel dient te 

vertrouwen op Jezus, Zoon van God, enkel en alleen 

zoals de Bijbel leert.  

Geen kerkboeken, gebedenboeken, missalen, of dergelijke! 

Daarom kende Jezus de toekomst dat men zou afwijken van Zijn 

leer, Zijn evangelie, en het Babels christendom kwam er al vroeg. 

Sommige Bijbelboeken werden verwijderd, en een tijdlang werd de 

Bijbel verboden lectuur!  

Er is maar één middelaar tussen 

God en mensen: Jezus!    (1 

Tim.2:5). Een valse leer kwam: 

Geloof of bijgeloof in Maria!  Vals onderwijs: Maria is 

niet opgevaren ten hemel, en is geen middelares! 

Werd slechts in 1958 als dogma aangenomen!  

Kaarsjes branden is pure afgoderij, wat God bestraft of bezoeking toelaat, door 

tegenslag, ongeluk of dergelijke. 

Lucas 18:7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag 
en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? 

Lucas 18:8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen 
komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? 
 
Jezus stelt de vraag om u te doen nadenken over de eindtijd vol van erge en 

kwaadwillige ongerechtigheid! 
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RECHT VERSCHAFFEN AAN ZIJN UITVERKORENEN! 
 

Neen, de kerk, ecclesia, is niet in de plaats gekomen van Israël, dat moet nu stilaan 

voor iedereen duidelijk zijn. Jarenlang dacht men, het is voorbij met de Joden, helaas 

ze zijn nog steeds Gods oogappel!!! (Zach.2:8)   

Wanneer een moeder of vader ziet en vaststelt dat 

hun kind wordt gepest, bespot en vernederd, enz. 

dan worden zij terecht kwaad, logisch! Ook God zag 

eens de carnavalstoet in Aalst, met de platgedrukte 

Jodenneus, om te spotten, maar nog een jaar 

mondkapjes dragen, en ieder krijgt stilaan dan ook 

zo’n neus!! God kan ook lachen! De mens weet het 

beter dan God? Eva was de eerste liberaal hé! De 

mens maakt zijn eigen zondige wetten, en stierf! 

gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, Spreuken 1:26 

daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal 

Spreuken 1:27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen 

als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, 

 

PSALM 47 
 

Straks komt Jezus terug om als koning te regeren in Israël, en dat zal vreugde 

brengen. Psalm 47 maakt ons iets duidelijk. Hij brengt volken onder de voeten van 

Israël! (1 Kor.15:25) Is Hij bezig met een langzame voorbereiding vandaag?  

Vers 4 heeft een bijzondere betekenis.  

Psalm 47:4 Hij brengt volken onder ons, 
Natiën onder onze voeten; (NBG) 

 

3 He shall subdue the people under us, and the nations under our feet.(KJV) 

De Joodse vertaling Avrohom is zeer opmerkzaam: 

He plagues the nations in our stead, and kingdoms beneath out feet. 

Het is al opvallend dat deze psalm 47 veel vreugde gaf aan de eerste christenen 

omwille van Jezus welke was opgestaan uit de dood, een grote overwinning, en 

opgevaren naar de hemel, met beloften! Dit werd de hemelvaart psalm toen al 

genoemd. Opvallend is dat de “Dächsel” verklaring voor vers 4 spreekt over een 

bittere schaal voor die volkeren in dit vers. 
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De Joodse vertaling gebruikt het woord “ plagues”, de bekende Rashi verwijst 

duidelijk vanuit dit Hebreeuwse woord in de grondtekst naar “pestilence”, als het 

huidige Coronavirus, kunnen wij bedenken. Corona is nog niet voorbij! De nieuwe 

opkomst van Jodenhaat bij de naties of V.N. wordt niet tot zegen. God is waakzaam 

over Israël en toont nog steeds zijn liefde aan hen, en heeft geduld. Dit vinden wij 

duidelijk in de profeet Jesaja 43:1-4! Psalm 47 zal in de toekomst zeker  openbaar 

worden!  

ZACHARIA 
 

 

 

 

 

 

 

Zacharia 14:12 Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal treffen, die tegen 
Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen 
wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren 
in zijn mond. 

Die plaag komt van de Here zelf!! Deze tekst staat ook in het licht als een teken van 

de zichtbare wederkomst van Christus op aarde. Hier is opnieuw sprake van een 

“plaag”. Vroeger dachten wij aan de gevolgen van een neutronenbom, of chemische 

wapens, doch het wereldwijde corona-effect doet meer nadenken! Anderzijds kan het 

een soort agressieve kanker zijn, ten gevolge van een ingeplante chip?  

Openbaring 16:2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op 
de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de 
mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn 
beeld aanbaden. 
 

 
De Joden hatende volkeren zullen verteren, verdwijnen!!! Wij lezen hier duidelijk dat 

de Here zelf de strijd voert! Dit is het teken waar Jesaja overschrijft in 66:19 Hier 

kunnen wij eerder denken aan een soort Egyptische plaag, een zware epidemie met 

vele slachtoffers. Oorzaak niet te vinden. 

Wat de profeten schreven gaat snel in vervulling zo kunnen wij vandaag vaststellen! 

Jesaja 60:22 De kleinste zal tot een geslacht worden en de geringste tot een 
machtig volk; Ik, de HERE, zal het te zijner tijd met haast volvoeren. 
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