32 De Rots der rotsen

Deuteronomium 32

Het lied van Mozes toont het contrast tussen het wezen en de kracht van JHWH en die van door de
mens geschapen afgoden. De voornaamste goden van de mensheid zijn gebaseerd op de geschapen
hemellichamen en de aarde. JHWH benoemde deze echter om getuigen te zijn van het gezag van Zijn
Woord dat de hele schepping zal overleven. Ook al zal Israël falen om getrouw te blijven aan JHWH,
Hij zal uiteindelijk komen om Zijn volk te redden en te herstellen tot haar rechtmatige positie en Zijn
kostbaar bezit.
Het chiasme is als volgt:
A (31:28-29) Hemel en aarde zijn de getuigen dat Israël de Woorden van de Torah gehoord heeft.
B (v30) Mozes sprak de woorden van dit Lied tot geheel Israëls gehoor.
C (32:1-3) De hemelen luisteren naar JHWH als Hij Zijn Naam verkondigd.
D (v4-5) De Rots JHWH zal rechtvaardig handelen tegenover een corrupt Israël.
E(v6-14) JHWH vestigde de naties en koos Israël als zijn erfgoed.
F(v15-18) Israël verliet ‘de Rots’ en koos om ‘rotsen’ te aanbidden.
G(v19-27) JHWH gaf Israël over aan haar vijanden.
H(v28-30) Israël miste de wijsheid te begrijpen dat JHWH hun ‘verkocht’ had.
Centrale as (v31) De ‘rotsen van de volken’ zijn niets vergeleken met ‘de Rots’ JHWH
H(v32-33) De ‘wijsheid’ van Israël bestond uit immoraliteit en haar vrucht is vergif.
G(v34-36) JHWH zal zijn volk redden als ze niets meer over hebben.
F(v37-38) De goden waar Israël zich op ging richten waren krachteloze ‘rotsen’.
E(v39-40) JHWH is eeuwig en beheerst ál het leven.
D (v41-42) JHWH zal wraak nemen op Zijn vijanden.
C (v43) De hemelen zullen juichen als JHWH het Land Israël reinigt en heiligt.
B (v44) Mozes (en Jozua) spraken al de woorden van dit lied ten aanhoren van Israël.
A (v45-47) Overeenkomstig de woorden van de Torah zou Israël lang in het Land mogen leven.
Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: Mits Israël zou leven volgens de Torah welke ze hoorde, zouden de hemel en aarde haar
getuigen zijn dat ze lang in het Land zouden mogen leven. De mensheid is altijd verleid om hemelse
en aardse lichamen te aanbidden. Dezen zijn echter slechts getuigen en niet bedoeld om om op
zichzelf aanbeden te worden als goden.
Niveau B: Geheel Israël hoorde de woorden van het Lied van Mozes als een getuige (31:21)
Niveau C: De hemel en de aarde zouden de Wet horen en zich verblijden in de Woorden van JHWH.
Ze zouden getuige zijn van de overgave van de goden en de reiniging van het Beloofde Land.
Niveau D: JHWH zal oordeel vellen ove Zijn volk en Zijn vijanden.
Niveau E: Al het leven is onderworpen aan JHWH de Schepper.
Niveau F: Er is geen bescherming bij buitenlandese afgoden. Alleen JHWH kan redden en
beschermen.

Niveau G: JHWH liet Israël opzettelijk de dwaasheid van vreemde goden ervaren zodat ze eigen
motivatie zouden krijgen om tot Hem terug te keren, uitgeput van het geloven in eigen kracht.
Niveau H: Nadat JHWH Israél verlaten had, verloor ze het zicht op ware wijsheid. Overgegeven aan
hun eigen dwaasheid werden ze gereduceerd tot bijna niks.
Centrale as: Alleen de Rots JHWH is krachtig genoeg om Israël te verlossen en te beschermen. De
tegenstrever weet dat maar al te zeer!

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in
het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias
Zowel de hemel als de aarde zijn sinds heugenis het voorwerp van aanbidding door de mensheid. De
meeste aanbidding is gecentreerd rondom dit thema zoals zon en maan aanbidding, horoscopen die
ons zouden kunnen vertellen wat er in ‘de sterren staat’, gaia, de ‘groene aarde’religie waar we nu in
beland zijn en de vele alternatieve geneeswijzen die indirect toch gelinkt zijn aan afgoden zoals
Boeddha etc; allen nutteloze rotsen of ‘water in plaats van het LEVENDE water!
JHWH zal de hemel en aarde naar Zijn Eigen Hand zetten om de menselijke en goddeloze systemen
slagen toe te brengen. Dit is overigens al ‘Wetmatig’ vervat in de Torah, waar je kunt lezen over
zegen & vloek. Het menselijk-goddeloos streven is geworteld in de Babylon-filosofie en vanuit dat
denken worden we nu, anno 2022, geconfronteerd met allerlei maatregelen gericht op een
totalitaire wereldregering gefaciliteerd door de digitale revolutie die gaande is. Zo is de vraag niet óf
er een digitale munt komt maar wanneer die komt! – met al z’n mogelijkheden om daarmee mensen
gedetailleerd te kunnen volgen in hun koopgedrag en daarmee hun privé leven, inclusief de digitale
optie om te kunnen laten kopen of verkopen of juist niet! Openbaring 13:16-18 En het maakt dat men
aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op
hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de
naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het
beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

Het niet of wel kunnen kopen of verkopen wordt mogelijk wederom gekoppelt aan een vaccinatie
status zoals we al eerder hebben meegemaakt afgelopen jaar.
Toch is er geen reden tot wanhoop voor de geheiligden want zoals Israël werd bevrijd uit Egypte, zo
zullen de geheiligden uit de eindtijd ook bevrijd worden; zoals JHWH de plagen over Egypte bracht
-die al de goden van Egypte te kijk zette- zo zal JHWH dat nu over Babylon voltrekken door de weeën,
schalen en bazuinen waar Openbaring over spreekt.
Het juichen van de hemel en aarde op ‘de Dag van JHWH’ zal de vernietiging van Babylon en haar
afgoden begeleiden. Hemel en aarde zullen getuige zijn van de overwinnning van het Woord van
JHWH en de ontmaskering en vernietiging van alles en iedereen, niet in overeenstemming met de
orde van JHWH: Jeremia 51!
N.b: dit hele proces kan wel eens in een groot deel van het Messiaanse Vrederijk plaats vinden. In iedergeval moet in de
Schrift ‘de Dag van JHWH niet beschouwd worden als 1 letterlijke dag van 24 uur maar als de hele periode waarin JHWH
orde op zaken komt stellen!

De 2 getuigen -hemel & aarde- zullen niet meer nodig zijn ná het Messiaans Vrederijk. Het defintief
Geheiligde deel van Israël zal dan voor eeuwig in het Beloofde Land zijn als alle afgoden definitief
totaal vernietigd zijn. We lezen echter dat de huidige hemel & aarde ‘voorbij zullen gaan’ om

vervangen te worden door een (ver)nieuwde hemel & aarde. De woorden van Jesjoea, evenals de
woorden van het Verbond, zullen echter nooit voorbij gaan: Mattheüs 24:35; Openbaring 21:1
Bij de Centrale as: Er is slechts één bron van kracht, wijsheid en veiligheid en die is in JHWH alleen.

Maar Israël zal alle vermeende andere krachtbronnen toch uitproberen totdat ze ervaart dat die
inderdaad slechts dwaasheid zijn voordat ze zich weer keert tot JHWH. Dat zien we ook terug bij de
huidige staat Israël in onze dagen; Op grond van de seculier-humanistische regering die een
losbandige levensstijl toestaat waarmee het Land verontreiningd wordt, verdiend het niets anders
dan opnieuw ‘uitgespuugd’ te worden. Alleen de aanwezige rechtvaardigen en hun gebeden kunnen
volledige vernietiging voorkomen, naast het feit dat JHWH Zélf belooft heeft een ‘heilige rest’ te
bewaren omwille van Zijn EIGEN Naam. In de wérkelijk definitieve eindtijd zal JHWH de
kwetsbaarheid van Israël gebruiken om te demonstreren dat Hij alléén haar verdediger en wreker ishaar Rots; bijvoorbeeld: jesaja 49:14- en 54:1-8
Daniël (2:34) profeteerde van een rots/steen die Babylon en haar dochter-rijken zal verwoesten in
deze tijd. Alle wereldmachten zullen verdwijnen maar de steen/rots zal tot een grote berg worden
die de gehele aard vult. Deze rots, niet gehouwen door menselijke hand is een zeer duidelijke
verwijzing naar de 2 stenen tafelen van de Sinai, beschreven door de hand van JHWH met de 10
woorden en overgedragen aan Mozes. Hemel & aarde getuigen dat de Torah voor eeuwig aan de
mensen gegeven is.
Jesjoea identificeerde zichzelf als de Messias, de Zoon van de levende Elohiem – de Rots van Israëldie in zijn eigen toegekende autoriteit door de Vader ook de Apostel Petrus een enorme autoriteit
toekende waardoor het lichaam van Messias stand moet houden door de eeuwen heen: Mattheüs
16:16-18 De Rots in dit tekstgedeelte slaat op Jesjoea zélf, niet de kerk zoals 2 millenia lang geleerd is
waardoor met name de RK kerk oneigenlijke macht naar zich toe trok.

Net zoals we al bij Abraham lezen over brood en wijn, symbolisch te betrekken op het volbrachte
werk van de Messias, was Jesjoea profetisch ook de Rots die Israël volgde in de wildernis volgens 1
Korinthe 10:1-4 Lees deze verzen ook icm /deuteronomium 29:14
Hij is de Rots waarop de vergadering van gelovigen is gebouwd. Elk ander fundament, zoals de RKkerk claimt voor zichzelf, is krachteloos en misleidend: Mattheüs 7:24-28; Judas 1:5
Vers 31 benoemd ook dat ‘zelfs onze vijanden’ over het feit dat DE Rots superieur kunnen oordelen.
Realiseer je daarbij dat elke aardse vijand een instrument is geworden van machten en krachten in
de onzienlijke wereld. We zien hier een glimp van in Jakobus 2:19 U gelooft dat God één is; daar doet u
goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.

Ze kennen dus hun plek, maar heb jij helder voor ogen wie er werkelijk superieur is? Dan hoef je niet
te vrezen!
Dit hoofdstuk bevat een schat aan verdere profetische informatie- ik hoop dit in een aparte studie te vermelden tzt op de
website

