
Shalom allemaal 

Deuteronomium 18: 22 Als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt 

niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de Here niet gesproken heeft; in 

overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen. 

 

Er gebeurt wel wat in deze wereld !  

Ik lees in Daniel 9/11 een bijzonder vers, alleen maar al 911 doet me aan iets denken, de 

geschiedenis bevestigt dit.  

Denk maar aan het World Trade Center of WTC met name de Twin Towers in New 

York op 911. 

Denk maar aan het jaar 70 de vernietiging van de 2de Tempel door de Romeinen 

onder leiding van Titus op  9/11. 

Denk maar aan Het jaar 587 voor de gewone jaartelling, de vernietiging van de 

eerste Tempel op 9/11. 

Denk maar aan de eerste kruistocht die werd afgekondigd in het jaar 1095 door Paus 

Urbanus de tweede op 9/11. 

 

Daniel  9:11, 

Ja, geheel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw 

stem. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven 

staat in de wet van Mozes, de knecht Gods, want wij hebben tegen Hem gezondigd. 

Geheel Israël is wel meer dan het kleine landje, geheel Israël zijn de twaalf stammen 

waaronder een groot aantal verstrooid onder de volkeren ! U en ik zijn daarbij ! 

 

Wie of wat is die vloek (een eed bekrachtigde vloek)  

Een analyse van deze tekst: 

Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing, that they might not 

obey thy voice; therefore the curse is poured upon us, and the oath that is written 

in the law of Moses the servant of God, because we have sinned against him. 

(Blueletterbible) In de Hebreeuwse Bijbel staat: 

Strong : H423      ‘alah         

Letterlijk staat er hier “ALAH” dat is dus de vloek ! 



Is het niet merkwaardig dat er momenteel van alle delen van de wereld vluchtelingen 

ons ongewild toebedeeld worden, kunnen we stellen dat dit eerder een vloek is die in 

onze huidige maatschappij tot uiting komt. Ik denk alvast van wel. 

Opvallend is, dat de toestroom van vluchtelingen voor +- 80% mannen zijn en daar 

kan je je wel vragen over stellen. Het merendeel met een moslim achtergrond ! 

Het zou ons moeten aansporen om beter ZIJN WOORD te bestuderen en te doen 

wat HIJ van ons verlangt! Johannes 19:17, Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar 

het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud 

de geboden. 

We zien voor onze ogen hoe als het ware een profetie tot uiting komt. Daniel was 

een tijdgenoot van Jeremia en Ezechiël (Ezechiël 14:20).  Yeshua noemt in Mattheus 

24 vers 15 Daniel een profeet. 

keep your eyes open ! 
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