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De leviathan 

Hier gaan wij verder met het ingrijpen van God om zijn volk te verlossen. Hier komen 

al de satanische en duistere machten ten onder. Dit wordt de dag van Gods wraak. 

Leviathan als een mythisch wezen gezien? De Leviathan is een werkelijk een 

zeereus, een zeedraak door God geschapen, dat leeft of leefde!  (Ps.104:26) Zwom 

door alle oceanen en eet alle vis. (Gen 1:21) Hij werd ook soms gezien als de koning 

der heidenen, vergeleken met de Farao! Ook Assyrië en Babylon, vergeleken met 

een Leviathan.  Ezechiël 29:3 “Farao, gij machtig monster” Hierbij maakt de bekende 

Rabbijn Rashi duidelijk dat deze een “barlike serpent is. Dit is een “staafachtige” 

slang welke bijt. Doet denken aan een naald en gif, vaccin? 

Slangen en draken zijn ook een beeld van duivelse machten welke de ganse wereld 

in hun handen houden. Onlangs benoemde President Biden een satanist, een 

draakaanbidder, in het witte huis! (Openb.13:4) Het beest uit de zee wordt vergeleken 

met de Farao van Egypte (Ezech.32:2) Anderzijds vandaag de V.N. na W.O.II. 

komende uit de volkerenzee.  Het wordt de ondergang van de duivel, de komende 

antichrist, de valse profeet, en al hun globalistische aanbidders.  

De duivel, de oude slang, draak, zal gebonden worden voor duizend jaar. (Openb.20:2- 

12:3) De valse profeet, de paus, maakte het mogelijk dat men het merkteken van de 

antichrist zou aanvaarden, wellicht gedwongen.  

Hij zou al het geld op banken eventueel kunnen of 
willen blokkeren, en daarna terugbezorgen aan allen 
welke het merkteken/chip 666 hebben aangenomen. 
Waarom doet de paus nu, terwijl ik dit schrijf, oproepen 
om al het geld van de katholieke instellingen, te 
kanaliseren naar de Vaticaanse bank?  Dit is een 
mogelijke afspraak met de globalisten, satanisten welke 
de NWO willen instellen. De duivel doet zich voor als een engel des lichts, waar kan 
hij beter werken achter de schermen dan in het Vaticaan?  
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Het herstelde Israël na de verdrukking. 

 

 

 

 

 

 

(2-6) Israël zal zijn als een prachtige wijngaard, een wijngaard voor de beste rode 
wijn. Men zal ervan zingen en vreugde hebben. (Jes.5:1) Denk aan de bruiloft te 
Kana. In Israël waren er eerst “doornen en distels,” een beeld van zondigheid en 
ongehoorzaamheid aan hun God. Dan werden ze bestraft, en lokten Gods telkens 
woede uit. Ze werden uit hun land verdreven met alle gevolgen vandien. Bedenk de 
Holocaust!  

Maar als Israël opnieuw gehoorzaam zal zijn, zal Hij hen zelf blijven beschermen en 

zal Zijn woede zich keren tot de heidenen, welke vijandig staan tegenover Israël. Hij 

zal hen verbranden met vuur zoals men doet met distels en doornen.  Als die 

vijandige landen welke willen gehoorzamen aan Gods wetten krijgen ware vrede! 

Israël zal wortelschieten, zal opbloeien en er weer bovenop komen, vruchtbaar zijn. 

(Hos.14:6)  

Als God uw bewaarder is, dan heeft men niets meer te vrezen. Bedenk onze 

hedendaagse gevaarlijke tijd (2 Tim.3:1) waar men het volk angstig maakt, vrijheid 

afneemt, zijn gezondheid wil aantasten via ingrepen en leugens, zijn dagelijks brood 

in gevaar brengt. Wie op Hem vertrouwt zoals Gods woord leert zingt psalm 121! 

Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. De HERE zal u bewaren voor alle 
kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. Ps.121 
 

(7-13) Hier een herhaling van wat God deed met zijn 

volk. Juda werd gestraft, en bekeerden zich van alle 

afgoderij. Alle Babelse zonnebeelden zullen 

verdwijnen. (Zie fig.) Jeruzalem lag eenzaam, enkel 

verder met het overblijfsel van het volk. Doch het zou 

veranderen, ze zullen dorsen van de rivier de Eufraat 

tot de Nijl. Of zou dit dorsen, het dorsen zijn van de 

gevaarlijke vijanden van Israël?  
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“En het zal in die tijd  geschieden dat de verslagenen des Heren van de oever van de 

rivier de Eufraat in de rivier van Egypte zullen worden geworpen, en gij zult tot elkaar 

worden gebracht, o kinderen van Israël. (Targum vers 12)  

 

 

 

 

God laat een bazuin schallen, als een teken dat zijn verdrevenen uit Assur en Egypte 

zullen terugkeren naar de heilige berg te Jeruzalem om te aanbidden! Deze 

bazuinstoot zal een teken zijn van een grote verzameling. (1 Cor 15:52)  

Matteüs 24:31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en 
zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, 
van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 

Jesaja 11:11 En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn 
hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, 
Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. 
 

HOOFDSTUK 28 
 

Samaria – Kroon van Efraïm 

(1-6) In de dagen van Jesaja was Samaria, als hoofdstad van de tienstammen, bezet 

door de Assyriër, een die sterk is, Salmaneser de koning van Assur. Men had niet 

willen luisteren naar de waarschuwingen van de profeet. Velen werden gevangen en 

weggevoerd naar Assyrië. Samaria was als een kroon op de heuvel. De 

steendronken  leiders van Efraïm zullen plots verpletterd worden.  

Amos 4:1 Hoort dit woord, gij koeien van Basan, die woont op de berg van Samaria, gij, die 
geringen verdrukt en armen vertrapt, die zegt tot uw heren: Breng aan, dat wij drinken! 
 

Het land zal enorm veel schade hebben geleden. Daarna in de eindtijd zal God hen 
opnieuw een koning zijn voor de rest, het overblijfsel. De rest van de tien stammen 
van Zijn volk zal Hij terug verzamelen. Hij zal veel moed geven aan de soldaten die 
dan de poorten bewaken. 

Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een 

nieuwe naam, die de mond des HEREN zal bepalen; Jesaja 62:3 gij zult een sierlijke kroon 
in de hand des HEREN zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God. 
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De regeringsleiders van Jeruzalem 

(7-10) Ook hier vinden wij dronken politici, welke dwalen in hun beleid. Ook priesters 
waren dronken. Priesters mochten volgens de wet geen wijn of sterke dranken 
drinken! (Ezech.44:21) Onrechtvaardige rechtspraken waren er door dronkenschap. 
Wie kan ze nu nog de goede wetten van God aanleren, en wat zullen ze ervan 
begrijpen?  Men kent Gods wetten niet meer, net als in ons landje. Ze maken eigen 
wetten, en decreten, eisen en dwingen. 

Spotten met een ware profeet van God is gevaarlijk! 

 

(11-14) De profeet laat weten dat God hen ook op dezelfde wijze zal behandelen. Ze 
spotten met de woorden van de profeet over zijn spreken van rust. Een rust die er 
kan komen voor mensen die naar God willen luisteren. Ze zijn als kinderen die van 
de moedermelk zijn weggenomen, ondervoed! Maar ze lachen de profeet uit. God zal 
een andere taal gebruiken, die pijnlijker zal zijn, de taal van de Assyriërs hard en 
meedogenloos.  Luistert Europa vandaag ook naar Jezus? Neen, er is enkel angst 
en onrustigheid en onzekerheid naar de toekomst!  

Jesaja 30:15 Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij 
verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, - maar gij hebt niet 
gewild.  
 

Matteüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 
geven; Matteüs 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 
 

(Targum) Hun strafbeker voor hun 
ongehoorzaamheid zal zijn dat Ik ze zal uitleveren 
aan de volken die Gods wetten niet kennen. Ze 
leefden naar al de wensen van hun eigen hart. Ze 
zullen belachelijk staan in de ogen van de 
heidenen. Ze zullen tevergeefs hopen op hulp. 
(Holocaust)  

Matteüs 27:25 En al het volk antwoordde en zeide: 

Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen! 
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Dit was voor de Joden een bekende uitspraak, een zweren van zekerheid dat Jezus 
niet de Messias was, en schuldig was. Dit zijn uitspraken als bij ons bekend: Ik zweer 
het op het hoofd van mijn kinderen, dat ik groot gelijk heb. 

(15,16) Ze hadden in hun eigenwijsheid een 
verbond met de dood gesloten, met Egypte, zo 
schrijft de profeet. Hij kende hen, zij hadden hun 
hoop en vertrouwen gesteld op de Bescherming 
van Egypte, tegenover Assur. Het werd een ramp. 
Egypte is het beeld van afgoderij en werelds 
ongeloof. Ze hoopten en laten zich bedriegen door 
een deal met de satanische globalisten als 
vandaag.  Ze halen zich een vloek over zich. Let 
op wat de profeet schrijft in hoofdstuk 31: (Wee=vloek) 

Jesaja 31:1 Wee hun die naar Egypte trekken om hulp, die steunen op paarden en 
vertrouwen op wagens, omdat zij talrijk zijn, en op ruiters, omdat zij machtig in aantal 
zijn, maar de blik niet richten op de Heilige Israëls en naar de HERE niet vragen. 
 
Opnieuw zullen zij in de eindtijd falen en gaan vertrouwen op de Antichrist waarmede 
zij een verbond sluiten met de hel voor zeven jaar. (Dan.9:27). Halverwege verbreekt 
de antichrist het verbond, en de tempeldienst werd verboden!  

In vers 16 : daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, 
een beproefde steen,(bewaarde)  een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij 
die gelooft, haast niet. (Zal niet beschaamd staan) zie (Jes.32:1) 

Wat is de betekenis van deze hoeksteen? Het refereert naar een koning. 

De Targumvertaling: Daarom zo zegt de Here, zie Ik stel een koning aan te Zion, een 

koning machtig, krachtig en verschrikkelijk, Ik zal hem krachtig maken, Ik zal hem sterken, 

zegt de profeet. Maar de rechtvaardigen welke vertrouwen op deze, zullen niet vluchten, als 

de nood komt. (Moeten niet angstig zijn). 

Matteüs 21:42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de 
bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit 
geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? (Jes.26:4) 

(17,22) Er zal gebouwd worden met gerechtigheid, loodrecht 
zoals met een paslood. Een rechtbank, geen krombank! 
Schuilplaatsen voor satanisme, draakaanbidders, elites, en het 
smeden van volksbedrog zullen verdwijnen met hagelstenen?  
 

Openbaring 16:21 En grote hagel(stenen), een talent zwaar, 
vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God 
vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was 
zeer groot. 
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Het vertrouwen dat ze hadden gesteld is voor hen, rampzalig geworden. 
Onderhandelingen zullen er niet komen want de Here sprak. Het lijkt gedaan met het 
bespotten van de profeet. Perasim, of Baal-Perzim, of dal van Gibeon, een vallei 
ontstaan na een scheuring, zoals David een bres sloeg tegen de Filistijnen als door 
water.  Een volledige omverwerping is de betekenis. God is wonderlijk van raad! 

 

Een parabel tot steun van hen die op de Here vertrouwen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23-29) Hier geeft de profeet een vergelijking. Er zit een structuur in de oordelen van 

God. God heeft een doel, de profeet wil opnieuw aantonen door onderwijs te geven 

opdat de goddeloze eens zou willen luisteren, en zich te bekeren. Hij laat ze 

nadenken over het werk van de landbouwer om tot goede vruchtbaarheid te kunnen 

komen. De landbouwer houdt dagelijks rekening met de natuur, het weer, kijkt 

omhoog, zo dient een mens omhoog te kijken naar God en rekening houden wat God 

hem toont in de Bijbel en hij zal vrucht dragen. Vruchten die God geeft, dat is 

godvruchtigheid!  

Biblespace, 10 september 2022 
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