
 

 

 

 

 

 

 

Al zijn Jacob en Esau reeds lang gestorven, de strijd gaat wereldwijd door onder hun 

nakomelingen. (Gen.27:42). Esau verloor door zijn onverschilligheid zijn 

eerstegeboortezegen, veel geld, dubbele erfenis. Het eens verloren Bijbelboek des 

Oprechten van Henoch (29) brengt meer licht bij de strijd. Esau stuurt zijn zoon Elifaz Jacob 

achterna, en deze besteelt hem van goud, zilver en goederen, dit onder zware 

doodsbedreiging.  

Jacob verloor aldus alles wat hij had!  Zij brachten alles terug naar vader Esau. Esau was 

niet tevreden, daar Jacob nog in leven was. De geschiedenis herhaalt zich nog steeds.  

De Edomieten, de nakomelingen van 

Esau, is het huidige Saoedi-Arabië. Het 

is geen twintigduizendjaar geleden dat 

Edom ontstond, zoals foutief op google! 

Saoedi-Arabië zoeken jarenlang het 

westen Financieel te kelderen. Ook de 

EU knielt ook voor Iran! Zij brachten de 

rente en kredietsysteem in voege. Eens 

was het geld en de dollar aan het goud 

gekoppeld. Het is vandaag ontkoppeld. 

Doch zij kopen opnieuw goud, en 

beroven zo Israël en het westen. Geld 

bestaat dus nu op papier en digitaal op 

de computer. Dit is hun streven reeds 

jarenlang. Zie hiernaast artikel uit 1991! 

Het chartaal geld zal dus toch eens in de 

komende jaren verdwijnen! Ze doen dit 

via IMF en FED. Alle geld ophalen van 

de banken zullen ze streng beperken via 

N.W.O.?  Esau kan nu zijn laatste 

goudroof plegen. Men verwacht niet dat 

men het goud zal confisceren zoals in 

1933. Het goud bereikte in 2008 een 

recordhoogte van boven de 1000 dollar. 

 

 



God sprak door Joël 
 

4 En voorts, wat wilt gij van Mij, gij Tyrus en Sidon 
en alle landstreken van Filistea? Wilt gij Mij vergelding 

bewijzen? Maar indien gij het Mij vergelden 
wilt, snel, ijlings zal Ik de vergelding op uw eigen 

hoofd doen nederdalen. 5 Want gij hebt mijn zilver en mijn goud weggenomen, 
mijn kostbare schatten naar uw tempels 

gebracht,6 En de kinderen van Juda en van Jeruzalem hebt gij 
verkocht aan de Ioniers, om hen ver van hun 

gebied weg te voeren. 

God zal eens afrekenen met Esau, Edom, Saudië-Arabië! (Obadja:6,15-18). Geld is 
macht, dus de rijksten der aarde, de dertien families van de illuminatie, waarbij de 
Edomitische Rothilds en de Rockefellers. Edomieten doen zich voor als Joden maar 
zijn het niet! ( Joh.8:33) Wie in een land de geldvoorraad kan controleren en beheren 
regeert bijna als een “keizer” uit het Romeinse Rijk! Deze mensen denken zondig 
door hun hoogmoed en macht, ze zullen bedrogen uitkomen. Waarom? Omdat God 
het heeft laten opschrijven voor onze tijd:  
 

De overmoed van uw hart heeft u misleid, u, die 
woont in rotskloven, in uw hoge woning; die bij 

uzelf zegt: Wie zal mij ter aarde neerhalen? 

Wij kunnen stellen dat het bedrog met het geldsysteem en het roven van goud eens 

achterhaald zal worden, en openbaar zal worden. Wij stellen vast dat vandaag de 

landen zoeken om hun goudvoorraad te vermeerderen. Ook hierover komt weinig 

aan het licht. Waar zit het goud van Edom verborgen?  

6 Hoe wordt Esau doorzocht, worden zijn verborgen 
schatten opgespoord! Obadja. 

Zou een nieuwe wereldmunt van de NWO een gouden munt zijn? Dan kijken wij naar 

de tien rijkste landen, maar indien niet, een digitale wereldmunt ! 

1. Verenigde Staten 

Officiële goudvoorraad: 

8.133,5 ton 

Percentage buitenlandse reserves in goud: 76,1% 

2. Duitsland 

Officiële goudvoorraad: 3.391,3 ton 

Buitenlandse reserves in goud: 73,2% 

3. Italië 

Officiële goudvoorraad: 2.451,8 ton 

Buitenlandse reserves in goud: 72,5% 

4. Frankrijk 

Officiële goudvoorraad: 2.435,4 ton 

Buitenlandse reserves in goud: 72 % 

5. China 

Officiële goudvoorraad: 1.054,1 ton 



Buitenlandse reserves in goud: 1,7 % 

6. Zwitserland 

Officiële goudvoorraad: 1.040,1 ton 

Buitenlandse reserves in goud: 11 % 

7. Rusland 

Officiële goudvoorraad: 934,9 ton 

Buitenlandse reserves in goud: 9,8 % 

8. Japan 

Officiële goudvoorraad: 765,2 ton 

Buitenlandse reserves in goud: 3,3 % 

9. Nederland 

Officiële goud voorraad:  612,5 ton 

Buitenlandse reserves in goud: 60,3 %* 

10. India 

Officiële goudvoorraad: 557,7 ton 

Buitenlandse reserves in goud: 10,3 % 

Er staan slechte tijden aan de deur voor de nakomelingen van Edom. Ook probeert 

Esau zich vandaag te verkleden, zoals Jacob deed. Hij gaat zich vermengen onder 

het volk van Jacob, om zo aan de erfenis te komen.  Esau, lees Edom, S.A. maakt 

verbonden met de nakomelingen van Kaïn en Ismaël! Verbonden met Rusland dit 

jaar? BRICS landen richten een bank op. 

De volkeren zullen reageren, met woede en oorlog voeren?  Waarom is Saoedi-

Arabië zo bang van Iran, welke zoekt om een nucleaire macht te worden.  Iran 

bondgenoot van de Russische alliantie, als Gog uit Magog.  God zal op Zijn tijd 

vergelden: 

10 Wegens de gewelddaad aan uw broeder Jakob zal schande u bedekken, en gij zult voor altoos 
worden uitgeroeid.11 Ten dage, dat gij afzijdig stond, ten dage, dat vreemden zijn leger gevangen 
namen en uitlanders zijn poort binnenkwamen en over Jeruzalem het lot wierpen,  
waart ook gij als een van hen.  15 Want nabij is de dag des Heren over alle volken; 

zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen. Obadja. 
 

God zal alles terug bezorgen aan Jacob, Israël wat hij daarvan heeft afgenomen of 

gestolen. Wij kunnen de hedendaagse gebeurtenissen volgen op de voet. Edom en 

Iran en vele anderen zoeken opdat Israël van de kaart zou verdwijnen, maar David 

won, al was Goliath zo sterk! 

29 Volken zullen u dienen, en natiën zich voor u 
neerwerpen; wees heerser over uw broederen, en 

de zonen uwer moeder zullen zich voor u neerbuigen. 

Wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u 
zegent, zij gezegend.Gen.27 
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