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Datum: 15-12-2021, Nummer 70
Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob Lorber voelen zich met alle
mensen van de wereld verbonden als schepsels en kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader
belichaamde Zichzelf ongeveer 2000 jaar geleden in de Jezus Christus en manifesteerde Zich als Heiland en
Leraar pas op zijn dertigste jaar, gedurende drie jaar. De geestvrienden van de Goddelijk Openbaring
[h]erkennen in deze eeuwige bekendmaking een nieuw en groot Woord van God en beogen te komen tot een
gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK

In dit bulletin






Het conflict tussen Ismaël en Israël
Een toekomstige voorspelling over Edom
Geloven Moslims in een drie-enige God?
Ismaël en Izaak
De Islam en de Bijbel

We leven in een ‘verdrukkende tijd’, en – als we niet goed oppassen – kunnen
we ‘slaaf’ worden van onszelf. Gelukkig wordt gelijktijdig onder de mensheid in
het verborgen al de kiem gelegd voor het realiseren van een betere tijd met
een bewuste afstemming op de geestelijke lichtwereld in onszelf.
Elke uit Nordhorn zond ons het volgende interessante artikel [ook geplaatst
in de ‘Grafschafter Nachrichten’ [oktober 2021], dat we hier graag willen
opnemen:
‘Er is bezorgdheid over wat er in onze samenleving gebeurt, vooral in de tijd van de
pandemie, dat me ertoe aanzet om dit te schrijven'.
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‘Met het oog op onze Duitse geschiedenis wil ik de volgende aspecten van de huidige
maatschappelijke ontwikkeling in overweging nemen:
De vlucht van mijn familie uit de DDR betekende voor mij op 7-jarige leeftijd het
verlies van mijn geliefde vaderland."
"Toen ik ouder werd, was ik mijn vader echter erg dankbaar dat hij me uit dit regime
en in het vrije, democratische deel van Duitsland had gehaald."
‘Dit kostbare geschenk lijkt me nu in groot gevaar. Ik ervaar met zorg hoe doelgericht,
vakkundig en zelfs agressief de machthebbers en een aantal media omgaan met de
mening van andersdenkenden, hoe manipulatieve uitspraken, waarvan sommige later
onhoudbaar bleken te zijn, en hoe druk wordt opgebouwd en door alternatieve
arrangementen er een stemming wordt gecreëerd die de samenleving -blijvendverdeelt en de sociale rust aanzienlijk verstoort.'
‘Wie realiseert zich eigenlijk, en juist in deze Coronatijd, hoeveel stressvol nadenken,
onderzoek en verantwoordelijkheid het betekent voor die mensen die hun
overtuigingen volgen en tegen de stroom in zwemmen van de door de regering
uitgeroepen enig levensvatbare gebruikelijk pad? Men maakt duidelijk in welke mate
individueel afgezien moet worden voor burgerlijke moed, waar het zo gemakkelijk en
heilzaam kan zijn zonder al de politieke problematiek te volgen van willekeurig
vastgestelde instructies?’
"In onze bedreigde democratie zou ik graag een samenleving terugzien waarin men
weer zijn gefundeerde, weloverwogen mening kan uiten zonder bang te hoeven zijn
voor moreel gemarginaliseerde of denigrerende veroordeling en negatieve gevolgen."
‘Ik zou willen dat de meningen van andersdenkenden onbevooroordeeld of op zijn
minst gerespecteerd worden behandeld.’
'Ik zou graag weer met vertrouwen kunnen opkijken naar al diegenen wiens taak en
doel de verzoening van mensen zou moeten zijn en die, op welk gebied dan ook, zo
handelen, zoals ze aan het begin van hun loopbaan met de eed beloofden 'schade af
te wenden.'
Elke Koch

*.*.*. *.*
Peter Keune uit Berlijn [Duitsland]

16 okt. 17:26

Beste Gerard,
ik ontvang ook al heel lang jullie bulletin, waarvoor ik jullie bedanken wil. Ik lees met
interesse elk thema. Ik denk dat het goed zou zijn als de juiste bijdragen ook zouden
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worden genoemd door de auteur en niet in de anonimiteit zou blijven. Iedereen kan
immers voor zijn mening uitkomen.
Ik vertegenwoordig met velen dan ook het Swedenborg Centrum in Berlin. De
publicaties zijn gebaseerd op Swedenborg en Lorber. Mijn tijdschrift “Das Programm”
heeft ook een vaste rubriek met de naam: "Blik in de tijd", nu alweer in het 27e jaar.
De vele en nog steeds tijdloze bijdragen waren zeker ook voor jullie interessant,
echter allemaal in het Duits.
Ik stuur je de inhoudsopgave voor informatie als bijlage eens mee en tot nu toe zijn
er vier boeken verschenen. Deze zijn allemaal digitaal in pdf-formaat beschikbaar.
Misschien kunnen jullie daarvan iets gebruiken.
Met goede wensen voor jullie waardevolle werk, groet jullie Peter Keune uit Berlijn.

Antwoord:
Beste Peter,
Graag willen wij alle lezers er op attent maken, dat jij en je vrouw [en medewerkers]
al meer dan 25 jaar actief bezig zijn met voordrachten over Lorber en Swedenborg.
Ikzelf bezit nog meerdere ingesproken cassettes, door jullie ingesproken op de
landelijke lezingen. [uit de ‘oude tijd!’] Ik beveel dit iedereen van harte aan.
[cassettes en boeken!]
Ik probeer zoveel mogelijk de bronnen te vermelden in zover dat van toepassing is,
en veel schrijf ik ook zelf, maar vermeld dat niet en dat roept wellicht vraagtekens op
van een zekere anonimiteit, maar vaak plaats ik wel een G. achter het geschrevene.
Dank voor deze aanwijzing. Ik kan jullie werkzaamheden, dat nu in vier dikke
boekwerken uitgegeven is, het lezerspubliek daarop attent maken. De
inhoudsopgave leidt onmiddellijk naar jullie boeiende bronnen, gebaseerd op
Swedenborg, Jakob Lorber en de wereldomstandigheden. Vanzelfsprekend geven
wij hier jullie adres door. Van harte, Gerard
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Het conflict tussen Ismaël en IsraëI
Op een Swedenborgsite lazen we het volgende citaat en daarmee leiden we het
conflict tussen Ismaël en Israël in:

‘Abraham (of Abram, zoals hij in het begin van zijn verhaal wordt genoemd) is een van
de belangrijkste personages in het verhaal van de heilige Schrift. Hij was de voorvader
van alle kinderen van Israël, via zijn zoon Isaak, en van de Arabieren, via zijn zoon
Ismaël. Zijn leven kan nuttig worden gezien als zijnde verdeeld in drie perioden. De
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eerste periode omvat de onbekende beginjaren vanaf zijn geboorte in Ur, en zijn
latere verhuizing naar Haran met zijn vader Terah.’
Het tweede deel begint met de oproep van Abram door Jehovah om naar Kanaän te
gaan. Het omvat de avonturen die hij daar beleefde, en gaat door tot de
gebeurtenissen van het 17e hoofdstuk van Genesis, waar hij naar verluidt 99 jaar oud,
rijk en machtig is - maar zonder zoon door zijn vrouw Sarai.’
Opnieuw verschijnt de Heer aan hem, belooft dat zijn nageslacht een grote natie zal
worden, stelt de besnijdenisritus in en verandert zijn naam in Abraham, met
toevoeging van het "ah" geluid van Jehova.’
‘In de derde en laatste periode van zijn leven ziet hij de geboorte van Isaak, de dood
van Sara (wiens naam ook is veranderd) en de vondst van een vrouw voor Isaak uit
Abrahams familie in Mesopotamië. Abraham zou 175 jaar oud zijn als hij sterft, zoals
in het 25ste hoofdstuk van Genesis staat vermeld.’
‘Maar waar we hier in geïnteresseerd zijn is de diepe voorstelling van Abraham,
omdat hij het grootste deel van Jezus' leven profeteert of voorspelt nadat hij aan
Maria is geboren eeuwen nadat de man Abraham op de aarde heeft geleefd.’ [bron:
https://newchristianbiblestudy.org/nl/exposition/translation/abraham-nl/

Ook aan gene zijde, dat wil zeggen, zij, die op aarde geleefd hebben en gestorven
zijn en hun lichaam op de aarde achtergelaten hebben, maar hun ziel en geest
meenamen naar het geestelijke rijk van God, daar, waar het feitelijke leven eeuwig
doorgaat, was er een zekere Bruno, die, hoewel hij een slecht leven op aarde had
geleefd, maar veel deemoed en berouw toonde bij de Heer, maar toch Zijn genade
ontving. Het waren vele gesprekken die ook onderling tussen de ‘nieuw
aangekomenen’ interessante stof deden opwervelen.
Het betreft hier de status van Rome en de katholieke kerk. Bruno zegt daar tegen
een aantal mensen: ‘Desalniettemin moet de Heer toch een of andere reden hebben
om haar [Rome] te laten bestaan. Het is volkomen waar, dat het goddelijke woord
van Christus zelfs bij de joden en mohammedanen heel wat meer aanzien geniet dan
bij de roomsen, die van Christus maken wat ze maar willen en Zijn heiligste woord
verdraaien zoals het hun in hun heers- en hebzuchtige kraam te pas komt.’ [Hemel
en Hel, deel 1, hfdst.115:5]
In Genezareth aan het Galilese Meer is de Heer in gesprek met de hoofdman van
dat stadje en HIJ zegt: ‘Dat er veel joden zijn, die Gods Woord en Zijn geboden
bezitten, maar dat hun hart toch nog vol leugen en bedrog, vol twist, toorn, echtbreuk
en allerlei hoererij zijn tot grote beschaming’.
‘Daarom, zo zegt Jezus, zal het ook gebeuren dat, zoals Daniël getuigt, het aan
David beloofde rijk van de Joden wordt afgenomen en aan de heidenen gegeven zal
worden, en dat de nakomelingen van de zoon van Hagar zullen
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heersen over de nakomelingen van Isaäk, hoewel in deze tijd al het
heil voor de gehele wereld afkomstig is van de stam van Juda.’ [GJE2-107:10]
Op de heuvel van het gehucht Emmaüs [eigendom van Nicodemus] en in de buurt
van Jeruzalem, vertoefde de Heer met Zijn leerlingen en het verhaal gaat over vier
tempeldienaars, die de Heer graag willen ontmoeten. Jezus zei tegen hen: 'Jullie zien
nu wel min of meer in dat Ik de beloofde Messias ben, en dat er na Mij geen andere
meer zal komen; maar jullie zien nog niet in, dat de Messias niemand anders is dan
dezelfde Jehova die op de berg Sinaï aan Mozes de wetten gaf, en daarom op de
laatste feestdag in de tempel terecht van Zichzelf kon zeggen: 'Eerder dan Abraham
was Ik!', waarvoor jullie Mij dan ook wilden stenigen. Opdat jullie dat zullen inzien,
ervaren en daarna ook vast geloven, zal Ik voor jullie een bijzonder teken doen. Let
dus allemaal goed op wat er gaat gebeuren!’
‘Omdat Ik ook Heer van de geestenwereld ben, wil Ik nu dat Mijn Abraham hier
verschijnt, en tegenover jullie van Mij getuigt; als hij er is, kunnen jullie zelf met hem
spreken!' [GJE7-162:2 e.v.]
‘Daarop daalde een lichte wolk op de heuvel neer, en uit de wolk trad Abraham
tevoorschijn, boog diep voor Mij en zei: 'Hoe buitengewoon en hoe lang heb ik mij al
verheugd op de dag van Uw verschijnen en mijn vreugde overschrijdt nu alle grenzen
omdat ik Uw dag op aarde heb gezien! Maar hoe zeer ik mij ook over U

verheug, o Heer Jehova Zebaoth, zo weinig reden heb ik
om mij over mijn nakomelingen te verheugen! Waarlijk, de
nakomelingen van Hagar zijn in hun handelwijze veel beter
dan de nakomelingen van Sara!’
O Heer, Uw liefde voor dit ontaarde geslacht en Uw geduld daarmee, overschrijdt alle
grenzen van Uw oneindige scheppingen! Toen ik U eertijds vroeg om de tien steden
met Sodom en Gomorra nog te sparen terwille van de enkele rechtvaardigen, luidde
Uw antwoord bitter: ‘U zou hen wel willen sparen als er zich slechts tien, en tenslotte
slechts twee of drie, volkomen rechtvaardigen bevonden. Omdat ook die er niet
waren, op Lot na, spaarde U de tien steden niet, redde alleen Lot en al het andere
werd door vuur vernietigd.’
‘Als ik nu deze nakomelingen van mij zie, dan is er op het drievoudige aantal van
de toenmalige inwoners van de hen steden nauwelijks één rechtvaardige, en U, o
Heer, spaart nog dit geslacht van hoereerders en echtbrekers! Voor Uw onbegrensde
liefde en grote geduld vervolgen de ellendigen U en zijn bezield door het kwade
waandenkbeeld om U zelfs te doden.’
O Heer, laat Uw te grote geduld toch eens varen! O Heer, ik wachtte lang op Izaak;
alleen Uw kracht verwekte hem in het lichaam van Sara. Toen hij al een flinke jongen
was geworden, verlangde U, om mijn geloof en gehoorzaamheid te testen, dat ik
hem aan U zou offeren. Ik onderwierp mij aan Uw wil; maar Uzelf hield mij tegen om
het opgedragen werk geheel ten uitvoer te brengen, bezorgde mij een geitenbok, die
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ik in Izaaks plaats moest offeren, en gaf mij Izaak terug. O, wat deed dat mijn hart
goed!’

‘Maar het zou beter geweest zijn dat ik in plaats van de bok toch Izaak geofferd had,
zodat er uit hem geen geslacht was voortgekomen, dat reeds aan de voet van de
Sinaï in Uw heilige aanwezigheid een gouden kalf begon te aanbidden, en dat nu
slechter is geworden dan de meest duistere heidenen en andere kinderen van de
wereld, die door de slang verwekt zijn door de grote hoererij van Babel. O Heer, strek
eenmaal Uw rechterhand uit en verdelg Uw vijanden!'
Deze woorden sprak de geest van Abraham met zeer ernstige stem en grote nadruk.
Maar Ik zei tegen hem: 'Je weet dat Ik de mensen voortaan niet meer door Mijn ijver,
maar alleen door zichzelf wil laten richten, terwille van de enkele rechtvaardigen die
nog niet voor de mammon van deze wereld hun knieën hebben gebogen. Daarom
laten wij de wereld, die uit vrije wil stom en blind is, nu haar eigen weg gaan en het
gericht voltrekken, dat zij zelf heeft veroorzaakt en dat tot haar ondergang leidt.’
[GJE7-162:2-11]
Over Jezus’ daden en die van de Essenen is veel opgetekend, wat veelal in Egypte
in de grote bibliotheken bewaard werd maar later, zoals bekend, door de blinde
Mohammedanen vernietigd is.’ Jezus zegt: ‘En zo kwam het dat de mensen in
deze tijd bijna niets meer weten van de grote wonderen die in die tijd gebeurd zijn,
waaraan echter ook de oude hoer van Babylon overduidelijk heeft bijgedragen. En
hoe, dat zal in deze tijd iedere onderzoeker die nadenkt zonder meer bekend zijn!’
‘Er bestaan in het oosten echter ook nog grote aantekeningen, en op het juiste
moment zullen er ook wel enkele aan het licht gebracht worden. Daarin staat nog
veel wat in de tegenwoordig bekende vier evangeliën niet voorkomt; een
chronologische volgorde is daarin echter niet te vinden, evenals ook in de vier
evangeliën niet, maar dat maakt niets uit. Want de hoofdzaak is en blijft immers
toch altijd de zuivere levensleer; wie die aanneemt en in Mij gelooft, zal door de
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geest ook in al het andere binnengeleid worden.’ [GJE8-217;25,26]

Een toekomstige voorspelling over EDOM
Ezau was de vader van de Edomieten, die in de Bijbel omschreven wordt als een
later groot en machtig volk. Zij hadden de stad Patra gebouwd in de bergen en
stonden vijandig tegenover de Israëlieten.
Wat schrijft de profeet Obadja? ‘Dan zal het huis van Jakob een vuur zijn, het huis
van Jozef een vlam, het huis van Ezau zal tot stoppels worden; zij zullen tegen hen
ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomen zal zijn voor het huis van
Ezau! Ja, de Heer heeft gesproken. [Obadja 1:18, Jeremia 49]
De Heer noemt het gebied van Edom een goddeloze streek. [Mal.1;2,4]. De
ISLAM is niet uit het volk van Ezau voortgekomen, dit wordt hier benadrukt, zodat
daarover geen misverstand kan ontstaan.
In Jesaja 34 spreekt de Heer een oordeel uit over de nakomelingen van
EDON of EDOM. De NO beschrijft: ‘Een herbergier, bij wie Jezus logeerde, kwam
met Hem in gesprek over de nakomelingen van EZAU. Het gesprek vond plaats op
een heuvel waar eens Abraham en later ook Ezau [Edom of Edom] had gestaan.
Daar werden de grenzen bepaald. Jezus voorspelde de herbergier [in ons wereldjaar
4059; we leven nu in 6071 n. Adam en dat is nu in 2022] dat er in een verre toekomst
al de oostelijke landen tot een ongezegende woestijn zullen worden. De waard vroeg
Jezus wanneer deze tijd dan zal komen. Jezus: ‘jaar, dag en uur kan Ik je niet
zeggen, want dit hangt af van de mensenlijke wandel- en handelwijze.’
Dan volgt er een bijzondere voorspelling van Jezus: ‘Maar als zij zich
losmaken van hun wereldkoningen [politici, bewindslieden die in plaats van wijs regeren
het volk steeds meer onderdrukken] en zich onder Mijn heerschap zullen koesteren,
zoals in de tijd van Mozes en de richters gegeven, dan zal dat niet veel meer
duren dan zo’n 2.000 aardse jaren!’ [Jezus sprak dit zo’n 2.000 jaar geleden uit!]

Verder spreekt Jesaja over een [Oostelijk] gebied dat nooit
meer door mensen bewoond zal worden, alleen nog maar
door dieren.
Over Europa [het oude land] zegt de Heer in het Grote Johannes Evangelie, dat daar
nog harde noten te kraken zijn. Want zoals Hij de steden Sodom en Gomorra omwille
van 10 goede mensen sparen wilde, was er niemand anders dan alleen Lot en zijn
vrouw en zo moest Hij vanwege de gepleegde sodomie deze steden teniet doen.
2.000 jaar geleden deed de Heer opnieuw een uitspraak over het oude grote
aardedeel Europa voor de toekomst, waarin we nu leven: Jezus: ‘[Wanneer] eerder
dan een tiende deel van de mensen van dit oude grote werelddeel zich in de volle

9
zegen van Mijn leer zal bevinden, zal het slechtste deel van Europa in Mijn leer
gezegender zijn dan in dit oude werelddeel het kleinste en beste deel; want er zal
nog veel vuur nodig zijn voordat de zeer vele mensen van dit werelddeel de invloed
van de stralen van Mijn levenszon ondergaan die hen tot het eeuwige leven zullen
verwarmen.' [GJE10-158:10] – [Europa heeft tegenwoordig zo’n 515 miljoen inwoners en
wanneer er rond de 50 miljoen mensen [dus 1/10 deel] naar de grote levensleer van Jezus
leven, dan zal Europa zeer gezegend zijn…’]
Voor het Jodendon is hun religie al vanaf Abraham begonnen bij de stamvader van
Israël [Abraham]. Het thema ‘oervaderen’ is uitvoerig te lezen in de drie dikke delen
van de ‘Huishouding van God’, door Jakob Lorber ontvangen, en verkrijgbaar bij elke
boekhandel.
Uit Abraham is een ‘oervolk’ ontstaan en ooit in de toekomst [waarschijnlijk in het
dichtbijstaande duizendjarige vrederijk, kort na 2030] zal weer dan het echte oude
volk van God opstaan.
In veel religies zijn conflicten terug te voeren op de broedertwisten. Het begon al met
Kajin en Abel. Kajin sloeg zijn broer Abel dood uit jaloersheid, omdat zijn offer niet
opsteeg naar de hemel en die van Abel wel. De oudste slaat de jongste dood. Ismaël
en Izaak, de twee zonen van Abraham, hadden vaak ruzie. Ook de twee kleinzonen
van Abraham, Jakob en Ezau kregen hoogoplopende ruzie, toen Jakob de eerste
zegen van hun blinde vader Izaak, die bedoeld was voor Esau, wilde aftroggelen. Zij
leefden ongeveer vierduizend jaar geleden.
Ismaël mag terecht de stamvader van de Arabische wereldbevolking genoemd
worden. Onder hen ontstond pas veel later de Islam. Ook Ismaël werd besneden en
kreeg de volle zegen van de Heer.
Helaas is de huidige godsdienst die zij pretenderen er een om bang van te worden.
Het is er één van aanslagen, hun heidense religie is fanatiek en zij streven naar
achting. Maar er is niet veel meer van overgebleven wat God hen leerde.
Aan Abraham belooft de Heer, dat er uit zijn geslacht 12 zonen zullen voortkomen,
een groot nageslacht. Ook beloofde Hij dit aan Ismaël. Twaalf stamvorsten of
volksstammen zal er uit hen komen.
De eerstgeborene van Ismaël was Nebajoth, hij wordt wel de vader der Nabateeërs
genoemd. Dit waren handelaren en Petra was het handelscentrum. In het verleden
behoorde deze stad toe aan Ezau. De Nabateeërs spraken een Arabisch dialect
volgens Flavius. Maar zij onderhielden afgodendiensten, zoals in de voetstappen van
Ezau. Deze ‘godinnen’ worden helaas in de Koran genoemd. Zou dit het begin zijn
van een stukje geschiedenis van de Islam?
Tegenwoordig hebben de Arabieren zich uitgebreid met hun eigen cultuur,
wetenschap [wiskunde], kunst [archictectuur] en verwarming. We hebben veel aan
hen te danken daar veel grondstoffen door hen zijn ontwikkelt.
De moeder van Ismaël was Hagar, de Egyptische dochter van Faraoh. Eigenlijk was
zij een prinses. We kennen het verhaal van Abraham dat hij vanwege een
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hongersnood in zijn land naar Egypte vluchtte en omging met de koning Faraoh, die
hem zijn dochter en ook nog zijn zoon schonk volgens de joodse overlevering.

Hagar werd de bijvrouw van Abraham. Saraï was zijn echte en eerste vrouw. Haar
naam betekent ‘vorstin’, ‘heerseres’. Zij moest haar leven aan het koninklijk hof van
haar vader verruilen voor het ‘dienstmaagdige’, door sommigen ‘slavin’ genoemd. Zij
moet ook mooie vrouw zijn geweest, maar Saraï, die later Sarah werd genoemd, was
ook een beeldschone vrouw. Deze Hagar kwam steeds voor haar mening uit. Er
kwam echter een conflict tussen deze beide vrouwen. Sara verachtte haar in haar
hart en stuurt haar weg de woestijn in. Ismaël zou later niet mogen delen in de
erfenis van Abraham. We lezen het in Genesis 12 en 16.

‘Keer terug naar je
meesteres en onderwerp je aan haar gezag!’
Dan grijpt een engel van de Heer in en zegt tegen Hagar:

‘De Heer zal je nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet
geteld kan worden. Je bent nu zwanger en je zult [straks] een zoon baren en je moet
hem de naam Ismaël geven, omdat de Heer jouw verdrukking heeft gehoord.’
[Gen.16:9,11]
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Ismaël zou een wilde ezel van een mens worden. Zijn hand zal tegen allen zijn, en
de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen tegenover al zijn broeders [het land
Israël] – Gen.16:12
De Islam is uit Ismaël gekomen! Tegen Abraham zei de Heer: ‘Alleen het nageslacht
van Izaak zal jouw nagelslacht genoemd worden, maar… Ik zal ook de zoon van
deze ‘slavin’ Hagar tot een volk maken, omdat hij jouw nageslacht is. [Gen.21:12,13]
Sara wilde niet dat haar zoon Ismaël naast Izaak opgroeide, omdat hij niet het kind
was van de belofte en zij gebood moeder en zoon definitief te verdwijnen.
[Gen.21:10] In dit geval had Abraham zijn vrouw te gehoorzamen en hij, Abraham
stuurde hen de woestijn in met eten en drinken.

Het voedsel en water raakte op. Hagar werd radeloos. Haar zoon stierf bijna van de
dorst en hij huilde diep van binnen en riep tot God. En de Heer hoorde zijn
weegeklaag en riep tot de moeder: ‘sta op, neem je zoon ter hand, want Ik zal hem
tot een groot volk maken. En toen de ogen van Hagar geopend werden, zag zij vlak
bij zich een waterbron, een waterput en gaf haar zoon te drinken. Zo overleefden zij
het in de woestijn en de Heer was met hem en hij werd groot en een voortreffelijke
boogschutter. Hij woonde in de woestijn PARAN en zijn moeder nam voor hem een
vrouw uit Egypte. [Gen.21:17,21]
De woestijn Paran is het onderste deel van Palestina of het land van Israël, dat ligt
direct boven het noordelijk Egypte. Ten Oosten van deze woestijn zou een gebied
zijn, waar MEKKA is gebouwd.
Als de eerste vrouw van Abraham sterft [dat is Sarah] zorgt hij voor meer nageslacht.
Hij huwde een vrouw die Keturah heette. [Gen.25:1,2] De overlevering vertelt dat dit
zijn eerste bijvrouw Hagar was met een naamsverandering. [In de naam Keturah
vinden we wel het woord ‘Hakar’ verbasterd terug.] Deze bijvrouw, zo staat het in de
Bijbel, baarde Abraham 6 zonen, waaronder MIDIAN. Deze laatste was een
[klein]zoon van Jethro, de hoofdpriester der Midianieten, waar Mozes bij zijn vlucht
eens onderdak vond en diens dochter Zippora toen zijn vrouw werd.
Voordat Abraham zijn geest gaf, schonk hij alles aan zijn zoon Izaak. Aan de zoon
van zijn bijvrouw gaf hij geschenken. Hij stuurde hen naar het Oosten. [Gen.25:5,6].

Toen Abraham stief waren zijn twee enige zonen op zijn begrafenis
aanwezig. Ismaël had groot respect voor zijn vader Abraham.
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Geloven Moslims in een drie-enige God?
Moslims zijn gelovige mensen. Zij zien Jezus maar als een profeet en vereren
hem ook zo. De drie-eenheid van Allah [God] zien zij als een afgoderij, een
veelgodendom en dat is volgens hen de doodstraf waardig.
Volgens de Koran bestaat de drie-eenheid van Allah helemaal niet. Maar de
christelijke leer ziet de drie-eenheid van God als Zijn drie hoogste eigenschappen.
Dat is waar en zuiver en geen dogma.
Als voorbeeld een enkele uitleg over de drie en de eenheid. De eerste letter van ons,
en ook het hebreeuwse alfabet is de letter A. In het Hebreeuws is dat de ALePh. Dit
eerste letterteken heeft op zich al drie letters, wat sommige andere letters ook
hebben, maar juist deze eerste letter begint met drie getallenkarakters. Elk
Hebreeuwse letter heeft – evenals we dit kennen bij de unieke Romeinse
lettergetalswaarden, zoals bijvoorbeeld C = 100, L = 50, M = 1000, X = 10 en V = 5.,
is dat in het Hebreeuws weer even iets anders. Het Hebreeuws is een hemelse taal.
Zo staat de A voor de 1, de L voor de 30 en de Ph voor de 80, opgeteld 111. We zien
gelijk al, dat 1 de volle waarde 111 heeft. Daarmee kun je bewijzen dat de eenheid
uit een drie-eenheid bestaat, maar toch als eenheid er innigst mee verbonden is.
1 is ook 111 [op een andere niveauschaal verdeeld in 1+10+100]. In dat laatste zien
we slechts een verschuiving naar de ‘hogere’ niveaus. Maar hier betekent de een de
volheid in andere karakteristieken. Allen zijn ze aan elkaar verbonden. Niet alleen de
drie letters, ook de nadruk op de drie-eenheid. Dit ene bestaat uit drie niveaus, dat
de eenheid typeert. Het blijft op zichzelf een volledige eenheid. Dit valt mathematisch
zelfs niet te ontkennen. God de Heer is één geest [Persoon], maar Hij kan nooit
drievoudig als één persoon zijn. Wanneer we spreken van een drievoudigheid betreft
dit de drie eigenschappen van DIE Ene.
De Moslims maken geen gebruik van de Bijbel, het enige boek ter wereld, dat het
oudste boek ter wereld is en blijft. De Bijbel van de Moslims is de Koran, een klein
boek met slechts 86.000 woorden, terwijl de Bijbel 800.000 woorden kent. Het is wel
zo, dat een groot deel van de Koran ontleend is aan de Bijbel, samen met nog wat
apokrieve verhalen. De belangrijkste gegevens in de Koran zijn in distillaatvorm
overgenomen uit de eerste vijf boeken van het Oude Testament [het Pentateuch].
Jezus wordt door de Koran gepresenteerd als maar de zoon van Maria; deze Jezus
zou weliswaar een bijzonder mens zijn, evenals Ahmed of Mohammed [beiden zijn
hetzelfde], maar de unieke geboorte van Jezus uit één ouder zou echter geen
aanwijzing zijn voor zijn goddelijkheid.
Jammer genoeg ontkent de Koran de kruisiging van Jezus. Hij zou nooit gestorven
zijn. In de Koran wordt Jezus gezien als een belangrijke boodschapper, een soort
Messias. Er bestaan tegenover de Moslims diverse religieuze ‘andersdenkenden’. De
joden geloven nog steeds in de komst van Jezus, terwijl Hij in persoonlijke lijve
predikte en zieken genas van ongeveer 4181-4185 n. Adam, bijna 3 ½ jaar. [de
aangegeven jaren zijn de joodse jaren vanaf de schepping van Adam. Zouden we het naar
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onze tijdsindeling vertalen, dan is dat in de periode van 4056 tot 4060, en we leven nu 2022
jaar verder, dat is 6082 na Adam]
De joden geloven nog steeds in de komst van een materieel ‘koninkrijk van God’ op
aarde, nadat ‘de zonen van het licht’ de ‘zonen van de duisternis’ zouden verslaan.
Men heeft in de Qumrangrotten ‘Dode-Zee-rollen’ gevonden, weliswaar fragmenten
uit boeken, die dit vaag beschrijven.
Jakob Lorber beschrijft de gedachten van de joden, dat Gods Gezalfde Zijn
heerschappij over de wereld meer in geestelijke zin zal uitbreiden en een andere
heerschappij zal kleuren met het bloed van diegenen, die tegen God zijn. De joden
zagen en zien nog steeds de toekomstige Messias als iemand, die een wereldlijke
koning zou worden en die niet alleen Israël zou herstellen, maar zelfs zijn
heerschappij over de gehele wereld zal uitbreiden.
De Islam ‘predikt’, dat wij onze vijanden niet alleen moeten verslaan, maar ook
moeten haten en fysiek doden. De fragmenten, die van de Dode-Zeerollen gevonden
zijn, staan in contrast over wat Jezus ons opdroeg: ‘Wij moeten onze vijanden
liefhebben!’ [Matth.5:3-44]
Jesaja 11:1-5 geeft ons een heldere zienswijze met betrekking tot een andere
gevonden Dode-Zeerol: ‘Dat de tak van David in de laatste dagen zal verschijnen!’
Hij zal een scepter in zijn hand leggen en Hij zal heersen over alle heidenen. Zelfs
Magog [en zijn leger] en al de volken zal Zijn zwaard beheersen.

Ismaël en Izaak
Hoe zit dat nu met de twee halfbroers Ismaël en Izaak? Ze zijn beiden zonen van
Abraham, de eerste uit de Egyptische Hagar, de bijvrouw van Abraham, de tweede
uit Sara, de vrouw van Abraham. Is de nakomelingschap van Ismaël het volk uit het
‘avondland’, dat Arabië? De stam van het woord ‘ARABIER’ is ‘ARAB’ dat avond of
schemerland betekent.
We grijpen weer terug naar het verhaal van Abraham en Sarah. Zij waren al op
leeftijd en Sarah kon niet zwanger worden en zij hadden de hoop al opgegeven. Sara
beviel haar man Hagar aan, om toch nog een nageslacht te krijgen. [Hagar was een
Egyptische ‘dienstmaagd’ van Sarah, vandaar dat Sarah op dat idee kwam!]
Wie het verhaal van Abraham uit het land der Chaldeeën kent, weet ook, dat deze uit
de plaats UR [licht] kwam. Een ander detail in dit verhaal is het feit, dat Abram eerst
later er een letter bij kreeg in zijn naam: AbraHam. Maar Saraï verloor een letter [de
JoD] maar kreeg daarvoor in de plaats eveneens de letter H.
Abraham was 75 jaar toen hij geroepen werd uit zijn land en zijn neef Lot ging mee
en zij kwamen aan in Sichem. Hij verbleef daar korte tijd, en reisde verder naar Bethel, maar omdat er een hongersnood was, besloot hij tijdelijk in Egypte te wonen.
Het verhaal doet zich voor dat Sara en Abraham aan het hof van Farao zich
voordeden als broer en zus, dat calamiteiten veroorzaakte. [Gen12:12-20] Toen ze
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weer teruggingen [na 10 jaar] kregen ze de mooi uitziende dochter Hagar van Farao
mee, evenals zijn zoon Eliëzer, die later voor Izaak een passende vrouw zocht, dat
Rebecca werd, die Ezau en Jakob baarde. Hagar moest haar koninklijke waardigheid
inleveren door als ‘dienstmaagd’ bij Abraham en Sara te dienen.
Abraham was intussen 86 jaar. Want toen er geen honger meer was in Kanaan
gingen zij terug en in de buurt van Hebron wonen.
In ABRAham herkennen we ARAB van Arabië [Ereb = avond] en Ur was de stad van
het licht. Op zichzelf is dat al een merkwaardig gegeven. Doordat niet SaraH, maar
Hagar Ismaël baarde, ontstond na enige tijd een wrijving tussen beiden. Zoals al
eerder beschreven betekent HA-Gar letterlijk: ‘de vreemdeling’.
Uit de latere twee volkeren van Abraham, zien we twee gelijknamigen: Is maël en
Israël; beiden hebben ze één letter verschil. Aan elkaar gelinkt zien we een
verborgen samenhang voor alle toekomstige tijden, MaRa: wrangheid, bitterheid,
want dat is de Hebreeuwse naam voor ‘Mara’. Het heeft nooit ‘geboterd’ tussen deze
twee volken.
Later zien we een identiek verhaal over Ezau [de eerstgeborene] en Jakob [de
tweede geborene] hun onderlinge strijd over geboorterechten. Eerst in latere tijden
zou dat consequenties hebben tussen de Israëliërs [Jakobs afstammelingen] en de
Edomieten [Ezaus afstammelingen]. Ten tijde van Jezus kregen we nog te

maken met een afstammeling van Ezau: Herodes.
Sarah, de vrouw van Abraham kreeg uiteindelijk een kind, want een engel des Heren
had haar dit voorzegd, maar zij kon dat niet geloven en moest hierom in zichzelf
lachen, daarom werd haar ook zijn geboortenaam bekendgemaakt, wellicht
aangepast aan het geloofgedrag van Sara, zodat hij heten moest: ‘Jitzaak’ in onze
taal is dat ‘Izaak’ dat ‘lachen’ betekent.
Ismaël werd als tiener jaloers op zijn stiefbroer en Hagar, de dienstmaagd bespotte
haar meesteres op een dusdanige wijze dat zij zich bij haar man beklaagde en
verzocht hen weg te sturen. Er was immers al een kloof ontstaan, zoals ook later
blijkt tussen deze twee volken.
Izaak, was voor Abraham een verrassing. Izaak verwekte Ezau vóór Jakob, de
laatste was dus de tweede. Jakob kreeg op de een of andere wijze het
eerstgeboorterecht van zijn oudere broer Ezau in het vizier, want Jakob ruilde een
bord heerlijke warme rode linzensoep in voor het eerstgeboorterecht van Ezau.
Bij het sterven van hun vader Izaak werd de zegen uitgesproken. Rebecca, moeder
van beide zoons, hielp Jakob zo te kleden, als was het Ezau zelf. De stervende en
BLINDE Izaak vroeg eerst de eerstgeborene te zegenen.
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In Ishmaël ligt dus verborgen ISHLAM, ‘Ish’ = mens, man en ‘Lama’ betekent leraar.
Beide volken,zijn nauw met elkaar verwant, elk heeft een andere weg en cultuur
ingeslagen. In de Bijbel lezen we, dat de afstammelingen van Jismaël, tot Jezus
komst op aarde [2.000 jaar geleden] onder leiding staat van de geestelijke wereld.
Over het ‘militairisme’ schrijft de evangelist Lucas: [Krijgslieden vroegen Johannes de
Doper hoe zij zich verder in hun krijgsdienst te gedragen hebben:] Dan zegt Johannes:
‘Doe niemand overlast aan, maak je niet schuldig aan afpersing en wees tevreden
met je soldij’ [salaris]. Johannes zei niet, dat ze uit de militaire dienst moesten gaan.
[Lukas 3:14]
‘Als we de andere willen of moeten straffen, dienen we zachtmoedig te zijn’. In de
‘Jeugd van Jezus’ lezen we hoe Cyrenius op de juiste wijze is omgegaan met
‘criminelen’, weliswaar op aanwijzing van het Kindje Jezus. Het slechte is niet het
militaire leven zelf, maar het misbruik ervan, en dat is verboden. De kerk verbiedt niet
het leger, alleen de uitvoerende kwaadaardigheden.
Helaas concentreert de Islam zijn religie met geweld en wapens. [Let op, er zijn ook
heel veel goede Islamorganisaties!] En leren de zelfmoordcommando’s dat zij in het paradijs
komen.
Jezus beval ons zelfverloochening aan. In de Islam is geen enkele profetie in
vervulling gegaan. Jezus heeft de mensheid nooit een andere weg aangegeven, dan
die van het kruis. De verkondiging van de waarheid brengt redding en vrijheid met
zich mee. We dienen steeds te getuigen van de waarheid, zoals Paulus dat aangeeft
in Kor.2:2, om het voorbeeld van Jezus’ kruis op te nemen. [2 Tim.4:2]

Jakob Lorber zegt, dat de profeet Jesaja ons een beeld
verschaft over de toekomstige tijden. In ‘de laatste dagen’ zal er een
Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isai. [de vader van David – Jes.11:1-5]
Ismaël sterft met 137 jaar en zijn nakomelingen vestigen zich tussen al hun
verwanten ten Oosten van Egypte richting Assur, Irak en Iran. [Gen.25:18]
Richteren 7:12 verwijst naar de mensen van het Oosten. MIDIAN en Amelek waren
in het dal van het Oosten zo talrijk als sprinkhanen, evenals hun ontelbare
kamelen, gelijk de zandkorrels aan de oever van de zee. [Ezech.25:4]

16
De nakomelingen van Ismaël zullen de steden van van hun vijanden in bezit krijgen
[Gen.22:17]. De relatie tussen de Arabische stammen en de huidige joden is meestal
niet ontspannen. [Richt.8:24, Psalm 83:6,7].
De wijzen uit het Oosten waren afstammelingen van de Arabieren. Het betreft de
voorzegde ster van Bethlehem. [Num.24:17] Abraham was een bijzondere man en in
Jak.2:23 wordt hij zelfs ‘de vriend van God’ genoemd.
De twaalf vorsten van Ismaël zijn de twaalf zonen van Ishmaël. [Gen.25:13-18,
Jes.60:7, Hoogl.1:5, Jes.1:11,16, Jes.42:11] Abraham gaf de geest! Ismaël en Izaak
begroeven samen hun vader. [Gen.25:17]
De latere nakomelingen van Jakob [=Israël], de zoon van Izaak denken steeds alle
rechten te hebben op hun landen. Maar voor de goede orde zegt de Heer, dat het
Hem allemaal toebehoort. [Lev.25:23, Ezech.47:21-23] De Bijbel zegt dat de weg der
Ismaëlieten gebaand is van Egypte naar Assur = Assyrië. [Jes.19:23]
Toen Ishmaël 10 jaar was, kreeg ABRAM er een letter bij, een nieuwe naam:
AbraHam. Een naamsverandering geeft een persoonsverandering.
Als Abraham 100 jaar en Sarah 90 jaar is [Gen.17:17,18] konden zij niet meer
geloven in een nageslacht. Ismaël zou wonen voor het aangezicht van al zijn
broeders. [Gen.16:10-12, 17:17,18] Maar hij zou niet deelnemen in het verbond met
Izaak.
Een jaar na de verwoesting van Sodom en Gomorra wordt Izaak toch nog geboren.
Toen Ismaël 17 jaar was zei Sarah tegen haar man, dat de zoon van haar
dienstmaagd de erfenis niet mag delen met haar zoon Izaak. In Spreuken 30:21
staat ‘dat een diensmaagd haar meesteres verdringt.’
Ismaël is ‘uit het vlees’ [menselijke conceptie] geboren, maar Izaak uit de

Geest. [Gal.4:23]
Ezau ruilde zijn eerstgeboorterecht in voor een bord rode linzensoep, toen hij
vermoeid terugkwam van een jacht. Het nageslacht van hem vecht nog steeds voor

De Bijbel noemt Izaak de enige
geboren zoon van Abraham. [Hebr.11:17]
het

eerstgeboorterecht.

Het offer dat Abraham aan de Heer moest geven was juist op de berg MORIA, de
berg der verbittering? Heeft dat ook te maken met het jaarlijkse offerfeest, wat
tegenwoordig bij de Islam ‘RAMA-DAM heet, om hun bloed en ziel gedurende
een aantal weken te reinigen?
Op 13e jarige leeftijd werd Ismaël besneden. Vanaf dan wordt hij in het verbond
opgenomen. [Hebr. ECHoD = 1-8-4 =13, één; 13.00 uur is toch ook één uur!]. Hij
wordt met de eenheid verbonden: de besnijdenis. Abraham wordt dan ook besneden
en is 99 jaar. Hij was 86 toen zijn eerste zoon werd geboren. Een jaar later werd zijn

17
halfbroer Izaak geboren en was hij toen 100 jaar. Sara was dan tien jaar jonger.
[Gen.21:5]

De Islam en de Bijbel
De Islam ontstond tussen de 6e en de 7e eeuw n. Chr. Als we het woord ‘Ishlam’
letterlijk willen ontleden, dan staat er ISh = mens en Lama = geestelijke leraar. De
Islam staat voor de mens, die met het geestelijke is behept, het goddelijke. Het
Hebreeuws en het Arabisch zijn zeer met elkaar verwant. Eigenlijk is de Islam
datgene wat in de Bijbel Jismaël is. De Islam zegt dat de Bijbel vervalst is, en dat
zeggen zij in hun eigen voordeel.
De overlevering vertelt dat Izaak als twee druppels water op zijn vader Abraham lijkt.
Als Ismaël 16 jaar is ziet Sarah, dat hij zich vreemd gedraagt. Hij bespot zijn
halfbroer Izaak, die later een zoon krijgt [Jakob = Israël] waaruit het volk Israël
ontstaat. Zowel Jakob als Ismaël krijgen 12 zonen. Door de spot met Izaak te drijven
worden zij weggestuurd, een jaar later. Een engel belooft hem bij de waterbron: ‘Je
zult koning woorden van 12 vorsten!’ We zien hier een paralleliteit.
Met 17 jaar zien we in de Bijbel ook andere gebeurtenissen die ermee
samenhangen. Ishmaël wordt weggestuurd op zijn 17 e jaar. In de 17e eeuw na Adam
komt er een zondvloed en wordt er een wereld weggestuurd. Jozef van Jakob wordt
met 17 jaar verkocht. De karavaanhandelaren die Jozef later meenamen uit de put,
waren de drie zonen van Hagar. Mozes moet, als hij 17 jaar is, vluchten voor Faraoh
uit Egypte.
Als Izaak 37 jaar is zegt de Heer tegen Abraham: ‘je moet je zoon ‘offeren’. Ik zal
hem van je afnemen. Dan is Ismaël 50 jaar. Tussen deze beide zonen zal eeuwig
een verschil blijven van 13 jaar. Abraham vertrok met Izaak op een pakezel. Ezel in
het Hebreeuws = CHaMoR = 8-40-200 = 248, dat is het getal van ons beendergestel,
want de mens heeft volgens de oude anatomie 248 botjes.
Als Sarah sterft neemt Abraham zich een tweede vrouw met de naam Kethoerah. [=
kroon. [Gen.25:1]. Zij zou volgens de overlevering dezelfde zijn als Hagar.
Arabië, het land van Ismaël is niet alleen de wereld van de oliesjeiks, maar ook een
confronterend land van conflicten en oorlogen.
Het tijdperk van Godsdienst is over de gehele wereld bijna ten einde. Er komt een
nieuw tijdperk van een veel betere echte Godsdienst. Voorlopig wil de mens
genieten, zich amuseren, maar eigenlijk gelooft de mens niet meer in het
hiernamaals.
Als Abraham uit Egypte teruggaat naar zijn land krijgt hij van Faraoh naast de vele
geschenken ook twee dienaars mee [Hagar en Eliëzer]. Dan gaat hij terug naar
Kanaan, dat ‘koopman’ betekent: [20-50-70-50=190 en Egypte heeft de helft meer in
waarde: 380 = Mitsrajim = 1:2]. Abraham verslaat met behulp van Eliëzer 318
mensen. [Eliëzer was één van de dienaren die Abraham meenam uit Egypte –
Eliëzer = 1-30-10-70-7-200 = 318].
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Deze Eliëzer zocht een vrouw voor Izaak, dat Rebecca werd. Want toen Eliezer een
vrouw voor Izaak ging halen, stelde hij de volgende voorwaarde: ‘indien zij niet

alleen de mens die bij de waterbron kwam, te drinken zou
geven, maar ook diens dieren!’
Bron betekent in het Hebreeuws: ‘Beër’ = 2-1-200 en dat is hetzelfde Hebreeuwse
woord voor BARA, dat scheppen betekent. Shara betekent ‘heerin’. Izaak = 10-908-100 = 208. Hetzelfde woord voor ‘ceder’= 1-200-7 = 208. Als Ismaël 50 wordt
komen zijn inzichten!

Hagar [5-3-200 = 208], de vreemdelinge, wordt door Sara weggestuurd naar de
woestijn, waar geen water is. [GaR = 3-200 = wonen, vreemd zijn, vreemdeling]. Zij
legt het kind zover van zich vandaan, dat er met een pijl en boog geschoten kan
worden. Dit verklaart de latere beroepspassie van Ismaël: een geoefende
boogschutter.

Abram [243] en Hagar [208] samen opgeteld zijn 451. De opgetelde waarde
van Ismaël is 451:
J
SH
M
AE
I
L

=
=
=
=
=
=

010
300
040
070
010
030 = 451

Abram [243] en Izaak [Jitschok = 10-90-8-100 = 208) hebben eveneens
dezelfde waarde als Ishmael [451] = 243+208= 451. Wat een bijzondere
samenhang!!!
Op het moment van het vastbinden [AQIDaH =
van Izaak, om geofferd te
worden en dus ook om te sterven, dan sterft volgens de joodse overlevering de
vrouw van Abraham.
Tot slot
Bileam behoort bij Midjan [De Midianieten]. Deze laatste zou de zoon van
Ketoerah zijn, de vrouw van Abraham. [Gen.25:1,2]. Dan zijn Midjan en Ismaël dus
broers. Het kan niet toevallig zijn, dat bij de verkoop van Jozef in Gen.37:23-36 de
Midjanieten en de Ismaëlieten samen een rol gespeeld hebben.
Ismaël was tot 50 jaar recalcitrant, maar toen veranderde hij zich ineens ten
positieve. Hij komt na 33 jaren terug uit de woestijn, naar zijn roots. Op dat moment
was Abraham 137 jaar, Izaak 37 jaar en Ismaël 50 jaar.
Als Abraham 78 jaar is sterft Reie, de zoon van Peleg. Als Abram 10 jaar in Egypte is
[in 2033 n. Adam] geeft Farao hem Hagar mee, als zijn dochter. In deze 10 jaar had
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Hagar veel kennis opgestoken van de familie Sara en Abram. Zij werd vanwege de
‘bevruchting’ van Abraham zijn bijvrouw. Abram was dan 85 jaar.
Ismaël kreeg later een vrouw uit Egypte. Deze spotte met het huwelijk. Toen
Abraham haar bezocht was hij niet welkom en liet Abram een boodschap achter voor
zijn zoon, die daaruit begreep een andere vrouw te huwelijken met de naam
FATIMAH volgens de joodse overlevering.
Als Izaak met Rebekka trouwt dan is deze 40 jaar, en in dat jaar nam Abraham
[nadat zijn vrouw Sara was gestorven] zich ook een vrouw [ Ketoerah]. [Gen.25:1]
In deze periode speelt zich het belangrijke verhaal af van JOB, want één van de vier
zonen van Ketoerah was Bilihaël en deze was één van de drie vrienden van Job.
[Job 2:11]
Bron: Aangegeven literatuur van Jakob Lorber, Prof. Friedrich Weinreb: ‘De Bijbel als
Schepping’; het Hebreeuwse alfabet; raadpleging van het internet; Swedenborgiana
[inleiding]: https://newchristianbiblestudy.org/nl/exposition/translation/abraham-nl/
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