GOD IS NIET VERGEETACHTIG.
Mensen kunnen met het verouderen vergeetachtig worden. Vele dingen zijn ook
soms verdwenen in de doofpot, zoals men dat zegt, helaas, is dat bij God anders! Je
kunt soms diep worden gekwetst, door dingen die in je leven zijn voorgevallen. Je
kunt bijvoorbeeld worden bestolen van dingen waarvan je erg veel hield, door
inbraak of dergelijke enz. Meestal komt er geen gerechtigheid of vergoeding.
Wanneer ik in de Bijbel lees, dan lees ik ook dat God werd bestolen!
Gij echter, zijn zoon Belsassar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist, Daniël
5:23 maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven: men heeft het gerei uit zijn tempel
voor u gebracht, en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit
wijn gedronken; gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die
niet zien of horen of kennis hebben, maar de God, in wiens hand uw adem is en die al uw paden
beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt.
Want gij hebt mijn zilver en mijn goud weggenomen, mijn
kostbare schatten naar uw tempels gebracht, Joël 3:6 en de kinderen van Juda en van
Jeruzalem hebt gij verkocht aan de Ioniërs, om hen ver van hun gebied weg te voeren.
Joel 3

God spreekt hier over Zijn goud en gerei uit de tempel! In de geschiedenis is het
totaal slecht afgelopen met deze machthebbers, dieven! Tot tweemaal toe schreef de
profeet Joel dat het op hun eigen hoofd zou vallen, dat is een oordeelsuitspraak! En
zo is het geschied. God zal alle vijanden van Israël samenbrengen, naar het dal van
Josafat. Daar zullen ze omkomen. Onder alle volken kunnen wij begrijpen de V.N.
Vandaag staat een rabbijn erop dat de herboren staat Israël dient te eisen dat het
Vaticaan de Menora en alle kostbare voorwerpen uit de tempel teruggeeft welke door
de Romeinen werden gestolen in 70 na Chr. en verborgen blijven. Zal men wachten
tot God zelf ingrijpt? Waarom blijven deze voorwerpen zolang diep onder de grond
verborgen? Wat zal het Vaticaan doen? Het Babels schijnchristendom zal
verdwijnen!
en de koningen der aarde met haar
gehoereerd hebben en de kooplieden der
aarde rijk geworden zijn uit de macht
harer weelderigheid. Openbaring 18:4 En
ik hoorde een andere stem uit de hemel
zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk,
opdat gij geen gemeenschap hebt aan
haar zonden en niet ontvangt van haar
plagen.
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