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Hoofdstuk 1

WIE ZAL ER WILLEN
LUISTEREN?

O

n
. der normale omstandigheden in deze wereld zou je gezien
jouw persoonlijke overtuigingen, gewoontes en jouw dagelijkse
leven, geen enkele reden hebben om je geroepen te voelen dit boek te
gaan lezen. Maar, de overgrote meerderheid van jullie die dit boek nu
lezen, doen dit omdat op dit moment de dingen om je heen allesbehalve
normaal zijn. Eigenlijk worden de omstandigheden steeds dreigender,
rampzaliger en meer beangstigend.
Misschien ben je dit boek gaan lezen omdat iemand waar jij naar
opkijkt, die jij vertrouwt en/of liefhebt jou verteld heeft dat hierin
echte antwoorden staan op datgene wat er momenteel in deze wereld
gebeurt, en dat er reeds jaren met ongelooflijke precisie gewaarschuwd
werd voor deze exacte gebeurtenissen. Dit boek vertelt ons ook wat er
nog moet gebeuren in deze wereld voordat dit alles tot een einde komt.
Een andere mogelijkheid, waardoor je je aangetrokken voelt tot
dit boek, is dat je een bepaalde hoop, geloof of gevoel hebt dat het
belangrijk voor jou is om dit boek te lezen.
Niettemin wil je boven alles antwoorden krijgen op de vraag wat
er gebeurt, waarom het gebeurt en wat er nog staat te gebeuren. De
enige echte en zinvolle antwoorden op jouw vragen staan inderdaad
in dit boek en in de twee boeken die eerder verschenen zijn, waarin
precies voorspeld staat dat dit zou gebeuren. Het eerste boek de ‘Geprofeteerde Eindtijd’ verscheen in 2004 en het tweede boek, ‘2008 – Gods
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Laatste Getuigenis’ in Oktober 2006. Het enige wat veranderd is, is
dat de gebeurtenissen die in die boeken voorspeld werden, precies 7
jaar later plaatsvinden dan eerst werd geloofd.
Echte antwoorden op uw vragen komen niet en kunnen niet
komen van regeringen, economen of enige andere religieuze leiders
van deze wereld.
Daarom, als je oprecht bezorgd bent voor het welzijn en zelfs het
voortbestaan van jezelf, je familie en vrienden, dan bent je het aan
jezelf en aan hen verschuldigd om dit alles met een open geest te lezen,
omdat hun welzijn en onmiddellijke toekomst wellicht afhangt van
wat jij oppikt en wat je met hen kan delen. Deze tijd in de menselijke
geschiedenis kan het best worden omschreven als ‘een eindtijd’ voor de
mensheid. Maar begrijp me niet verkeerd. Dit betekent niet het einde
van de mensheid of van deze wereld. Wel gaat het over apocalyptische
gebeurtenissen die het bestaan van de mensheid bedreigen. Ja, de
wereld staat op het punt drastisch te veranderen. Een veel kleinere
populatie zal een nieuw tijdperk, dat op het wereldtoneel verschijnt,
ingaan. Dat wat volgt is inderdaad ‘goed nieuws,’ beter nieuws dan
je ooit had durven dromen, beter nieuws dan je je ooit had kunnen/
durven inbeelden, wanneer we deze laatste oorlog die de mensheid
zal uitvechten eenmaal achter ons gelaten zullen hebben.
De waarheid onder ogen zien
Ongeacht welke religieuze overtuiging je al of niet hebt, de realiteit
is dat deze overtuiging op de proef gesteld zullen worden door jouw
menselijke reactie op de zaken die u in dit boek zult lezen, omdat
het zo anders is dan wat je altijd geloofd heeft. Je zal nu alles wat je
over God denkt objectief en onbevangen moeten aanpakken. Het is
de Enige Almachtige, Uit Zichzelf Bestaande God, die centraal staat
in alles wat er nu gebeurt. Gelukkig naderen we nu ook met rasse
schreden het meest historische moment in de gehele geschiedenis
van de mensheid. God zal ingrijpen in deze wereld en haar totaal
anders zal maken dan wij haar altijd gekend hebben. Je moet weten
waarom de Grote God het toestaat dat de mensheid op de rand van
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zelfvernietiging zal komen, en waarom Hij Zich tot nu toe grotendeels
afzijdig gehouden heeft van het reilen en zeilen van de mensheid.
Bijna iedereen die dit boek leest zal geconfronteerd worden met
de uitdaging om zijn of haar lang gekoesterde geloof over de Grote
God die ons geschapen heeft, opnieuw te onderzoeken. God heeft Zich
inderdaad grotendeels afzijdig gehouden van het reilen en zeilen van
de mensheid, en heeft de mensheid toegestaan om te experimenteren met alle mogelijke regeringsvormen, economische systemen en
religies – zelfs religies die zogezegd gebaseerd zijn op waar geloof in
Hem. Maar dat staat allemaal op het punt om te veranderen, want God
zal een nieuwe era voor deze wereld inluiden en Hij zal de mensheid
verhinderen om zichzelf en deze aarde te vernietigen.
Als je tot het traditionele Christendom behoort, dan zal jouw beleving van de uitdaging om alles wat je altijd geloofd hebt te herzien,
lijken op je ervaring toen je als kind te horen kreeg dat Sinterklaas,
de Kerstman en de Paashaas niet bestaan. Je kwam toen te weten
dat dit allemaal verzinsels zijn – gewoonweg leugens die door ouders
aan hun kinderen doorverteld worden. Is dat geen geweldige basis
om van te vertrekken, om zo te beginnen met het vormen van morele
waarden in het karakter van je kinderen, en vooral wanneer dit alles
geassocieerd is met religie en geloof? Natuurlijk niet! Maar dit is precies
wat de meeste mensen gedaan hebben. Dit soort van gedrag wordt
al te gauw als onschuldig en oké afgedaan, omdat het met z’n allen
hieraan deelnemen als familie en de mooie tijden die je met elkaar
doorbrengt, gezien wordt als schattig, lief en opwindend.
Je bent nu volwassen, maar hetzelfde gaat je grotendeels opnieuw
overkomen aangaande vele van de zaken die je altijd geloofd hebt over
God en Jezus Christus. Er zal jou klaar en duidelijk getoond worden
dat het grootste deel van alles wat jou onderwezen werd over hen niet
waar is, en dat ook dat allemaal verzinsels en leugens zijn.
Wat nu het belangrijkste is, is om te weten dat de wereld op het
punt staat om zich in een laatste wereldoorlog – WO III – te stortten
(en het kan best zijn dat die al volop woedt wanneer je dit leest). Die
oorlog zal uitmonden in een totale wereldwijde nucleaire oorlog.
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Nog voor die laatste fase van die gruwelijke oorlog bereikt zal zijn,
zullen reeds vele miljoenen mensen gestorven zijn, en zullen er een
paar nucleaire wapens afgegaan zijn. Maar God verkondigt dat naar
het einde van die oorlog toe de Asmogendheden China en Rusland
hun militaire apparaat zullen verenigen voor een finale nucleaire
confrontatie met een laatste verbond van exact tien landen die zich
uiteindelijk zullen verenigen in een Verenigde Staten van Europa.
God openbaart dat één derde van de aarde tijdens dit laatste conflict
verwoest zal worden. Dat betekent dat meer dan 2 miljard mensen
in die korte tijd de dood zullen vinden. Dit is het ware ‘Armageddon’
waar gewag van gemaakt wordt in de Bijbel, en niet het beeld dat
door de rest van de wereld of door onze religieuze leiders aan ons
opgedrongen werd.
De kennis, de waarheid en de realiteit van zo’n oorlog zou eenieder
moeten ontnuchteren en met grote angst vervullen. Ja, het is een
tijd om angstig te zijn. Hoewel ik in de voorgaande boeken dezelfde
waarschuwing gegeven heb, hebben minder dan duizend mensen (als
gevolg van die boeken) écht geloofd wat daarin geschreven stond.
Maar deze keer zal het anders zijn. Deze keer zal men niet met een
sceptische of spottende houding aan de zijlijn kunnen blijven staan
met een houding van ‘eerst zien en dan geloven’, in afwachting van het
al dan niet uitkomen van wat reeds eerder geschreven werd. Nu zal
het reeds begonnen zijn, en het fysieke bewijs zal overduidelijk zijn.
Het is een trieste vaststelling over het menselijke karakter, maar
mensen zijn bijna altijd pas bereid om naar God te luisteren nadat
alles waar zij in het verleden op vertrouwd hebben rondom hen
vernietigd begint te worden, en wanneer zij de gebeurtenissen die
God hen voorzegd had beginnen te ervaren. Dat is de grondslag voor
de hoofdreden waarom God toestaat dat de mensheid de vrucht van
haar eigen wegen mag proeven (ondervinden). Er zullen gruwelijke
zaken in deze wereld gebeuren, en deze zullen alleen maar blijven
escaleren en veel erger worden dan ze nu zijn. Alles wat in die twee
eerdere boeken voorzegd werd zal nu exact zo komen te gebeuren
zoals het daarin geschreven werd!
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Mijn voorganger Herbert W. Armstrong, die in 1986 stierf, voorspelde deze laatste oorlog – WO III – ook al. Kort na WO II begon
hij hiervoor al te waarschuwen. Hij legde uitgebreid uit dat dit een
grote nucleaire oorlog zou zijn, en hij verkondigde ook datgene wat
God over de uitkomst van deze oorlog verkondigd heeft. God zei dat
die oorlog zo’n omvang zou aannemen en dat ze zo overweldigend
en destructief zou zijn, dat de mensheid zichzelf zou uitroeien indien
Hij niet zou ingrijpen om dat een halt toe te roepen. Dat is de enige
waarachtige hoop die de mensheid heeft – dat God ingrijpt in het
wereldgebeuren en de mensheid verhindert van het plegen van zo’n
afschuwelijke gruweldaad.
De realiteit is echter dat de mensheid over meer dan genoeg
kernwapens beschikt om al het leven op deze planeet meermaals te
vernietigen. Terwijl één keer volstaat! Uiteindelijk is het dat wat de
wereld op dit moment onder ogen moet zien.
Niet alleen waarschuwde Herbert W. Armstrong deze wereld op
voorhand voor deze komende laatste eindtijdgebeurtenissen, maar
hij schetste ook een beeld van de landen die hierbij betrokken zouden
zijn, en van een gedeelte van het proces waardoor uiteindelijk deze
landen een laatste alliantie zullen vormen, waardoor Armageddon
voor onze deur zal staan.
Het werd ook aan Herbert Armstrong geopenbaard dat er tien
landen in Europa samen zouden komen die een soort van Verenigde
Staten zouden vormen tijdens de zevende en laatste heropleving in
de geest van het oude ‘Heilige Romeinse Rijk’. Hij onderwees dat die
landen uiteindelijk tijdens Wereld Oorlog III slaags zouden raken met
China en Rusland. Als mijn geheugen mij niet in de steek laat dan
geloof ik dat er in 1950 medewerkers van het magazine ‘The Plain
Truth’ (‘De Echte Waarheid’) waarvan hij de redacteur was, naar
Europa gezonden werden om verslag uit te brengen over de vergadering
van een aantal landen die betrokken waren bij het oprichten van de
Europese Gemeenschap; die later onder de naam EU (Europese Unie)
bekend kwam te staan. Hij deed dit vanwege de profetie die God aan
hem geopenbaard had betreffende de tien landen in Europa die zich
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tijdens die zevende heropleving in de eindtijd zouden verenigen tot een
sterke unie. Hij kreeg de kennis dat deze landen zich zouden verenigen
onder een gemeenschappelijke munteenheid (en uiteindelijk na vier
decennia werd de Euro een feit), een gemeenschappelijke regering en
uiteindelijk ook met een gemeenschappelijke militaire macht – een
militaire macht die zich ondersteund zou weten door alle wapentuig
die zij van de NAVO in beslag zou nemen, inclusief kernwapens.
Vanaf het moment dat dit geschreven wordt
Op dit moment, terwijl ik dit boek begin te schrijven (midden 2015),
is de wereld diep in slaap en zich totaal niet bewust is van van datgene wat nu snel op ons afkomt in de vorm van een verschrikkelijke
wereldwijde economische crisis en een derde Wereldoorlog. Er zijn
enkelingen die wakker beginnen te worden en die de mogelijkheid van
deze realiteit beginnen te zien. Pas gedurende het afgelopen jaar zijn
er een aantal gerenommeerde economen en een paar leidinggevenden
begonnen met te waarschuwen voor een nog veel grotere potentiële
crash dan die van 2008, maar zelfs zij kunnen niet bevatten dat die
nog veel erger zal zijn dan zij zich kunnen beginnen voor te stellen. En
nogmaals, dit zal waarschijnlijk al hebben plaatsgevonden wanneer
je dit leest.
Ongeveer een maand geleden waarschuwde de miljardair en
belegger George Soros voor de potentiële dreiging van een derde Wereldoorlog, toen hij de ‘Bretton Woods’ conferentie bij de Wereldbank
toesprak. Hij waarschuwde dat als de V.S. geen ‘grote concessies’ doet
en toestaat dat de Chinese munteenheid mee opgenomen wordt in het
huidige pakket munteenheden van het IMF, er een ‘reëel gevaar bestaat
dat China zich zowel politiek als militair bij Rusland zal aansluiten,
en dat dan de dreiging van een derde Wereldoorlog reëel wordt.’
Soros besloot zijn betoog met speciale aandacht voor het feit dat
zowel in Rusland als in China de militaire uitgaven sterk toenemen,
en hij gaf een laatste onheilspellende waarschuwing zeggende: ‘Als
er een conflict ontstaat tussen China en één van de militaire bondgenoten van de Verenigde Staten - bijvoorbeeld Japan – dan is het
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niet overdreven om te stellen dat we ons op de rand van een derde
Wereldoorlog bevinden’.
Een paar dagen na zijn toespraak stond er in de nationalistisch
gezinde krant de ‘Global Times’ (een krant die eigendom is van de
officiële krant van de heersende Chinese Communistische Partij – de
‘People’s Daily’) een redactioneel stuk waarin nog zo’n waarschuwing
stond. Hierin stond dat een oorlog tussen China en de Verenigde Staten
‘onvermijdelijk’ is, tenzij Washington ermee ophoudt om van Peking
te eisen dat zij stoppen met het bouwen van artificiële eilanden in
de Zuid-Chinese Zee. In dit artikel stond letterlijk: ‘We willen geen
militair conflict met de Verenigde Staten, maar als het zo ver zou
komen, dan zullen we dit onder ogen moeten zien.’
Sinds November van 2008 heeft God Zijn bescherming en gunst
weggenomen van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten werd enkel
en allen maar een grote natie omdat God dit land aan een geprofeteerd
volk gaf dat een land van ongekende rijkdom zou oprichten, dat door
God Zelf groots gemaakt zou worden. Er staat geprofeteerd dat dit
het rijkste en machtigste land ter wereld ooit zou worden. Maar God
voorspelde ook dat zij dusdanig hoogmoedig en verwaand zou worden,
dat zij er zelf verantwoordelijk voor zou zijn dat de wereld zich tegen
haar zou keren, en dat zou leiden tot deze allerlaatste eindtijd.
Sinds enige tijd vertrouwen de andere landen van deze wereld de
Verenigde Staten niet meer, ze worden zelfs misselijk van de manier
waarop Amerika constant probeert anderen ‘hardhandig’ te dwingen
om haar te volgen in haar zelfzuchtige wegen. In tegenstelling tot wat
de president een paar weken geleden beweerde (dat de andere landen
van deze wereld de Verenigde Staten meer dan ooit respecteren) is
het zo dat de Verenigde Staten meer dan ooit wereldwijd absoluut
niet gerespecteerd en zelfs verfoeid wordt.
Vanaf het moment dat God Zijn gunst, tussenkomst en bescherming wegnam, functioneert de regering van de Verenigde Staten
niet langer met gezond verstand en naar een gemeenschappelijk
doel toe, noch met enige zinvolle doelgerichte wil. Zij is daarentegen
doordrenkt van politiek gebeuzel, manipulatie, keiharde leugens en
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blinde, harteloze arrogantie. God beschrijft dit volk in deze tijd als
volgt: ‘Ziek van top tot teen.’
Gisteren zijn de ministers van defensie van de NAVO op een bijeenkomst in Brussel overeengekomen om hun ‘Snelle Interventiemacht’
uit te breiden van het huidige niveau van 13.000 naar 40.000 man. En
één dag voor die vergadering kondigde de Amerikaanse minister van
Defensie aan dat er honderden Amerikaanse tanks, legervoertuigen
en zware artillerie gepositioneerd worden in de Baltische Staten,
Polen, Bulgarije en Roemenie.
Een nieuwsartikel gaf hier het volgende commentaar op. ‘Het
Kremlin kan slechts één conclusie trekken uit deze bedreigende en
agressieve maatregelen: Washington bereidt zich samen met haar
Europese bondgenoten voor op een oorlog met Rusland, en ongetwijfeld bereidt Moskou zich overeenkomstig voor.’ Dit artikel vervolgde
met ‘Als de vredesperiode van na WO II voorbij is, dan is de aanloop
naar WO III begonnen.’
Tijdens die NAVO vergadering in Brussel legde de Secretaris-generaal uit dat deze uitbreiding van het inzetten van meer NAVO-troepen
in Oost Europa, een zuiver defensieve reactie was op de Russische
‘agressie’ in Oekraïne. Hij zei: ‘Wij zijn bezig met voorzichtig in te
schatten wat de implicaties zijn van wat Rusland nu aan het doen is,
en van haar nucleaire activiteiten.’
In getuigenissen die eerder deze maand gegeven werden, vertelde
de Amerikaans adjunct-secretaris van Defensie Robert Scher aan
het Congres dat het Pentagon een aantal opties overweegt waarmee
zij kan reageren op vermeende schendingen van het INF verdrag,
inclusief preventieve raketaanvallen op Rusland.
Nú is het tijd om te luisteren
Net zoals het eerste boek, wordt ook dit boek erg ‘nuchter en zakelijk’
geschreven. Het houdt zich niet bezig met voorzichtigjes om de overgevoeligheden van mensen heen te dansen of met politiek correct te
zijn. Ik maak me geen zorgen over de negatieve dingen die mensen
kunnen denken of zeggen in reactie op wat hier geschreven staat.
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De reden waarom dit op deze manier geschreven wordt, is hoofdzakelijk omdat de inhoud van dit boek van God komt en voor de
mensheid is. God houdt Zich niet bezig met de kleine bekrompen
bezwaren en oordelen die de mens tegen Hem koestert. De inhoud
van dit boek, dat vol staat met de catastrofale gebeurtenissen die gaan
gebeuren en de redenen waarom dit alles gaat gebeuren, komt van God
door de kracht van Zijn geest. God bekommert zich niet om politieke
correctheid en maakt er Zich geen zorgen over of wij aanstoot nemen
aan wat Hij te zeggen heeft. Wij daarentegen zouden graag moeten
willen luisteren naar wat Hij ons te vertellen heeft. Wij zouden er
naar moeten streven en verlangen om te doen wat Hij ons opdraagt –
om Hem te gehoorzamen. Dit heeft trouwens alles te maken met het
tijdstip waarin wij ons nu bevinden in de menselijke geschiedenis.
God begint in te grijpen in de aangelegenheden van de mensheid, en
ieder mens zal beoordeeld en geoordeeld worden aan de hand van
zijn of haar gewilligheid om naar God te beginnen luisteren, of niet.
De geschiedenis heeft aangetoond dat de reputatie van de mensheid
behoorlijk slecht is wat betreft het al dan niet naar God luisteren.
Dat is één van de hoofdredenen waarom deze eindtijd zo gruwelijk
zal zijn. Toen de tijd gekomen was dat de mensheid een grote sprong
vooruit zou maken qua wetenschap en technologie, wist God dat de
mens nog veel hoogmoediger zou worden en nog veel meer op zichzelf
zou gaan vertrouwen, nog meer dan ooit tevoren in de menselijke
geschiedenis. Het gevolg van die ontzettende hoogmoed en trots
is dat de mens zich nog meer tegen God zou gaan verzetten en nog
veel minder naar Hem zou willen luisteren, nog minder dan hij ooit
gedaan heeft in de menselijke geschiedenis.
De is zo arrogant geworden dat hij nu gelooft dat hij zelf gedurende
de laatste paar eeuwen de wetenschap en technologie volledig onder
de knie heeft gekregen, met als gevolg dat hij grote ontdekkingen
heeft gedaan waardoor het menselijk leven in vergelijking met de
voorgaande 5.800 jaar in vergelijking erg primitief lijkt.
Hoeveel mensen zullen er zijn die, terwijl zij omringd worden door
dit soort van menselijke redeneringen, vleierijen en zelfverheerlijking,
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zullen overwegen dat God Zelf ons die grote vooruitgang in kennis
gegeven heeft, samen met alle wetenschappelijke, wiskundige en
technologische ontdekkingen? Wie zou de gedachte nog in zich
laten opkomen dat de mensheid uit zichzelf niet in staat is om al die
ontdekkingen en die kennis te verwerven? De waarheid (getuigenis)
over het feit dat de mens zelf niet in staat is om dit alles op eigen
kracht te bereiken, wordt bewezen door de eerste 5.800 jaar van
de mensheid waarin zij niet in staat bleek te zijn om die kennis te
verwerven. En dit terwijl de basisgesteldheid van mens gedurende
die eerste 5.800 jaar, fundamenteel precies hetzelfde was als in de
voorbije twee eeuwen, waarin de grootste vooruitgang in wetenschap
en technologie voorwaarts gekatapulteerd werd.
De ware reden waarom deze enorme vooruitgang in wetenschap
en technologie achtergehouden werd voor de mensheid totdat we
dichter bij de eindtijd kwamen, is omdat de mensheid zichzelf dan
al veel eerder uitgeroeid had, nog lang voordat zij de tijd van zelfbestuur die God haar toebedeeld had, vol gemaakt had. Nogmaals, God
legde vast als onderdeel van Zijn plan en doel vanaf het begin van de
schepping, dat de mens 6.000 jaar van zelfbestuur zou krijgen. Het
is een feit dat als de mens deze kennis van in het begin gekregen had,
hij niet eens tot aan de Zondvloed overleefd zou hebben; en die vond
niet zo lang na de eerste 1.000 jaar van het menselijke bestaan plaats.
Het is nu tijd – hoogdringend tijd – dat de mens naar God gaat
luisteren. Hij is onze Schepper die niets liever wil dan ons van onszelf
- van onze egoïstische natuur - te redden, Hij wil ons verlossen door
ons een nieuwe era te leiden, in een wereld die zo ongelooflijk veel
beter zal zijn om in te leven.
Persoonlijk hoop ik dat iedereen die dit boek leest zijn voordeel
doet met wat hierin geschreven staat, en snel en positief naar God toe
reageert. Zodoende zullen zij zelf mogelijk de benodigde informatie,
bemoediging en hoop kunnen ontvangen (welke zij op hun beurt aan
hun geliefden en anderen kunnen doorgeven) die iedereen broodnodig
zal hebben teneinde datgene wat nog voor ons ligt te kunnen doorstaan en uiteindelijk te overleven. Die hulp kan maar van één bron
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komen. Het kan enkel en alleen van de Almachtige God komen, die
ernaar verlangt dat wij naar Hem zouden luisteren, en dat wij als Zijn
kinderen gehoor zouden geven aan Hem, omdat Hij onze liefdevolle
Vader is. Als wij dit doen, dan kan Hij beginnen met ons te zegenen,
en kan Hij ons bevrijden van de gruwel van de geestelijke slavernij
die werkzaam is om de hele wereld te vernietigen.
Het is belangrijk om te weten dat God niet zal ingrijpen om diegenen die weigeren naar Hem te luisteren, te helpen. Zij die blijven
weigeren om naar God te luisteren, zullen er alleen maar voor zorgen
dat zij zichzelf en anderen veel meer pijn, lijden, zorgen en uiteindelijk de dood op de hals zullen halen. Maar hoe sneller men werkelijk
naar God begint te luisteren en begint te handelen naar datgene wat
Hij zegt dat men moet beginnen te doen, des te sneller zal Hij in hun
leven ingrijpen en hen persoonlijk zegenen.
God begint nu in te grijpen in deze wereld zoals Hij dit sinds de
Zondvloed niet meer gedaan heeft; maar deze keer grijpt Hij niet in
om slechts één familie te redden, maar vele miljoenen mensen. Volgens
Zijn timing zal God toelaten dat er gruwelijke dingen op aarde zullen
plaatsvinden, en God Zelf zal ook een zekere mate van verwoesting
en dood over deze aarde brengen als onderdeel van de uitvoering van
Zijn oordeel. Maar de allerergste verwoesting zal door de mensheid
zelf veroorzaakt worden. Terwijl de mens afstevent op de totale
zelfvernietiging, zal God enorme aantallen mensen vernietigen die
weigeren naar Hem te luisteren en die bijdragen aan de verwoesting
van Zijn schepping.
Dit verhaal over Noach en de ark is een uitstekend verhaal om de
ware houding en geest van de mensheid (totaal ongeloof ten aanzien
van God en Zijn grote macht) te illustreren. De meeste mensen vinden
het moeilijk te geloven dat zo’n wezen werkelijk alles wat er in de
Bijbel staat geschreven over alle gebeurtenissen rondom die vloed, ten
uitvoer zou kunnen brengen. Hoeveel moeilijker is het dan wel niet
voor de menselijke geest om te geloven dat God de Schepper van het
hele universum is? Overdenk dit verhaal en overweeg jouw standpunt,
of jij al dan niet gelooft dat dit alles waar is. En als je er ook maar de
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minste moeite mee hebt om het allemaal te geloven, waarom zou je
dan niet gewoonweg hulp vragen aan God, zodat je het kan gaan
‘zien’? En vervolgens zou je jezelf een grote dienst bewijzen door,
naarmate je in dit boek vordert, bij elke passage waar je moeite mee
hebt hulp aan God te vragen om te kunnen ‘zien’ of dit alles waar is.
Er zijn tegenwoordig zogenaamde Bijbelgeleerden die onderwijzen
dat de vloed slechts een vertelseltje voor kinderen was, en dat dit nooit
echt gebeurd is. Het is wel degelijk gebeurd, precies zoals het in de
Bijbel geschreven staat! Alle dieren in die regio en alle mensen op
de wereld werden door die grote vloed vernietigd, alles en iedereen,
behalve Noach en zijn naaste familie. En hieruit valt nog een trieste
vaststelling te maken over de menselijke natuur. Na de zondvloed was
er niet één van Noachs familieleden die zich in dankbaarheid tot God
keerde, omdat Hij hen gespaard had. Zij werden daarentegen verbitterd
vanwege hun ongelooflijke egoïstische en hoogmoedige menselijke
natuur, en hadden een veroordelende houding ten aanzien van God
om datgene wat Hij gedaan had.
Die houding en die geest onderstrepen de huidige reactie van de
mensheid ten overstaan van God, omdat Hij niet alleen toestaat dat de
mensheid moet lijden door zulke catastrofale eindtijdgebeurtenissen
en hun verwoestende, vernietigende en dodelijke resultaat, maar
omdat Hij ook veel hiervan Zelf over de wereld brengt. Die houding
en die geest die de mens aanneemt ten opzichte van God weerspiegelt
een fundamentele fout in het menselijke redeneren en oordelen. Het
is een houding van niet bevreesd zijn om God te oordelen. Het is een
geest die weigert te erkennen dat enkel en alleen God (en de mens
zeker niet) het perfecte en rechtvaardige karakter heeft om zulke
zaken te oordelen.
Noachs familie was niet bevreesd, om God Zelf te oordelen
zelfs niet nadat zij zelf getuigen waren geweest van Gods grote
macht waarmee Hij de mensheid oordeelt. Zij maakten zichzelf
tot ‘God’, oordelende over goed en kwaad. Zij eigenden zichzelf
het recht toe om te oordelen, en zodoende zelfs het recht om God
Zelf te veroordelen. Hoe verwrongen kan de menselijke geest niet
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zijn? Dit is een duidelijke illustratie van een geperverteerde geest
en geperverteerd denken.
Dus wat ontbreekt er hier? Als God onze Schepper is, en als Hij
ons het leven geschonken heeft op deze aarde die Hij geschapen heeft,
zouden wij dan niet naar Hem moeten luisteren en leven zoals Hij
zegt dat wij moeten leven? Dit is net als het Bijbelse voorbeeld van
‘de Pottenbakker en de klei’, waar de vraag gesteld wordt, ‘Zal de klei
dan aan de pottenbakker vragen ‘waarom hebt gij mij zo gemaakt?’
Dit voorbeeld is een goede illustratie van hoe dwaas het is om de God,
die ons geschapen heeft, in vraag te stellen.
Maar, als God ons niet geschapen heeft en er geen God is, dan
zijn wij gedoemd!
Maar al te vaak neigt de hoogmoedige menselijke natuur liever
naar het idee dat we zijn ontstaan uit slijm, waar we mettertijd zijn
uitgekropen en vervolgens na vele miljoenen jaren ledematen te ontwikkelen, te lopen en andere lichamelijke functies te ontwikkelen,
om uiteindelijk tot mens te evolueren. Wat een flauwekul!
Veel te veel mensen zouden veel liever dat verhaal geloven over
submenselijke wezens die uit het slijm gekropen zijn en zich verder
begonnen te ontwikkelen, maar door welke biologische en/of chemische wetten wordt dit proces gereguleerd? En wat voor hersenactiviteit
of vermogens heeft een garnaal, een mossel of een vis bijvoorbeeld,
waardoor zij de beslissing zouden kunnen gaan nemen, of gewoonweg
de onweerstaanbare ‘behoefte’ zouden kunnen gaan voelen om tot een
hogere levensvorm te evolueren? En wij moeten dan maar geloven dat
hiervoor het vermogen vereist is om een proces van hele langzame
veranderingen en een moeizame worsteling van vele miljoenen jaren
aan te gaan.
Als je het zo bekijkt dan zijn dit soort zaken zo ontzettend belachelijk dat het de geleerden die dit geloven als echte onnozelaars en
dwazen doet lijken. Welke natuurwetten ondersteunen dit soort van
verloop der dingen? De mens heeft altijd al willen vliegen, hoe komt
het dan dat de vogels ons ‘voor waren’, als wij toch zo ontzettend
superieur en zoveel complexer zijn? Wij moesten dit daarentegen
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bereiken door het fabriceren van mechanische hulpmiddelen. Maar
misschien kwam dat omdat we op een bepaald punt ergens in ons
innerlijk ‘aanvoelden’ dat we dit snel moesten aanpakken, omdat we
de miljoenen jaren die er voor nodig zouden zijn om te evolueren en
om vleugels te ontwikkelen niet zouden kunnen overbruggen zonder
onszelf eerst te vernietigen.
En hoe zit het met de ‘Big Bang’ (de Oerknal) theorie? Deze ‘Big
Bang’ die op een of andere manier verantwoordelijk zou zijn voor het
ontstaan van ons universum? Het zou nuttig zijn om hierover eerst
een paar voor de hand liggende vragen te stellen, voordat we dit klakkeloos aannemen. Toen die ‘Big Bang’ (Oerknal) zich voordeed, waar
kwam toen de onvoorstelbaar grote hoeveelheid materie vandaan die
de ruimte in gekatapulteerd werd, om daar miljarden en miljarden
sterren en sterrenstelsels te vormen? En nu we het daar toch over
hebben, waar kwam al die ruimte vandaan die nog veel en veel groter
is? Welke bestaande wetten maakten zo’n ‘Bang’ (Knal) mogelijk?
En als zulke wetten al bestonden, waar kwamen die dan vandaan?
En toch is het ondanks dit alles niet geoorloofd om deze zaken op
school of in de universiteit in vraag te stellen. Als je dat zou doen dan
zouden je collega’s je al gauw belachelijk maken en beschimpen en op
je neer kijken. Er wordt niet alleen van ons verwacht dat er een ‘Big
Bang’ (Oerknal) – een écht grote ‘Bang’ (Knal) – plaatsgevonden heeft
die het universum deed ontstaan, maar we moeten ook geloven dat
er toen tegelijkertijd ook ongelooflijk complexe en geordende wetten
ontstonden. Er wordt verwacht dat je de ‘Big Bang’ (Oerknal) zomaar
slikt, maar er wordt van je verwacht dat je niet gelooft dat er in plaats
daarvan een grote God is die effectief het universum heeft geschapen.
Noach en de Ark
Voordat we verder gaan met het onder de loep nemen van de menselijke natuur, die zich zo makkelijk oordelend en zelfs te veroordelend
tegenover God opstelt, en die niet naar Zijn advies en instructies wil
luisteren, zullen we nu eerst het verhaal van Noach en de Ark nader
bekijken. Het illustreert namelijk goed de innerlijke strijd die de
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menselijke geest voert, om de meest fundamentele werken van God
te aanvaarden.
Als we dit verhaal correct willen bespreken, dan kunnen we best
beginnen met te lezen wat God Zelf hierover heeft laten optekenen
voor ons. Voordat ik hier weergeef wat er in Genesis over dit verhaal
geschreven staat, is het belangrijk dat we eerst een Hebreeuws woord
bestuderen dat in dit verhaal gebruikt wordt. Het is slecht vertaald
in andere talen, en daarom geeft het niet adequaat de inhoudelijke
intentie die hierin vervat zit weer, wanneer men het in context leest.
Dit woord wordt in het Nederlands gewoon als ‘verdorven’ vertaald,
en dat is prima als je de ware intentie in context begrijpt. Een paar
voorbeelden zullen helpen om dit beter te kunnen begrijpen.
Er staat een verslag in Hosea dat zeer goed de betekenis en de
intentie van dit woord weergeeft.
‘Zij hebben diep ‘verdorven’ gehandeld, als in de dagen van Gibea:
Hij (God) zal hun ongerechtigheid gedachtig zijn, hun zonden bezoeken.’
(Hosea 9: 9)
De context hier is dat Israel zich van Gods wegen had afgekeerd
en haar eigen verdorven wegen begon na te volgen – zij leefden in
strijd met Gods manier van leven – en dat zij van zonden vervuld
waren, en ‘zonde’ wordt in de Bijbel gedefinieerd als ‘de overtreding
van Gods wet’. (1 Johannes 3: 4)
Een ander relaas betreft de aartsengel Lucifer en wat hij deed,
waardoor hij bekend kwam te staan als Satan. God had de engelen
geschapen als wezens met een vrije wil, waardoor zij in staat waren
om zelfstandig beslissingen te nemen en keuzes te maken. Anders
waren zij robots geweest, voorgeprogrammeerd zoals het dierenrijk
dat volgens haar instinct functioneert, en niet door middel van individuele gedachten en overwegingen. De mens is door God geschapen,
met een vrije wil en met het vermogen om zelfstandig te denken en
te redeneren.
Maar bij de schepping van de engelen gaf God hen een verstand
dat enkel en alleen gevuld was met kennis en begrip van Gods wegen.
Dat was alles wat zij wisten en alles wat zij in hun leven meemaakten

16

Wie zal er willen luisteren?

totdat Lucifer, en de anderen die hem in zijn denken volgden, keuzes
in hun leven begonnen te maken die tegenstrijdig waren met Gods
wegen waren.
In een relaas over wat Lucifer deed, wordt ons geopenbaard dat zijn
foute keuzes zijn verstand aantastten en het verdorven maakten. ‘Gij
waart een gezalfde overdekkende cherub (in Jesaja 14: 12 in de Engelse
Bijbel geïdentificeerd als ‘Lucifer’ dit is in de Nederlandstalige Bijbel
‘Morgenster’); Ik had u alzo gezet: gij waart op Gods heilige berg (in het
hoogste bestuur van Gods Regering), wandelend te midden der vurige
stenen (doorheen het hele engelenrijk). Gij waart volkomen in ‘uw wegen’
(omdat op dat moment zijn wegen nog in eenheid en harmonie met
God waren), vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in
u werd gevonden.’ (Ezechiël 28: 14-15)
‘Uw hart verheft zich (trots, hoogmoed) over uw schoonheid
(door de uitmuntendheid en de kracht die God in hem geschapen
had) ; gij hebt uw wijsheid ‘bedorven’ (verdorven), vanwege uw glans.’
(Ezechiël 28: 17)
Lucifer begon opgeblazen te worden door zijn eigendunk, en begon
zijn manier van denken en zijn eigen ideeën boven die van God te
verheffen. Vervolgens begon hij in strijd met Gods wegen te leven en
begon meer en meer zijn eigen wegen te volgen. God zei tegen hem
dat hij, doordat hij zijn eigen denken en zijn eigen keuzes ging volgen
(doordat hij anders begon te leven dan Gods enige ware manier van
leven) zijn eigen verstand en denkvermogen ‘verdorven’ had – dit was
het resultaat van de zonde.
Nu we meer inzicht gekregen hebben in het gebruik van het woord
‘verdorven’, is het makkelijker om beter te begrijpen wat God aan
de kaak wil stellen betreffende de mensen in Noachs tijd. Dit woord
beschrijft een geest en een manier van denken die zich totaal niet
bezig houdt met Gods wegen maar wel met haar eigen wegen, met als
eindresultaat zonde. Het is belangrijk om dit te begrijpen, want dat is
exact de toestand waarin de wereld van vandaag zich opnieuw bevindt.
‘Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de
aarde en al wat de overleggingen van zijn hart (de intentie, het doel,
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verlangen en denken) voortbrachten te allen tijde slechts boos was.’
(Genesis 6: 5)
En vanwege de corruptheid van de mensheid, omdat zij zo ver van
Zijn wegen afgeweken was en omdat zij zo verachtelijk was geworden,
reageerde Gods als volgt: ‘Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van
de aardbodem uitroeien.’ (Genesis 6: 7)
‘Maar Noach vond genade (gunst) in de ogen des Heren.’ (Genesis 6: 8)
Dit betekent dat er in die tijd maar één persoon op de hele aarde
was die een zuiver hart en een zuivere geest had ten aanzien van
God, waarmee God kon werken en die Hij in Zijn wegen kon leiden.
Hij was letterlijk de laatste die nog een oprechte en gewillige geest
bezat om God te volgen. Maar hoewel Noach een dienaar van God
was en de enige die zich aan Hem wou onderwerpen, toch verleende
God ook genade (gunst) aan zijn directe familie, in zoverre dat zij van
de dood gespaard zouden blijven en de zondvloed zouden overleven.
Want zo zou God beginnen met de mensheid opnieuw op aarde te
laten vermenigvuldigen.
Verder staat er nog geschreven: ‘De aarde nu was ‘verdorven’ voor
Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde
aan, en zie, zij was ‘verdorven’, want al wat leeft had zijn weg op de aarde
‘verdorven’. Toen zei God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door
Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie,
Ik ga hen van de aarde verdelgen.’ (Genesis 6: 11-13)
Zoals reeds werd uitgelegd, wordt het woord ‘verdorven’ hier en
in de hele Bijbel gebruikt om de geestesgesteldheid en het denken
weer te geven van zij die (zoals het hierboven geschreven staat) hun
‘weg op aarde verdorven hebben’. De mensen waren niet bezig met
Gods levenswijze, maar wel met hun eigen manier van leven, wat
betekent dat zij in strijd met Gods wegen leefden, en dat is leven
in zonden.
God zei dat ‘de aarde vol geweldenarij’ was. Dat is een treffende
beschrijving van wat deze wereld vooral in het afgelopen decennium
meer en meer heeft ervaren. De mensheid is weer terug bij af. Zij is
weer precies zoals in de dagen van Noach geworden.

18

Wie zal er willen luisteren?

Dat is nu weer de algehele toestand waarin de wereld zich bevindt,
sprekende over de verdorvenheid van de mens. De mensheid heeft
zich meer en meer van God afgekeerd. De volgende uitspraak zal
misschien behoorlijk choquerend zijn, maar is daarom niet minder
waar. Hoewel Noach toentertijd de enige was waar God mee kon
werken, die Hij kon leiden en onderwijzen in Zijn wegen, toch is de
wereld er nu in verhouding erger aan toe.
Er leven vandaag meer dan 7 miljard mensen op aarde, en ook al
vind je het moeilijk om te geloven wat hierna gezegd gaat worden,
toch is het de waarheid. Dat zal in een volgend hoofdstuk veel gedetailleerder uitgelegd worden. Op dit moment zijn er minder dan 500
volwassenen waarmee God door de kracht van zijn geest momenteel
werkt. Dit zijn dienstknechten zoals Noach dit was, die in zijn wegen
geleid, geïnstrueerd en opgeleid worden. De rest van de wereld heeft
de waarschuwingen, instructies en waarheid die God nu al meer dan
80 jaar aan de wereld openbaart, verworpen. Gelet op de huidige
totale bevolking van de aarde, is de verhouding van het aantal mensen
waarmee God nu werkt, 1 op 14 miljoen.
Door het verkeerde gebruik van wetenschap en technologie is de
mensheid in een stroomversnelling gekomen, waardoor zij verder en
verder van God verwijdert wordt. Landen en volkeren zijn hoogmoediger dan ooit, en dankzij onze moderne technologie verspreidt het
kwaad zich nu veel gemakkelijker en sneller over de wereld. Door
televisie programma’s, films, muziek, sociale media, het internet,
reclame en nog zoveel meer kanalen, is het kwaad in de wereld
de afgelopen decennia exponentieel gegroeid. Moord, terrorisme,
drugs, oorlog, onderdrukking door regeringen, onderdrukking door
de zakenwereld, seksuele immoraliteit en losbandigheid hebben zich
ongebreideld over de hele wereld verspreid. Daardoor is de mensheid
nu zover gekomen dat zij even corrupt, nee zelfs nog veel corrupter
geworden is dan in de dagen van Noach.
Niet alleen is de mensheid nu zover gekomen dat haar zelfvernietiging voor de deur staat, maar zij is nu zó corrupt geworden dat
God nogmaals Zijn oordeel tegen de mensheid zal moeten uitvoeren.
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Deze keer zal God de aarde niet verwoesten door een vloed, want Hij
heeft een plan om vele miljoenen mensen te verlossen en hen verder
te laten leven in een nieuw tijdperk voor de mensheid. Maar God zal
ook persoonlijk afrekenen met vele miljoenen mensen, want Hij zal
diegenen vernietigen die actief bezig zijn met de aarde te verwoesten
en die erop uit zijn om verdorven te leven.
De dagen van Noach en onze tijd nu
Terwijl we dieper ingaan op dit verhaal van Noach, is het belangrijk
om te begrijpen dat er grote parallellen zijn tussen de toestand van
de mensheid toen en nu.
En het is nogmaals belangrijk dat we, voordat we verder gaan
met dit verhaal, er een ander woord opgehelderd moet worden, onder
de loep genomen moet worden. Dit woord is niet alleen maar slecht
vertaald uit het Hebreeuws, het is zelfs totaal verkeerd vertaald. Het
is het woord dat soms in het Nederlands vertaald wordt als ‘berouw’.
Er is een Hebreeuws woord dat wel degelijk het proces van berouw
beschrijft, maar dat is niet dit woord.
In de Statenvertaling en de NBG wordt dit woord twee maal zo
vaak vertaald als ‘berouwde’ dan als ‘smartte’. Het woord ‘berouwde’
ligt dichter bij de ware betekenis, maar de volledige betekenis en bedoeling van dit woord houdt nog veel meer in dan dat. De stam van dit
Hebreeuwse woord draagt als betekenis in zich ‘(ver)zuchten’ en ook
‘diep adem halen’. Het draagt in zich als betekenis: ‘vertroosting van
verdriet.’ Deze vertroosting of opluchting kan eenvoudigweg blijken
doordat men zucht (zoals wanneer je met een diepe zucht uitademt);
op die manier geeft men vaak uiting aan de smart en de zorgen die men
innerlijk voelde. Het kan ook gebruikt worden als ‘vertroosting van
verdriet’, die men kan krijgen doordat anderen ons te hulp schieten,
wanneer zij aan onze zijde komen staan om ons te troosten wanneer
we gebukt gaan onder smarten en zorgen.
Naarmate dit verhaal over Noah vordert, begint God de toestand
waarin de mensheid zich destijds bevond aan te kaarten. We hebben
dit vers reeds eerder ten dele aangehaald, maar nu zullen we ons
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nader concentreren op de volledige inhoud ervan.
‘Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde
en al wat de overleggingen van zijn hart (zijn intentie, doel, verlangen
en denken) voortbrachten te allen tijde slechts boos was, ‘berouwde’
(veroorzaakte zorgen en het verlangen om daarvan getroost te worden)
het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte
Hem in zijn hart. En de Here zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen
heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het
kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt’ Mij,
dat Ik hen (de mensheid) gemaakt heb.’ (Genesis 6: 5-7)
Dit laatste vers zou beter als volgt vertaald worden: ‘En de Here
zeide: Ik zal de mensen die ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien,
de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte
des hemels. Daaruit zal ik vertroosting vinden voor mijn zorgen.’
God zei dat de mensheid zo slecht (goddeloos) geworden was, zo
ver van Zijn wegen afgeweken was, dat het Hem tot in Zijn binnenste
bedroefde, en als gevolg daarvan bepaalde - oordeelde - Hij dat Hij
vertroosting zou vinden van die bedroefdheid over hoe het gesteld
was met de mensheid en over datgene wat de mensheid zichzelf
aandeed, door het leven van de hele mensheid, op één familie na,
te beëindigen.
Het is Gods verlangen om de mensheid te bevrijden door middel
van verlossing, en het grootste deel van die verlossing zal in de toekomst
plaatsvinden. Dat is een ongelooflijk opwindende en inspirerende fase
van Gods plan die in de toekomst vervuld zal worden. Maar religieuze
leiders en leraren zijn totaal onwetend over alles wat God door de
eeuwen heen onderwezen heeft, en over alles wat in Zijn woord de
Bijbel volledig geopenbaard wordt.
Als de mensheid in de dagen van Noach nog slechter geworden
was en nog meer verdorven was gaan leven, dan zou hun verstand en
hun geest nog veel corrupter geworden zijn. Hoe langer die toestand
zou hebben blijven voortbestaan, hoe onwaarschijnlijker het geworden
zou zijn dat zij in de toekomst nog gered zouden kunnen worden. De
mensheid was op een punt gekomen waar hij zijn geest (verstand)
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dusdanig schade toebracht, dat het beter was om hem tijdelijk een
halt toe te roepen door middel van de dood.
God bezit de macht om mensen terug tot leven te wekken (uit de
dood te doen opstaan). Dit maakt deel uit van Zijn grote plan. Zij die
dood waren zullen in een oogwenk terug wakker worden, op een
tijdstip in de toekomst, wanneer God hen de kans zal geven om gered
te worden, en dit in een leefomgeving die God hen dan zal schenken.
Dan zal de kans om verlossing en redding te ontvangen vele malen
groter zijn dan dat dit nu het geval is, of dan dit in Noachs tijd het geval
was. Die toekomstige periode, wanneer allen die tijdens de zondvloed
stierven weer tot leven gewekt zullen worden met als doel verlossing
te kunnen ontvangen, komt na de 1.000 jarige heerschappij van Gods
Regering over alle landen ter wereld.
De oprichting van het Millennium
Nu we op deze kruising zijn aangekomen, zou het nuttig zijn om,
voordat we verder gaan in dit verhaal over Noachs tijd, even te kijken
naar wat er zoal gezegd wordt over die duizendjarige heerschappij
van Gods Regering op aarde – het Millennium. Want na die periode
zullen alle mensen die nog niet de kans gekregen hebben om verlossing
te kunnen ontvangen, precies voor dat doel en voor die gelegenheid
uit de dood opgewekt worden.
Het kan zijn dat een deel van wat hier nu aan bod zal komen
vreemd en zelfs vergezocht lijkt, maar dat is het niet, en hoe verder
je zal lezen, hoe meer dit alles klaar en duidelijk zal worden. God
houdt van Zijn schepping, en de mensheid is het hoogtepunt van die
fysieke schepping. Hij verleent zoveel genade aan de mensheid, maar
de meeste mensen hebben hier geen idee van en dit werd hen ook nooit
onderwezen. De God die in Noachs tijd ingreep om te verhinderen dat
de mensheid té ver zou gaan waardoor zij nooit meer in staat zou zijn
om ware verlossing te kunnen bekomen, is een uitermate genadige
God. In Zijn genade bewaarde God voor hen de mogelijkheid om in
een toekomstige tijd opgewekt te worden, om dan een veel groter kans
op die ware verlossing te krijgen. Deze kennis is letterlijk verloren
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gegaan, en voor de overgrote meerderheid van de mensheid gedurende
de voorbije 6.000 jaar verborgen gebleven.
De mensheid staat nu weer voor een tijd waarin God Zijn oordeel
tegen deze wereld zal moeten uitvoeren, maar deze keer is totaal
anders dan met de zondvloed in Noachs tijd. Hoewel het grootste
deel van de mensheid in deze eindtijd zal sterven om in een nieuw
tijdperk terug tot leven gewekt te worden, zullen er ook velen zijn
die zo gezegend zullen zijn om in een nieuwe duizendjarig periode
voor deze aarde voort te mogen leven. Een periode waarin God Zijn
Regering zal vestigen om over alle landen ter wereld te regeren.
Hoewel dit alles later meer gedetailleerd besproken zal worden,
is het toch goed om even kort te kijken naar wat God openbaart over
wat er op aarde zal gebeuren, wanneer Hij een einde maakt aan de
6.000 jaar van zelfbestuur van de mensheid en Zijn Regering vestigt
voor een 1.000 jarige heerschappij.
We zullen nu een vers citeren uit het boek Openbaring in het
Nieuwe Testament. Er zullen mensen zijn die tot het Jodendom behoren, die geneigd zullen zijn om te stoppen met lezen, omdat dit voor
hen niet uit de geschriften van ‘de wet en de profeten’ komt. Maar het
zou echt jammer zijn om nu te stoppen met lezen, want hieruit valt
veel te leren voor iedereen die Joods is, want het komt rechtstreeks
van Jahweh Elohim – de Ene Eeuwige Uit Zichzelf Bestaande God.
Het is misschien ook nuttig om deze lezers hier duidelijk te verstaan
te geven, dat dit boek geschreven is in volledige overeenstemming
met het feit dat er geen twee of drie Goden bestaan naast de Eeuwig
God, maar dat Hij alleen God – Jahweh Elohim is.
De nu volgende verzen die we gaan bespreken, worden binnen
hun verhaallijn in Openbaring geciteerd, zodat het makkelijker te
volgen is en ook om in dit stadium een helderder beeld te schetsen
van Gods Regering die zal regeren gedurende de 1.000 jaar die volgen
op Wereldoorlog III.
‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop
zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert
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oorlog (een oorlog die een einde maakt aan Wereldoorlog III, die
een halt toeroept aan zij die de aarde vernietigen) in gerechtigheid.
En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen
(symbolisch voor Zijn heerschappij over alle naties) en Hij droeg een
geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed
met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het
Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op
witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond
komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf
zal hen hoeden met een ijzeren staf (met grote macht en kracht gericht
tegen diegenen die weerstand bieden) en Hijzelf treedt de persbak van
de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft
op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en
Here der heren.’ (Openbaring 19: 11-16)
Dit beschrijft wat er op 9 Juni 2019 zal gebeuren. De lang voorspelde Messias, de Christus (beide woorden ‘Messias’ en ‘Christus’
hebben dezelfde betekenis) zal door God gezonden worden om de
controle over deze aarde over te nemen, en om Zijn Regering te
vestigen waarmee Hij over alle landen zal regeren. Het zelfbestuur
van de mensheid zal beëindigd worden wanneer de Messias en Zijn
leger komen en de controle over alle regeringen van alle landen zullen
overnemen. Hij zal dit met grote macht en kracht doen – zo’n grote
macht en kracht die door de mensheid nog nooit eerder gezien werd.
Om dit duidelijk te maken, zodat we beter kunnen begrijpen wat
er verder geschreven staat, zullen we de nu volgende verzen op zo’n
manier citeren dat ze makkelijker te volgen zijn:
‘En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun
gegeven.’ (Openbaring 20: 4)
Dit verwijst naar diegenen die samen met Christus (de Messias)
in Zijn leger meekomen, aan wie ook leiderschapsposities binnen
Gods Regering gegeven worden, om onder Christus over alle landen
te regeren. Zij zijn degenen die tot eeuwig leven opgewekt zijn, die
dan geestelijk gemaakt zullen zijn maar zich ook in fysieke menselijke
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vorm zullen kunnen manifesteren. Dit is gelijkaardig aan toen God
Abraham in menselijke vorm bezocht en een maaltijd met hem deelde,
en ook zoals toen Hij later met Jacob worstelde.
Onder degenen die opgewekt zullen worden en die samen met de
Messias – Jezus Christus – zullen regeren, bevinden zich onder andere
mensen zoals Abel, Abraham, Sarah, Mozes, Deborah, David, Elias,
de profeten vanouds, de apostelen van de Kerk, samen met alle andere
getrouwen door alle tijden heen. Hetzelfde vers gaat verder: ‘…en zij
werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend
jaren lang.’ (Openbaring 20: 6) Waarom toch wordt deze 1.000 jarige
periode van Christus’ heerschappij, en alles wat daarover duidelijk in
Openbaring geschreven staat, door bijna iedereen in het traditionele
Christendom bewust genegeerd en nooit onderwezen?
Hier is sprake van diegenen die samen met Christus komen om te
regeren; zij zijn degenen die in deze ‘eerste opstanding’ zijn. Er staat
‘Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding’, en wat
verder ‘zij zullen met Hem (Christus) als koningen heersen, duizend
jaren.’ (Openbaring 20: 6)
Hoeveel mensen hebben ooit iets over deze 1.000 jarige periode
gehoord die beter bekend staat als het Millennium? De periode waarin
de Messias samen met allen die tot eeuwig leven opgewekt zullen zijn
zal komen om gedurende die periode op aarde te regeren? Waarom
toch worden deze Bijbelverzen en alles wat daarin geschreven staat
door het traditionele Christendom, leraren en Bijbelgeleerden genegeerd? Het volledige verhaal over hoe en waarom dit alles zo gebeurd,
is ongelooflijk en verbluffend om te horen.
Een opstanding in de toekomst
We hebben zonet gehoord dat Gods Regering opgericht zal worden
nadat God een einde gemaakt heeft aan Wereld Oorlog III, en dat
deze Regering 1.000 jaar zal regeren. Op datzelfde moment zal Jezus
Christus terugkomen samen met diegenen die God opgewekt heeft
in die 1ste grote opstanding, zij die tijdens de voorgaande 6.000 jaar
geleefd hebben en gestorven zijn. Dit zijn de mensen waar God tijdens
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hun leven mee gewerkt heeft. Zij die in deze opstanding opgewekt
worden, zullen tijdens deze 1.000 jaar onder Jezus Christus over alle
naties heersen.
Gedurende het Millennium zullen de mensen, net zoals in de
voorgaande 6.000 jaar, leven en sterven. Het enige verschil met die
tijd is dat iedereen door Gods Regering geregeerd zal worden en niet
langer door een menselijke regering. Zij zullen leven in een wereld
waarin het gerecht snel zal werken (en de zaken niet jarenlang laat
aanslepen), rechtvaardig is in haar oordeel, en gewoonweg eerlijk en
rechtvaardig zal zijn.
Er zullen geen openbare aanklagers of rechercheurs meer zijn,
die feiten kunnen verdraaien, vervalsen of herdefiniëren zoals het
hun het beste uitkomt, op basis van hun eigen persoonlijke oordeel
over schuld of onschuld vanuit een onrechtvaardig en/of persoonlijk
vooroordeel, met als enige doel het afdwingen van een veroordeling,
om zodoende voor zichzelf een reputatie op te bouwen teneinde
promotie te kunnen maken. Er zullen geen advocaten meer zijn die
cliënten waarvan ze weten dat ze schuldig zijn, zullen verdedigen.
Er zal geen noodzaak meer zijn aan het juridische systeem dat we
vandaag de dag kennen. Er zal geen behoefte meer zijn aan zulke
dingen, omdat diegenen die met Christus naar deze aarde zullen
komen, zullen weten wat er gebeurd is in de zaken die beoordeeld
moeten worden. Niets kan voor hen verborgen blijven. Niemand zal
wegkomen met leugens, oplichterij, bedrog, valse getuigenissen of
het verdraaien van de waarheid.
Aangezien alle volkeren onder Gods Regering zullen staan, zullen
er geen dictaturen of andere regeringsvormen meer bestaan die we
vandaag kennen,. Er zullen geen democratieën ‘van het volk’ meer
bestaan die regeren via ‘hun eigen’ ingestelde wetten. Politiek, leugens,
lobbyen, stemmen, compromissen sluiten, gerechtelijke ongelijkheden
en opinies, en ander machtsmisbruik zullen niet meer bestaan onder
Gods Regering.
In de wereld van vandaag bestaat er alleen enorme verdeeldheid,
onenigheid, verwarring en verzet tegen diegenen die een religie
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‘aanhangen’. In het Millennium zal er geen verwarring meer zijn over
God en religie. Alleen de waarheid over Gods wegen zal onderwezen
worden. Valse religies zullen niet meer bestaan, noch het bedrog waar
zij van doordrenkt zijn, wat zich verspreid heeft in alle huidige religies
van de wereld. De verschillende groeperingen en sterk uiteenlopende opvattingen binnen het Jodendom, de Islam en het traditionele
Christendom zullen niet meer bestaan. God zal namelijk één ware
weg en geloof op aarde vestigen, door middel van Zijn enige ware
Kerk op aarde. Dat is de Kerk van God, die voortgezet zal worden
zoals Zij vandaag de dag functioneert - zich voorbereidend op het
Koninkrijk van God.
Eindelijk zal de mensheid ware vrede kunnen beginnen te ervaren.
Eerder hebben we al gesproken over allen die tijdens de zondvloed
gestorven zijn, en hoe God door middel van de dood, het proces van de
verzieking van hun geest gestopt heeft. God heeft dit gedaan omdat
het deel uitmaakt van Zijn grote plan en doel voor de mensheid, wat
inhoudt dat Hij in de toekomst aan zoveel mogelijk mensen verlossing
wil kunnen aanbieden. Gedurende deze tijd zal men een veel groter
potentieel hebben om verlost – gered - te kunnen worden. Gedurende
de tijd van de zondvloed is de geest van sommige mensen dusdanig
bedorven, dat zij nooit meer gered konden worden.
De enige reden waarom iemand niet meer gered kan worden,
is als zijn of haar geest dusdanig verdorven geraakt dat dit onder
geen enkele omstandigheid of voorwaarde meer teruggedraaid kan
worden. Dat kan gebeuren wanneer men in zijn denken, redeneren
en persoonlijke keuzes zover komt dat men God en Zijn wegen totaal
verwerpt en weigert te veranderen – wanneer men zich onder geen
enkele voorwaarde van zijn eigen wandel wil bekeren. Zulke mensen
hebben besloten dat zij niets te maken willen hebben met God of iets
wat ook maar met God te maken heeft, zelfs niet met verlossing. Zij
hebben de onvergeeflijke zonde begaan, omdat zij weigeren zich te
bekeren en alleen hun eigen gang willen gaan.
Maar een groot aantal mensen die in die zondvloed stierven,
hebben dankzij die plotse dood nooit hun geest dusdanig verdorven
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dat er geen terugkeer meer mogelijk is. Zij hebben nog steeds het
potentieel om in de toekomst, wanneer zij door God opgewekt zullen
worden, verlossing te kunnen ontvangen.
In het relaas dat we net hebben doorgenomen hebben over de
duizendjarige regering van Christus, samen met diegenen die opgewekt werden om met Hem mee te komen, wordt een tip van de sluier
opgelicht over die toekomstige tijd van verlossing. De vertaling van
deze verzen is behoorlijk slordig, ongeordend, slecht geordend en
ongestructureerd. Het is moeilijk om de context te volgen van wat
er besproken wordt. Toen men later de verzen ging nummeren, heeft
dat enige verwarring veroorzaakt over de werkelijke volgorde van
deze materie, die niet in chronologische volgorde is neergeschreven.
Daarom zullen we de verhaallijn opnieuw bekijken, zoals we eerder
al gedaan hebben, met hier en daar wat uitleg erbij.
Over diegenen die in de 1ste opstanding zullen zijn, diegenen die
samen met Christus zullen regeren, wordt het volgende gezegd: ‘zij
werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend
jaren lang.’ (Openbaring 20: 4)
In het volgende vers staat: ‘De overige doden werden niet weder
levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.’ (Openbaring 20:
5). Het laatste deel van dit vers verwijst dan weer naar diegenen die
terug levend werden en 1.000 jaar samen met Christus reageerden.
Er staat: ‘Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft
aan de eerste opstanding: over hen heeft de ‘tweede dood’ geen macht,
maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met
Hem als koningen heersen, duizend jaren.’ (Openbaring 20: 5 – 6)
Deze twee verzen hebben geen enkele betekenis voor traditionele
christenen. Ze passen niet in hun doctrine van de hemel en de hel en
het geloof in een onsterfelijke ziel. Dit alles is echter zeer duidelijk
als je de waarheid kent, als je gewoon luistert naar wat God zegt en
dit alles net zoals alle andere Bijbelverzen die van God komen, als
waarheid aanvaardt.
Laten we deze verzen wat beter bestuderen. Er staat dat na de
ste
1 opstanding, ‘de overigen van de doden werden niet meer levend,
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voordat de duizend jaren voleindigd waren.’ Voor sommige is deze
duidelijke verklaring misschien moeilijk. Wie zijn de overigen van
de doden? Misschien kunnen we het beter begrijpen als we de vraag
omdraaien en zeggen: ‘Waarom staat er de overigen?’ Of misschien is
het nog beter om de volgende vraag te stellen: ‘Wie zijn die anderen,
die geen deel uitmaken van de overigen?’ Dit gaat over twee specifieke groepen mensen: (1) ‘de overigen’ die niet weder levend werden
voordat de duizend jaren voleindigd waren, en (2) diegenen die geen
deel uitmaken van deze groep die ‘de overigen’ genoemd worden. Zij
die niet behoren tot ‘de overigen’ worden het eerst vermeld; zij zijn
degenen die tot geestelijk leven opgewekt werden en die vervolgens
1.000 jaren zouden regeren. De reden waarom dit op deze manier
gesteld wordt is omdat al deze mensen die tot de eerste opstanding
behoren, ‘dood waren’ en in het graf lagen, totdat zij opgewekt werden.
Zij leefden niet.
En dan gaat het verder over ‘de overigen’ van de doden, die dood
waren en niet weder levend werden lot later, tot na het Millennium.
Dit gaat over de rest van de mensheid, die tijdens diezelfde periode
van 6.000 jaar gestorven waren, net zoals zij die leefden (en stierven)
binnen diezelfde periode en die zojuist opgewekt werden in de 1ste
opstanding aan het begin van het Millennium.
Hieruit blijkt dat beide groepen niet leefden tot zijn opgewekt
werden uit de dood. Diegenen die gestorven waren en tot geestelijk
leven opgewekt werden (in de 1ste opstanding) zullen bij Christus’
wederkomst meekomen. De ‘overigen van de doden’ die tijdens diezelfde periode geleefd hebben zullen pas opgewekt worden nadat de
1.000 jaar voorbij zijn.
De valse doctrine van de hel
Op dit punt aangekomen is het belangrijk om een grote waarheid uiteen
te zetten. Er is geen hel waarin mensen die gestorven zijn voor eeuwig
gekweld worden, zoals het traditionele Christendom verkondigt.
Het woord ‘hel’ dat in zowel de Staten- als in de NBG vertaling
voorkomt is vertaald uit vier verschillende woorden, één keer uit het
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Hebreeuws en drie keer uit het Grieks. Diegenen, die geworteld zijn
in het Christendom, en die de Bijbel vanuit het Hebreeuws en Grieks
in verschillende talen vertaald hebben, hebben de mensen misleid
door dit ene woord toe te voegen dat gebaseerd is op een definitie
die zij gehaald hebben uit hun eigen foute doctrines over dit onderwerp, en niet uit de werkelijke betekenis van deze woorden in hun
oorspronkelijke taal.
Eén zo’n woord dat als ‘hel’ vertaald wordt, stamt van het Griekse
woord ‘tartaroo’ dat slechts eenmaal gebruikt wordt en ‘een plaats
van tijdelijke beperking’ betekent. Het beschrijft een periode waarin
Satan en de demonen gebonden zullen zijn en de mensheid niet zullen
kunnen beïnvloeden. Dit is die 1.000 jarige periode van Gods regering
over deze aarde, die we eerder beschreven hebben.
Er zijn nog twee andere woorden die ook als ‘hel’ vertaald werden,
die dezelfde betekenis hebben. Het eerste woord is het Hebreeuwse
woord ‘sheol’ en het andere het Griekse woord ‘hades.’ Beiden betekenen ‘een gat in de grond.’ In de Bijbelcontext beschrijft dit gewoonweg
wat er met de meeste mensen gebeurd nadat zij gestorven zijn; zij
worden in een gat in de grond - een graf - begraven.
Ten laatste is er een woord dat verkeerd gebruikt, verkeerd begrepen en opzettelijk vertroebeld is, zodat er een nieuwe betekenis aan
verbonden kon worden, die perfect past bij de valse leer die deze zelfde
mensen probeerden op te dringen aan het christendom. Dat woord,
dat ook vertaald wordt als ‘hel’, is het Griekse woord ‘gehenna’ dat
stamt van het Hebreeuwse woord ‘gehenna.’ Dit woord betekent ‘de
vallei van de zoon van Hinnom,’ een vallei vlak bij Jeruzalem. Lange
tijd werd deze vlakte gebruikt om afval te dumpen en te verbranden.
Ook stond deze vallei bekend als de plek waar lichamen van ter dood
veroordeelde mensen ingegooid werden en zo vervolgens samen met
het afval verbrand werden.
In het Nieuwe Testament word dit woord vaak gekoppeld aan
het woord ‘vuur.’ Er zijn verschillende voorbeelden van verklaringen
met betrekking tot het oordeel en het in het helle (gehenna) vuur
gegooid worden. Dit concept ontstond tijdens de Middeleeuwen, toen

30

Wie zal er willen luisteren?

bepaalde mensen die zichzelf ‘christelijk’ noemden, deze valse leer
van de ‘hel’ bedachten. Dit was volgens hen een plaats van oordeel,
waar mensen, die veroordeeld waren, na de dood heen gingen en
voor eeuwig gekweld worden door vuur en demonische wezens.
Deze periode in de Middeleeuwen valt ongeveer tussen de 10de en
15de eeuw na Christus.
Toen Jezus Christus over Gods oordeel voor mensen die zich
niet willen bekeren predikte en vervolgens de term ‘gehenna’ vuur
gebruikte, trok dit de aandacht van de Joden in die tijd. Zij kenden de
reputatie van deze plaats, waar zowel afval als de lichamen van diegenen die veroordeeld en ter dood gebracht waren, verbrand werden.
Deze Joden hadden geen idee van het concept van het ‘hellevuur’ dat
in de Middeleeuwen bedacht en verder uitgewerkt werd.
Bovendien, als God de mensheid vertelt dat de straf voor zij die
Hem en Zijn wegen finaal afwijzen de dood is, dan zegt Hij dit vaak
in de context van een eeuwige straf. Dit concept van een eeuwige
bestraffing gaat hand in hand met de valse leer die onderwezen wordt,
dat de mens geschapen is met een onsterfelijke ziel. Diegenen die dit
geloven spreken over de ziel als een soort mysterieus onderdeel van
ons wezen, dat eeuwig zal blijven leven na de fysieke dood. En omdat
men zogenaamd een onsterfelijke ziel heeft, onderwijzen zij vervolgens
dat men direct na de dood onmiddellijk naar de hemel of de hel moet
gaan. Uiteraard is de hemel daarbij de favoriete bestemming.
Maar als God spreekt over een eeuwige straf, dan bedoelt Hij niet
dat iemand eeuwige bestraffing zal blijven ontvangen. Het is gewoon
een duidelijke uitspraak die inhoud dat als iemand ter dood veroordeeld
is als straf voor zonden waar hij of zij zich niet van wil bekeren, dit
een oordeel is dat een eeuwige straf betekent. Met andere woorden,
deze persoon kan nooit meer tot leven opgewekt worden. Deze straf,
de dood, is definitief. Het is een eeuwige veroordeling, een eeuwige
straf waarna men nooit meer tot leven gebracht kan worden. Terwijl
zoveel anderen wel de gelegenheid zullen krijgen om opgewekt te
worden tot eeuwig leven.
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De valse doctrine van de onsterfelijke ziel
Voor we de doctrine van de onsterfelijke ziel gaan bespreken, zou
het op voorhand duidelijk moeten zijn dat deze doctrine absoluut
niet waar is.
We hebben reeds een aantal verzen uit Openbaring aangehaald
waar gesproken wordt over ‘de overige doden’, waarmee de miljarden
mensen bedoeld worden die tijdens die voorgaande 6.000 jaar geleefd
hebben.
Er staat geschreven: ‘‘De overige doden werden niet weder levend
(omdat zij dood gebleven zijn), voordat de duizend jaren voleindigd
waren.’ (Openbaring 20: 5) Kan het nog duidelijker zijn? Deze mensen
die gestorven zijn, zullen niet alleen de volgende 1.000 jaar dood
blijven, velen van hen waren reeds duizenden jaren eerder gestorven. Is het aan ons om God in vraag te stellen en om niet te luisteren
naar wat Hij zegt over of de mens al dan niet een onsterfelijke ziel
gegeven werd?
Het is duidelijk dat de mensheid geen onsterfelijke ziel heeft
gekregen. En hoewel we het er al uitgebreid over gehad hebben,
toch blijft het belangrijk dat we nog beter gaan begrijpen hoe zulke
overtuigingen tot stand gekomen zijn, om zodoende nog beter te gaan
inzien wat de echte waarheid is.
Het woord dat in de Bijbel als ‘ziel’ vertaald wordt, stamt van het
Hebreeuwse woord ‘nephesh’. Dit betekent gewoon ‘een ademend
lichaam, wezen of schepsel’. Dit woord ‘nephesh’ wordt in Genesis
ook gebruikt als het over dieren gaat. Als dit woord consequent op
dezelfde manier vertaald was, zoals dit bij de mensheid het geval is,
dan zou over de dieren ook als ‘levende zielen’ gesproken worden.
Zelfs wanneer het over mensen gaat, dan is de betekenis in context
dat de mens een levende ziel is, en niet dat hij een levende ziel bezit.
Een goed voorbeeld waar het woord ‘nephesh’ gebruikt wordt
verwijzend naar het dierenrijk, is wanneer Adam de dieren namen
gaf. ‘En de Here God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des
velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot Adam, om
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te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk ‘levend wezen’
(nephesh) noemen zou, zo zou het heten.’ (Genesis 2: 19)
Niet alleen is een ziel niet eeuwig, maar er wordt duidelijk getoond dat zij kan sterven. Alle fysieke leven eindigt in de dood. Maar
er zit meer achter, dan alleen maar de fysieke dood van een levend,
ademend wezen.
In Ezechiël 18: 20 staat: ‘De ziel, die zondigt, die zal sterven.’ Dit
gaat over het oordeel over zonden, als je je er niet van wil bekeren.
Dit gaat niet over het feit dat alle menselijke leven eenvoudigweg
eindigt met de dood, want iedereen sterft, maar over de straf voor
zonden, een eeuwigdurende veroordeling. Dit is een dood waarvan
geen terugkeer tot leven meer mogelijk is – geen opstanding uit de
dood. Echt, de ziel is niet onsterfelijk.
Er zijn verscheidene verzen in het Nieuwe Testament die gewag
maken van hoe God Jezus Christus uit de dood opwekte. Vele Bijbelverzen maken er een punt van om klaar en duidelijk vast te leggen,
dat Christus na een profetische periode van exact drie dagen en drie
nachten in het graf, uit de dood werd opgewekt. Een goed voorbeeld
hiervan is dit vers: ‘Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest
lijden en ten derden dage opstaan uit de doden.’ (Lucas 24: 46) Andere
verzen spreken over diegenen die op Zondagochtend naar het graf
kwamen, en zelf zeiden of van anderen te horen kregen dat hij opgestaan (opgewekt) was.
Deze duidelijke uitspraken over het feit dat Jezus exact drie dagen
en drie nachten dood in het graf lag, vormen een groot obstakel voor
veel mensen. Want dit staat in schril contrast met hun lang gekoesterde geloof over Jezus Christus, en dit heeft te maken met een andere
doctrine die we in een ander hoofdstuk grondig zullen bestuderen.
Dit gaat over de doctrine van de ‘drie-eenheid’. Veel mensen geloven
dat Jezus Christus eeuwig geleefd heeft net zoals Jahweh Elohim, die
Zichzelf beschrijft als de Enige Eeuwige God. Er zijn veel verzen die
duidelijk vastleggen dat Jezus Christus drie dagen en drie nachten
dood was en in het graf lag. Zij die in deze doctrine van de drie-eenheid
geloven staan voor een groot dilemma, want als Jezus Christus eeuwig
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geleefd heeft en hetzelfde uit zichzelf bestaand leven als God in Zich
had, hoe kan Hij dan drie dagen en drie nachten dood geweest zijn?
En bovendien, waarom zou Hij de hulp van God nodig hebben om op
te staan uit de dood? De waarheid hierover is ongelooflijk fascinerend
en interessant, en we zullen dit verderop in dit boek zeker nog aan
bod laten komen.
Nogmaals, de doctrine over de drie-eenheid houdt ook in dat
Jezus Christus eeuwig bestaan heeft. Maar God verklaart duidelijk
wie het is die altijd bestaan heeft en wie alleen God is.
‘Ik ben de Here en er is geen ander; buiten (Hebr. – behalve) Mij
is er geen God. (Jesaja 45: 5) ‘Want zo zegt de Here, die de hemelen
geschapen heeft – Hij is God – die de aarde geformeerd en haar gemaakt
heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd (Hebr. – zonder
doel, woest en ledig, in een staat van chaos) heeft Hij haar geschapen,
maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de Here en er is
geen ander.’ (Jesaja 45: 18)
Als de mensheid werkelijk een onsterfelijke ziel had, dan zou Jezus
Christus toch zeker meteen nadat hij gestorven was naar de hemel
gegaan zijn? Maar zelfs Jezus Christus ging niet meteen na zijn dood
naar de hemel. Christus zelf maakt duidelijk dat hij pas ten hemel
opsteeg en door God aangenomen werd, nadat hij drie dagen dood
in het graf gelegen had. Pas nadat hij zichzelf aan een paar mensen
vertoond had, nadat God hem eerst uit de dood had opgewekt, steeg
hij ten hemel op om door God aangenomen te worden, waarna hij
later op diezelfde dag terugkeerde.
Inderdaad, de leer van de onsterfelijke ziel is incorrect. Het is
een leugen en God zegt ‘geen leugen is uit de waarheid.’ Wij zouden
dit al moeten weten, maar zelfs hierin wil de mens niet naar God
luisteren. Niet alleen is deze doctrine een leugen, maar zij is Godslasterend. Want onsterfelijkheid en uit zichzelf bestaand eeuwig
leven zijn slechts inherent aanwezig in Eén, en dat is de Ene Eeuwige
Uit Zichzelf Bestaande God – Jahweh Elohim. Hij is de Schepper
en de enige ‘ware gever’ van leven in alles wat bestaat, zowel fysiek
als geestelijk. Alleen de Eeuwige God bezit de macht om eeuwig
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durend leven te schenken aan iemand, en Hij is de Enige die dit in
stand kan houden.
Dit is het zoveelste voorbeeld van hoe men er in de Middeleeuwen altijd op uit was om manieren te bedenken om de Bijbelverzen
te verdraaien en te veranderen, zodat zij zouden aansluiten bij hun
valse doctrines. Deze praktijken werd nog vele makkelijker gemaakt
doordat zij toen de gelegenheid hadden om behoorlijk wat Bijbelverzen verkeerd te vertalen uit de originele talen Hebreeuws, Aramees
en Grieks.
Terwijl deze vertalers hun best deden om valse doctrines in de
Bijbelverzen te voegen, door de ware betekenis van bepaalde woorden
te camoufleren, zoals de voorbeelden ‘ziel’ en ‘hel’ die we net bekeken
hebben, werden hun volgelingen verder en verder van Gods waarheid
afgeleid. De verspreiding van dit soort van leringen gedurende de
voorbije 100 jaar is zo groot geworden, dat dit op zich nog een grote
reden opwerpt waarom Gods oordeel nu uitgesproken begint te worden
over diegenen die dit soort van valse geloofsovertuigingen verspreiden
en over allen die zulke valse geloofsovertuigingen koesteren.
Hoe zal je zulke valse doctrines aanneemt en er koppig aan vasthoudt en gelooft, des te meer je je zal verzetten om Gods waarheden
uit je leven proberen te houden. De weigering om te luisteren naar
God is enorm groot in de wereld van vandaag. Nogmaals, daarom, is
juist nu op dit tijdstip het oordeel over de aarde gekomen.
God brengt de wereld nu in een tijdperk van groot oordeel, waarin
de mens waarlijk voor eens en voor altijd zal moeten beginnen beslissen of zij naar Hem gaat beginnen ‘luisteren’, of dat hij zal blijven
vasthouden aan zijn eigen wegen.
De valse doctrine van de hemel
We hebben het geloof van diegenen die vasthouden aan een doctrine
over de onsterfelijkheid van de ziel al ten dele besproken. Deze doctrine leert dat de mens nadat hij sterft onmiddellijk naar de hemel of
de hel gaat. Net zoals de valse doctrine over de hel, die inhoudt dat
diegenen die zich daarin bevinden voortdurend gekweld (gemarteld)
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worden, is ook het idee dat je meteen na de dood naar de hemel gaat
een valse doctrine. Hoewel er geen plaats bestaat waar zo’n hel vol
van voortdurende kwellingen zich zou bevinden, toch is er wel een
plaats die de ‘hemel’ genoemd wordt, waar een geestenrijk van engelen
leeft en waar God ook is. Maar God heeft nooit onderwezen noch is
dit ooit Zijn bedoeling geweest, dat er ook maar iemand na zijn dood
daar naartoe zou gaan, behalve één – en dat is Jezus Christus.
In het nu volgende voorbeeld, wordt uit Petrus’ bespreking van
de Bijbelverzen over David en Christus duidelijk dat alleen Jezus
Christus naar de hemel opgestegen is.
David was niet alleen koning, maar hij was ook een profeet door
wie God veel profetieën geïnspireerd heeft die in de Psalmen opgetekend staan. God zei over David zelfs het volgende: ‘Hij is een man
naar Mijn hart.’ Zoals we eerder al vermeld hebben, is David een van
diegenen die in de eerste opstanding zal zijn. Hij stierf verscheidene
honderden jaren voor Christus.
Toen de Kerk van God begon op Pinksteren van 31 na Christus,
openbaarde Petrus het inzicht dat hij gekregen had betreffende datgene
wat David profeteerde over de Messias. Nogmaals, het is belangrijk
om in gedachten te houden dat David vele honderden jaren daarvoor
gestorven was, en dat hij nog steeds in hoog aanzien stond onder de
Joden van die tijd. Petrus werd door Gods geest geïnspireerd om aan
de Joden van zijn tijd te vertellen wat de ware betekenis was van een
aantal van die profetische verzen in de Psalmen. En terwijl Petrus
bezig was met aan hen uit te leggen wat God zojuist profetisch vervuld
had met betrekking tot Zijn Zoon Jezus Christus, was hij tegelijkertijd
bezig met duidelijk te openbaren wat de waarheid is over leven na
de dood, of de mens na de dood naar de hemel gaat en het feit dat de
mensheid geen onsterfelijke ziel bezit.
We vallen even midden in het verhaal, waar Petrus aan de menigte vertelt dat God nu degene die de Joden zojuist gedood hadden
– Christus - terug tot leven gewekt had. Vervolgens citeert hij wat
David, als profeet in de Psalmen geschreven had, over de dood van
Jezus en de beloften van God betreffende diens dood en opstanding.
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‘Omdat Gij (God) mijn ziel (Grieks – een lichaam, dat dient om
leven te ademen) niet aan het dodenrijk (hel – hades – het graf) zult
overlaten, noch uw heilige ontbinding (Grieks – verrotting) doen zien.’
(Handelingen 2: 27) Dit citaat komt uit de Psalmen (Psalm 16: 8-10)
die door David geschreven werden. Het is profetisch geschreven, net
alsof Jezus Christus zelf spreekt over wat God over hem voorzegd had.
God zei dat Hij niet alleen Christus (Zijn heilige) niet in het graf zou
laten, maar Hij zou zelfs niet toestaan dat zijn lichaam (een lichaam
dat leven geademd had voor de dood) in het graf ontbinding zou
ondergaan (een proces dat normaal niet lang nadat je sterft begint).
‘Petrus vervolgde met: ‘Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd
vrij uit tot u te spreken over de patriarch David, dat hij beide gestorven (dood) en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.’
(Handelingen 2: 29)
Petrus probeerde aan de Joden duidelijk te maken dat deze Psalm,
die door David geschreven werd, niet over David ging (wat de meesten
van hen wel dachten), maar dat het een profetische Psalm was die
spreekt over de Messias en datgene wat in hem vervuld zou worden.
Tegelijkertijd is deze Psalm het bewijs dat David niet in de hemel is,
maar dat hij gewoon dood en begraven is. Van alle mensen zou je toch
denken dat David, die een man naar Gods hart was, in de hemel zou zijn
(als het zo zou zijn, dat getrouwe mensen daar naartoe gaan na de dood).
‘Daar hij nu een profeet was (David) en wist, dat God hem (David)
onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen (iemand uit
Davids bloedlijn), wat het vlees aangaat (dat de Messias in fysiek leven
geboren zou worden) op zijn troon te doen zitten.’ (Handelingen 2: 30)
Dat wat Petrus hier uit de Psalmen citeert, openbaart dat er over
de Messias geprofeteerd was dat hij eerst als een fysiek mens zou
komen, daar hij uit de bloedlijn van koning David geboren zou worden.
Vervolgens zou de Messias sterven, zou zijn lichaam in een graf gelegd
worden, waarna God hem zou opwekken – doen opstaan uit de dood.
En daarna, na verloop van tijd, aan het begin van het Millennium, zal
Christus niet alleen als Koning over Israel, maar als Koning over de
hele wereld aangesteld worden.
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‘Heeft hij (David) in de toekomst gezien (Omdat God het aan hem
als profeet openbaarde) en gesproken van de opstanding van de Christus,
dat zijn ziel (lichaam) niet verlaten is in de hel (Grieks – hades – het
graf), noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God
opgewekt (tot leven gewekt na die drie dagen in het graf), waarvan
wij allen getuigen zijn. (Handelingen 2: 31-32)
Toen hij met Nicodemus sprak, sprak zelfs Jezus in profetische
taal over zichzelf. Hij zei dat hij, Christus, moest sterven en daarna
terug opgewekt moest worden. Hij vertelde dit alles op een manier
dat dit enkel en alleen op hem betrekking kon hebben, en dat dit niet
op enig ander mens kon slaan.
Jezus Christus zei: ‘En niemand is opgevaren naar de hemel, dan
die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.’ (Johannes 3: 13)
Christus sprak in deze en in andere verzen over profetische
zaken over hemzelf, die op geen enkel ander mens van toepassing
zijn. Deze dingen konden alleen maar in hem vervuld worden, want
zoals er geschreven staat, hij kwam uit de hemel nedergedaald. Geen
enkel ander mens heeft dit gedaan, en de reden daarvoor is dat alleen
Jezus Christus God als Vader zou hebben. Want God Zelf plaatse in
de baarmoeder van Maria een stukje van Zichzelf om het embryo te
vormen dat zou uitmonden in het leven van de enige Zoon van God
die uit de mensheid geboren zou worden, die de Messias, de Christus,
zou worden. Hij zou sterven en daarna opgewekt worden uit de dood,
om vervolgens ten hemel op te stijgen waar geen enkel ander mens
ooit naar toe gegaan is of naartoe zal gaan, en hij zou met macht en
autoriteit bekleed aan de rechterhand van de Almachtige God, Zijn
Vader zitten.
In plaats van dat de mens na de dood naar de hemel gaat, is het
gewoonweg de bedoeling dat de mens terugkeert tot het stof der
aarde. Daarna zal hij, naar Gods timing en volgens Zijn plan van
redding, opnieuw tot leven gewekt worden. Dit verloopt volgens Gods
vastgelegde tijdschema in de toekomst. Dat verhaal, over het leven
dat dan volgt voor al diegenen die opgewekt worden, is ongelooflijk
inspirerend, en geeft een grote rust en vrede.
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Het lag nooit in Gods bedoeling om de mensheid eeuwig leven
te geven, zodat zij in de hemel zouden kunnen gaan wonen. Het was
Gods doel, dat slechts één, de Messias, zou sterven en daarna opgewekt
worden om als geestelijk wezen ten hemel op te stijgen om daar bijna
2.000 jaar te verblijven, voordat hij zou terugkeren om de 144.000
tegemoet te komen die door God als geestelijke wezens zullen worden
opgewekt bij de wederkomst van Christus – de eerste opstanding. Zij
die bij die eerste opstanding opgewekt zullen worden, gaan niet naar
de hemel, maar zij komen naar de aarde om samen met Christus over
de aarde te regeren tijdens het Millennium. Al bijna 2.000 jaar nu
werken God de Vader en Christus in Gods Kerk, om een groter aantal
mensen voor te bereiden op de eerste opstanding (de meerderheid van
de 144.000), een groter aantal mensen dan allen die in de voorgaande
4.000 jaar voorbereid werden.
Er bestaan nog veel meer valse doctrines dan degenen die we tot
nu toe besproken hebben, zoals de onsterfelijke ziel, een hellevuur
vol eeuwige pijniging en dat de mens na de dood naar de hemel gaat,
maar het zou nu wel klaar en duidelijk moeten zijn hoe leugenachtig
zulke doctrines zijn.
Waarom wist u niet dat deze doctrines incorrect zijn? Of beter
gezegd, waarom heeft men u niet de waarheid onderwezen over deze
zaken? Hoewel zij perfect de definitie van deze woorden kennen, toch
zouden de Bijbelgeleerden liever hebben dat u deze doctrines die door
het traditionele Christendom van generatie op generatie doorgegeven
zijn, gelooft. Maar als je nadenkt over de zieke en perverse doctrine
over een eeuwig brandende plaats vol van vuur en pijniging, die een
plaats van oordeel over en bestraffing van de ongelovigen zou zijn,
bedenk dan toch, welke liefdevolle God zou mensen op die manier
pijnigen voor alle eeuwigheid? Hij zou dat zeker niet doen! Dit komt
voort uit de zieke geest van de Middeleeuwen, toen de mens volledig
geperverteerd geworden was in haar denken, er werden mensen
gemarteld, zogenaamd in de naam van God, om hen te dwingen om
op te biechten. Dat was niet van God, en deze doctrines zijn evenmin
van God.
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Nu is de tijd gekomen dat God de mensheid gaat confronteren met
deze valse dingen die in Zijn naam verspreid zijn. De tijd is gekomen
dat God begint met Zijn oordeel over de aarde uit te voeren.
Terug naar Noach
In de dagen van Noach was de mensheid zo verdorven geworden dat
God moest ingrijpen om haar koers te stoppen; dit gebeurt vandaag
opnieuw. De maatschappij is van top tot teen verdorven geworden.
Als je die corruptie, verdorvenheid, wil zien, dan moet je maar kijken
naar het nieuws en andere TV programma’s, films, economische en
zakelijke praktijken, ons gerechtssysteem, reclame, kleding en modestijlen, alledaagse gesprekken vol gevloek en vuile taal, misdaad
en bovenop dit alles de regering.
Maar er is nog een maatschappelijk aspect waarvan de meeste
mensen niet vinden of willen toegeven dat het totaal corrupt geworden
is. En toch is dit het allerergste en grootste kwaad van al, want het
heeft bijgedragen om die mentaliteit (denkwijze) die schuilt in alle
kwaad (corruptie) dat we zonet opgesomd hebben te bevorderen. Het
is de beoefening van godsdienst. Godsdienst is het meest corrupt en
verdorven van alles geworden, en vooral die religie die beweert van
God te zijn.
De ware geschiedenis van de mensheid is dat de mens van nature
God en Zijn manier van leven niet wil; zij wil daarentegen liever haar
eigen gang gaan.
Eerder in dit hoofdstuk werd gezegd dat dit verhaal over Noach
goed illustreert wat de ware geest en houding van de mens tegenover
God en Zijn grote macht is. We hebben toen ook gesteld dat als men
het er al zo moeilijk mee heeft om dit verhaal te geloven over alles
wat God in Noachs leven deed met de ark en de zondvloed, hoe veel
moeilijker moet het dan niet zijn voor de menselijke geest om alle
andere waarheden, heldendaden en profetieën die God in de Bijbel
heeft laten optekenen te kunnen bevatten? En geloven dat Hij de
Schepper van het gehele universum is, wordt dan helemaal een zaak
die nog moeilijker te geloven is.
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Wie gelooft er dat toen God aan Noach zei dat hij een ark moest
bouwen, ‘Noach vijfhonderd jaren oud was.’ (Genesis 5: 32) En wie
gelooft de verzen die wat verder geschreven staan? ‘Want zie, Ik (de
Eeuwige) ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft,
waarin een levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen; alles wat op
de aarde is, zal omkomen. Maar met u zal Ik mijn verbond oprichten,
en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen
uwer zonen met u. En van al wat leeft, van alle vlees, van alles zult gij één
paar in de ark brengen om het met u in het leven te behouden; mannetje
en wijfje zullen zij zijn.’ (Genesis 6: 17-19)
En dan is er ook nog het verbond dat God daarna met Noach en
met de gehele mensheid na hem maakte. Hij gaf hierbij een teken om
dit verbond te bevestigen. De meeste mensen hebben hier nog nooit
over gehoord, laat staan dat ze het geloofd hebben als ze er wel van
gehoord hadden.
‘Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft,
meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat
er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven. En God
zei: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle
levende wezens, die bij u zijn, voor alle volgende geslachten: mijn boog
(regenboog) stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het
verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik dan wolken over de aarde
breng en de boog (regenboog) in de wolken verschijnt.’ (Genesis 9: 11-14)
Niemand weet wat God precies veranderde op aarde, maar voor
de vloed was er geen regenboog. Er zijn dingen die in de atmosfeer
veranderd werden, en ook de oorspronkelijke manier die God ontwierp om de aarde te bewateren werd veranderd. Maar wie kan er
gewoonweg geloven wat God zegt?
In dit verhaal staat ook het volgende: ‘En Noach was zeshonderd jaar
oud, toen de watervloed over de aarde kwam.’ (Genesis 7: 6) Dit betekent
dat het dus ruim 100 jaar duurde om de ark te bouwen. En er staat
ook nog geschreven: ‘Zo waren al de dagen van Noach negenhonderd
vijftig jaar; en hij stierf.’ (Genesis 9: 29) Dus Noach leefde na de vloed
nog 350 jaar. Dit betekent dat Abram (Abraham) die tien generaties
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later geboren werd, zijn eigen over, over, over, etc. grootvader kende,
en met hem opgroeide. Noach stierf pas toen Abraham halverwege
de 50 was.
Wie gelooft dit alles echt en oprecht? Maar heel weinig mensen!
Als deze zaken al zo moeilijk te accepteren zijn voor de mensheid,
hoeveel moeilijker zal het dan voor hen zijn om profetie te geloven?
En om de zaken nog wat moeilijker te maken, wie zou het geloven als
er iemand in deze eindtijd ten tonele zou verschijnen die beweert door
God gezonden te zijn - beweert Gods profeet voor deze eindtijd te zijn?
Dit boek bevat veel profetieën en het legt deze ook uit. Daarenboven staan in dit boek ook veel bijkomende profetieën in, die nooit
eerder in de Bijbel werden opgenomen. Je leeft nu midden in de tijd
waarin je getuige zal zijn dat zal deze zaken beginnen te gebeuren.
De profetieën zullen sneller en sneller vervuld beginnen te worden,
en de eindtijdgebeurtenissen zullen meer en meer rampzalig worden.
Jij zal samen met de rest van de mensheid in toenemende mate uitgedaagd worden om een beslissing te nemen, of je oprecht naar God
zal beginnen te luisteren, en of je je vervolgens meer en meer tot Hem
zal keren en zal beginnen met je leven te veranderen.
Christus’ eigen woorden
Toen Jezus Christus hier op aarde was onderwees hij persoonlijk vele
duizenden mensen, en hij verrichte ook persoonlijk vele mirakels van
genezing en wekte zelfs mensen uit de dood op. Maar de overgrote
meerderheid keerde zich niet tot hem, ook al hoopten velen van hen
dat hij de geprofeteerde Messias zou zijn die hen zou komen bevrijden
van de Romeinse overheersing. Maar toen hij stierf lieten ze hem bijna
allemaal als een baksteen vallen, en wilden ze niets meer met zijn leer
noch met de leer van de apostelen te maken hebben. Van alle mensen
die vastgehouden hadden aan Jezus Christus’ onderwijs, bleven er
slechts een paar honderd mensen over die de apostelen bleven volgen
na Christus’ dood.
De overgrote meerderheid van de mensen was niet blij met zijn
onderwijs. Bijna iedereen die zichzelf toen een trouwe volgeling van
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God beschouwde, verwierp niet alleen het onderwijs van Jezus Christus, maar zij haatten het zelfs. Erger nog, zij gingen hem haten, en
zagen hem nog liever dood dan dat hij zijn onderwijs zou voortzetten.
Vandaag is er niet zoveel veranderd. Mensen vinden het niet fijn
als hen verteld wordt dat alles wat zij over God en Christus geloven
volledig fout is, en dat de meeste doctrines die zij geloofd hebben
verkeerd of fout zijn. De voorbeelden die we tot nu toe aan bod hebben
laten komen van eenvoudige basisdoctrines waren al uitdagend genoeg,
maar er zijn er nog zoveel meer die zo veel zwaarder wegen, dan deze
basisdoctrines die ook belangrijk zijn.
Waarom moeten dit alles bespreken? Waarom is dit zo belangrijk?
Omdat het voor God belangrijk is! En het is ook van belang voor onze
gemoedsrust, ons welzijn en ons geluk. Gods grootste verlangen voor
ons is dat wij Zijn wegen zouden kiezen, omdat Hij dan ons leven kan
zegenen. Als wij dit weigeren, dan zullen wij daaronder lijden, en
anderen om ons heen zullen hierdoor ook lijden. Geen enkele ouder
wil zijn kinderen zien lijden omdat zij een verkeerde levenswijze
hebben. God heeft zo veel meer liefde voor ons dan een fysieke ouder
kan hebben.
Als je niet volgens Gods manier van leven leeft, en Zijn wetten niet
gehoorzaamt, dan veroorzaakt dit groot verdriet, lijden en vloeken
in je leven. En als je verkiest om zo te leven dan veroorzaakt dit niet
alleen pijn in je eigen leven, maar het verspreid zich als een kabbelend
golfje en veroorzaakt ook pijn bij je naaste familie, op je werk en in de
maatschappij om je heen. De wereld is nu op het punt gekomen dat
dat kabbelende golfje veranderd is in een tsunami van verwoesting,
corruptie, extreem lijden en kwaad dat deze wereld overspoeld, en de
mensheid op het randje van de zelfvernietiging brengt. De mensheid
zal zichzelf vernietigen, tenzij God ingrijpt. Wat verkies jij? Het is nu
precies hetzelfde als toen God tegen de Israëlieten zei ‘Heden stel Ik
voor u leven en dood, kies dan het leven’. Maar zij kozen niet voor
het leven!
De mensheid leeft in een periode waarin God hem het vermogen
geeft om Zijn waarheid te kunnen ‘zien.’ De mensheid moet nu dan
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ook beginnen kiezen of hij er al of niet naar wil leven. Hij begint nu
in te grijpen in de aangelegenheden van deze wereld, om een einde
te maken aan 6.000 jaar van onderdrukking door het menselijke
zelfbestuur op aarde. Het is erger geworden dan in de dagen van
Noach. De mensheid bezit nu het vermogen om zichzelf samen met
alle leven op aarde te vernietigen.
Het is nu precies geworden zoals Christus over deze eindtijd
zei. De discipelen waren bij Christus gekomen en ze vroegen aan
hem wanneer al deze dingen zouden gebeuren, en wat het teken zou
zijn van zijn komst, en het einde van de wereld (Mattheus 24: 3). Dit
woord ‘wereld’ gaat over een ‘tijdperk’, het einde van dit ‘tijdperk’
van zelfbestuur van de mens, en de tijd voor zijn wederkomst en het
begin van zijn regering. Het gaat niet over het einde van de wereld,
maar over het einde van een tijdperk, waarbij de mensheid een ander
tijdperk, het Millennium zal binnentreden.
Christus zei tegen hen: ‘Want zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn (de wederkomst van de
Messias). Want zoals zij in (die) dagen vóór de zondvloed waren, etende
en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop
Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en
hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.’
(Mattheus 24: 37-39)
Hier staat niet dat er iets verkeerd is met eten, drinken en trouwen.
Hier staat gewoon geschreven dat het leven z’n gangetje ging zoals
gewoonlijk, en dat zij er zich niet om bekommerden, noch geloofden
dat hun wereld op het punt stond om drastisch te veranderen – vernietigd zou worden. Maar er waren redenen waarom zij zo waren, want
zij hadden anders kunnen reageren, net zoals de mensen vandaag al
meer dan 50 jaar hadden kunnen reageren, maar zij deden het niet.
Met andere woorden, net zoals de mensen de voorbije halve eeuw
gereageerd hebben op de waarschuwing over deze eindtijd die aan de
hele wereld verkondigd werd, negeerden ook de mensen in Noachs
tijd de waarschuwingen. Zij beschimpten en bespotten Noach en
zijn 100jarige project om de ark te bouwen. Die ark werd op droog
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land gebouwd. Niemand had ooit iets gezien wat ook maar in de
buurt kwam van deze enorme onderneming. Dit nieuws verspreidde
zich als een lopend vuurtje in de wereld van die tijd. Het was een
ontzagwekkend project, en iedereen in de wereld in die tijd wist wat
hij aan het bouwen was en waarom, maar niemand geloofde er ook
maar iets van. Zij geloofden niet, zij geloofden niet dat God hen zou
vernietigen door een vloed. Dat vonden ze belachelijk. Zij wilden niet
luisteren, precies zoal vandaag het geval is.
Omdat in 2008 de waarschuwing, over wat er gaat gebeuren in
die catastrofale eindtijd, met grotere kracht uitging, waren sommige
mensen voor een tijdje ontnuchterd. Maar naarmate de tijd vorderde
begonnen ook zij de waarheid te bespotten, te beschimpen, te verdraaien, te haten, en zelfs te bedreigen. Maar nu zal alles beginnen
te veranderen, zoals het geval was ten tijde van de zondvloed. Voor
diegenen in dat tijdperk was het te laat, toen zij zich realiseerden dat
Noach gelijk had. Toen het water eenmaal begon te komen, en hoger
en hoger steeg in de daaropvolgende dagen, verdronken en stierven
de mensen. Tegen die tijd was het al te laat, en het bleef alleen maar
erger worden, totdat er geen leven meer was.
De zondvloed bleef gedurende 40 dagen aanhouden, en de ark werd
opgetild en dobberde op de wateren van de vloed. Er waren velen die
probeerden om de vloed te overleven, maar uiteindelijk was er geen
leven meer over. Gedurende deze eindtijd, wanneer de catastrofale
gebeurtenissen erger en erger worden, zullen de mensen binnen een
periode van 3 ½ jaar de tijd krijgen, om te beginnen hun manier van
leven te veranderen van ‘hun eigen wegen’ naar Gods wegen.
Jawel, deze tijd lijkt heel veel op de dagen van Noach, toen de
menselijke geest zo ontzettend bedorven (geperverteerd) geworden
was. Maar het is nu nog veel erger, en God gaat ingrijpen om een
nieuw tijdperk voor de mensheid in te luiden. Het zal een tijdperk
zijn van rust, voorspoed, familie en grote vrede op aarde, iets wat de
mensheid tot nog toe in de verste verte niet heeft mogen meemaken.

Hoofdstuk 2

EEN WERELD DIE
MISLEID IS

E

r. is enorm lijden in deze wereld en de rampzalige gebeurtenissen die deze wereld overspoelen zullen alleen maar veel
en veel erger worden. God brengt de mens nu tot een vooraf gepland
moment, waarin de mens de realiteit en de waarheid onder ogen
zal moeten zien, en dat is iets waar de menselijke natuur zich tegen
verzet, iets waar zij van nature tegen vecht. Dit heeft alles te maken
met hoe de menselijke natuur altijd probeert om zichzelf anders en
vaak beter voor te stellen dan zij werkelijk is, en tegelijkertijd tracht
te verbergen wat er diep van binnen werkelijk zit.
God zal niet toestaan dat de mensheid nog langer in een wereld
moet leven waarin zo veel misleiding is. Lang voordat er ook maar
iets werd geschapen had Hij een plan volgens een zeer specifiek
tijdschema. Dit plan houdt ook in dat de mens tot het punt gebracht
zal worden waarop hij zal kunnen zien wat het resultaat is van zijn
eigen menselijke zelfbestuur en zijn eigen wegen.
Als je wil kunnen begrijpen waarom de wereld gekomen is tot de
staat waarin zij zich vandaag bevindt met alle enorme verwoestingen die haar vandaag overspoelen, dan moet je ver teruggaan in de
geschiedenis om erachter te komen waardoor dit allemaal begonnen
is en waar we ons nu bevinden ten gevolge daarvan. Het is allemaal
met elkaar verbonden. Als je dat verleden gaat begrijpen, dan kan
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je veel makkelijker gaan begrijpen waarom de wereld dit alles nu
meemaakt. Ook zal je in staat zijn om beter te begrijpen waarom God
dit allemaal laat gebeuren, zodat de mens een veel betere wereld zou
kunnen krijgen. Voordat dit alles gebeurt, kon dit niet aan de mens
gegeven worden.
De huidige chaos die we kunnen zien in de afbrokkelende en
imploderende economieën, burgerlijke onrust, verdeeldheid en machtsstrijd binnen de overheid, natie tegen natie, escalerende oorlogen,
botsingen tussen religies en het groeiende kwaad in deze wereld, is
het resultaat van grote misleiding. Veel van die misleiding komt uit
van de overheid, de media, het bedrijfsleven, de industrieën en religie,
en is soms zelfopgelegd.
Datgene wat zelfopgelegd is, is het resultaat van moedwillige
blindheid van diegenen die willen dat het leven zijn ‘normale gangetje
gaat’ en dat hun eigen leven niet verstoord wordt. Er heerst een soort
van stille, onuitgesproken maffia-achtige mentaliteit, die haar krachten
gebundeld heeft om de aandelenmarkt, de grondstoffenhandel en
andere financiële beleggingen totaal op te blazen. Ook zaken zoals de
beurs zijn totaal opgeblazen door de hebzucht die alle beleggers met
elkaar gemeen hebben, en waardoor zij een oogje dichtgeknepen voor
de corruptie die er heerst in het bedrijfsleven en voor de economische
ineenstorting die reeds plaatsvond in ‘andere’ delen van de wereld.
Zolang die dingen de ‘ver van mijn bed show’ waren, heerste er een
algehele gewilligheid om het wereldnieuws te negeren en volledig op
zichzelf gericht te zijn.
Het nieuws in de zogenoemde westerse wereld sensationaliseert
verhalen over sportfiguren, politici, filmsterren, criminele figuren en
ontelbare andere behoorlijk onbelangrijke gebeurtenissen binnen onze
cultuur. Dat heeft er rechtstreeks toe geleid dat de mensen van de realiteit verstoken zijn, en zodoende kon de misleiding voortwoekeren.
De meeste mensen laten zichzelf gewillig misleiden. Deze misleiding
is zelfopgelegd omdat men in een soort van ‘fantasiewereld’ wil blijven
leven, waarin men ‘zichzelf voorhoudt’ dat de wereld om ons heen
niet zo slecht is als zij in werkelijkheid is.
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Misleiding is de afwezigheid van realiteitszin en waarheid. De
wereld is vol van leugens, liegen, halve waarheden, valse getuigenissen en algehele misleiding, waardoor het voortdurend verdraaien en
vertekenen van de waarheid floreert. En te midden van dit alles heerst
er nog een erger niveau van misleiding dat buitengewoon krachtig
is. Men is zich hier niet eens bewust van, noch is men bereid om dit
te onderkennen wanneer het duidelijk getoond wordt. Het vermogen
om de realiteit onder ogen te zien berust wederom op de vraag of
men bereid is naar God te luisteren. Alleen God kan ons klaar en
duidelijk vertellen wat de waarheid is en wat misleidend is, wat Hij
nu begint te doen, door aan het licht te brengen dat misleiding wel
degelijk bestaat en in de hele wereld wordt toegepast.
Wanneer de waarheid eenmaal aan het licht komt, en zij de misleiding en leugens aan de kaak stelt (zoals de wereld nu geconfronteerd
wordt met haar ware feitelijke toestand), dan zorgt dit voor ontzetting
en voor gevoelens van verraad, ongeloof, groot verdriet, angst en vaak
ook wraak en anarchie.
Dit verhaal van misleiding en de verdorven kracht hier achter
begon in het engelenrijk, lang voordat God de mens op deze aarde
schiep. De reden waarom God eerst het engelenrijk en pas daarna
de mensheid geschapen heeft, heeft alles te maken met de reden
waarom God ons anders geschapen heeft en waarom wij ons nu in
de laatste periode van deze eindtijd bevinden. Alleen als we zulke
dingen begrijpen kunnen we Gods wonderbaarlijke schepping en de
volgende grote stap in Zijn plan gaan zien. Op dit moment werkt God
er aan om een groot deel van de mensheid te redden, zodat zij in een
nieuw tijdperk verder kunnen leven. Maar vergis je niet, er zullen nog
altijd miljarden mensen sterven tijdens deze laatste periode, voor het
Millennium begint.
God heeft geopenbaard dat de mens in zijn huidige staat en met
de menselijke geest die hij bezit, niet in staat is om het bestaan van
God te bevatten. Wij zijn fysieke wezens en wij kunnen de fysieke
realiteit om ons heen bevatten, en omgaan met de dingen die wij zien,
voelen, ruiken, berekenen, opmeten etc. Al deze dingen zijn fysiek,
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en zij functioneren binnen vastgestelde wetten. Dit is natuurlijk een
beetje eenvoudig gesteld, maar het wordt zo uitgelegd om het punt
te benadrukken dat wij een fysieke schepping zijn die in een fysiek
universum bestaat. Wij kunnen enkel en alleen binnen deze grenzen
functioneren. Maar er is ook een geestelijke schepping die wij niet
kunnen zien, deze schepping is samengesteld uit geestelijke elementen,
net zoals dit fysieke universum opgebouwd is uit fysieke elementen.
Er bestaan wetten in onze fysieke wereld waarbinnen wij kunnen
werken en die exact zijn, zoals de wetten die de fysica, wiskunde,
chemie etc. reguleren. Wij hebben het vermogen om binnen deze fysieke schepping te werken, en dat wordt mogelijk gemaakt door wetten
die niet veranderen. Die wetten zijn exact, betrouwbaar en werken
en herhalen zich steeds uniform en op een ordelijke manier, maar
er is nog zoveel dat nog altijd niet kunnen begrijpen over dergelijke
wetten. Wij hebben geleerd om heel wat krachten te gebruiken en te
benutten, maar we begrijpen hun bestaan nog steeds niet.
De mensheid is niet in staat om nieuwe wetten te maken, noch
kan zij de wetten die bestaan veranderen. Die wetten kunnen we op
geen enkele manier fysiek zien, maar we kunnen wel de gevolgen van
hun bestaan zien. We weten gewoonweg dat ze bestaan. We kunnen
ze niet zien, we kunnen ze nergens tegen afwegen en we kunnen ze
niet volledig begrijpen maar we weten wel dat ze er zijn. Datzelfde
geldt ook voor de geestelijke schepping. We kunnen het geestelijke
niet zien en we kunnen het nergens tegen afwegen omdat het geen
enkele fysieke eigenschappen bezit, zoals wetten.
Je kan dit in vele opzichten vergelijken met proberen om God
te begrijpen. Wij proberen dit met onze beperkte middelen om op
fysiek niveau te redeneren, maar we kunnen een dergelijk bestaan
gewoonweg niet bevatten. Evenmin kan de mens de wetten die in dit
universum in voege zijn ten volle bevatten. De mens kan evenzeer
het geestelijke, dat wat van God is, niet bevatten, tenzij God Zijn
geest geeft om de geest van de mens in staat te stellen om een aantal
van deze dingen op geestelijk vlak te kunnen ‘zien.’ Wij hebben dat
vermogen gewoonweg niet in ons, wij kunnen dit niet uit onszelf.
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Als mensen slechts een belangrijke realiteit betreffende deze
wetten die ons omringen in een anderzijds zeer fysieke wereld zouden
kunnen begrijpen en geloven, dan zouden wij veel wijzer en veel beter
af zijn. De realiteit is dat deze wetten die in voege zijn, een geestelijke
functie hebben en aangestuurd en ondersteund worden door de Almachtige God. Ik kan dit niet eens beginnen met dit te bevatten, noch
kan geen enkel andere mens dit. Wat onze menselijke geest aangaat,
zijn wij geschapen met een beperkte capaciteit en vermogen. Als de
mens weigert te geloven dat God de Schepper van alle dingen is, dan
zal hij ook niet willen geloven dat God alle dingen in stand houdt
Gods woord
De enige manier waarop wij ook maar iets kunnen begrijpen over een
geestelijke schepping, is als God het aan ons openbaart en als Hij ons
erover vertelt. En dat heeft Hij gedaan. Laten we teruggaan naar het
begin, waar dit verhaal geopenbaard begint te worden.
God geeft ons slechts een fundamentele uitleg hierover, en dan
is de keuze aan ons om al dan niet te geloven wat Hij zegt. God zegt
gewoonweg dat in het begin alleen Hij bestond - alleen God. In den
beginne was alleen God. Wanneer God over Zichzelf spreekt in dat
geestelijke bestaan, voordat er ook maar iets anders bestond, gebruikt
Hij in 1 Johannes de term ‘het Woord’ en in Spreuken de term ‘wijsheid’.
Beide woorden, ‘wijsheid’ en ‘het Woord’ gaan over de diepste
gedachten van Gods geest, die openbaren wie Hij is - Zijn denken,
Zijn gedachten, Zijn doel en Zijn wegen. Dat is iets zuiver geestelijks,
het komt uit Gods eigen geest - de ‘heilige geest’.
‘In den beginne was het Woord en het Woord was met (Grieks ‘bij’)
God, en het Woord was God.’ (Johannes 1: 1)
Het woord ‘met’ is een verkeerde vertaling, en dit werd opzettelijk
gedaan door de vertalers. Dit werd gedaan in een poging om geloofwaardigheid te geven aan een valse doctrine die door het traditionele
Christendom stevig omarmd wordt. De reden waarom dit verkeerd
vertaald werd, is omdat de vertalers geloofden dat Jezus Christus
in alle eeuwigheid naast (samen met) de Eeuwige God bestaan had.
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Dit maakt deel uit van de doctrine van de drie-eenheid, die in 325 na
Christus, tijdens het Concilie van Nicea, ontstond.
Er zijn nog andere Griekse woorden die ‘met’ betekenen, waarmee
bedoelt wordt ‘samen met’ of ‘bij’ of ‘naast’ iemand zijn. Het Griekse
woord dat in dit vers gebruikt wordt, is geen van deze woorden. De
verkeerde vertaling ‘met’ geeft de indruk dat er twee verschillende
wezens waren, die ‘samen’, ‘bij elkaar’ waren. Echter de vertaling
van het Griekse woord wat effectief in dit vers gebruikt wordt is ‘tot,’
wat betekent ‘volledig (behorende) tot’ diegene waar over gesproken
wordt, en wel uitsluitend ‘tot’ diegene.
Er staat gewoon dat het Woord ‘tot’ God was (behoorde) en tot
niemand anders, omdat er niemand anders was. Het Woord was van
God en van (‘tot’) niemand anders. Er is al gezegd dat God duidelijk
stelt dat Hij alleen God is, de Eeuwige God, en dat er geen ander is.
Verderop staat geschreven over het Woord, dat ‘vlees geworden’ is
en onder de discipelen gewoond heeft. ‘Het Woord is vlees geworden,
en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd,
een heerlijkheid als de eniggeborene van de Vader, vol van genade en
waarheid.’ (Johannes 1: 14)
In deze verzen gaat het over Jezus Christus, die uit het Woord
geboren is.
Deze hele doctrine over de drie-eenheid is zo verdraaid en verwrongen, dat zij bekend kwam te staan als een ‘mysterie.’ De reden
waarom het een mysterie is, is omdat zij hun eigen ingewikkelde
ideeën niet klaar en duidelijk kunnen uitleggen. En het meest verbazingwekkend hierbij is, dat dit één van de belangrijkste doctrines
van het traditionele christendom is.
Het ‘Woord’ is afgeleid van het Griekse woord ‘Logos,’ en de meest
accurate betekenis is ‘openbarende gedachte.’ Het is de essentie die
iemands gedachten, denken en identiteit identificeert. Zoals bij elke
individu, worden wij geïdentificeerd door datgene wat wij denken
en door de gedachten die naar buiten komen door onze daden. Deze
daden weerspiegelen de ‘logos,’ de openbarende gedachten. Wat er
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uit iemands mond komt, de ‘woorden’ (logos) die gesproken worden,
openbaren wat er in iemands de geest omgaat.
Dit woord ‘logos’ is niet alleen een woord dat in de Bijbel voor God
gebruikt wordt. Het wordt ook in verband met de mensheid gebruikt.
Het wordt gebruikt in uitdrukkingen die de dingen die de mens komen
in de woorden die zij spreken identificeren; dingen die hun geest en
denken reflecteren. Voorbeelden hiervan zijn ‘ijdele woorden’, ‘boze
woorden’ en in de uitdrukking ‘hun woord zal voortwoekeren als de
kanker.’ Christus waarschuwde de mensen over hun woordgebruik,
omdat dit hun ware ‘ik’ openbaart, voortkomend uit hun eigen manier
van denken en doen. Hij zei: ‘door uw eigen woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.’
Zoals voor ieder mens het geval is, worden wij geïdentificeerd
door datgene wat wij in onze geest denken en de gedachten die aan
het licht komen door onze daden. Dit kunnen geschreven of gesproken
woorden zijn, of andere letterlijke daden. De daden laten de ‘logos,’
de openbarende gedachten van iemands geest zien.
Alles wat over God aan de mens uitgelegd kan worden, begon met
het Woord – de Logos – en dat is God. Dat is wie Hij is. Uit het Woord,
uit God, begon Zijn openbarende gedachten manifest te worden toen
Hij de geestelijke wereld en het engelenrijk schiep. Later, schiep Hij
het fysieke universum en uiteindelijk de mensheid. Tot op de dag van
vandaag blijft Hij Zijn wil in alles dat Hij beoogd heeft, openbaren. Dit
is God. Dit is het Woord van God dat aan de wereld geopenbaard wordt.
Er staat veel geschiedenis in de Bijbel, maar het overgrote deel
daarvan is een openbaring van Gods wil en doel voor Zijn schepping.
De Bijbel is het Woord van God. Jezus Christus heeft nooit beweerd
het Woord van God te zijn. In Johannes 14: 24 zegt Hij duidelijk
tegen de discipelen: ‘het woord (logos) dat gij hoort, is niet van Mij,
maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.’ In Johannes 17: 14, 17 staat
beschreven dat Christus tot God bidt: ‘Ik heb hun (de discipelen) Uw
woord (logos) gegeven.’ Hij zei ook: ‘heilig (zet apart voor heilig doel
en gebruik) hen door Uw woord. Uw woord (logos) is waarheid.’
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Er staat inderdaad: ‘Alle dingen zijn door Hem (verwijzend naar
het Woord, God, dat openbaart wie God is) en zonder Hem (nogmaals,
het Woord, God) is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hem (het
Woord, God) was het leven en het leven was het licht der mensen.’
(Johannes 1: 3 – 4)
Alles wat bestaat is het gevolg van Gods planning en doelstelling,
die Hij geformuleerd en bepaald heeft. Dit staat allemaal opgesomd
in het Woord van God, en is een kwestie van de wil van God.
In vers 14, waar staat dat het Woord vlees gemaakt werd, is er
sprake van die openbarende gedachten (het Woord, de Logos) van
God Almachtig dat aan en in Jezus Christus gegeven werd, en wat de
manifestatie was van de openbaring (het denken) van God aan de
mens. Jezus Christus werd geboren met de geest (het denken) van God
(zijn Vader) in hem. Maar hij groeide zelfstandig op en ontwikkelde
zijn eigen persoonlijkheid aan de hand van alles wat Hij meemaakte
in Zijn fysieke leven. Hierdoor had hij zijn eigen individuele persoonlijkheid die uniek de zijne was, los van zijn Vader.
Gods geestelijke macht en de heilige geest
Wij moeten begrijpen dat er een verschil is tussen God en Zijn geestelijke machten. Er is een verschil tussen de macht van Zijn geest
waardoor Hij schept, en de macht van Zijn geest die uit Zijn verstand
voortkomt, de heilige geest. Hoewel beiden geestelijk zijn, toch is
de geestelijke macht waarmee Hij werkt en schept niet hetzelfde
als de heilige geest. Het is gewoon een geestelijk kracht die Hij ter
beschikking heeft op Zijn bevel.
De heilige geest mag dus niet verward worden met Zijn kracht
die Hij beveelt om werk uit te voeren. De kracht waardoor God dingen
verwezenlijkt, waardoor Hij werkt en alles uitvoert, is de kracht van
Zijn geest. Maar, datgene wat uit Zijn geest (verstand, brein) voortkomt, uit Zijn gedachten, Zijn denken en Zijn hele wezen, dat wat
voortkomt uit Zijn geest, dat wat Zijn denken openbaart, komt van de
heilige geest. De heilige geest is het middel waardoor Hij Zijn wegen,
gedachten, wil, doel, waarheid en geest aan anderen communiceert.
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Op deze manier heeft God Zijn heilige geest (Zijn geest, Zijn gedachten, Zijn wegen en waarheid) over de discipelen uitgegoten op
de Pinksterdag in 31 na Christus. Hierdoor konden zij de waarheid en
wegen van God zien, die zij tot op dat moment niet hadden kunnen
zien. Toen dit gebeurde konden zij ieder individueel de dingen zien
die God door de heilige geest aan hen communiceerde. Vanaf dat
moment konden zij deze dingen aan anderen onderwijzen, die het nu
ook konden zien en begrijpen, net zoals Petrus begon te onderwijzen
over de Psalm van David die wij eerder bespraken. Petrus kon openbaren dat deze Psalm, die door David geschreven werd, niet over David
gaat, hoewel het zo geschreven leek te zijn, maar dat het profetische
woorden over de Messias zijn.
Over de daadwerkelijke kracht van God wordt gesproken in termen
van de dingen die Hij doet, verwezenlijkt, schept, in stand houdt, etc.
Dat is een kwestie van ‘Zijn geestelijke kracht’ die Hij geheel naar Zijn
wil kan sturen en bevelen. Datgene daarentegen wat Hij met anderen
wil delen en aan anderen wil communiceren, maakt deel uit van Zijn
wezen, Zijn openbarende gedachte, Zijn verstand en geestelijke wegen,
die allemaal een kwestie van Zijn heilige geest zijn.
Het dichtste dat wij als mensen kunnen komen bij het bevatten van
wat er hier gezegd wordt, is door in te gaan zien dat datgene wat wij
als individu zijn (onze persoonlijkheid) bepaald wordt door onze geest
en ons denken. Alles wat wij doen in dit leven is het resultaat van iets
wat in onze menselijke geest begint. Wij denken en redeneren en alleen
daaruit kunnen er dan daden volgen waardoor zichtbaar aan anderen
‘geopenbaard’ wordt wie wij werkelijk zijn, wat ons uniek maakt, wat
ons karakter en onze personaliteit is, hoe wij ons gedragen, en hoe
wij denken. Daarenboven kunnen wij zulke zaken ook communiceren
door middel van ons taalgebruik, gebaren en het geschreven woord.
De mens heeft daarom ook geen enkel excuus om niet meer te
weten wie en wat God is, omdat hij dit duidelijk kan zien wanneer hij
naar de schepping, waarin wij leven kijkt. De schepping openbaart heel
veel over God en Zijn liefde voor Zijn schepping en voor de mensheid
die Hij over die schepping heeft aangesteld.
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God heeft ons een geweldige schepping gegeven, zodat wij een
rijk leven zouden kunnen hebben en van talloze ervaringen zouden
kunnen genieten. Hij heeft ons een wereld gegeven, die vervuld is
van orde, schoonheid, overvloed en een ongelooflijk grote variëteit
aan levensvormen. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om het familieleven te ervaren, omdat Hij ons het vermogen heeft geschonken
om ons voort te planten. Hij heeft ons van ontelbaar veel manieren
voorzien om productief bezig te zijn en de zegeningen te oogsten
van alles wat op deze aarde verbouwd kan worden, en dat alles werd
mogelijk gemaakt door datgene wat God voorzien heeft. We hoeven
slechts verder te kijken dan onze neus lang is, om te kunnen zien dat
er ontelbaar veel dingen zijn die God voor ons op deze aarde geplaatst
heeft, zodat wij het potentieel zouden kunnen hebben om ongelooflijk
rijke en overvloedige levens te kunnen leiden.
Toch heeft de wereld constant haar Schepper de rug toegedraaid.
De wereld heeft Hem genegeerd en niet naar Hem geluisterd. Zij heeft
altijd getracht om Hem te veranderen in iets meer fysieks, en in iets
wat zich meer leent tot het vergoelijken van wangedrag en een verkeerde manier van leven. Al dit soort van inspanningen is ook gericht
op het sussen van het menselijke geweten, op het zich goed voelen
over zichzelf en op het zich verheffen van boven anderen doordat
men zogenaamd zoveel ‘goed doet’ of zulke ‘geweldige kwaliteiten’
boven anderen heeft.
Inderdaad, wij kunnen uit de schepping zelf veel over God leren.
En we kunnen ook rechtstreeks van God zelf leren, als Hij verkiest
om ons Zijn heilige geest te geven, zodat Hij Zijn wil, doel en wegen
duidelijker aan ons kan openbaren. Door middel van de heilige geest
kan Hij rechtstreeks communiceren met wie Hij maar wil. Hij kan
rechtstreeks communiceren met de geestelijke essentie in ons verstand
die ieder mens bezit. Hij heeft geen verbale communicatie nodig die
door fysieke wetten mogelijk gemaakt wordt en die gebruik maakt
van onze fysieke longen, het strottenhoofd, de mond en de tong; wat
wij mensen doen wanneer wij met elkaar praten.
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God openbaart dat er een ‘geest in de mens’ is, maar dit is niet de
heilige geest. Het is een geestelijke essentie die zich in het verstand
van ieder mens bevindt. Deze geest-essentie, die deel uitmaakt van
het fysieke brein, is datgene wat aan mensen het vermogen geeft om
te kunnen denken, redeneren, herinneren en communiceren zoals wij
dit doen. Deze essentie geeft aan eenieder het vermogen om te kunnen
redeneren en dit geeft eenieder de individuele vrijheid op persoonlijke
keuzes, creativiteit, planning, etc. Doordat God aan ieder individueel
persoon dit vermogen binnenin het menselijke verstand gegeven heeft,
heeft Hij ook ieder persoon individueel verantwoordelijk gesteld voor
zijn eigen daden, en hen de vrijheid gegeven om zelf te bepalen hoe
zij hun eigen leven inkleden en verkiezen en leven.
In het dierenrijk werd ook aan elk levend wezen een geestelijke
essentie in het brein meegegeven. Maar die geest-essentie in het dierenrijk is in de verste verte niet hetzelfde als datgene wat God aan de
mensheid gegeven heeft. In plaats daarvan is de geestelijke essentie
die aan het dierenrijk werd gegeven, meer een ‘voorgeprogrammeerde
natuur’ die specifiek geprogrammeerd is voor elke diersoort. We
noemen dit soort van programmering meestal ‘het instinct’.
Zowel de geestelijke essentie in het brein van de mens als de
geestelijke essentie die God in het dierenrijk geplaatst heeft, zijn een
deel van het brein dat door de mens niet gemeten noch waargenomen
kan worden mwr wetenschappelijke instrumenten. De geestelijke
essentie in het brein van elk levend wezen is ‘geestelijk’, en datgene
wat ‘geestelijk’ is kan in een fysiek rijk niet waargenomen worden,
maar deze geest bestaat wel degelijk in het fysieke rijk.
Hoewel dieren niet de capaciteit hebben tot individuele redenering,
planning en creativiteit, die de mens wel bezit, toch hebben sommige
dieren wel een beperkt vermogen gekregen om zaken te memoriseren
en te leren. Maar dat ontwikkelingsproces is totaal verschillend van
dat van het menselijke leven. Datgene wat God aan de dieren gegeven
heeft geeft lijkt soms te resulteren in verschillende persoonlijkheden,
een eigenheid en/of individualiteit die ieder schepsel in het dierenrijk
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onderscheidt van alle anderen. Die ontwikkeling is niet het gevolg van
goed overdacht ‘individueel’ redeneren en denken zoals bij de mens.
Daarentegen is dit het resultaat van voorgeprogrammeerde reacties,
die in een brede waaier aan unieke karakteristieken in elke specifieke
soort kunnen resulteren.
De geestelijke essentie die God aan de mensheid gegeven heeft,
geeft ons een uiterst functionele geest waarmee wij kunnen plannen,
ontwerpen, redeneren, gedachten en ideeën kunnen communiceren en
uit vrije wil keuzes kunnen maken over hoe wij ons leven op moreel
vlak willen leven. God heeft de mensheid een verstand gegeven dat in
staat is om zeer communicatieve en interactieve relaties met elkaar
en zelfs met God zelf te kunnen hebben. Zoiets bestaat niet in het
dierenrijk.
De geestelijke essentie in het menselijke verstand is verbonden
aan een fysiek brein, en die combinatie kan tot verbazingwekkende
resultaten komen, wanneer God rechtstreeks met die geest begint
te werken om Zijn schepping in die persoon verder te zetten. Dit zal
later nog aan bod komen.
God maakte eerst een grondige planning van alles wat Hij wilde
scheppen, en vervolgens begon Hij die plannen uit te voeren in de
schepping. Hij begon met de schepping van het geestelijke rijk. Er zijn
maar een paar aanwijzingen over wat er allemaal in dat rijk bestaat.
En al die dingen zijn fysieke voor ons omschreven, omdat dat de enige
manier is waarop wij dingen die wij niet kunnen begrijpen, noch
bevatten toch kunnen gaan zien en begrijpen. Eén voorbeeld van die
dingen is iets wat beschreven wordt als ‘een zee van glas’. Het is iets
wat glanzend en veelkleurig is, dat zich voor de troon van God bevindt.
Zelfs de filmindustrie in Hollywood heeft geprobeerd om op basis
van die beschrijving beelden te simuleren die volgens hen passen bij
de leefomgeving van geavanceerde wezens of zelf goden.
Hoewel God later de fysieke ‘Tuin van Eden’ schiep waar Hij Adam
en Eva ook in schiep, toch maakte Hij eerst een geestelijke ‘Tuin van
Eden’ in het geestelijke rijk. De beschrijving daarvan is gewoonweg
een opsomming van alles wat er in de hemel geschapen werd.
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De schepping van de engelen
Na het geestelijke rijk schiep God geestelijke wezens, die uit geest
bestaan. Zij kregen leven en een geest om mee te denken, een geestelijk verstand. Net zoals de fysieke menselijke geest een geestelijke
essentie heeft waardoor hij kan denken, redeneren, plannen, waardoor hij creatief kan zijn, beslissingen kan nemen, etc., kregen ook de
engelen een verstand dat geestelijk van samenstelling is met daarin
een geestelijke essentie die hen ook het vermogen gaf om evenzeer
als de mens zelfstandig te kunnen denken en redeneren. En zoals
de mens, hebben ook zij een vrije wil gekregen. Zij werden niet met
automatische reflexen geschapen, maar met een eigen persoonlijkheid
en individualiteit. Zij zijn niet als robots geschapen die voorgeprogrammeerd zijn om op een bepaalde manier te reageren. Noch werden
zij geschapen als de dieren in Gods schepping, die op verschillende
situatie automatisch reageren volgens hun instinct.
God heeft miljoenen engelen geschapen en elk van hen heeft een
eigen unieke geest en de vrije wil en de vrijheid om keuzes te maken.
Zo werd ook de mensheid geschapen, maar er is een groot verschil in
de samenstelling van de mens, omdat God daar een heel ander doel
mee voor ogen heeft. Zoals gezegd, de geest in een geestelijk wezen,
een engel, is anders van samenstelling, alles is geestelijk. Het doel
van de schepping van de engelen op deze manier heeft een heel ander
doel, ontwerp en resultaat dan de schepping van de menselijke geest.
In het engelenrijk waren er drie aartsengelen, die als hoogtepunt
van die schepping geschapen werden, en aan wie God specifieke
verantwoordelijkheden in Zijn regering gaf. Die drie aartsengelen
waren Gabriel, Michael en Lucifer. Zij worden omschreven als engelen die de troon van God overdekten (met hun vleugels), wat hun
uitmuntendheid, macht en gezag onderstreepte.
Misschien vraag je je nu af ‘waarom is het belangrijk of noodzakelijk om dit te weten?’ Omdat dit ons meer openbaart over waarom
God de mens onder andere omstandigheden en anders geschapen
heeft, en dat voor een ongelooflijk veel groter doel. Dat is de ultieme
reden waarom de mensheid dusdanig geschapen werd volgens het
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oorspronkelijke ontwerp. De reden waarom God de geest van de engelen en de geest van de mens specifiek zo geschapen heeft zoals Hij dit
deed, is door Hem pas nu, in deze eindtijdperiode die in 1994 begon,
geopenbaard. Toen begon de letterlijke aftelling naar de terugkeer van
de Messias. Voordat dit geopenbaard werd wist en begreep de wereld
hier niets van. Het is Gods doel om dit nu aan de wereld beginnen te
openbaren. En naarmate het Millennium dichterbij komt, zal Hij dit
in toenemende mate en krachtiger openbaren, en helemaal wanneer
het Millennium eenmaal gevestigd zal zijn.
Het grootste deel van de mensheid heeft een foutief en oppervlakkig idee over een toekomstig leven. Vaak leeft men in de vage hoop
dat er ‘misschien’ een leven na de dood is. Vaak heeft men het idee en
de hoop dat het leven dat na de dood volgt een soort van gelukzalig
bestaan zal zijn, een soort van prettige euforie. Sommige mensen
hebben het erover dat zij misschien in alle eeuwigheid Gods aangezicht
zullen mogen aanschouwen, of dat je misschien een bepaalde hobby
die je al heel je leven graag deed zal mogen beoefenen. Je hoort wel
eens tijdens begrafenissen: ‘die oude Jan hield zo van vissen en ik
weet dat hij nu daarboven zit te vissen.’ Net alsof die ‘oude Jan’ in alle
eeuwigheid zal zitten vissen, dat is natuurlijk een heel stuk beter dan
naar die ‘andere’ plaats gaan. Niemand stelt zich hier verder vragen
bij, zoals ‘wat gaat hij doen met die geestelijke vis die hij vangt’ of
‘welk soort aas gebruikt hij’, of ‘kan hij deze vis braden op een soort
geestelijk vuur?’ Zulke dingen slaan nergens op, maar toch zeggen
mensen zulke dingen zonder er verder nuchter over na te denken.
Wat voor een God zou willen dat Zijn schepping een fysiek leven
leidt en daarna sterft, om vervolgens in alle eeuwigheid naar Zijn
aangezicht te zitten staren? Hoe bevredigend zou dat zijn, na een paar
dagen van kijken of bekeken te worden? Hoe ongelofelijk nietszeggend,
onbevredigend en saai zou dat zijn. Dat is niet Gods plan en doel.
Zijn plan voor de mensheid gaat zoveel verder dan gelijk wat dat de
mensheid ooit zou kunnen bedenken of bedacht heeft.
Wij leven nu, op dit moment, in een zeer specifieke periode die God
lang geleden in Zijn grote scheppingsplan vastgelegd heeft; een exact
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punt in de tijd waartoe Hij de mensheid zou brengen, als onderdeel
van een vel groter doel wat Hij voor ogen heeft. De schepping van
de mensheid staat op het punt, wanneer het Millennium eenmaal
begonnen is, een nieuw en opwindend stadium in te gaan. En dit
overstijgt alle ideeën over het naar de hemel gaan.
Dit is een opwindend, inspirerend en ontzagwekkend verhaal,
en er zijn werkelijk geen woorden voor. Jij leeft in een van de meest
spannende en opwindende tijden in de geschiedenis van deze aarde,
ook al zal deze tijd voordat het Millennium begint, niet makkelijk
zal zijn. Toch is het Millennium niet meer veraf. Niettemin, de ons
resterende tijd voor het Millennium begint, zal beladen zijn met grote
verwoesting en gruwelijke rampzalige gebeurtenissen. Naarmate
je verder leest, zal je meer kennis verwerven over waarom dit alles
noodzakelijk is en waarom deze uiterst moeilijke en pijnlijke overgang
moet plaatsvinden en waarom dit op geen enkele andere manier kan
gebeuren.
De schepping van het universum
Toen de engelen geschapen werden, kregen zij een enorme hoeveelheid algemene kennis mee in hun geest, die ook in staat was om
deze kennis te ontvangen. Toen begon God hen een aantal zaken
te openbaren die vervuld zouden worden in een proces dat enige
miljarden jaren zou overspannen. Zij kregen op progressieve wijze
de verschillende fases van Zijn plan te zien, naarmate de tijd rijp was
dat deze dingen vervuld zouden worden binnen de context van Zijn
algehele ontwerp en doel.. Ja kan dit vergelijken met een bouwproject, waarbij men zich op specifieke bouwtekeningen concentreert
wanneer men aan een specifieke fase van dit bouwproject werkt.
Als de fundamenten gelegd (of het beton gegoten wordt) is men niet
bezig met zich te concentreren op de afwerking van het interieur,
daar is men dan nog niet aan toe.
Een van de eerste buitengewoon opwindende momenten die
het engelenrijk met God mocht delen, was toen God het fysieke
universum begon te scheppen. Daarover is aan ons niet al te veel
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verteld, totdat God wat later specifiek over de schepping van de aarde
begon te spreken.
Hoewel de schepping van de planeten en de sterren zeker niet
zomaar, plotseling, ‘poef’ gebeurde, toch kan je de manier waarop zij
op Gods bevel ontstonden, door middel van de kracht van Zijn geest
die dit alles bewerkstelligde, alleen maar zien als iets wat relatief snel
gebeurde. Maar net zoals dit het geval is bij elk bouwproces, eist elk
project en elk facet de nodige aandacht, tijd en werk om uitgevoerd
te worden. Bij God gebeurt het uiteindelijke uitvoeringswerk door
middel van de kracht die Hij op Zijn bevel te Zijner beschikking heeft,
wanneer de tijd eenmaal gekomen is om een specifieke fase uit te
voeren. Het is een kwestie van Zijn fiat – alles ontstaat op Zijn bevel
en door het werk van Zijn geest.
Inderdaad, de schepping van het universum gebeurde niet ogenblikkelijk, maar heeft vele miljoenen ‘aardse’ jaren geduurd. Wij
kunnen ons niet voorstellen wat er bij deze gigantische schepping
kwam kijken, laat staan de tijdspanne inschatten die nodig was om
dit te verwezenlijken. Sommige mensen denken dat de schepping in
een handomdraai plaatsvond; plotseling was het universum ineens
daar. Er gingen planning, ontwerp, werk en tijd aan vooraf, voordat
dit alles bereikt kon worden. Net zoals er planning, ontwerp, werk
en tijd komen kijken bij gelijk welke fysieke constructie. Alleen zijn
ons nog niet alle details bekend gemaakt.
De mensheid kan de schepping van dit fysieke universum niet
bevatten, noch kan zij de uitgestrektheid van het universum, of de
grootsheid en macht van de Almachtige God die dit alles geschapen
heeft doorgronden. Wij kunnen er heel wat getalletjes op loslaten,
maar de complexiteit, de variatie, de massieve omvang en de enorme
ruimte van dit universum gaat het menselijk verstand verre te boven.
De wetenschap verkiest met een dwaze vermetelheid om te geloven
dat dit alles voortkwam uit een soort van oerknal. Dit is zo ontzettend
onwetenschappelijk, dat het bijna niet te geloven is.
Als we de grootsheid en de uitgestrektheid van alles wat er in
het universum geschapen werd willen bekijken, dan moeten we de
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grootte van de aarde eens met die van de zon vergelijken. De diameter
van de zon bedraagt ongeveer 1.4 miljoen kilometer. Je zou ongeveer
100 planeten ter grootte van de aarde naast elkaar op een rij moeten
plaatsen, om de afstand van de ene kant van de zon tot de andere te
overbruggen. Dat kan ik niet volledig bevatten.
Als je de materie van alle asteroïden, manen en planeten tezamen
zou nemen, dan is dat slechts goed voor 0.1% van alle materie in ons
hele zonnestelsel. Met andere woorden, de zon is zo groot dat zij
99.9% van alle materie in ons zonnestelsel voor haar rekening neemt.
Er zijn bijna 1 miljoen planeten zoals onze aarde nodig om de grootte
van de zon te evenaren.
En toch is onze zon in vergelijking met andere sterren vrij klein.
Er bestaat een ster, genaamd VY Canis Majoris, en als die in ons
zonnestelsel de plaats van de zon zou innemen zou de buitenkant van
deze ster tot voorbij de ringen van Saturnus komen. De diameter van
deze ster is zo groot als meer dan 2.000 van onze zonnen naast elkaar.
Zulke dingen zijn zo groots dat de wetenschap, als zij het over een
dergelijke omvang en afstand heeft, spreekt in termen van de snelheid
van het licht. Met andere woorden, in termen van hoe lang het zou
duren als je die afstand met de snelheid van het licht zou afleggen. Onze
geest kan zulke grote afstanden namelijk niet bevatten. Nogmaals,
onze zon lijkt vrij klein als je hem vergelijkt met deze reuzenster.
In lichtjaren gerekend zou het slechts 14.5 seconden duren om rond
onze zon te reizen, terwijl het 8.5 uur zou duren om rond VY Canis
Majoris te reizen. Hoe zouden wij zulke dingen kunnen bevatten?
Als we vanaf de aarde aan lichtsnelheid naar de dichtstbijzijnde
ster zouden reizen, dan zouden we daar 4,5 jaar over doen. Binnen de
grote uitgestrektheid van ons Melkwegstelsel zijn er allerlei gesternten en het dichtstbijzijnde gesternte is de Pleiaden, die ongeveer 400
lichtjaren van ons verwijderd zijn. Je zou dus 400 jaar met de snelheid
van het licht moeten reizen om daar te geraken. Dan zijn er nog de
verschillende nevels in ons Melkwegstelsel, zoals de Paardenkopnevel. Met de snelheid van het licht zou je 1.500 jaar moeten reizen om
deze te bereiken. Een ander voorbeeld is de planetaire nevel in het
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sterrenbeeld Zeilen (NGC 3132), die op 2.000 jaar lichtjaar afstand
van ons ligt. Dat betekent dat het licht dat deze Nevel verlaten heeft
gedurende de tijd dat Christus op deze aarde was, pas nu de aarde
begint te bereiken.
Denk dan eens na over de grootte van de Melkweg zelf. Als je van
de ene naar de andere kant van het Melkwegstelsel zou reizen aan de
snelheid van het licht, dan zou je daar 100.000 jaar over doen. Toen ik
klein was werd aangenomen dat het Melkwegstelsel zo’n 100 miljard
sterren bevatte. In sommige wetenschappelijke publicaties wordt nu
al gesproken van 200 tot 400 miljard sterren. Er wordt aangenomen
dat elk sterrenstelsel zo ongeveer eenzelfde aantal sterren heeft.
Verder schat men dat er ongeveer 200 miljard sterrenstelsels in
het heelal zijn. Dit aantal wordt echter als schromelijk onderschat
beschouwd, sinds in 2009 op basis van een simulatie op een Duitse
supercomputer dit getal eerder op 500 miljard sterrenstelsels geschat wordt.
Hoe kunnen we iets dat zo groots en complex is bevatten? Dat
kunnen we niet!
De vraag stelt zich dan: ‘Hoe lang duurde het om zo’n universum
te creëren?’ Het is zeker niet zomaar ‘opeens’ ontstaan. Het duurde
zeer, zeer lang en dat is iets wat onze zwakke geest zeker niet kan
beginnen te bevatten.
Het aantal sterren in het universum ligt zo ver boven het begrip en
buiten het bereik van de mens, dat het zelfs niet door middel van het
gebruik van een concept zoals ‘lichtsnelheid’ op een niveau gebracht
kan worden dat zich binnen het menselijk begripsvermogen bevindt.
Bijvoorbeeld, als we een aanzienlijk lager aantal stelsels zouden nemen,
laten we zeggen zo’n 250 miljard, en een aanzienlijk lager aantal van
slechts 250 miljard sterren in elk sterrenstelsel, dan nog is dit getal zo
groot dat we het niet eens kunnen bevatten. De uitkomst is 625 met
20 nullen. Omdat dat getal veel te groot is om te kunnen bevatten,
zullen we dit concept omzetten (reduceren) in een factor van tijd.
Laten we bijvoorbeeld zeggen dat elke ster een naam heeft. Vervolgens gaan we dan voor een computerscherm zitten en zien we dat

PROFETEER TEGEN DE NATIES

63

de computer per seconde 1.000 namen van sterren op het scherm
weergeeft. De werkelijkheid is dat wij niet eens één naam per seconde
kunnen lezen, maar we kunnen achter de computer gaan zitten en de
computer dit zien doen op ons scherm.
Hoe lang denk je dat we daar zouden zitten totdat de computer
deze taak vervuld zou hebben? Je zou kunnen gokken dat dit een hele
dag zou duren. Wel, aan een snelheid van 1000 namen per seconde,
zouden er per minuut 60.000 namen van sterren op het scherm
verschijnen, of 3.600.000 per uur. Een dag zou dus veel te kort zijn,
want dat zou slechts 86.400.000 namen opleveren. Dat is amper een
begin van het aantal sterren in ons hele Melkwegstelsel. Zelfs na een
jaar zou je nog altijd met het Melkwegstelsel bezig zijn. Het zou bijna
8 jaar duren voordat de computer aan een lijst met namen van een
ander sterrenstelsel zou kunnen beginnen.
De werkelijke hoeveelheid tijd die een computer nodig zou hebben
om een dergelijke taak (alle namen van de sterren in het hele universum opnoemen) te vervullen, zou zo’n 2 triljoen jaar bedragen. Dat
is een 2 met 12 nullen.
Wij zijn zo ontzettend klein, maar wij zijn geneigd om te denken
dat wij o zo groot(s) zijn.
De schepping van het fysieke leven
Tijdens het scheppingsproces van het universum en al haar sterrenstelsels, brak het moment aan dat God aan het engelenrijk meer begon
te openbaren over Zijn doel met hun schepping, en het doel van de
fysieke schepping van het universum. God schiep het engelenrijk en
het fysieke universum teneinde een veel groter doel in Zijn plan te
verwezenlijken. En de uitvoering en vervulling daarvan zou verreweg
Zijn grootste creatieve vermogen zijn.
Terwijl Hij volop bezig was met het scheppingswerk van het
universum had God nog niets over dit aspect van Zijn grote plan aan
het engelenrijk geopenbaard. Maar toen de tijd hiervoor rijp was,
begon hun meer te openbaren over één speciaal sterrenstelsel dat Hij
op het punt stond om te scheppen. Hij vertelde hen dat Hij midden
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in dat ene sterrenstel een heel specifiek zonnestelsel zou scheppen.
Dat ging over ons zonnestelsel, de Melkweg. God openbaarde aan hen
dat Hij in dit sterrenstelsel, uit alle sterrenstelsels die Hij geschapen
had, fysiek leven zou scheppen, iets wat in geen enkel van de andere
sterrenstelsels het geval was.
In dit sterrenstelsel zou er één klein zonnestelseltje geplaatst
worden te midden van de meer dan tweehonderd miljard andere
zonnestelsels. En vervolgens zou er in dit kleine zonnestelseltje fysiek
leven geschapen worden op een héél kleine planeet – Aarde.
Op een gegeven moment tijdens de schepping van dit sterrenstelsel
werd de aarde geschapen, maar niet op de manier waarop de meeste
mensen van het traditionele christendom geloven dat dit gebeurde. Zij
geloven dat de schepping van de aarde samenviel met de schepping
van Adam en Eva. Maar dat is niet waar. De aarde werd reeds heel
lang daarvoor geschapen.
Ik ben opgegroeid in Kansas (midden in Amerika), en daar konden
wij vroeger op plaatsen waarin je duidelijk de kustlijnen van vroegere
oceanen kon herkennen, prehistorische haaientanden verzamelen. De
dinosaurussen en vele andere prehistorische levensvormen hebben
duidelijk bewijsmateriaal achtergelaten van hun bestaan op aarde. Je
kan hun botten en fossielen overal ter wereld in musea terugvinden.
De meeste mensen hebben geleerd dat wanneer ze Genesis lezen,
dit gaat over de oorspronkelijke schepping van de aarde door God.
Maar dat is niet zo! Zij werd vele honderdduizenden jaren daarvoor
geschapen. We weten gewoonweg niet wanneer dit precies gebeurd
is, totdat God het aan ons openbaart.
In plaats van het woord ‘den’ in het nu volgende Bijbelvers zou er
‘een’ moeten staan, omdat er in het Hebreeuws geen bepalend lidwoord
zoals ‘den’ bestaat: “In den (een) beginne schiep God de hemel en de
aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en
de Geest Gods zweefde over de wateren.” (Genesis 1: 1 – 2)
Dit is niet goed vertaald. Maar als je goed kijkt naar wat hier er
gezegd wordt, dan wordt het duidelijker. Het helpt wel als je weet welke
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de Hebreeuwse woorden zijn die als ‘woest’ en ‘ledig’ vertaald zijn. Het
woord dat hier als ‘woest’ vertaald wordt komt van het Hebreeuwse
woord ‘tohu’ en betekent: ‘een plek vol chaos, een woestenij’, en het
woord ‘ledig’ komt van het Hebreeuwse woord ‘bohu’ en dit betekent
‘vervuld van leegte’.
In Jesaja spreekt God hier specifiek over: ‘Want zo zegt de Here,
die de hemelen geschapen heeft – Hij is God – die de aarde geformeerd
en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd
(Hebreeuws – tohu – een plek vol chaos, een woestenij) heeft Hij haar
geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de Here
en er is geen ander.’ (Jesaja 45: 18)
De aarde en de hemel (de atmosfeer rond de aarde) werden geschapen. God schiep haar met grote schoonheid en vervuld van allerlei
leven. Er was volop plantenleven, leven in de wateren, leven in de
lucht en leven op het land. Maar in dit verhaal in Genesis 1: 1 begint
God met te zeggen dat de aarde in een staat van ledigheid bevond,
een woestenij was. Zelfs de atmosfeer was totaal vervuild, en er was
geen leven meer op aarde.
Wat dit alles veroorzaakte, wordt pas later uitgelegd. Op dit specifieke moment in de tijd wanneer God de verwoeste staat van de
aarde in ogenschouw neemt, begon Hij ook aan het werk om haar
terug leefbaar te maken. Maar deze keer zou Hij niet het soort van
prehistorische leven waar we het daarnet over gehad hebben scheppen, maar Hij zou de levensvormen die tot op vandaag op aarde leven
beginnen te scheppen, samen met de mens.
Dit proces om terug leven op aarde mogelijk te maken begon toen
God door de kracht van Zijn geest, Zijn geest over de wateren te liet
zweven. Het water (de wateren) waren er al, omdat de aarde zelf
er al was. God moest de grenzen van de continenten en de oceanen
terug herstellen. De daaropvolgende verzen geven ons een beknopt
overzicht van hoe God de aarde terug in haar juiste baan plaatste,
zodat de dag en nachtcyclus dankzij de correcte rotatie van de aarde
terug normaal kon verlopen. Vervolgens klaarde Hij de hemelen (die
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ook al op aarde aanwezig waren) op, zodat de zonnestralen opnieuw
op het aardoppervlakte konden schijnen, zodat het leven dat Hij op
het punt stond om te scheppen opnieuw zou kunnen gedijen.
Een progressieve openbaring
Voordat we verder ingaan op deze periode waarin het leven op aarde
terug mogelijk gemaakt en geschapen werd, is het noodzakelijk dat
we eerst terugkeren naar het verhaal over hoe God met de engelen
werkte tijdens de schepping van het heelal.
Zoals gezegd, God begon aan de engelen te openbaren dat Hij een
fysieke heelal ging scheppen, met daarin sterrenstelsels met sterrenbeelden, nevels en zonnestelsels. De engelen mochten delen in alles
wat God deed (we weten niet specifiek in hoeverre, dat is ons niet
verteld) totdat het moment gekomen was om de aarde zelf te scheppen.
In het hele universum was de aandacht gericht op de aarde en
op het fysieke leven wat daarop geschapen was. Maar er moest nog
veel meer voorbereid worden in het universum voordat God op een
later tijdstip zou openbaren dat de mensheid op aarde geschapen zou
worden. Het enige geschapen leven wat er op dat moment bestond
buiten de engelen zelf, was het fysiek leven dat nu op aarde bestond.
Omdat dit nu het grootste aandachtspunt in het universum was en
omdat er fysiek leven nu op aarde bestond, gaf God aan Lucifer samen
met een groot aantal engelen de verantwoordelijkheid om de aarde
volgens Gods instructies ‘te bewerken en te bewaren’.
Er moest nog veel meer geschapen worden in het Melkwegstelsel,
terwijl Lucifer en die grote menigte engelen hoofdzakelijk op aarde
bezig waren. Wanneer de tijd rijp was om aan de voorbereidingen te
beginnen voor een nieuwe fase van het scheppingswerk, openbaarde
God steeds meer over Zijn plan en doel aan de engelen. Hij openbaarde
de dingen op een progressieve manier, iedere keer wanneer het tijd
was om zich op een nieuwe fase te concentreren. Daarom is God nu ook
sinds enige tijd begonnen om op dezelfde progressieve manier meer
aan ons te openbaren over de laatste fase van deze eindtijd. Alles staat
nu in het teken van de voorbereidingen van datgene wat de mensheid
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eerst moet doorstaan voordat die 6.000 jaar van zelfbestuur beëindigd
kunnen worden, en er begonnen kan worden aan de voorbereidingen
voor een nieuwe era voor de mensheid – het Millennium.
Daarom openbaarde God op een dag iets extra’s aan de engelen over
de fysieke schepping van het leven op aarde. Zij kregen te horen dat
Hij ook de mens zou scheppen, die fysiek zouden bestaan. Hij vertelde
aan hen dat die schepping zou leiden tot de grootste schepping van
al, en dat het Zijn allergrootste scheppende vermogen zou vereisen
om dit uit te voeren en te volbrengen.
Het boek Hebreeën openbaart aan ons dat de engelen mettertijd te
weten kwamen dat zij zelf uiteindelijk geschapen waren als dienende
geesten die de mensheid zouden dienen, een instrument zouden zijn
in het proces waardoor God iets nog grootser in de mensheid zou
scheppen. De eerste stap - de fysieke schepping van de mensheid –
was nog maar de eerste fase van hun scheppingsproces.
Toen God Adam en Eva schiep, schiep Hij hen niet compleet
(voltooid). Gods doel met de schepping van de mensheid gaat veel
verder dan het tijdelijke fysieke leven dat de mens nu heeft. God
inspireerde Paulus (de apostel voor de heidenen) om te spreken over
een andere schepping, een verdere schepping die in ieder individueel
persoon kan plaatsvinden. Het schenken van fysiek menselijk leven
is slechts de eerste fase van Gods plan en doel met onze schepping.
Er is een tweede fase in die schepping die geestelijk van aard is, die
plaatsvindt in de fysieke mens, meer specifiek in het verstand. Het is
een schepping die God niet ogenblikkelijk kan uitvoeren zoals toen
Hij Adam en Eva schiep, en zoals Hij ook alle andere dingen die Hij
schiep liet ontstaan.
Deze verdere schepping in de mens vergt vele jaren en kan niet
meteen tot stand komen, omdat elke mens hiertoe uit vrije wil moet
instemmen om aan dit proces (dat decennia in beslag neemt) deel
te nemen. Paulus verwees naar dit proces met de woorden: ‘een
transformatie (verandering) van de geest’. Dit houdt een effectieve
verandering in iemands geest in; een verandering die bewerkstelligt
dat onze egoïstische menselijke manier van denken verandert. God
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kan niet één, twee, drie een geest scheppen die in volledige overeenstemming en eenheid is met Zijn geest en Zijn manier van leven. Maar
Hij werkt met de geest van de mens, om daarin letterlijk een nieuwe
geest te scheppen; een nieuwe geest en manier van denken die niet
langer door de menselijke natuur gemotiveerd wordt, maar door Gods
natuur. Pas nadat die geestelijke schepping in de geest heeft plaatsgevonden (voltooid is), kan de mens geestelijk leven – eeuwigdurend
leven – ontvangen. Deze geestelijke schepping en Gods doel met dit
hele proces zal later meer gedetailleerd aan bod komen.
Lucifer: Het begin van de misleiding.
Toen God eenmaal aan Lucifer geopenbaard had wat Zijn plan met
de schepping van de mensheid inhield, begon er iets in Lucifers geest
te veranderen. Toen de engelen te horen kregen dat de fysieke mens
geschapen was tot een groter doel dan zijzelf, en meer nog, dat zij
geschapen waren om dienende geesten voor de mensheid te zijn,
begon Lucifer heel anders te denken. Nadat God aan hen verteld
had dat Zijn doel met de schepping van deze levende wezens was om
veel majestueuzer, machtiger en hoger verheven boven de engelen
te worden, begon Lucifers geest te veranderen. Hij begon wrok te
koesteren tegen Gods doel. Hij begon jaloers te worden op datgene
wat God zou beginnen te scheppen. Hij begon Gods plan te haten.
Voordat we verder gaan met Gods plan en doel met datgene wat
Hij verder in de mens gaat scheppen te bespreken, is het noodzakelijk dat we eerst goed begrijpen wat er precies met Lucifer een één
derde van de engelen gebeurde. Daar werd de misleiding geboren.
Daar ontstond de misleiding en won zij aan kracht. En sinds die tijd
is zij alleen maar in kracht toegenomen. Het is een grote macht die
een grote invloed op de mensheid heeft gehad; een invloed waar het
grootste deel van de mensheid zich niet van bewust is.
God zegt over Lucifer: ‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der
volken!’ (Jesaja 14: 12)
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God had Lucifer een naam gegeven die veelzeggend was betreffende het doel waartoe hij geschapen was. Lucifer betekent ‘morgenster’
of ‘lichtbrenger’. Sterren worden in de Bijbel (vooral in de profetieën)
gebruikt om te verwijzen naar engelen. Zoals bijvoorbeeld de ster
die de weg naar Jeruzalem, waar Jezus geboren werd, aanwees. De
meest mensen denken dat het hier over een letterlijke ster gaat, die
heel helder boven Jeruzalem scheen en zo de weg aanwees. Maar de
‘ster’ die de weg naar Bethlehem aanwees waar Jezus geboren werd,
was een engel. Het ging niet over een ster die honderden lichtjaren
ver verwijderd van de aarde stond, en een soort van laserachtige
lichtstraal precies op Bethlehem gericht had.
Het kwam dus zover dat Lucifer uiteindelijk uit de hemel verstoten werd en naar aarde verbannen werd. In de volgende verzen
staat geschreven: ‘En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen,
boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der
samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der
wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.’ (Jesaja 14: 13 – 14)
De meeste mensen geloven dat de engelen eeuwig leven hebben
omdat zij geestelijke wezens zijn, maar dat is niet zo. Zij zijn geschapen wezens, en zij hebben niet zoals God ‘uit zichzelf bestaand’ leven
inherent in zich. De engelen ontvingen geestelijk leven van God,
en God kan dit leven net zo gemakkelijk weer afnemen als Hij dit
gegeven heeft. God schiep het geestenrijk en houdt dit in stand door
Zijn grote kracht, precies zoals Hij het fysieke rijk in stand houdt.
God kan ten alle tijden alles wat Hij in de geestelijke en in de fysieke
schepping geschapen heeft naar Zijn wil veranderen. Zelfs Satans
geest werd zo verdorven en er was geen sprake meer van gezond
verstand. Hij begon te geloven dat God beperkt is in wat Hij met Zijn
eigen schepping kan doen.
Het volgend vers verteld ons meer over Gods oordeel over Lucifer; een oordeel dat volgens Gods timing nog volledig over Lucifer voltrokken zal worden: ‘Integendeel, in het dodenrijk wordt gij
neergeworpen, in het diepste der groeve.’ (Jesaja 14: 15) God begint in
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dit vers te openbaren dat Lucifers leven beëindigd zal worden – dat
hij zal ophouden met te bestaan.
Wanneer God zegt dat het loon voor de zonde de dood is, dan is
dat niet alleen van toepassing op het menselijke leven. Dit is ook van
toepassing op alle engelen die geestelijk leven ontvingen. Maar de
mensheid gelooft niet wat God hier bij monde van Ezechiël zegt. De
mens gelooft liever dat hij een ziel heeft die na de dood verder leeft,
het lichaam verlaat en vervolgens naar de hemel of naar de hel gaat.
Hij heeft GEEN ENKEL idee dat hij God nodig heeft om hem uit de
dood op te wekken.
Ezechiël openbaart ons nog veel meer over Lucifer. In de volgende
Bijbelverzen wordt Satan omschreven als een ‘profetisch type’ van
een Koning van Tyrus, wiens rijk beëindigd wordt.
‘Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus (profetisch sprekende van Lucifer) en zeg tot hem: zo zegt de Here Here:
Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon (hij
werd geschapen als de hoogste in het engelenrijk). In Eden waart gij,
in Gods hof.’ (Ezechiël 28: 12 – 13)
Lucifer bevond zich wel degelijk in de fysieke Tuin van Eden
die voor Adam en Eva geschapen werd, daarvoor had vertoefd in de
geestelijk geschapen Tuin van Eden in de hemel. Vers 13 vervolgt met
een beschrijving van die geestelijke schepping in fysieke termen. Het
vervolgt met een opsomming van alle dingen die God speciaal aan
hem gegeven had, die hem zo groots maakten, en vervolgt met de
vermelding dat al deze dingen ‘de dag dat gij geschapen werdt’ aan
hem gegeven werden. Het feit dat deze verzen over Lucifers schepping
gaan, openbaren dat het hier niet over een fysieke menselijke koning
gaat, zoals door sommigen verondersteld wordt.
‘Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; (hij was één van de
drie aartsengelen, die de troon van God bedekten) en Ik (de Eeuwige)
had u alzo gezet; gij waart op Gods heilige berg; (de leiding van God)
gij wandelde in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw
wegen, van de dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid
in u gevonden is.’ (Ezechiël 28: 14 – 15)
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‘Uw hart verheft zich boven uw schoonheid; (trots en hoogmoed
staken de kop op) gij, hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans.’
(Ezechiël 28: 17)
Net zoals de mensen ten tijde van Noach hun geest verdorven
hadden, was Lucifer de eerste die zijn geest, zijn denken, zin redeneren
en wegen bedorven, verdorven had.
Overheersen versus vrije wil
Zodra God aan de engelen begon te openbaren dat de schepping van
man en vrouw zou leiden tot Zijn uiteindelijke doel voor de mensheid,
openbaarde God ook aan hen dat zij zouden delen in de vreugde over
wat Hij uiteindelijk geestelijk in de mensheid zou scheppen.
Lucifers reactie op wat God openbaarde was niet goed. Hij begon zijn
geest te bezoedelen omdat hij zondigde. Hij begon zichzelf als grootser
te zien dan hij werkelijk was. Hij verhief zichzelf hoogmoedig en trots
in zijn eigen ogen en binnen het engelenrijk; en vooral onder diegenen
die met hem samenwerkten om de aarde ‘te bewerken en bewaren.’
Satans verdorven manier van denken zorgde ervoor dat hij de
kennis over Gods wegen begon te verwerpen, en hij begon te geloven
dat zijn eigen wegen beter waren. In zijn vrijwillige zelfmisleiding
begon hij werkelijk te geloven dat hij tegen God op kon staan en de
heerschappij over zowel het fysieke als het geestelijke rijk kon overnemen. God veranderde later zijn naam in Satan ‘de tegenstander’ omdat
hij God in alles begon tegen te werken. Zijn geest werd verteerd en hij
begon zijn minachting voor Gods plan te verspreiden onder andere
engelen. Hij probeerde in het engelenrijk afgunst en rancune tegen
de mensheid aan te wakkeren.
De Bijbel vertelt ons niet hoelang dit duurde of wanneer dit gebeurd is, maar vermeldt wel het resultaat, 1/3de van het engelenrijk
koos de kant van Satan, in een afschuwelijke opstand tegen God. Satan
begon echter al gauw te ondervinden dat hij eigenlijk heel zwak was
in vergelijking met de Grote God die hem geschapen had.
Lucifer was met een enorme macht geschapen. Een macht die
God niet meteen van hem afnam, alhoewel God wist dat Lucifer zijn
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eigen geest verdorven had gemaakt door te zondigen. God stond toe
dat Satan voortging op zijn weg van verzet tegen en afwijzing van
Gods enige ware wegen. God had een groot doel voor ogen met Satan
toe te staan om verder het ingeslagen pad in te gaan. Zo kon Hij aan
Zijn schepping de ware aard en destructiviteit van zonde laten zien.
Het engelenrijk had zoiets nog nooit meegemaakt, omdat niemand
van hen ooit voor een andere weg dan Gods wegen gekozen had. Zo’n
voorbeeld zou niet alleen een belangrijke les voor het engelenrijk zijn,
maar ook voor de mensheid.
God hield Satan niet tegen in zijn zonde. God verhinderde Satan
niet om zijn kwade ideeën en rebelse houding onder de engelen verspreiden, hoewel God had dit makkelijk had kunnen tegenhouden.
Maar het is niet Gods bedoeling om diegenen die Hij de vrije keuze
heeft gegeven te overheersen. Een regering die zijn onderdanen
overheerst, zal nooit ware eenheid en vrede ervaren.
Het is niet Gods bedoeling om de engelen, noch de mensheid, met
geweld te overheersen om zo een soort van ‘nep vrede’ te bereiken.
Dat is een concept van de mens, ‘als je de dingen op mijn manier doet,
dan kunnen we vrede hebben, want mijn manier is namelijk de enige
goede manier.’ Zo denkt de wereld. Landen hebben altijd geprobeerd
om hun wil op te dringen aan andere landen, die eigenlijk niets met hen
te maken willen hebben. Maar omdat zij veroverd werden, moesten
zij zich wel onderwerpen. Dat is geen ware vrede. Overheersing door
middel van onderdrukking en geweld verandert iemands wil niet.
Dit is zoals het gezegde luidt: ‘Wie tegen zijn zin overtuigd wordt,
blijft dezelfde mening toegedaan’. Dit klinkt misschien niet even goed
in andere talen als in het Engels.
Een soort van ‘overeenstemming’ kan wel afgedwongen worden,
maar dat betekent nog niet dat er echte overeenstemming is bereikt,
en alleen dat kan ware vrede voortbrengen – als twee of meer het
echt met elkaar eens zijn. Maar zelfs dat werkt niet onder egoïstische
mensen, omdat er altijd iemand zal zijn die zijn eigen zin wil doordrukken, teneinde vrede af te dwingen.
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Dat is precies waar God naar verwees, toen Hij Israël vermaande,
omdat zij niet naar hem luisterden. Hij zei tegen hen dat Hij hen zou
straffen omdat zij weigerden om naar Hem te luisteren. God stelde
hen de volgende vraag: ‘Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens
geworden zijn? (Amos 3: 3)
Het is aangewezen om hier een belangrijk onderscheid duidelijk
te maken. Er is namelijk een groot onderscheid tussen overheersen
en de occasionele straf die gegeven wordt als er een overtreding heeft
plaatsgevonden.
De enige manier die ware vrede en oprechte harmonie kan voortbrengen, is als er voor Gods weg gekozen wordt, want alleen Zijn
wegen (of wetten) kunnen vrede voortbrengen. Je kan enkel en alleen
in overeenstemming met God en Zijn wegen zijn, als je het eens bent
met het feit dat alleen Gods wegen vrede voortbrengen.
De beste manier om werkelijk te doorgronden wat ‘overheersing’
werkelijk betekent, is door dit uit te leggen aan de hand van een voorbeeld uit het familieleven. Een ouder kan veel dingen ‘overheersen’
in het leven van zijn kinderen. De grootste uitdaging begint echter
wanneer ouders vrijheden aan hun teenagers beginnen te geven. De
balans en het ‘gezond verstand’ in het ‘weten’ hoe en wanneer je
de teugels wat kan laten vieren is meestal een grote uitdaging voor
iedere ouder.
Echter, wanneer ouders meer gericht zijn op ‘overheersing’ en dit
gedurende lange tijd in overdreven mate doen, dan zal het resultaat
zijn dat het kind over het algemeen niet datgene zal doen wat de ouders
gewild hadden. Dat komt omdat ‘overheersing’ geen garantie is voor
‘overeenstemming’, en dus ook niet zal resulteren in ‘overeenstemming’
binnen een familie. Ware blijvende overeenstemming wordt bereikt
doordat iedereen daar zelf voor kiest – op basis van vrije wil en keuze.
Ouders kunnen ijverig bezig zijn met het leven van hun tiener
strikt aan banden te leggen (te ‘overheersen’), maar zij kunnen de
gedachten, de geest van hun tiener niet overheersen. Ouders die het
beste voor hun eigen kind willen, omdat zij hun kind willen zien
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open bloeien, niet willen zien lijden en gelukkig willen zien worden
in het leven, kunnen zich niet laten leiden door overheersing. Er is
zoveel meer voor nodig. Ouders moeten er hard aan werken om hun
kind de juiste waarden bij te brengen, in de hoop dat het kind beter
uitgerust zal zijn om de juiste keuzes in zijn of haar eigen leven te
maken. En dit hele proces vereist zeker regels en discipline, evenals
een heleboel oprechte zorg en liefde. Het beste dat iemand kan doen is
er hard aan werken om het kind, vanaf prille leeftijd, in een zorgzame
en liefdevolle omgeving op te voeden en eraan te werken om hen de
juiste waarden mee te geven.
God gaf zowel het engelenrijk als de mensheid een vrije wil en
keuze. Zijn hoop en verlangen daarbij was dat zowel de engelen als de
mens vrijwillig voor Zijn wegen zouden kiezen en daardoor de schepping met elkander en met God zouden kunnen delen, in een eeuwig
durend leven. Maar God wist dat niet iedereen voor Zijn wegen zou
kiezen. Diegenen die er niet voor kiezen om Gods wegen te aanvaarden
omdat zij het niet eens met Hem zijn, doen dit altijd omdat zij op een
andere manier willen leven. Maar elke andere weg, buiten die van
God, brengt alleen maar het kwade voort. Alleen Gods weg kan ware
vrede en goede dingen in het leven brengen, maar niet iedereen wil
vrede en een goed leven, zij willen alleen hun eigen wegen volgen.
Satans reactie en de bezoedeling van zijn geest
Na verloop van tijd groeide Satans wrok en minachting voor Gods
geopenbaarde doel voor de mensheid en hij bewoog 1/3de van het
engelenrijk ertoe om zich achter hem te scharen. Hij zette een samenzwering tegen God en Gods schepping op poten. En vervolgens
planden zij zorgvuldig hun opstand en begonnen deze uit te voeren.
Nogmaals, de zelfmisleiding die voortkwam uit de verdorvenheid
van hun geest, werd duidelijk zichtbaar door datgene wat zij deden.
Ook al waren deze engelen getuige geweest van de grote kracht en
macht van God, toch verloren zij alsnog elke realistisch idee van vrees
om tegen God in te gaan. Hun geest verhardde en zij werden blind
voor de realiteit. Omdat zij er zo op uit waren om ‘hun eigen gang’
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te gaan, groeide hun eigen gevoelens over onrechtvaardigheid en
zelfrechtvaardiging dusdanig, dat zij zich volledig tegen God keerden.
Omdat God niet ingreep om datgene wat zij tegen Zijn schepping
begonnen te doen te stoppen, werden zij almaar driester. Dat is precies
wat de menselijke natuur ook doet. Hoe meer men denkt ergens mee
weg te komen, hoe meer men zich aangemoedigd voelt om nog meer
te gaan doen. God had een groot doel voor ogen met deze engelen
toen Hij hen, net zoals de mensheid nu, ‘hun eigen gang’ liet gaan.
Deze grote opstand begon op aarde. Satan was er op uit om alle
fysieke leven en ook de aarde zelf te vernietigen, omdat hij zowel
Gods plan als God zelf dusdanig haatte. Hij was van plan om naar
Gods troon op te stijgen, om daar vervolgens in plaats van God te
gaan regeren. Sommigen die dit lezen zullen misschien denken dat
het geen steek houdt dat Satan geloofde dat hij zoiets kon doen, dat
hij dacht dat hij alles van God kon afnemen. Dat hij dit probeerde
te doen, getuigt niet echt van ‘gezond verstand.’ Het lijkt behoorlijk
krankzinnig. Maar dat is precies wat zonde en een verdorven geest
voortbrengen: het ontbreken van enig ‘gezond verstand.’
De mensheid is evenzeer geneigd om zonder enig ‘gezond
verstand’ te denken
De mens is niet anders, als het gaat over hoe mensen denken. Men
accepteert Gods ware grootsheid en macht niet. Er bestaat geen echte
vrees of angst om in te gaan tegen de weg die God geopenbaard heeft
als de enige ware manier van leven die werkt. Je denkt misschien
dat dit niet waar is, maar je hebt dit hele boek nog niet gelezen. Het
getuigd niet van erg veel ‘gezond verstand’ en het is zelfs behoorlijk
krankzinnig als men Gods ware grootsheid en Zijn wegen niet voor
de geest houdt wanneer men beslissingen neemt in zijn leven. Maar
dat is precies wat er altijd gebeurd is wanneer mensen de misleiding
aanvaarden en haar vergoelijken.
Als je echt bereid bent om naar jezelf te kijken, dan is het eenvoudige voorbeeld van ‘de kerstman en de paashaas’ dat we eerder
gaven, een goed hulpmiddel om je te helpen ‘zien’ of dit soort van
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denken in jou geest aanwezig is, als je namelijk zulke misleiding
makkelijk aanvaardt en vlotjes goedpraat. De meeste mensen zijn niet
bereid om zichzelf in dat licht te bekijken. De meeste mensen geven
er echter de voorkeur aan om dit bedrog en deze leugens voort te
zetten en aan hun eigen kinderen te leren, omdat zij er geen kwaad
in zien. Dat soort van denken is gebaseerd op het eigen denken, en
niet op Gods denkwijze. Zij is het resultaat van het verderven van
de eigen geest.
De menselijke natuur wil gewoon niet naar God luisteren, omdat
zij verlangt om de dingen anders te doen dan zoals God hen onderricht.
Het is duidelijk dat mensen er zelf voor kiezen om in misleiding te
leven en dit gewillig te accepteren, zowel voor zichzelf als voor hun
eigen kinderen. Het is voor de geest heel makkelijk om dat soort daden
en dingen te rechtvaardigen. Voor zo iemand ‘lijkt’ het dat verhaaltjes
over de ‘kerstman of de paashaas’ onschuldig en ongevaarlijk zijn.
Sommige mensen zullen het beweren en verdedigen dat het gebruik
om kinderen laten geloven in de kerstman, als onderdeel van het
vieren van kerstmis, en in de paashaas, als onderdeel van pasen,
onschuldig is en niets te maken heeft met het geloof in God. Dat is
waar het verderf van de geest toe leidt: tot het negeren van God, en
het zelf oordelen over wat goed of fout is, wat schadelijk is en wat niet
en wat een zonde is en wat niet. Terwijl het makkelijk en duidelijk te
begrijpen zou moeten zijn dat God alleen de ware autoriteit inzake
deze dingen is, en niet wij.
‘Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert
naar de dood.’ (Spreuken 16: 25)
Als mensen niet goed reageren op de waarheid over de kerstman
en de paashaas, hoe denk je dan dat ze zullen reageren als hen vertelt
wordt dat niet alleen de kerstman verkeerd is, maar dat het vieren
van kerstmis on-Bijbels is en tegen Gods wil ingaat? Hoe denk je dat
mensen zullen reageren? Christenen zullen niet goed reageren. Vrijwel
altijd volgt er een slechte reactie.
Het gaat er echter niet om ‘of’ iemand al dan niet kwaad ziet in
dergelijke praktijken of niet. Het maakt eigenlijk niet uit of iemand als
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volgt denkt: ‘Het kan toch niet verkeerd zijn om Christus’ verjaardag
te vieren, teneinde hem te eren?’
Iemand die zo redeneert is niet bereid om naar God te luisteren,
maar wil zijn eigen gang gaan. Zo iemand is er van overtuigd dat ‘zijn
eigen weg’ prima is. Maar waar is God, in zo’n beslissing? Hij wordt
genegeerd! In dergelijke gevallen is men werkelijk niet bezig met wat
God hierover zegt. Is er enig verschil tussen die manier van denken
en hoe Satan begon te denken?
Het is heel makkelijk om de waarheid over en de herkomst van
kerstmis en pasen te achterhalen. Het enige wat je moet doen is een
goede encyclopedie opslaan, of, nog beter, de geschiedenis van beide
heidense feestdagen opzoeken op het internet. In het verleden namen
mensen niet eens de moeite om zoiets eenvoudigs te doen, en diegenen
die dit wel deden vonden de waarheid hierover niet zo belangrijk,
noch vonden zij het nodig om daarom te veranderen.
Hoe zit het met jou? Ben jij bereid te luisteren naar wat God te
zeggen heeft over het vieren van deze heidense feestdagen die totaal
niet Bijbels zijn? Ben je bereid te luisteren naar de waarheid over hoe
deze bedrieglijke heidense feestdagen het christendom ingeslopen zijn
en hoe Gods Feestdagen vervangen werden? Ben je bereid om na te
denken over wat God beveelt aangaande het vieren van Zijn Heilige
Feestdagen? Ben je bereid om te veranderen, zodat je God waarlijk
kan beginnen eren en gehoorzamen?
God bepaalde de ‘gezette tijden’ zoals Hij die noemt (zoals afspraken die je moet nakomen); dagen die de mensheid apart moet zetten
als heilige dagen, die in alle eeuwigheid gevierd moeten worden. Dat
betekent dat dit nageleefd moet worden zolang de mensheid bestaat.
Er moet nog veel meer gezegd worden over deze tijdsperiodes, die
aan de mensheid gegeven werden om Gods hele plan van verlossing
voor de mensheid te openbaren. De mens viert deze dagen niet en
daarom kent hij Gods ware plan niet.
God gaf Zijn Heilige Feestdagen aan de mensheid, opdat zij deze in
acht zou nemen (zou vieren, apart zetten). Hij gaf ons niet de ‘holidays’
(de jaarlijkse wereldse religieuze feest- en vakantiedagen), waarmee
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de mensheid Zijn Heilige Feestdagen vervangen heeft. God heeft de
jaarlijkse viering van deze Feestdagen gegeven om te openbaren ‘hoe’
men God en Zijn Zoon Jezus Christus echt moet eren. Het vieren
van een verjaardag om Christus te eren behoort daar niet toe. Deze
waarheden zijn klaar en duidelijk verkondigd in de afgelopen 70 jaar.
Deze verkondiging bereikte haar hoogtepunt aan het eind van de jaren
70 en de eerste helft van de jaren 80, door middel van het tijdschrift
De Echte Waarheid, waarvan Herbert W. Armstrong de oprichter was.
In die tijd werden er iedere maand meer dan 8 miljoen exemplaren
van dat tijdschrift in vele talen over de hele wereld uitgegeven.
De houding van de wereld en haar reactie op wat er geschreven
stond over Gods Heilige Feestdagen, waarvan op verschillende tijden
gewag wordt gemaakt in die tijdschriften, kan je eigenlijk in één zin
samenvatten: ‘Dat boeit niemand!’ We weten dat tientallen miljoenen
dit tijdschrift lazen, maar het had geen enkel effect, omdat mensen
echt niet naar God luisteren. Maar dat gaat veranderen. De Almachtige
God gaat hier verandering in brengen.
Er zijn slechts weinig, zeer weinig mensen in deze wereld die
zichzelf onderwerpen aan het vieren van deze Heilige Feestdagen.
Waarschijnlijk heb je zelfs nog nooit van deze Feestdagen gehoord.
Ken je het Feest van Ongezuurde Broden, Pinksteren, het Trompettenfeest, de Verzoendag, het Loofhuttenfeest of de Laatste Grote Dag?
Waarschijnlijk niet.
Of je dit nu kan bevatten of niet, of je het gelooft of niet, God begint
nu in te grijpen in de wereldse aangelegenheden. Deze wereld staat
op het punt om doorheen een proces te gaan waardoor God iedere
volwassen mens op aarde zal confronteren met de waarheid betreffende
deze Heilige Feestdagen. Iedereen zal voor zichzelf moeten uitmaken
of men naar God gaat luisteren, of men zal willen omarmen wat Hij
zo duidelijk aan hen openbaart of dat men zal willen vasthouden aan
zijn eigen dagen, zoals kerstmis (de mis van Christus) en pasen.
De ongelofelijke realiteit van de tijd waarin jij nu leeft, is dat de
wereld op het punt staat om een nieuw tijdperk binnen te treden. Een
wereld waarin God niet langer zal toestaan dat de mens zijn eigen
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regeringen zal hebben of zijn eigen godsdiensten zal beoefenen. In
plaats daarvan zal God over de mensheid regeren. Dit betekent ook
dat de religie zelf door God geleid zal worden, want er zal geen enkele
andere religie op aarde toegestaan worden behalve de waarheid. En
dat zal bereikt worden door Zijn enige ware Kerk, die altijd bestaan
heeft sinds zij in 31 na Christus opgericht werd.
De Kerk is vanaf haar begin af aan klein geweest. Zij is gehaat,
belasterd, vervolgd geworden en een groot aantal van haar leiders
zijn gevangen gezet en/of zelfs ter dood gebracht. De Kerk is altijd
zo klein geweest dat de meeste mensen in deze wereld niet eens van
haar bestaan hebben geweten. Maar dat alles staat op het punt te
veranderen, omdat het nu Gods doel is om van Zijn Kerk een machtige
Kerk te maken; de enige Kerk op aarde.
Satans misleiding en kwade invloed
Lucifer begon met een groot deel van het engelenrijk tegen God op
te ruien om zijn ultieme doel te kunnen bereiken, het vernietigen
van alle leven op aarde en de aarde zelf. Bovendien was hij honderd
procent van plan om zichzelf als heerser over heel de schepping aan
te stellen. Zijn geest getuigde steeds minder van ‘gezond verstand’
naarmate hij ze meer en meer verdorven maakte.
Er is geen werkelijk verschil tussen datgene wat er kan gebeuren
met het verstand (brein) in een geestelijk wezen en in een fysiek
wezen, wanneer je eenmaal begint te zondigen. Het zal verdorven
geraken. Hoe groter het verlangen om God uit zijn leven te houden
en zich dieper en dieper in zonden te storten, hoe groter het verderf
van de geest is. De misleiding en het verlangen naar zelfmisleiding
kunnen zo groot worden, dat het verstand (brein) uiteindelijk echt
niet meer ‘helder’ kan denken. Gezond verstand en een evenwichtige
manier van leven gaan dan letterlijk ‘het raam uit’.
Zo is het gesteld in de wereld van vandaag. Er is niet veel gezond
verstand of evenwichtigheid meer te bespeuren in de wereld. Terwijl
dit slechts een paar decennia geleden veel meer aanwezig was in de
maatschappij, ook al was het zelfs toen nog maar dun gezaaid. Hoe
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verder ons verstand (brein) van God verwijderd geraakt, hoe verdorvener onze geest (verstand) wordt, en hoe erger ook de zelfmisleiding
wordt en de zonden die daarop volgen. Daarom staat de mensheid op
het punt om op haar eigen manier datgene wat Satan deed, gedreven
door zijn hoogmoed, hebzucht, jaloezie, begeerte en uit zuiver kwaad,
te herhalen.
Woorden volstaan niet om de ongelooflijke macht te beschrijven
die verscholen ligt in de misleiding en het kwaad dat daaraan gepaard
gaat. Het begon allemaal met Satan. Hij is tot op de dag van vandaag
ijverig bezig om anderen te misleiden. Hij wil de hele wereld misleiden, en dat heeft hij ook gedaan. God beschrijft de ware macht van
Satan en diens levensdoel, wanneer Hij verslag geeft van hoe hij uit
de hemel verstoten werd en naar aarde verbannen werd.
‘En de grote draak werd (op de aarde) geworpen (toen hem de vrije
toegang tot de hemel ontnomen werd), de oude slang, die genaamd
wordt Duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de
aarde geworpen en zijn engelen met hem.’ (Openbaring 12: 9)
Satan de tegenstander wordt hier een ‘slang’ genoemd, omdat
dat goed weergeeft welke natuur zich in hem ontwikkelde toen hij
eenmaal zijn geest begon te verderven door te zondigen. Hij werd als
iemand die in het donker en op verborgen plaatsen kronkelt als een
slang. Hij probeert om niet gezien te worden, om vervolgens waar en
wanneer hij kan snel uit te halen naar iedereen die niet op zijn hoede
is en zich niet bewust is van zijn aanwezigheid. En zelfs dan, nadat
men door hem gebeten is en zijn venijnige gif in zich ontvangen heeft,
is de meerderheid zich hier niet van bewust noch erkent zij dit.
Dit wezen wordt verder ook omschreven als iemand die de macht
bezit die hem in staat stelt om de hele wereld te misleiden. Dit geldt
vooral voor de wereldse religies. Maar dit wezen is ook zeer actief
geweest om alle regeringen van deze wereld te beïnvloeden, vanaf
het moment dat deze zich op aarde begonnen te vormen. Satan wordt
beschreven als de ultieme macht en invloed die achter de laatste
heropleving van Europa zit, die tot Wereldoorlog III zal leiden. Dat
zal allemaal in een ander hoofdstuk nader uitgelegd worden. Het
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komt erop neer dat Satan altijd deze macht heeft uitgeoefend en deze
nog steeds uitoefent, en dat de mens zich hier totaal niet bewust van
is, en dit zelfs niet wil geloven wanneer hem dit verteld wordt. Dat
komt omdat de mens nooit naar God geluisterd heeft en niet naar
God wil luisteren.
Satans misleidende kracht is veel groter dan de mens zich kan
voorstellen. Hij is een sluw en machtig geestelijk wezen dat de misleiding tot een ware kwaadaardige kunstvorm verheven heeft. Hij
heeft zijn kwaadaardige talenten gedurende tienduizenden, misschien
wel honderdduizenden jaren kunnen verfijnen en aanscherpen. Wij
kunnen die macht niet ten volle bevatten, noch het vermogen dat hij
bezit om de waarheid te perverteren en te verdraaien tot leugens en
misleiding die voor het menselijke verstand waar ‘lijken’ te zijn. Veel
van de grote macht die hij over de mensheid kan uitoefenen put hij
uit de fundamentele menselijke natuur die meestal erg gewillig is
en er zelfs naar verlangt om leugens te geloven. De enige die dit ooit
volledig heeft kunnen weerstaan, was Jezus Christus. Verder heeft
iedereen gefaald.
De Duivel heeft nu bijna 6.000 jaar gewerkt om de mensheid zo
ver mogelijk af te leiden van alles wat ook nog maar in de verste verte
met de waarheid over God te maken heeft. Hij heeft de macht om in de
geest tot het menselijke verstand (brein) boodschappen uit te zenden.
We kunnen dit enigszins begrijpen aan de hand van de analogie van
(radio of TV) signalen die draadloos door de ether uitgezonden worden
en vervolgens door een ontvanger opgepikt kunnen worden. Hij kan
niet tot ons communiceren zoals God dat doet, door middel van de
Heilige geest; maar als geestelijk wezen kan hij wel in op geestelijke
wijze naar de mens uitzenden. Hij heeft ook een beperkt vermogen
om gedachten en ideeën naar het menselijke verstand (brein) uit te
zenden, maar hij is niet in staat om op een hoger niveau helder te
communiceren.
Als je toegeeft aan je eigen egoïstische menselijke natuur en begint
te begeren, dan stel je jezelf ook open voor de mogelijkheid dat Satan
en/of de demonen die gevoelens en gedachten in jou versterken. Dit
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kan het menselijke verstand, dat zich o zo vaak onderwerpt aan en
verlangt naar de beïnvloeding door het mystieke en het onbekende,
te machtig worden. Als je ontstemd bent of zelfs een beetje kwaad
wordt, dan kan Satan deze gevoelens vaak versterken en je houding
dusdanig aanwakkeren totdat je boosheid buiten verhouding toeneemt
en je soms zelfs alle controle verliest.
Bijvoorbeeld, twee mensen hebben onenigheid over iets. Twee
mensen kunnen onderling behoorlijk boos op elkaar worden over iets
wat relatief onbelangrijk is. Dat is waar Satan en de demonen naar
op zoek zijn in ons leven. Want zij bezitten de macht om gedachten
en gevoelens uit te zenden in de vorm van een ‘boze houding’, die
bewerkstelligt dat jou gedachten en gevoelens ten aanzien van een
ander hogelijk beïnvloed worden, en een veel heftigere negatieve
reactie in jou naar boven brengen dan normaal het geval zou zijn. In
zulke gevallen kan je algauw opgezweept worden tot echte woede en
zelfs oncontroleerbare razernij.
Deze wezens leven van dat soort perversiteiten en kwaad. Hoe
meer verdorven de menselijke geest wordt, hoe meer macht deze
wezens krijgen om zo iemand dan te beïnvloeden en van kwaad tot
erger te drijven, met als gevolg acties en reacties die desastreus kunnen
zijn. De meest extreme gevolgen hiervan kunnen resulteren in acties
en gedragingen die onder de aandacht van het nieuws komen, zoals
bijvoorbeeld ‘massamoord’. Diezelfde geest is ook werkzaam in het
veroorzaken van een grotere verdeeldheid dan er normaal zou heersen
tussen de verschillende culturen, rassen, religies en in verschillen
tussen mensen in het algemeen.
Satan en de demonen bezitten grote macht om de houding - de
geest - ten aanzien van het uitoefenen van kwaad te beïnvloeden, in
een verstand (brein) dat hier voor open staat te beïnvloeden. Wanneer iemand verder en verder afwijkt van de manier van leven die
God aan de mensheid getoond heeft, over hoe zij met elkaar moeten
omgaan en hoe wij elkaar moeten behandelen, dan wordt zo iemand
een makkelijker slachtoffer. Wanneer men zich van Gods wegen verwijderd (wat een zonde is) dan wordt men kwetsbaarder en zal men
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makkelijker geneigd zijn om een reeds bestaande slechte houding naar
anderen toe nog te versterken. Het is duidelijk dat de meeste mensen
er geen idee van hebben dat er zulke wezens rondwaren op aarde,
omdat zij niet zichtbaar waarneembaar zijn, omdat zij geestelijk zijn.
Desalniettemin zijn ze er wel degelijk, en God heeft een groot doel
voor ogen met toe te staan dat zij zich in hun huidige toestand onder
de mensheid bevinden.
Deze wezens moeten niet gevreesd worden op de manier waarop
Hollywood het portretteert. Het zijn gewoon kwade geesten die erop
uit zijn om het leven van de mensheid zo ellendig, onvervuld en onbeduidend mogelijk te maken. Zij haten de mensheid. Hoe meer men
eraan werkt om goed om te gaan met zijn medemens en met God, hoe
minder macht deze wezens over ons bezitten. Eenvoudig gesteld, als
je er naar streeft om volgens de Tien Geboden te leven, dan zullen
deze wezens minder greep op jou hebben. De eerste Vier Geboden
openbaren de mens hoe hij een goede relatie met God kan hebben,
en de laatste Zes Geboden openbaren ons hoe wij mensen goed met
elkaar (met de medemens) moeten omgaan. De Geboden openbaren
hoe je anderen écht kunt liefhebben.
Wees wel voorzichtig wanneer je de Tien Geboden gaat opzoeken en lezen. Het grootste deel van het christendom heeft deze niet
nauwgezet en correct vertaald, en sommigen hebben er zelfs één
weggelaten omdat hen dat beter uitkwam.
Hoewel demonische wezens mensen dusdanig slecht kunnen
beïnvloeden, zoals net beschreven, toch berust de uiteindelijke verantwoordelijkheid, om de keuze te maken om toe te geven aan deze
verkeerde gevoelens, emoties, houding en geest, uiteindelijk nog altijd
bij de persoon die deze wezens willen beïnvloeden.
Uiteindelijk is niemand in staat om een ander te dwingen om
kwaad te doen of om slecht gedrag nog te verergeren. Wanneer je
bepaalde gedachten in je geest toelaat, dan kan je er alsnog voor
kiezen om je daardoor niet dusdanig te laten beïnvloeden zodat je in
woede uitbarst, opgefokt geraakt, jaloers en ongelukkig wordt, etc.
Dat is hét moment waarop je als individu kan leren om zelfbeheersing
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uit te oefenen en om die verkeerde gedachten een halt toe te roepen
voordat zij zichzelf uiten in verkeerde handelingen.
Het echte goede nieuws is dat Satan en de demonen op het punt
staan om uit ons midden verwijderd te worden, uit het bijzijn van de
mensheid de komende 1.100 jaar.
Satans opstand
Satan rebelleerde tegen God samen met één derde van alle engelen.
Zij bezaten toen grote macht, die hen sindsdien ontnomen is. Datgene
wat God gegeven had, kon Hij ook weer afnemen. Zij wendden de
grote krachten die God hen gegeven had aan en deden een poging om
de gehele aarde te vernietigen. Dit gebeurde allemaal erg snel, en wij
kunnen ons dit alleen maar voorstellen als een soort van nucleaire
vernietiging als gevolg van vele atoombommen die tegelijkertijd
ontploffen. Door de destructieve krachten die daardoor massaal
vrijkwamen werden er ongelooflijk grote hoeveelheden puin tot in
de hoogste atmosfeer van de aarde en zelfs ver daar voorbij geslingerd. De krachten die ontplooid werden om alles ogenblikkelijk te
vernietigen, veroorzaakten ook meteen ongelooflijke verwoesting in
de atmosfeer zelf. Hierdoor ontstond een toestand die nog het beste
te vergelijken is met een voortdurende nucleaire winter die de aarde
omhulde, totdat God tienduizenden jaren later ten tonele verscheen
om de aarde te vernieuwen.
De vernietigende kracht die tegen de aarde gebruikt werd was
zo groot dat de aarde zelfs uit haar perfecte baan geslagen werd en
haar omwenteling verstoord werd. Grote delen van het aardoppervlak
ondergingen een enorm en plotselinge verandering. Er werden hele
stukken van het aardoppervlak afgerukt en de ruimte in geslingerd.
Dit gebeurde allemaal in een oogwenk en daardoor werd alle leven
snel uitgeroeid. Het meeste leven overleefde deze schok gewoonweg
niet. Sommige levensvormen bevroren ogenblikkelijk als gevolg van
de extreem koude temperatuur die de aarde overspoelde als gevolg
van de catastrofale gebeurtenissen in de hoge atmosfeer van de
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aarde. Hiervan is zelfs bewijsmateriaal teruggevonden in de vorm
van prehistorische mammoets die geheel intact in bevroren toestand
zijn teruggevonden, wat betekent dat zij een snelle dood gestorven
zijn ondergaan door extreem lage temperaturen.
Het ging er zo heftig aan toe, dat het puin zelfs insloeg op de
maan, Mercurius, Venus en zelfs Mars. God heeft geopenbaard dat
de asteroïdengordel zelf gevormd werd door de enorme hoeveelheid
puin die van het aardoppervlak afgerukt werd en de ruimte werd in
geslingerd. En er is nog meer puin aanwezig daar, waarvan nog niet
duidelijk geopenbaard is waar het vandaan kwam. Toen de aarde
oorspronkelijk geschapen werd, was zij groter dan vandaag het geval
is. God liet toe dat de kracht van Satans rebellie en zijn poging om de
aarde volledig te vernietigen zich tot op dat punt in de ruimte verspreidde, en geen stap verder. Dat was het punt waarop God ingreep
en enige verdere vernietiging een halt toeriep.
God vormde met alle puin wat de ruimte in geslingerd was de
asteroïdengordel in ons zonnestelsel, als een permanente herinnering
(voor iedereen die de kennis hierover ontvangt) aan wat rebellie
aanricht: verwoesting, chaos, woestenij en dood. God greep in en
verhinderde dat de aarde totaal vernietigd zou worden, net zoals
Hij nu ook weer zal ingrijpen, maar deze keer om de mensheid te
verhinderen van haar te vernietigen.
Het proces waardoor het niveau van vernietiging, chaos en gewelddadigheid toeneemt en escaleert in intensiteit, is het gevolg van
een dienovereenkomstige escalatie en toename in de macht van de
misleiding die werkzaam is in het verstand (brein) van de mens.
Vrijheid van keuze
We hadden het eerder al over hoe God de mensheid totaal verschillend
van het engelenrijk geschapen had, en dat dit specifiek zo gedaan
werd vanwege het verstand (brein) dat Hij aan hen zou geven. Zij
werden beiden specifiek zo geschapen voor een totaal verschillend
doel. Wanneer je eenmaal begint te leren dat dit verschil bestaat en
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wat Gods redenen zijn voor dit onderscheid, dan kan het plan van
God pas echt ongelooflijk inspirerend worden; dan pas begint Zijn
plan écht ontzagwekkend te worden.
Teneinde te beginnen begrijpen wat het grote doel is wat God
voor ogen had toen Hij de mens uit fysieke materie schiep en niet
uit geestelijke materie, moet je eerst meer weten over de engelen die
wel uit geestelijke materie werden gecreëerd. Zoals we reeds eerder
gezegd hebben, God schiep eerst een geestelijk rijk voor de engelen,
net zoals ook de mensheid in een fysiek rijk geschapen werd waar zij
in konden leven.
Het allerbelangrijkste aspect echter bij deze beide scheppingen de schepping van de engelen uit geestelijke materie en de schepping
van de mens uit fysieke materie – is de het verstand (brein) dat
elk van hen meekreeg. Het lichaam is de drager van ons verstand
(brein), en stelt ons in staat om ons vrij in Gods schepping te bewegen en daarmee volop te interacteren. Hierdoor kunnen wij des te
beter alle leven op aarde persoonlijk ervaren op een betekenisvolle,
vervullende en actieve manier. Maar het verstand (brein) dat God
zowel aan de engelen als de mensheid gegeven heeft, is het meest
kostbare van alles.
Het verstand (brein) is datgene wat ons het vermogen schenkt
om onafhankelijk te denken, te redeneren en keuzes te maken in het
leven. Binnen de enorm uitgebreide variatie in Gods schepping, heeft
ieder wezen grote vrijheid om te kiezen hoe zij hun leven binnen die
schepping zo vervullend mogelijk willen leven. Er bestaat niet slechts
één manier om het leven ten volle te leven, wanneer we het hebben
over de keuzes die eenieder van ons maakt, over wat we individueel
verkiezen om te doen gebaseerd op onze eigen persoonlijkheid en
onze individuele verlangens – zolang dit wettelijk toegestaan is binnen
Gods wegen.
Begrijp dus alsjeblieft goed wat de context is, want er is wél maar
één ware manier van leven als het gaat over hoe je je leven dient te
leiden in overeenstemming met Gods wegen. Dat heeft te maken met
hoe we anderen behandelen, respecteren, en met hen omgaan en zelfs
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met hoe we met Gods schepping zelf omgaan. Dat is gewoonweg een
kwestie van ernaar streven om in Gods liefde te leven, die gebaseerd
is op uitgaande liefde voor anderen en voor Gods schepping. Het is
het tegengestelde van egoïstisch te leven ten koste van anderen en
Gods schepping.
Het doel wat God voor ogen had met de wetten die Hij aan de
mensheid gaf was om ons te onderrichten in Zijn wegen; Zijn wegen
hebben te maken met de juiste uitgaande bezorgdheid en manier van
leven zowel ten aanzien van God als de rest van de mensheid. Dat is
de enige manier van leven die vrede, geluk, welzijn, vervulling en
rijkdom in het leven voortbrengt. Een leven vervuld van hoogmoed
en zelfzucht, wat het tegengestelde is van Gods manier van leven, kan
alleen maar rusteloosheid, verwarring, boosheid, jaloezie, begeerte,
verbittering, ongelukkigheid, chaos, verwoesting, kwaad, lijden, pijn,
gekwetstheid, etc. voortbrengen, en er ontbreekt gezond verstand.
De ene weg brengt positieve resultaten en zegeningen in het leven
voort, terwijl de andere weg slechts kwaad en vloeken voort brengt.
Kijk eens om je heen naar de wereld, wat zie je dan? Het is zo duidelijk
te zien wat de mensheid geoogst heeft, en het zou ons ook duidelijk
moeten zijn dat dit alles het gevolg is van het verkiezen van andere
wegen (een andere manier van leven) dan de ene weg die God ons
aangegeven heeft.
Alles wat de mensheid geoogst heeft is gewoonweg het gevolg
van geestelijke wetten die het leven reguleren, die even reëel zijn als
de fysiek wetten, zoals bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht.
Je kan ‘binnen de wetten’ die door God vastgelegd zijn werken, of je
kan er voor kiezen om ze tegen te werken. De mensheid accepteert
de wetten die de fysieke schepping reguleren zonder problemen,
omdat zij al gauw ondervindt wat de gevolgen zijn wanneer men er
tegenin gaat. Maar de geestelijke wetten, die van invloed zijn op onze
onderlinge relaties, worden maar al te gauw genegeerd, omdat men
maar al te graag de ware omvang van de pijn en schade die daardoor
veroorzaakt wordt minimaliseert. Dit komt voort uit ons egoïsme en
uit onze menselijke natuur die er steeds op uit is om haar eigen zin
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te krijgen. En dat gaat meestal ten koste van onze bezorgdheid voor
anderen, of het totale gebrek hieraan.
Als we het dus hebben over het feit dat er slechts één manier van
leven is, dan hebben we het altijd over Gods ene ware manier van
leven die alleen maar goed voortbrengt. Dat zou altijd ‘overduidelijk’
voor ons moeten zijn wanneer we het hebben over ‘onze eigen’ manier
van leven of ‘iemand anders’ manier van leven die tegengesteld is aan
Gods enige ware manier van leven. In die context gezien is er altijd
maar ‘één manier van leven’, maar ‘één weg’, namelijk Gods weg.
Maar als we het hebben over keuzemogelijkheden binnen Gods
ene ware manier van leven, dan is er sprake van een grote vrijheid
en een breed scala van verschillend keuzes en manieren waarop je de
dingen kan doen. Er is niet slechts één manier om de dingen te doen,
want God biedt ons een ongelooflijke variatie in het leven aan, die
aansluit bij onze voorkeur en onze persoonlijkheid en die persoonlijke
keuzes toelaten gebaseerd op onze persoonlijke ambities, plannen,
doelen, voorkeur etc.
Vrije keuze hebben om de dingen op een andere manier te mogen/
kunnen doen dan anderen zorgt er op zich voor dat je leven veel rijker
en dat je er veel meer van kan genieten; het geeft smaak aan het leven.
Dit kunnen we in de kleinste voorbeelden zien. De ene persoon heeft
graag een kop koffie ’s ochtends, en de andere niet. En zelfs daarbinnen
is er een enorme keuze van hoe jij je kop koffie graag hebt. Je moet
maar eens kijken aan hoeveel wensen een barista tegemoet komt als
mensen hun koffie bestellen in een koffiebar. Hetzelfde geldt voor
onze voorkeur voor bepaalde eettentjes en bepaalde gerechten en het
specifieke drankje dat we daar graag bij nuttigen. Dit zijn heel eenvoudige voorbeelden en er zijn nog onnoemelijk meer voorbeelden zoals
deze als je denkt aan alle andere beslissingen die je dagelijks neemt.
Dit doet ook denken aan toen Adam en Eva in de Tuin van Eden
leefden, waar alles in grote overvloed voor hen voorzien was. Zij
hadden grote vrijheid in allerlei beslissingen te nemen in hun leven.
Maar er was één keuze die hen aantrok, waarvan God gezegd had dat
zij zelf niet de vrijheid hadden om die te maken. Dat zou bepalen hoe
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bereid zij waren om naar God te luisteren. Uiteindelijk besloten zij
om niet naar God te luisteren, en die beslissing die zij ongetwijfeld
uiteindelijk geheel zelfstandig genomen zouden hebben, werd nog
versneld onder invloed van de misleiding door Satan.
God heeft grote vrijheid gegeven. Er is een onmetelijk scala aan
keuzes in ons leven. Ieder van ons individueel heeft een groot aantal
keuzemogelijkheden in het leven, die God voor ons voorzien heeft,
en die Hij ons gegeven heeft teneinde ons leven vele malen rijker te
maken en te vervullen met grote variatie en vreugde. En dit alles kan
nog vele malen vermenigvuldigd worden wanneer we dit delen met
anderen en elkaar betrekken in elkaars beslissingen. Dat is Gods doel
voor het familieleven en het huwelijk, dat men daarin in grote mate
het leven met elkaar zou delen. Want daarin ligt de grootste rijkdom
en het grootste plezier in het leven dat een mens ooit kan ervaren.
Dat was ook exact wat God voor ogen had in het begin. Hij verlangde ernaar om met het engelenrijk de vervulling en de rijkdom
delen die je kan ervaren wanneer je zo’n ongelooflijke variatie en
schoonheid kan plannen en voortbrengen, en als je het wonder van
de schepping van het universum meemaakt. Maar toen werd het tijd
dat de mensheid geschapen zou worden, en Satan en alle engelen
die hem volgden deelden niet meer in die volheid en vreugde des
levens waarin zij tot dan toe gedeeld hadden met God en de rest van
het engelenrijk. Zij sneden zichzelf af van dit alles. Zij beroofden
zichzelf van de volheid des levens die God voor hen geschapen had,
en waarvan Hij wou dat zij die in hun leven en tot in alle eeuwigheid
zouden ervaren. Nu zijn zij getormenteerde (gekwelde) wezens, die de
dag van de uitvoering van het oordeel over hen afwachten. Zij weten
dat hun tijd elke dag een beetje korter wordt.
De mensheid heeft precies hetzelfde gedaan. Haar egoïsme, jaloezie, onzedelijkheid, begeerte, overspel, perversie en al haar andere
zonden hebben ertoe geleid dat iedereen individueel en in het huwelijk,
het familieleven, de maatschappij en de hele wereld heel erg geleden
heeft. Zij hebben zichzelf beroofd van goede vruchten en de rijkdom
van het met elkaar delen, dat voortkomt uit de gehoorzaamheid aan
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Gods ene ware manier van leven, Zijn ene weg om het leven te leven.
Zij kunnen niet delen in de ware rijkdom en volheid van het leven,
binnen die onmetelijke arena van het ware leven die zo ontzettend
gevarieerd en overvloedig is en vol van goede ervaringen zit die
voortkomen uit de juiste levenswijze.
De geest die gefixeerd raakt
Nu zijn we aangeland bij het waarom de mens anders geschapen werd
dan de geestelijke wezens, de engelen, en dat is gebeurd om een heel
ander doel te vervullen.
Er zijn mensen die zich, omdat Satan en de demonen zondigden
hebben afgevraagd ‘Waarom bekeren Satan en de demonen zich niet?’
Het antwoord is dat zij dit niet kunnen, dat zij dit ook niet wensen te
doen en dat zij dat ook nooit zullen willen doen.
Engelen werden uit geest geschapen met een uit geest samengesteld verstand (brein), en in dat verstand (brein) gaf God hen een
geestelijke essentie. Die geestelijke essentie gaf hen het vermogen en
de macht over een haast onmetelijk geheugen, denkvermogen, redeneringsvermogen en individualiteit die zich in hen kon ontwikkelen.
Zij hadden grote vrijheid van keuze binnen de enorme variëteit van
het leven wat voor hen geplaatst werd.
Zij kenden enkel wat God hen gegeven had. Zij waren immens
vervuld door het leven dat in hen bruiste, doordat zij alles wat zij
ervoeren en de rijkdom in hun leven met elkaar en met God konden
delen. De kennis van Gods weg produceerde opwinding en rijkdom
en vervulling in hun leven. Zij hadden geen behoefte aan, noch een
verlangen naar iets anders. Totdat Lucifer begon te verlangen naar
een andere weg dan de weg die God aan hen openbaarde, omdat
hij jaloers was en omdat hij het imago wat hij van zichzelf wilde
hooghouden kostte wat kost wilde beschermen.
Dat resulteerde in zonde, omdat hij tegen Gods doel en tegen God
zelf in begon te gaan. Toen hij hoogmoedig en trots begon te worden
en zijn eigen wegen begon na te jagen, zei God over hem dat hij de
perfecte geest (verstand, brein) bedorven had, die God hem gegeven
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had. Wanneer een geestelijk verstand (brein) met een geestelijke
essentie daarin verdorven geraakt door het soort van denken dat
zich tegen God keert, dan is die verdorvenheid ‘permanent’. Er is geen
ommekeer mogelijk in een geestelijk samengesteld verstand (brein).
Het geestelijke verstand (brein) wordt ‘gefixeerd in zijn verdorvenheid’,
en heeft niet langer het verlangen om te veranderen. Het wil alleen
maar zijn eigen wil doen, koste wat kost.
God wist dat wanneer Hij geestelijke wezens zou scheppen met
een eigen wil, individualiteit en vrije wilsbeschikking (keuze), het
onvermijdelijk was dat sommigen van hen zich van Hem zouden
afkeren. Zij zouden zich van God afkeren, en ook van Zijn enige
manier van leven, de enige weg die vrede, welvaart, vreugde en ware
levensvervulling voorbrengt. Satan rebelleerde tegen God samen met
één derde van het engelenrijk. Toen dat gebeurde werd hun verstand
(brein) dat geheel geestelijk van samenstelling is definitief gefixeerd
tegen God en volledig gefixeerd op hun eigen begeerte om hun eigen
wil te doen.
Er bestaat geen enkele andere manier waarop je een levend
wezen kan scheppen dan de manier waarop God dit deed, als je hen
allen individueel een vrije wil en vrije wilsbeschikking (keuze) wilt
geven. En bij zo’n schepping bestond er geen enkele manier waarop
er verzekerd kon worden dat zij altijd allemaal voor Gods weg zouden
kiezen. Als dat wel het geval was, zou er geen sprake geweest zijn van
de vrijheid van keuze. Dan had dit of voorgeprogrammeerd moeten
zijn, of altijd opgelegd moeten zijn. Er is geen enkele andere manier
die echte overeenstemming, eenheid, harmonie, vrijheid en vrede of
het vermogen om waarlijk het leven met elkaar te ‘delen’ kan voortbrengen. En dus moesten de engelen en zelfs de mensheid op deze
manier geschapen worden, op de enige manier die er voor zou zorgen
dat zij voor zichzelf en uit vrije wil zouden kunnen kiezen welk leven
zij willen leiden. Elke andere manier zou gewoonweg niet op vrije wil
berusten, maar zou op de één of andere manier opgelegd zijn.
Ten gevolge van de opstand van Satan en de engelen die hem hierin
volgden, hadden de andere engelen nu aan den lijve ondervonden wat
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het resultaat van opstand en zonde is. Zij raakten hierdoor nog meer
dan ooit overtuigd en gesterkt in hun overeenstemming met God. Zij
kozen er duidelijk voor om God getrouw te blijven en hun geest werd
hierin permanent gefixeerd. Zij hebben ervoor gekozen om voor
alle eeuwigheid ten volle te delen in de vreugde van al Gods werken.
Het niveau van overtuiging en doelgerichtheid dat in hun geestelijke verstand (brein) bereikt werd, kon op geen enkele andere manier
bereikt worden. Het is hun bewuste keuze om voor altijd God en
Zijn wegen te volgen!
Een verschillend verstand (brein)
God heeft een verbluffend ander doel voor ogen met de schepping
van de mens, dan de schepping van de engelen. Dit gaat de schepping van de engelen ver te boven. Het is de allerhoogste schepping
die God kan maken, want zij kan niet zomaar op Zijn bevel ontstaan
zoals met de rest van de schepping wel het geval was. Dit is niet even
gemakkelijk te verwezenlijken als de individuele schepping van elke
engel of toen God op de zesde dag van Genesis 1 Adam en Eva uit het
stof (de basiselementen) der aarde schiep. Die schepping, inclusief
het vermogen om zich op fysiek vlak voort te planten, was slechts de
eerste fase van die schepping die kan leiden tot een veel grootstere
schepping op een later tijdstip.
De mensheid werd geschapen met het potentieel voor een tweede
scheppingsfase – een letterlijke schepping door God – een schepping
die God uitvoert. Deze fysieke schepping en dit fysieke bestaan die
alleen maar tijdelijk zijn, kunnen potentieel tot een tweede superieure
schepping leiden. Niet iedereen zal deze tweede schepping van God
ontvangen, en Hij is dit ook aan niemand verschuldigd. Voor velen
zal dit fysieke bestaan het enige leven zijn wat zij krijgen. Maar de
meerderheid zal uiteindelijk wel voor God wegen kiezen, en zal streven
naar die tweede schepping, net zoals de meerderheid der engelen dit
deed en Gods weg verkoos.
Maar vanwege dit andere doel moest de mensheid in eerste
instantie totaal anders geschapen worden – fysiek. Vanwege de
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middelen en het potentieel die gepaard gingen met deze schepping,
kon deze op geen enkele andere manier tot stand gebracht worden.
De mensheid kon niet eerst geestelijk geschapen worden. Dit zal later
duidelijker worden gemaakt. Maar op dit moment volstaat het om te
zeggen dat dit op deze manier gedaan moest worden, omdat de macht
en de kracht en het soort van leven dat de mensheid potentieel kan
ontvangen zo groots is, en omdat dit alles alleen op deze manier
bewerkstelligd kon worden.
Precies zoals wij de grootsheid van het universum, laat staan God
niet kunnen bevatten, is ook deze schepping op geestelijk niveau van
dezelfde grootsheid. Het is onmogelijk voor ons om de ongelooflijke
kracht en macht te kunnen bevatten die God zal scheppen in de levens
van diegenen die deze volgende schepping willen ontvangen.
Op dit punt aangekomen, is het nuttig om even de meest belangrijke
aspecten op te sommen waarom de mensheid eerst fysiek leven in een
fysiek lichaam kreeg. Het had alles te maken met het soort van verstand
(brein) dat God ons zou geven. God heeft nog niet alles geopenbaard
omtrent de enorme complexiteit van hoe dit alles functioneert, maar
alleen in dit fysieke brein, met de geest die God in eenieder plaatst
die geboren is, kan deze schepping plaatsvinden.
Hoewel uiteindelijk niet iedereen hiervoor zal kiezen, toch kan
die tweede schepping, die God aan het grootste deel van de mensheid
zal aanbieden tot een onvoorstelbaar veel hoger niveau van bestaan
leiden. Maar God zal deze schepping niet ten uitvoer brengen, tenzij
de persoon in kwestie ertoe komt om te gaan ‘zien’ en ‘geloven’ dat
dit werkelijk is wat hij voor zijn leven wil – uit vrije wil, vrije keuze
en in volledige overeenstemming met God.
In tegenstelling met het uit geest samengestelde verstand (brein)
dat na één enkel keuze om tegen God in te gaan volledig verdorven en
in zijn eigen wegen gefixeerd kan raken, is het menselijke verstand
(brein) anders. Een menselijk verstand (brein) kan zich van God
afkeren, waarna er een langzaam proces van verderf begint, maar
dit verstand (brein) is niet meteen permanent gefixeerd tegen God
door de zonde.
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Het grotere doel hiermee is verbazingwekkend, maar op dit
moment volstaat het om te begrijpen dat God ons zo gemaakt heeft
zodat wij ons kunnen bekeren, en dat dan het proces wat reeds lang
daarvoor begon vanwege onze fysieke zelfzuchtige menselijke natuur
omgekeerd kan worden. Het is ook interessant om op te merken dat
het woord dat in de het Nieuwe Testament als ‘bekeren’ vertaald wordt,
voortkomt uit een Grieks woord wat ‘anders gaan denken’ betekent.
Uit vrije wil en vrije keuze kan je ervoor kiezen om te veranderen,
als je het verderf dat zo bedrieglijk in jou menselijke verstand (brein)
werkzaam is geweest wil omkeren.
God laat ons weten dat doordat wij fysiek geschapen zijn, wij
onze eigen wil willen doen. Dit begint al vanaf wij een baby zijn, en
dit groeit en wordt sterker in ons naarmate wij ouder worden. Een
baby heeft een bepaalde natuur die hij vanaf de geboorte meekrijgt.
Het is de meest fundamentele ontwikkeling van de zelfzuchtige,
egoïstische natuur in elk fysiek geschapen wezen. Het is een natuur
die ‘zijn eigen zin wil doen’.
Een baby die zich niet lekker voelt, bijvoorbeeld honger heeft, zal
je klaar en duidelijk laten weten wanneer hij zijn zin wilt hebben. Wij
zijn dusdanig gemaakt dat wij onderhevig zijn aan onze eigen egoïstische natuur. En naarmate wij ouder worden, groeit dat egoïsme en dat
verlangen om onze eigen zin te willen doen. Wanneer we volwassen
zijn is het egoïsme in ons gefixeerd en brengt het zonde voort. God
zegt dat iedereen gezondigd heeft, behalve één, Jezus Christus. De
mens is van nature zelfzuchtig en egoïstisch en wil zijn eigen zin doen
en het resultaat daarvan is zonde.
Maar het goede nieuws is dat dit denken verandert kan worden.
Wanneer iemand namelijk aan de tweede fase van de schepping begint,
dan wordt er een lang proces in gang gezet van een voortdurend delen
met God in een geestelijke schepping binnen in het verstand (brein).
Naar Gods timing voor ieder van ons, kan je dus de kans aangeboden
worden om een ‘nieuwe geest’ en een nieuwe manier van denken
te ontwikkelen, die in volledige overeenstemming met God en Zijn
manier van leven kan komen, als je dit wilt.
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Wanneer God Zijn Regering over de gehele aarde aanstelt, zal de
wereld een keuze moeten maken om te veranderen en om met elkaar
in vrede te gaan leven. Dit zal aan de gehele mensheid aangeboden
worden. Dit staat voor de deur.
Terwijl jij dit boek leest wordt die keuze nu aan jou gegeven, vlak
voordat dit aan anderen wordt aangeboden. Jij hebt nu de mogelijkheid
om hulp te vragen voor jezelf en voor je dierbaren, en om aan God
bekend te maken dat jij deel wilt uitmaken van dat nieuwe tijdperk.
De keuze is aan jou. Het is nuttig als je hier en nu begint met eerlijk
en oprecht je eigen menselijke natuur te bekijken. Je moet namelijk
eerst je eigen ware natuur gaan ‘zien’ voordat je echt de keuze kan
maken of je voor jezelf en degenen die jou dierbaar zijn iets anders
wilt – een keuze tussen de manier waarop het er nu in de wereld aan
toe gaat of de weg die God nu aanbiedt.
Het komt er op neer dat de mensheid onderhevig is aan haar
eigen egoïstische natuur. Mensen hebben geen controle over hun
natuur die vanaf hun prilste jeugd egoïstisch en naar binnen gekeerd
is. Een van de beste voorbeelden om dit uit te leggen is iets wat ik
geleerd heb van een van Gods apostelen voor hij stierf. Herbert W.
Armstrong sprak hierover toen hij het verschil uitlegde tussen Gods
liefde die altijd uitgaand en bekommerd is om anderen, en de liefde
van de mensheid.
Het voorbeeld in kwestie gaat over de liefde van een moeder voor
haar kind. De meeste mensen vinden het moeilijk om te geloven dat
zelfs zo iets moois als de liefde van een moeder voor haar kind een
egoïstisch gemotiveerde liefde van de moeder uit is. Een moeder heeft
namelijk niet dezelfde bezorgdheid, zorgzaamheid en liefde voor alle
andere kinderen, als voor haar eigen kind. Maar voor de mensheid is
de liefde van een moeder voor haar eigen kind inderdaad iets moois.
Maar het is niet te vergelijken met Gods liefde. Alhoewel het iets
moois is, blijft het nog altijd een egoïstische liefde.
Gods liefde is allesomvattend en geheel uitgaand naar de mensheid toe, in zijn verlangen om zorg, bekommernis, hulp, verzorging
en grote liefde aan anderen te geven. Als iedereen dit maar eens zou
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kunnen zien en aanvaarden van God, maar in plaats daarvan vecht
en verzet de mensheid zich tegen God.
Het is ontzagwekkend, de reden waarom wij een fysiek verstand
(brein) met een geestelijke essentie daarin gekregen hebben, in plaats
van een geestelijk samengesteld verstand (brein). In onze toestand
kan het verderf van de geest omgekeerd worden en kan het verderf
zelf volledig uitgewist worden. Wij kunnen namelijk de misleiding
gaan ‘zien’, en dan kan zij van ons weggenomen beginnen te worden,
en zo beginnen wij dan bevrijdt te worden van de slavernij waarin
onze geest en ons denken gevangen was.
Wij hebben wel degelijk het potentieel om een verder scheppingsproces aan te gaan wat in ons verstand (brein) zelf plaatsvindt – nadat
wij uit vrije wil en uit vrije keuze verlangen dat dit in ons mag beginnen,
als dat écht is wat we willen. Die volgende fase in onze ontwikkeling,
als wij ervoor kiezen om deze te ontvangen wanneer zij ons wordt
aangeboden, is een ‘geestelijke’ schepping die in het verstand (brein)
plaatsvindt, en die vervolgens leidt tot de schepping waardoor wij
‘geestelijk van lichaam’ worden – in alle eeuwigheid.

Hoofdstuk 3

APOSTELEN EN PROFETEN

H

e. b geduld met mij, aan het begin van dit hoofdstuk, ik wil
een aantal persoonlijke zaken bespreken. Ik ben niet iemand
die graag over zichzelf praat, vooral als het te maken heeft met God,
Zijn Zoon en Zijn manier van leven. Maar al te vaak, als mensen over
God spreken, mensen zoals predikanten of mensen die zichzelf als
bijzonder religieus zien, dan is de menselijke natuur geneigd zichzelf
of de eigen ‘gewichtigheid’ duidelijk te maken. Zoiets is het ultieme
gebruik van ‘iemands naam laten vallen’ om zo de gunst van anderen
te verwerven.
Ik verafschuw zulke dingen en ben daardoor geneigd totaal het
andere uiterste te doen, in een poging om (zoveel mogelijk) geen
aandacht op mij te vestigen. Ik ben al meer dan 34 jaar een minister,
dienaar van God. Het is altijd een werk en eerbetoon geweest dat ik
serieus en sober heb genomen, maar ook met een groot gevoel van
voldoening, vreugde en opwinding. Als gevolg daarvan is het mijn
doel om de aandacht van anderen op God en Jezus Christus, daar
waar de aandacht moet liggen, te richten.
Ik ben al lange tijd zeer gezegend om gemakkelijk de menselijke
natuur te herkennen. Ik begrijp heel goed dat de enige reden waarom
ik dit zo duidelijk kan zien, is omdat ik precies datgene meemaakt wat
in het laatste hoofdstuk over een nieuwe schepping, een geestelijke
schepping in de geest, geschreven staat. Dit vermogen, en ook anderen
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die ik gekregen heb, komen van dat wat God mij gegeven heeft. Hij
en Zijn zoon werken door heilige geest om mijn manier van denken
te transformeren, compleet te veranderen.
Zoals ik al eerder uitgelegd heb kan dat proces niet beginnen
met alleen Gods fiat. Het kan niet onmiddellijk tot stand worden gebracht. Het vereist namelijk de vrije wil van diegene aan wie dit wordt
aangeboden. Het moet zijn of haar eigen keuze zijn en deze persoon
moet een sterk verlangen hebben om een complete verandering van
denken, van nemen naar geven en van egoïsme naar uitgaande liefde
jegens anderen, te ondergaan.
Sinds 1969 ben ik gezegend om één van de weinigen te zijn, die
in de voorbije 6.000 jaar deze schepping en zijn kracht in mijn eigen
geest heb meegemaakt. Hoe kan zo’n ervaring met anderen gedeeld
worden, zodat zij kunnen bevatten en begrijpen wat ik zeg? Ik ben
er zeer van overtuigd dat wat ik deel zijn weerklank zal hebben bij
zoveel mensen die de hulp die zij nodig hebben zullen krijgen, zodat zij
kunnen zien wat er nu in zichzelf en de hele wereld moet veranderen,
nu God ingrijpt om dit te veranderen.
Dat is de reden waarom ik tijd uittrek om uit te leggen welke
dingen ik meegemaakt heb en het grote verschil dat dit gemaakt
heeft op mijn manier van denken. Mijn manier van denken is nu in
overeenstemming met God. Dit is hetzelfde proces dat God nu aan de
hele wereld aanbiedt, aan allen die gezegend zijn om in het Millennium
voort te mogen leven.
Deze ‘verandering’ die ik meegemaakt heb, en die anderen ook
zullen ondergaan, is beschreven door de eerste apostel voor de heidenen, Paulus. Hij zegt: ‘Maar wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw geest.’ (Romeinen
12: 2)
Het Nederlandse woord ‘veranderen’ komt van het Griekse woord
dat ‘verandering’ betekent: ‘metamorphoo.’ Het woord ‘metamorphosis’ stamt af van dit woord en wordt in de biologie gebruikt gebruikt
om een complete verandering in het lichaam en de gestalte van een
vlinder te beschrijven.
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Dit vers in Romeinen is een ongelofelijk vers. Het gaat namelijk over
een nieuwe schepping. God werkt jaren om te helpen iemands geest
te veranderen, te transformeren, zodat er een complete verandering
is in ‘hoe’ iemand denkt en redeneert.
Het begin van een transformatie, verandering
In mijn tienerjaren werd de Vietnam oorlog uitgevochten. Het was
mijn droom, tijdens mijn vroege tienerjaren, om piloot te worden en
toen ik ongeveer 15 jaar oud was, reed ik van het Noordwesten van
Kansas, waar ik ben opgegroeid, naar de luchthaven van Denver,
Colorado, in een poging om bij één van de luchtvaartmaatschappijen
uit te vissen wat ik moest doen om mij goed voor te bereiden om deze
droom uit te laten komen.
In die tijd ontdekte ik dat ik een hbo-opleiding nodig had, waardoor ik ‘een voorsprong’ zou hebben bij toetreding tot de Luchtmacht,
om piloot te worden. Dat werd mijn doel. Ik had haast. Ik werkte
hard om in drie in plaats van vier jaar af te studeren aan onze kleine
middelbare school. Nadat dit gelukt was, ging ik naar een lokale
hogeschool, waar ik een tweejarige opleiding volgde. Dit is niet een
volledige opleiding van vier jaar, zoals op een hogeschool of universiteit, wordt aangeboden.
Nogmaals, de Vietnam oorlog was in volle gang en voortdurend
in het nieuws. Ik was net 17 toen ik aan deze opleiding begon toen
ik ontdekte dat er een ROTC (Reserve officiers opleiding) opleiding
bestond. Men kon zich aanmelden voor deze opleiding in een aantal
van de grotere hogescholen en universiteiten, die hielpen met de
betaling van de laatste twee jaar van de opleiding aan de universiteit.
Men kon dan doorstromen naar het leger, om als Luitenant aan de
slag te gaan.
Een van mijn jongste herinneringen is dat ik mij altijd bij het leger
wilde aansluiten. Dit was voordat ik besloten had piloot te willen
worden. Voor ik piloot wilde worden, droomde ik van een militaire
carrière en zoveel mogelijk bevorderingen. Ik wilde niet alleen generaal worden, ik wilde een vijfsterren generaal worden.

100

Apostelen en Profeten

Gods tussenkomst
In vervolg op het laatste hoofdstuk is het belangrijk om op te merken
dat God op een bepaalde manier werkt in het leven van de mens om
hem tot een bepaald moment in de tijd te brengen, wanneer Hij hen
de mogelijkheid geeft een tweede schepping in te gaan. Het is God
die iemand ‘roept’ om een relatie te hebben. Daarna werkt Hij IN die
persoon, in de geest van die persoon, om de 1ste fase van de nieuwe
schepping uit te voeren. In de voorbije 6.000 jaar heeft God dit werk
volledig voltooid in 144.000 mensen. God is niet als een gek bezig de
wereld ‘te redden,’ zoals vele religies denken. Als Hij dat zou doen,
dan zou Hij niet goed bezig zijn. God bereikt alles wat Hij wil doen.
Het is goed om op te merken dat het woord dat vaak vertaald wordt
als ‘roeping’ van het Griekse woord ‘uitnodiging’ stamt. God begint
iemand te trekken en Zijn waarheid en wegen aan deze persoon te
openbaren. Hij doet dat op die manier, dat is het moment dat Hij deze
persoon uitnodigt om vrijwillig deel te nemen en te werken aan een
verdere schepping in zijn leven. Dit gaat veel verder dan het fysieke
leven en leidt mogelijk tot geestelijk leven, eeuwig leven.
De 144.000 zijn degenen die God gekozen heeft tijdens die periode
en in wie Hij werkte, zodat er een complete transformatie of verandering
plaatsgevonden heeft in hun verstand en geest. Dat is de 1ste van de
2de schepping die leidt tot de 2de fase, wanneer zij een geestelijk wezen
zullen zijn. Dat gebeurt pas als zij opgewekt worden om Jezus Christus,
bij zijn terugkeer naar de aarde om te gaan regeren, te ontmoeten.
God heeft met elk van deze mensen persoonlijk gewerkt. Hij heeft
hen geholpen om hun egoïstische menselijke manier van denken en
redeneren te veranderen. Hun manier van denken is veranderd zodat
er eenheid is met Gods manier van denken, met Zijn geest, met Hem.
Het is een kwestie van complete eenheid van geest, met God, door
de macht van Zijn heilige geest die in onze geest werkt. Dit is de 1ste
fase van de 2de schepping.
Pas als deze transformatie, verandering, compleet is kan een persoon de opstanding tot eeuwig leven, een geestelijk leven, ontvangen.
Dit is de 2de fase van de 2de schepping.
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Voordat iemand ‘gekozen’ kan worden om eeuwig leven in een
geestelijk lichaam te ontvangen en voordat het proces van de transformatie of verandering kan beginnen moet God eerst iemand ‘roepen.’
Dan begint Hij hen de gelegenheid te geven om Hem en Zijn wegen
en Zijn waarheid geestelijk te kunnen ‘zien.’ God zal door Zijn heilige
geest iemand beginnen te ‘trekken’ en pas daarna, als deze persoon
ervoor kiest, zal Hij hem beginnen helpen met de verandering van de
geest om zo geestelijke eenheid van geest met Hem te hebben.
Heel veel mensen denken dat zij kunnen kiezen om ‘God te aanvaarden’ en dat Hij dan een relatie met hen zal hebben. Dat is geestelijk
gezien niet correct.
Jezus Christus heeft verklaard dat niemand tot hem kan komen
tenzij God de Vader hem (eerst) trekt. God moet iemand roepen, er
moet persoonlijke betrokkenheid zijn met diegene met wie Hij werkt.
Het is Gods wil en doel, wie Hij roept en wanneer Hij iemand roept.
Vaak, als God iemand roept, moet deze persoon eerst nederig
worden, voordat hij echt naar Hem zal beginnen luisteren. Alleen
wanneer iemand nederig genoeg is, is zo iemand bereid om naar God
te luisteren. In alle andere gevallen is het de menselijke natuur die
zich verzet.
Er wordt van alles beweerd over een dergelijke roeping, maar
in één Bijbelvers staat heel duidelijk: ‘velen zijn geroepen, slechts
weinigen uitverkoren.’ Niet iedereen heeft (door de menselijke trots)
aanvaard wat God hem of haar aangeboden heeft. En dan zijn er weer
anderen die dit in eerste instantie aanvaard hadden, maar de teugels
lieten vieren en niet ijverig hun roeping hebben nagejaagd, zoals zij
hadden moeten doen. Ook zij zijn verheven door een vorm van trots.
God dwingt niemand een complete transformatie, verandering, van
de geest op. De verandering van geest kan alleen plaatsvinden als het
een vrije keuze is en een voortdurend groot verlangen van diegene
aan wie God het aanbiedt.
Het verhaal van Job (in het boek Job) gaat precies hier over. Hij was
zeer trots en moest eerst vernederd worden voordat hij echt naar God
zou beginnen luisteren. Zijn verhaal gaat over iemand die de gehele
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mensheid te schande maakte, als we het hebben over zijn verlangen
om God te dienen. Als je het fysiek bekijkt was hij een rechtvaardig
man, omdat hij God fysiek gehoorzaamde. Maar geestelijk gezien
was hij dat niet.
Hij was zeer toegewijd en ijverig in zijn aanbidding van God,
maar zijn motivatie was gestoeld op de menselijke natuur. Het was
egoïstisch. Hij was niet bekeerd in zijn geest. Hij aanbad God, maar
hij was trots, zelfvoldaanheid en vol zelfvertrouwen. God liet Satan
toe om ‘alles’ van Job af te nemen, behalve zijn leven en zijn vrouw.
God gebruikte Satans poging (om Job God en Zijn wegen te laten
vervloeken om Job te vernederen) zodat Hij geestelijk met hem zou
kunnen werken. Uiteindelijk bekeerde Job zich en begon de transformatie of verandering van zijn geest.
Verward en onzeker
Op diezelfde manier werd ik geroepen. God vernederde mij eerst,
gedurende een periode van enkele maanden, door ontberingen en
beproevingen die ik eerst moest meemaken, zodat ik zou luisteren.
Toen ik op de universiteit zat meldde ik mij direct aan voor het
ROTC programma (reserve officiers opleiding) zodat ik voor de luchtmacht zou kunnen gaan vliegen. Ik ging naar Oost Kansas om getest te
worden. Een paar maanden later werd mij verteld dat ik aangenomen
was en dat ik mij moest melden op een bepaalde locatie, om aan de
opleiding te beginnen. Ik wist dat ik op weg was naar Vietnam, en
ik stond te trappelen. Een goede vriend was ingelijfd en hij was al in
Vietnam om daar te vechten.
Ik was ervan overtuigd dat als ik daar zou gaan vechten ik dit
veel beter zou kunnen doen, dan alleen maar met een geweer of
machinegeweer te vechten. Ik zou namelijk het voorrecht hebben
om als luitenant het leger in te gaan. Eerlijk, ik dacht dat als ik ingezet zou worden om de vijand te doden (de Verenigde staten had het
communistische Noord Vietnam en de Vietcong aangeduid als de
vijand) ik deze vijand veel meer schade zou kunnen toebrengen als ik
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straaljagerpiloot zou zijn, en een vliegtuig zou besturen dat enorme
vernietigende kracht zou hebben.
Laat me nog wat aan het verhaal toevoegen. Hoewel ik het de
eerste twee jaar van mijn opleiding aan de universiteit goed deed, lag
mijn hart daar niet, maar wel bij het party leven op de universiteit.
Ik had een aantal baantjes, maar ik verspilde veel van het geld dat
ik verdiend had aan feesten en alcohol, vooral bier, veel bier. Alcohol heeft de neiging om de remmingen op te heffen en zorgt voor
een meer zorgeloze, nonchalante, ongeremde, wilde en immorele
omgeving te creëren.
Het is ook goed om hier te vermelden dat ik helemaal geen interesse
in religie had. Het enige dat ik mij herinner is dat sommige van mijn
vrienden zogenaamde goede katholieken, methodisten of lutheranen
waren. Wat mij betreft, ik was er niet van overtuigd dat God bestond.
Sommige vrienden hadden mij wel eens gevraagd om hun kerkdienst
of Bijbelstudies voor jonge volwassenen bij te wonen.
Veel van de vragen die ik had, tijdens deze Bijbelstudies, werden
niet echt beantwoord en sloegen eigenlijk nergens op, vooral wanneer
men het woord ‘ziel’ of wat er na de dood gebeurt, uit probeerde te
leggen. Hoewel zij in zulke dingen geloofden, hadden ze niet echt
een uitleg voor hun geloof. Dit was altijd zo met bijna elk onderwerp
dat besproken werd, dus ik ging niet meer, omdat ik toch niet echt
geïnteresseerd was.
Het enige religieuze besef dat ik in die tijd had was dat ‘als’ er een
God was, Hij waarschijnlijk evolutie en een ‘big bang’ gebruikt had
om de schepping te bewerkstelligen. Buiten dat, geloofde ik niet dat
Hij bestond en dat het leven alleen nu en hier was.
Dat begon, gedurende een periode van een jaar, te veranderen.
Ik was nog 18, ik was bijna 19, aan het eind van mijn tweede jaar.
Er gebeurde in ongeveer twee maanden vier dingen, die nauw met
elkaar verbonden waren. Deze dingen hadden een zware impact op
mijn leven. Het jaar dat volgde na deze vier gebeurtenissen begon
verontrustend, maar veranderde aan het eind van dat jaar, drastisch.
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Laat me hier even vermelden dat als deze dingen, en de enorme
impact op mijn leven, niet gebeurd waren, ik niet geluisterd zou
hebben toen God mij begon te ‘roepen.’ Het is typisch, als God iemand
begint te ‘roepen’ om hem of haar de gelegenheid te geven ‘een nieuwe
schepping’ te worden, moet hij of haar vaak eerst vernederd worden.
Alleen wanneer iemand een echt nederig hart en geest heeft, kan
God met die persoon werken. Trots moet eerst ‘neergeslagen’ worden
door moeilijke ervaringen, ontberingen en beproevingen. Als men
niet vernedert wordt, is men geneigd weerstand te bieden en God af
te wijzen en gewoon niet naar Hem te luisteren.
Ik ben niet 100% zeker over de exacte volgorden van de gebeurtenissen, maar ik denk dat het zo was. Ongeacht de juiste volgorde,
het had een enorme impact en dat is het belangrijkste.
Alles leek uitzonderlijk goed te gaan op dat punt. Ik zou de tweejarige opleiding afronden en bereidde mij voor op de laatste twee
jaar aan de Universiteit in oost Kansas, met de hoop om piloot bij de
Luchtmacht te worden. Alles ging zo goed dat ik geloofde dat ik mijn
huidige plannen kon voortzetten en tegelijkertijd ook kon trouwen.
Dus verloofde ik me.
Op een dag kreeg ik vreselijk slecht nieuws van het thuisfront.
Een vriend was mij was in Vietnam gestorven. Ik was er kapot van.
Ik was zeer verward en diep getroffen over hoe oneerlijk het leven
was. Hij was een jonge man, in de fleur van zijn leven en dat was hem
afgenomen. Het leek allemaal zo zinloos. En de prijs die betaald was,
brachten vragen naar boven over hoe de oorlog werd uitgevochten
en of de VS in een oorlog was verwikkeld die een verschil in deze
wereld zou maken.
Dit was mijn eerste echte ervaring met de dood van iemand die
mij dierbaar was. Dit was de eerste keer dat ik mij af begon te vragen
waar het leven om draaide. Was er iets na het leven? Zoals ik het zag
leek het leven nogal zinloos. Ja, ik was geschokt, van streek en in
shock door deze ervaring. Ik herinner me dat ik zo radeloos was, dat
mijn tante mij een paar Valiumtabletten gaf om mij die eerste dag
door te helpen.
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Om welke reden dan ook, het leek erop ik door deze ervaring
een beetje anders naar mijn toekomst begon te kijken. Let wel, een
beetje anders. Dat werd een soort strijd in mijn hoofd, omdat ik wist
dat ik bepaalde doelen had en dat ik op het juiste spoort zat. Maar
ik had nog nooit nagedacht over ‘hoe’ ik leefde en ik zag dat het niet
allemaal goed was.
De daaropvolgende zes maanden werd deze strijd alleen maar
groter, ik gaf toe aan mijn eigen menselijke natuur en zette mijn party
leven voort. Ik realiseerde dat er dingen moesten veranderen in mijn
leven en ook dat ik ‘hoe’ ik mijn leven leefde moest veranderen. Ik wist
gewoon niet wat er met mijn leven moest gebeuren of hoe dingen die
ik begon te zien en voelen, moest aanpakken.
Tijdens die zes maanden was ik het spoort bijster. Ik was zeer gefrustreerd over de dingen die ik om mij heen zag, ik zag hoe de mensen
met elkaar omgingen en hoe ik met mensen om mij heen omgegaan
was. Ik begon mij egoïsme te ‘zien’ en ik vond het verschrikkelijk.
De dood van mijn vriend bracht dit naar boven, ik vond dat het leven
oneerlijk was vanwege wat er met hem gebeurd was. Zo leef je en zo
is het leven voorbij. Voor hem was het leven over.
Ik ging heen en weer en er waren momenten dat ik realistisch was
en duidelijk kon zien wat er voor mij stond, en er waren momenten
dat ik toegaf aan mijn menselijke natuur en terugviel op drinken,
feestvieren en egoïsme.
Ongeveer een week na de begrafenis van mijn vriend, toen ik wat
meer helder was en realistischer kon denken over het huwelijk en
waar dit huwelijk heen zou gaan, besefte ik dat het dom was om te
trouwen, dat wij niet bij elkaar paste en dat er geen vooruitzichten
op een goede toekomst voor ons beiden was. Ik verbrak de verloving,
slechts twee weken nadat wij ons verloofd hadden.
Zowel de begrafenis als het verbreken van de verloving, in zo’n
korte periode, was moeilijk. Ik was gekwetst en ik kwetste anderen.
Ik vond het verschrikkelijk wat ik zag in mijn menselijke natuur. Kort
hierna reed ik mijn Mustang cabrio uit 1966 in de prak. Op een avond,
zo’n 11 kilometer van mijn woonplaats, vlakbij de universiteit, viel ik
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in slaap achter het stuur en reed van de weg. Onmiddellijk schrok ik
wakker en voor mij dook de brug op. Het was te laat om iets te doen,
de auto reed tegen de brug waardoor de auto door de lucht vloog en
twee en een half keer over de kop ging. De enige reden waarom ik
niet gestorven ben toen ik tegen de brug aanreed is omdat ik tijdens
deze hele ‘manoeuvre’ op de autovloer lag.
Het chassis stond letterlijk in een hoek van 90 graden. Ik kreeg
$300, wat net genoeg was om een auto te vinden die waar voor zijn
geld was. Het was een Volkswagen uit 1959. Voor een jongeman van
die leeftijd, die een van de mooiere auto’s had van alle studenten, was
het een zeer vernederende ervaring om nu in een VW rond te rijden.
Er was nog iets dat mijn manier van denken begon te veranderen.
Er gebeurde iets direct na het ongeluk. Ik had waarschijnlijk een
lichte hersenschudding opgelopen, waardoor ik me vaag herinner
dat ik wegliep van het autowrak, in de richting van een boerderij,
vlakbij de brug waar ik tegenaan gereden was. Ik liep naar de deur
en de boer die daar woonde, deed de deur open en hij vertelde mij dat
hij mij naar het ziekenhuis zou brengen. Mijn hoofd bloedde flink. Ik
had een 8-track cassettespeler in de auto, die losgekomen was, op de
autovloer gevallen was en tegen mijn hoofd gevlogen was, waardoor
ik op verschillende plaatsen flinke snijdwonden had. Dat was het pak
slaag dat ik nodig had. Letterlijk begon ik op mijn kop te krijgen, al
was het heel langzaam.
We reden weg in zijn truck en toen we langs de vernielde auto
kwamen nam hij gas terug en stelde hij mij een vraag waardoor angst
mij om het hart sloeg. Hij vroeg me of er nog iemand anders in de auto
had gezeten. De angst sloeg mij om het hart, omdat ik dacht dat er
misschien toch iemand in de auto had gezeten en hoe verschrikkelijk
het zou zijn dat ik iemand had vermoord. Toen we wilden stoppen
om te kijken kwam het plotseling in mij op dat ik alleen in de wagen
had gezeten.
De vierde gebeurtenis, voordat dit alles voorbij was, was dat het
leger mij een brief stuurde waarin men mij liet weten dat ik die zomer
mij niet moest aanmelden bij het kamp waar ik de ROTC training zou
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volgen. Ik belde een Majoor, wiens naam op het formulier stond, en
hij vertelde mij dat hij geen aantekening hierover had, maar dat als
ik die brief ontvangen had, mij daaraan moest houden. Ik kon niet
ontdekken wat er gebeurd was, maar dit maakte een eind aan mijn
hoop om bij de Luchtmacht te gaan en piloot te worden.
Gods roeping
Er was nog iets dat gebeurde, ongeveer zes maanden later, waardoor
ik mijn leven in de greep kreeg. Mijn leven bestond uit feestjes of
extreme frustratie over ‘hoe’ mijn leven in elkaar zat en ‘hoe’ ik mijn
leven leidde. Op dat punt vond ik mezelf maar niets, omdat ik de
waarheid over mijn menselijke egoïstische natuur begon te zien. Ik
was er blind voor geweest maar nu begon ik het duidelijk te zien en
ik vond het verschrikkelijk. Het is niet makkelijk voor iemand om
zichzelf en zijn eigen egoïsme te zien. En toch is dit wat een ieder
inderdaad uiteindelijk zal moeten gaan zien. Zo niet, dan zal men dit
nooit erkennen, noch de keuze kunnen maken om deze weg te blijven
volgen of om hulp vragen om te kunnen veranderen.
Naarmate de eerste periode van zes maanden vorderde, werd
ik geleidelijk aan meegezogen in het feesten en drinken. De school,
die ik gekozen had, had een bruisend partyleven en er werd enorm
veel bier geconsumeerd. Dit was geen goede omgeving voor mij en
ik gaf mij daar makkelijk aan over. Het was de gewoonte van een
aantal vrienden en mijzelf om op vrijdagmiddag, na de lessen, naar
een plek te gaan waar een band speelde en waar wij konden dansen.
De studenten dronken veel bier en stonden te popelen om aan het
weekeinde te beginnen. De meeste studenten waren tegen 18.00 uur
stomdronken.
Op een bepaalde middag was ik nogal somber gestemd. Het was een
van die momenten waarop ik de menselijke natuur in volle glorie zag.
Vooral in mezelf, maar ook in anderen. Dat was niet prettig. Hierdoor
was ik niet in de stemming om te drinken, noch om te dansen, iets dat
zeer zelden voorkwam. Er stond iets te gebeuren: deze gelegenheid
om het lelijke van egoïsme te zien zou een ongekend hoogtepunt
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bereiken. Het gebeurde toen ik naar de dansvloer keek en de persoon
zag die ik meegebracht had. Zij danste met iemand anders en ik zag
iets dat ik nog nooit gezien had.
Ik keek en ik zag iets in haar dat de lelijke egoïstische natuur naar
buiten bracht. Zij had niet eens in de gaten met wie zij danste. Het
was alsof hij er niet was. Maar hij deed precies hetzelfde. Zij had een
zelfzuchtige houding. Ze was verliefd op zichzelf en vond dat ze heel
goed kon dansen. Ik keek rond en zag dit duidelijk in alle anderen.
Mensen waren verliefd op zichzelf, alsof ze de beste dansers op de
vloer waren. En niet alleen dat, ze wilden dat anderen dit zagen. Dat
was hun houding. Zij hielden van zichzelf en het dansen had alles
met henzelf te maken en of anderen hen zagen.
De reden dat dit mij zo hard opviel was omdat ik mijzelf zag. Zo
was ik. Het was vreselijk. Onze menselijke natuur zit zo in elkaar
dat wij een liefdesrelatie met onszelf willen hebben. Wij vertroetelen
onszelf, zetten onszelf op een voetstuk, geven toe aan wat onze ‘ik’
wil en wij willen dat anderen denken dat wij belangrijker of beter
zijn dan we werkelijk zijn. Het is de geest, die uitschreeuwt: ‘Ik wil
dat anderen erkennen (zien) hoe goed ik ben!’
Ik werd ziek van wat ik zag en om wat ik wist dat ook in mijzelf
aanwezig was, dat ik mezelf verontschuldigde en terug naar mijn
kamer ging. We waren daar rond 15.30 uur aangekomen en ik ging
rond 17.00 uur naar huis. Dat is iets dat ik nooit gedroomd had te doen,
maar ik was zo geschrokken van mijn eigen natuur en de manier van
denken, die ik nu duidelijk kon zien.
Toen ik terug op mijn kamer was en een tijdje had nagedacht over
deze dingen deed ik iets dat ik niet meer sinds ik heel jong was gedaan
had. Ik bad. Ik zei dat ik eigenlijk niet wist of Hij, God, bestond en
ik vroeg of Hij mij dat kon laten zien en of Hij mij zou willen helpen
om te horen, luisteren, naar dat wat ik moest weten.
Direct na dit gebed ging ik naar de recreatieruimte, waar een deel
van de mensen meestal na het dansen samenkwamen voordat ze de
rest van de nacht uitgingen. Ik was in gesprek met een aantal van mijn
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vrienden en ontmoette enkele andere mensen die ik niet kende. Een
van hen was een football speler die ik wel eens gezien had, maar nog
niet ontmoet had. Toen ik met hem begon te praten was het duidelijk
dat hij stomdronken was. Hij begon zomaar, uit het niets, te vloeken.
Ik draaide me om, haalde mijn schouders op en gebaarde naar mijn
vrienden dat ik niet wist waar dit over ging.
Toen ik me terug draaide naar hem, had ik niet gezien dat hij zijn
spieren spanden, zijn vuist balde, die op weg was naar mijn kaak. Ik
zag nog net de zwaai, voor zijn vuist het doel raakte. Door de kracht
tolde ik op mijn voeten en lag bijna op de vloer. Ik stond gebogen en
keek naar beneden, naar de vloer. Onmiddellijk zag ik het bloed uit
mijn mond op de vloer gutsen.
Ik draaide mij om en wilde naar boven gaan, naar mijn kamer,
waar ik mezelf kon oplappen. Een aantal mensen kwam achter mij aan
en wilden mij naar het ziekenhuis brengen. Ik zei nee, maar ineens
besefte ik mij dat ik mijn mond niet dicht kon doen. Mijn kaak was
op twee plaatsen gebroken, ongeveer 5 cm van elkaar. Dat deel was
volledig los van de rest van mijn kaak en stak enigszins naar voren,
net genoeg zodat ik mijn mond niet volledig kon sluiten.
Ik nam hun aanbod aan en we vertrokken meteen naar het ziekenhuis. Men moest er een tandarts bij halen, men bracht mij die
nacht naar zijn behandelkamer waar mijn mond dichtgenaaid werd.
Het duurde tien weken, waarin ik met een rietje moest drinken, voor
de draden en beugels verwijderd konden worden.
Het is duidelijk dat mijn mond gesloten was en ik klaar was om te
luisteren. Op dat moment begon ik een aantal grote veranderingen in
mijn leven aan te brengen en begon ik anders te denken over de richting
die ik zou opgaan. Ik begon mijn manier van leven te veranderen, ik
stopte met feesten en buitensporig drinken. Ik begon duidelijker te zien
wat ik moest doen om verbeteringen in mijn leven aan te brengen en
ik was bereid dat te doen. Het egoïsme werd minder en minder en ik
begon mij meer te bekommeren om anderen. Mijn normale agressieve,
onstuimige en wilde manier van leven werd rustiger.
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Een paar maanden nadat mijn kaak genezen was en ik meer
mijn nieuwe manier van leven leefde, keerde ik terug naar mijn
geboortestad, waar ik die zomer zou werken. Ik had geld nodig om
terug naar de universiteit te kunnen gaan om mijn laatste jaar af te
maken. Ik kwam ongeveer 22.00 uur ’s avonds thuis aan.
Voordat ik vertel wat er die avond gebeurde, toen ik luisterde
naar de dingen die mijn vader mij wou vertellen, is het misschien
aangewezen om te vertellen hoe het leven thuis was en waarom ik
nogal verbaasd was dat mijn vader zelfs met mij wilde praten, en dan
ook nog over zo’n onderwerp.
Onze familie was nogal disfunctioneel, toen ik opgroeide. Mijn
jongere broer, zus en ik gingen eigenlijk niet echt met elkaar om. Ik
was de oudste. Wij groeide op en werden eigenlijk aan ons eigen lot
overgelaten. Elke dag moesten wij bepaalde klusjes doen, wij leerden
ervoor te zorgen dat we ze elke dag deden. Er werd pas een 2de broertje
geboren toen ik 10 was, hij was dus tijdens die jaren nog niet geboren.
Toen ik het huis verliet was hij ongeveer 6 jaar oud, dus ik heb hem
nooit goed leren kennen toen hij opgroeide.
Tussen mijn 8ste en 12de jaar moest ik vrij hard werken Tijdens de
zomer hooiden wij. Ik herinner me dat ik tractor leerde rijden toen
ik 8 jaar oud was. Het was een oude John Deere en het had maar één
versnelling, vooruit. Een grote hendel, op de bodem gemonteerd, moest
naar voren geduwd worden en dan reed de tractor. De tractor was
eenvoudig te bedienen. Met het gaspedaal kon de snelheid aangepast
worden, de tractor ging ongeveer 8 km/uur. Ik reed op de tractor, die
een cirkelvormige bewegende riek voorttrok om de alfalfa te oogsten,
dat gemaaid en gedroogd was. De schudder legde de alfalfa in een rij,
zodat de pakjesmachine er balen van kon maken.
Voor ik op het veld ging werken en ook als ik thuis kwam, moest ik
de klusjes in huis doen. Ook als we naar school gingen moesten we voor
en na school deze klusjes doen. Wij hadden 3 tot 6 koeien die ’s ochtends
en ’s avonds (met de hand) gemolken moesten worden. Nadat de koeien
gemolken waren moest ik de room van de melk scheiden. De magere
melk werd aan een aantal zeugen gevoerd, die kleine varkentjes hadden.
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Meestal waren er ook een aantal schapen waar we voor moesten
zorgen, maar dat was niet zoveel werk. De koeien moesten gevoerd
worden. Maar het zwaarste was alle varkens voeren. We hadden meer
varkens dan andere dieren. Over het algemeen hadden we zo’n 50 tot
100 varkens, en alhoewel ik mis kan zijn, denk ik dat we ongeveer
200 varkens hadden. Gedurende het jaar waren er altijd een aantal
zeugen die varkentjes hadden. Deze werden tijdens deze periode in
aparte hokken gehouden en die moesten natuurlijk ook elke dag apart
gevoerd worden.
Het zwaarste van al deze karweitjes was het water uit de tank naar
het huis te dragen. Het water werd door een vrachtwagen gebracht,
omdat wij geen stromend water in dat huis hadden. Ik moest in elke
hand een emmer van 19 liter dragen, van de tank naar de troggen van
de varkens. Ik moest een aantal keer heen en weer lopen. Als je nog
nooit een emmer (of twee) van 19 liter gedragen hebt, dan moet je dat
maar eens proberen, en dan heb meer waardering voor dit verhaal.
En als je dit doet, moet je eens proberen of je 30 meter haalt. Voor
een kind was dit een heel zware taak.
De zomers waren het ergst, aangezien de varkens dan veel meer
water nodig hadden. Ik ben varkens gaan haten. Wat ik jammer vind
is dat mijn vader niet veel eerder had geleerd dat varkensvlees in de
categorie ‘onrein voedsel’ valt. God heeft rein vlees gegeven, dat het
lichaam van de mens kan verteren en voeden, terwijl ander (onrein)
vlees niet geschapen is voor menselijke consumptie en dus onrein
is. Het is duidelijk dat het de wereld niet kan schelen wat God zegt,
zelfs al gaat het over voedsel dat men wel en niet zou moeten eten.
Wanneer we hooiden tijdens de zomer, hooiden we vaak duizenden balen. Dat was ook een ongelofelijke zware klus, omdat we het
tijdens die jaren allemaal met de hand deden. Wij pakten de balen
op en gooiden ze op een vrachtwagen, stapelden ze op en brachten
ze ergens anders heen, waar de balen van de vrachtwagen gegooid
werden en dan op grotere stapels gestapeld werden.
Ik vermeld een aantal van deze zaken omdat dit niet echt evenwichtig was. Ik deed deze dingen, het verzorgen van het vee, meestal
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alleen. Mijn broertje was ongeveer 3 jaar jonger en ook hij moest deze
karweitjes beginnen te doen. Dit is niet erg gebalanceerd voor een
kind en het leidde tot een verstoord gezinsleven.
Hoewel dit alles niet echt evenwichtig was, ontwikkelde ik een
bepaalde werkethiek en daar ben ik dankbaar voor. Want tegenwoordig krijgen jonge mensen niet eens de meest eenvoudige taken
of verantwoordelijkheden. Als gevolg hiervan ontwikkelen zij geen
arbeidsmoraal en dit is duidelijk te zien in de huidige beroepsbevolking.
Dit is een klein overzicht om duidelijk te maken waardoor het
gezinsleven verstoord was, er was weinig interactie maar een hele
hoop werk. Toen ik die zomer naar huis ging, was het nogal een schok
voor mij dat mijn vader met mij wilde praten. Want de waarheid is dat
wij thuis zeer zelden met elkaar spraken, tenzij het over werk ging.
Bij mijn thuiskomst wilde mijn vader naar de keuken gaan om met
mij te praten over iets dat hij gelezen had en enthousiast over was.
Ik ging zitten en begon naar hem te luisteren. Hij praatte over God
en andere dingen die hij gelezen had. Ik was nogal onder de indruk,
want toen ik opgroeide had hij nooit over God gesproken, behalve als
hij Zijn naam als vloek gebruikte. Dus luisterde ik.
Hij had dit alles van de Wereldwijde Kerk van God gekregen en
alles wat hij gelezen had, was geschreven door Herbert W. Armstrong,
waarvan ik later zou ‘zien’ en geloven dat hij een apostel van God
was. Mijn vader sprak over de vele dingen die hij gelezen had en
een aantal van deze zaken worden ook in dit boek genoemd. Hij had
gelezen over het feit dat de tijd waar wij in leefden, de eindtijd was,
het eind van 6.000 jaar menselijk zelfbestuur en dat Christus aan
het eind van deze periode terug zou keren om een nieuw tijdperk te
stichten. Ook sprak hij over de misleiding en het bedrog in religie
en dat de wetten van God door het christendom genegeerd werden.
Tevens sprak hij over de profetieën over de Verenigde Staten en
Europa en Wereldoorlog III.
Er is geen andere manier om dit beschrijven. Ik hoefde het niet
te lezen (dat deed ik later wel) ik wist dat het allemaal waar was.
Kennis, waarheid en begrip stroomde als het ware in mijn geest, het
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was alsof ik het altijd geweten had. Het was zo duidelijk en reëel.
En toen begon ik deze dingen te lezen, en nog veel meer. Ik las nog
veel meer dingen die door meneer Armstrong geschreven waren, en
hetzelfde gebeurde weer. Het was een ongelofelijk en fascinerend
iets om mee te maken.
Na verloop van tijd leerde ik van wat ik meegemaakt had. Dat
staat in het vorige hoofdstuk beschreven. Zo communiceert God met
de menselijke geest. Hij kan Zijn heilige geest uitstorten en de ware
betekenis en de geestelijke betekenis van Zijn woord in de geest geven,
deze persoon hoeft alleen maar Zijn woord horen of lezen. In eerste
instantie wist ik niet wat ik meemaakte. Een weekend kort hierna
waren er een paar familieleden op bezoek en ik begon dat wat wij
geleerd hadden, met hen te delen.
In eerste instantie was er enige interesse, omdat men nog nooit
zulke dingen gehoord had. En ze waren waarschijnlijk een beetje
verbaasd dat dit van mij kwam, en waren daardoor bereid om te
luisteren, net zoals ik naar mijn vader geluisterd had. Echter, toen ik
dat wat ik ongelofelijk opwindend vond, met hen probeerde te delen,
ontdekte ik al snel dat anderen niet op dezelfde manier denken. Niet
alleen dat, het werd mij duidelijk dat sommigen er een grondige hekel
aan hadden. Het duurde een tijdje voor ik leerde dat zij niet konden
‘zien’ wat mij gegeven was. Dat is omdat alleen God dit kan geven.
De mogelijkheid om de waarheid te ‘zien’
Het is op dit moment aangewezen om uit te leggen hoe iemand de
waarheid kan ‘zien.’ De menselijke geest kan op eigen houtje, door na
te denken en te studeren, Gods woord en waarheid niet zien. Alleen
God kan dit geven en niemand kan het ontvangen tenzij Hij het geeft.
Het is namelijk geestelijk. Alleen door Gods heilige geest komt Zijn
woord tot leven. Hij geeft iemand de mogelijkheid om de waarheid
in zaken die neergeschreven staan, te zien.
Anders, als men naar het woord van God in de Bijbel kijkt, zijn
er alleen eigen ideeën, opvattingen en interpretaties, als gevolg van
zelfstudie, eigen manier van denken en redeneren.
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Dat is de reden waarom er vandaag de dag zoveel christelijke
organisaties bestaan. Zij hebben allemaal hun eigen doctrines en
leerstellingen, die niet Bijbels zijn. Mensen zijn geneigd hun eigen
ideeën te vormen over wat er geschreven staat. Gods Woord is duidelijk: er is slechts één waarheid, één weg, één evangelie (het goede
nieuws, geopenbaard in de Bijbel) één Kerk, één geloof, een geloof
dat waar is. De menselijke natuur houdt niet van deze waarheid,
en stelt zich defensief en vaak zelfs vijandig op wanneer zoiets
‘geopperd’ wordt.
Maar het is geen suggestie, het is de waarheid. Wie heeft er gelijk?
Waarom zijn er zoveel verschillende, uiteenlopende, doctrines en
waarom is men het in al die verschillende organisaties niet met elkaar
eens? Er zijn veel doctrines en opvattingen binnen het christendom,
die lijnrecht tegenover elkaar staan, maar niemand lijkt zich te bekommeren om het feit dat er slechts één God, één waarheid, één Kerk
en één geloof is, alhoewel God dit keer op keer zegt.
Het vermogen om datgene wat waar is te kunnen ‘zien’ wordt door
Paulus beschreven in zijn eerste brief aan de Corinthen. Hij begint uit
te leggen dat de mens (behalve diegenen die door Hem geroepen zijn)
niet in staat is om de dingen die God voor hen voorbereid (gepland)
heeft te zien.
‘Want ons (de Kerk) heeft God het (Zijn woord, die dingen, kennis en
begrip, die God nog niet aan de mensheid gegeven heeft) geopenbaard
door Zijn geest (de heilige geest). Want de geest doorzoekt alle dingen,
zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens
is, dan de geest des mensen (de geest-essentie, die in elke menselijke
geest geplaatst is), die in hem is? (1 Corinthen 2: 10 – 11a)
Er staat hier dat een persoon alleen op fysiek vlak dingen kan weten
en leren. Dit omdat God de mens een geest-essentie heeft gegeven,
waardoor de mens een geheugen heeft, kan denken en redeneren,
binnen de fysieke wereld waarin hij leeft. Het is de mens niet gegeven
om op eigen houtje het geestelijke te begrijpen.
‘Zo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de geest Gods.’ (vers 11b)
Paulus verklaart hier dat de mens Gods wegen, waarheid en woord
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niet kan kennen, tenzij God hem eerst Zijn heilige geest geeft, zodat
hij kan ‘zien.’
‘Wij (de Kerk) nu hebben niet de geest der wereld ontvangen (aangenomen), maar de geest uit God, opdat wij zouden (kunnen) weten
wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook
met woorden, die niet door menselijke wijsheid, (niet door menselijke
interpretatie, studie of argumentatie) maar door de geest geleerd zijn,
zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken (Grieks: opbouwen) Doch de menselijke natuur aanvaardt niet hetgeen van de geest
Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat
het slechts geestelijk te beoordelen is. (verzen 12 – 14)
Terug naar mijn verhaal
Deze dingen werden mij gegeven zodat ik nu kon ‘zien’ wat er aan het
begin van de zomer van 1969 gebeurd was. Ik was nu 20 jaar geworden.
De dingen die ik las leidden tot grotere overtuiging van mijn kant om
te leven naar wat ik wist. Ik wist dat dit de juiste manier van leven
was, de enige manier van leven, waarnaar de mens zou moeten leven.
Mijn manier van denken over vele zaken begon te veranderen, vooral
nadat ik gedoopt werd en Gods heilige geest ontving, waardoor Hij
constant in mij, in mijn geest, kan wonen of verblijven om een nieuwe
schepping in mij te bewerkstelligen.
Veel mensen zullen dezelfde dingen meegemaakt hebben als
ik. Als God iemand de gelegenheid geeft om voor de eerste keer in
zijn leven de waarheid te kunnen ‘zien’ wordt men geconfronteerd
met uitdagingen en keuzes die gemaakt moeten worden. Het is niet
makkelijk en dat is ook niet de bedoeling. Het is gewoon zo dat de
menselijke natuur zich tegen God verzet en het is niet makkelijk om
daar vat op te krijgen, laat staan om te beginnen veranderen. Maar
dat is een keuze die een ieder moet maken eens hij of zij door God
getrokken wordt en de waarheid aan hen geopenbaard wordt. De
waarheid die hij of zij nooit gekend heeft.
Diegenen die voorwaarts gaan en Gods weg kiezen zullen veel
van de dingen meemaken, die ik vele jaren geleden meegemaakt heb.
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Een van de eerste dingen die in mijn geest begonnen te veranderen
was dat ik mij realiseerde (en ook wilde) dat ik Gods jaarlijkse Feestdagen en wekelijkse Sabbatten moest vieren. Ik besloot dat ik nooit meer
zou werken op Gods Sabbatten, zowel wekelijkse als jaarlijkse. Dit is
namelijk wat Hij ons opdraagt. Dit leidde tot veel meer openbaring
van God aan mij over Zijn manier van leven.
Een van de redenen waarom ik het verhaal verteld heb over
waarom ik piloot bij de Luchtmacht wilde worden en waarom ik
zoveel mogelijk vijanden als ik kon wilden doden en vernietigen, is
omdat ik de drastische verandering, die volgde na mijn roeping door
God, heel duidelijk wil maken.
Mijn manier van denken over doden en oorlog veranderde snel.
Was ik voordien van mening dat ik zoveel mogelijk Vietcong en Noord
Vietnamezen wilde doden, werd ik een fervente tegenstander van het
leger. Dat is nogal een ommezwaai, van de ene manier van denken
naar een andere en velen beschouwen dit als lafheid. Echter, dat is
niet het geval.
Sommige mensen denken misschien dat deze verandering van
denken over oorlog en het leger te maken had met de dood van mijn
vriend. Dat is echter niet het geval, want daarna werd mijn verlangen
om piloot te worden alleen maar groter, zodat ik nog meer vijanden
(waarvan ik wist dat zij verantwoordelijk waren voor de dood van
mijn beste vriend) kon doden. Het was God die door Zijn heilige geest
mijn manier van denken veranderde. Als Hij dat niet gedaan had, zou
ik zo zijn blijven denken.
De wereld zoekt de oplossing altijd in oorlog, want dat is de enige
manier om binnen het menselijk systeem een soort van controle te proberen te houden over mensen en naties die anderen willen veroveren
en vernietigen, zoals Hitler in Wereldoorlog II deed. Veel oorlogen
draaien echter om meer controle over naties uit te kunnen oefenen,
en dat om egoïstische maar vaak ook om economische redenen. De
Vietnam oorlog was zinloos. Het heeft niets bereikt.
Vergis je niet, want wat er hier over oorlog en het leger gezegd
wordt is op geen enkele manier een aanklacht tegen diegenen die Gods
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complete plan en manier van leven (waarop iedereen zou leven) niet
kennen. Er zijn veel mensen die het leger ingegaan zijn en grote offers
gebracht hebben, die heldhaftig geweest zijn, die ongelofelijk moedig
en nobel zijn geweest. Het is gewoon zo, dat deze dingen nutteloos
zijn in de wereld waarin wij leven.
De oorlogen in Irak, Afghanistan en het Midden Oosten zijn
tevergeefs. Er is geen mogelijkheid op vrede voor diegenen die daar
leven. Zij denken anders dan de Amerikanen of Europeanen. Heel
anders. Mensen begrijpen zoiets eenvoudigs niet, men begrijpt niet dat
je geen vrede kan ‘brengen’ aan of vrede kan ‘regelen’ voor diegenen
die dit niet willen.
De Verenigde Naties schatten dat tegen het eind van 2014 wereldwijd 59.5 miljoen mensen door conflicten of oorlogen ontheemd
zijn. Als gevolg van de burgeroorlog in Syrië raakten 11.6 miljoen
mensen ontheemd en 3.9 miljoen mensen zijn officieel vluchtelingen.
Afghanistan staat op de 2de plaats met 2.6 miljoen vluchtelingen. De
wereld is echt ziek.
Militaire dienst wordt verheerlijkt, zelfs in speelgoed en videospelletjes. Politici gebruiken patriottisme om op een werkelijk gruwelijke manier met mensen hun leven te spelen. De waarheid en de
schande over deze praktijken is terug te vinden in de manier waarop
militairen zo makkelijk afgedankt worden, wanneer zij eenmaal hun
legerdienst voltooid hebben. Ze worden gewoon vergeten. De medische
follow-up en verzorging van veteranen is niet alleen erbarmelijk maar
ook verwerpelijk. Veel te veel van hen hebben voor de rest van hun
leven mentale en psychische problemen. Veel te veel van hen worden
uiteindelijk dakloos en worden ook vergeten.
En hoe zit het met het aantal doden, verminkten, mensen die
levenslang ziek zijn, die invalide zijn geworden, gebroken gezinnen,
kinderen die geen vader of moeder meer hebben, weduwen en weduwnaars en zovele anderen die de verschrikkelijke en afschuwelijke prijs
van oorlogen moeten betalen? Hebben de oorlogen van de voorbije
70 jaar de wereld beter gemaakt? Of hebben ze de problemen die al
bestonden alleen maar erger gemaakt? Als zulke oorlogen inderdaad
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nobel en eervol zouden zijn, waarom worden diegenen die in het
leger zaten, dan niet geëerd? Dat worden ze niet, ze worden liefst
snel vergeten.
God heeft mij de nutteloosheid, arrogantie, vernieling, politiek
en manipulatie, evenals het slechte en kwade van oorlog geopenbaard. Gelukkig gaat God de mens nu tegenhouden en zullen er na
de volgende en tevens laatste oorlog, Wereldoorlog III, geen zinloze
oorlogen meer gevoerd worden. God zal het NIET MEER toelaten!
De komende 1.1000 jaar zal er vrede heersen, ware vrede en niet de
vrede van de mensheid.
Toen God mij begon te roepen begonnen deze dingen snel te
veranderen voor mij. Dit was het begin van een levenslange reis, een
proces, waarbij God werkte om een andere geest in mij te creëren. Dit
proces brengt mij constant tot grotere eenheid en overeenstemming
met Hem en Zijn manier van leven. Ik, en anderen, zijn verre van
perfect, maar mijn manier van denken is ongelofelijk veranderd.
Dienaren en de Kerk
Zoals ik al aan het begin van dit hoofdstuk zei, ben ik niet iemand
die graag in het voetlicht sta en daarom spreek ik meestal niet over
mijzelf. Maar omdat God mij dit laat doen, moet ik spreken over
bepaalde dingen die God en Christus in mijn leven gedaan hebben
en wat Zij op dit moment doen.
God nodigt (roept) iemand uit om deel te gaan uitmaken van
een nieuwe geestelijke schepping die leidt tot geestelijk leven. Maar
daarnaast roept (nodigt uit) God ook mensen om ministers te worden
om diegenen te dienen die Hij roept. Ik werd in 1981 geordineerd als
minister in Gods Kerk. In die tijd was Herbert W. Armstrong het
hoofd van Gods Kerk op aarde, onder Jezus Christus. Herbert W.
Armstrong was een apostel.
Maar wat is een apostel? Deze vraag moet beantwoord worden
omdat hierdoor de identiteit van Gods Kerk duidelijk is. Is het mogelijk
dat er slechts één bestaat; één enkele Kerk die van God is? Deze vraag
moet je eerlijk beantwoorden.
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Waarschijnlijk heb je nog nooit over apostelen gehoord, behalve
dan over de 12 apostelen, die de eersten waren die Gods Kerk leidden
na haar oprichting in 31 na Christus. Deze kennis, deze eenvoudige
dingen, zijn verloren gegaan in deze wereld.
Er zijn verschillende niveaus van dienstbaarheid in de ministry
van Gods Kerk. En de rang van apostel is het hoogste niveau in deze.
In 1 Korintiërs 12: 28 staat de volgorde van de ministry: ‘ten eerste
apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars.’ In Efezen 4 wordt
deze lijst iets anders opgenoemd: ‘apostelen, profeten, evangelisten,
herders en leraars.’ Zij allen zijn leraars, maar de functies die hier
specifiek opgesomd worden, worden vaak op verschillende manieren
georganiseerd, al naargelang de noden van de Kerk en de specifieke
bediening die de Kerk op een bepaald moment in de tijd of op bepaalde
plaatsen nodig heeft.
Misschien heb je andere titels gehoord, die in het christendom
gebruikt worden. Pastoor bijvoorbeeld, of misschien zelfs evangelist.
Maar er zijn er maar weinig die de titel ‘profeet’ gebruikt hebben. En
er is niemand die de titel ‘apostel’ gebruikt, buiten Gods Kerk.
De meeste mensen zijn bekend met titels zoals pastoor, prediker,
vader, dominee etcetera, etcetera. Meestal wordt de titel ‘dominee‘
die en die,’ vader’ die en die, of pastoor ‘die en die’ gebruikt. Nochtans is er in het Nieuwe Testament geen sprake van een structuur
waarbinnen men woorden zoals ‘eerwaarde’ of ‘pater’ gebruikt zoals
dit in het traditionele christendom wel gedaan wordt. Nergens in de
Bijbel worden deze woorden ooit als titel gebruikt of toegepast. De
omschrijvingen die in Efeziërs en Corinthen 1 gebruikt worden zijn
taakomschrijvingen. Het zijn geen titels en ze zijn als dusdanig ook
nooit in de gehele geschiedenis van Gods Kerk zo geaccepteerd noch
gebruikt.
Het is zeer interessant dat één van de eerste dingen die Jezus
Christus zei over het gebruik van deze titels was: ‘Gij zult u niet Rabbi
laten noemen, want één is uw Meester, namelijk Christus, en gij zijt
allen broeders. (geestelijk, elk lid van het Lichaam van Christus, de
Kerk) en gij zult niemand uw Vader noemen op de aarde, want Een is
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uw Vader, namelijk Hij, die in de hemelen is (Mattheus 23: 7 – 8) Met
andere woorden, niemand mag een religieuze titel, zoals rabbi, vader
of dominee, dragen, noch mag iemand zo aangesproken worden.
Niemand is ‘Vader’, niemand is ‘Eerwaarde’.
Hieruit zouden vragen naar boven moeten komen over een aantal
fundamentele overtuigingen en praktijken, die duidelijk ingaan tegen
Christus’ instructies. Maar waarom? Maakt het niet uit wat hij gezegd
heeft? Is het belangrijk voor God dat wij luisteren en doen wat Zijn
Zoon onderwijst?
Dit moet in vraag gesteld worden. Dit is namelijk iets wat iemand
kan beginnen te leiden naar de plaats waar God effectief werkzaam
is en tot diegenen met wie Hij werkt. Het is nuttig om nu we op
dit punt aangekomen zijn nog een ander belangrijk kenmerk uit te
lichten, iets wat ook een teken is dat diegenen identificeert die God
uitgenodigd (geroepen) heeft tot een relatie met Hem teneinde een
nieuwe schepping te worden.
In zijn gebed op de Pascha nacht, vlak voordat hij verraden,
geketend, zwaar mishandeld en vervolgens door de Joden en de
overheid die over dat gebied heerste vermoord zou worden, zei Jezus
Christus iets dat belangrijk is voor zijn Vader: ‘Heilige Vader, bewaar
hen in Uw naam, welke Gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn, zoals wij.
(Johannes 17: 11)
Dit is precies wat God gedaan heeft. Hij heeft allen, die in Zijn
naam aan Christus gegeven zijn en gegeven worden (de Kerk van God)
bewaard. De naam is altijd gebruikt om diegenen te beschrijven die
God roept en aan de zorg van Jezus Christus overlevert.
‘Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de Kerk van God
werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan.’ (Handelingen 12: 5)
‘Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van
God, en Sostenes, de broeder, aan de Kerk van God, te Corinthen. (1
Corinthen 1:12) Paulus behoorde niet tot de originele 12 apostelen,
maar was geroepen om in die tijd de apostel voor de heidenen te zijn.
Diegenen die door God geroepen zijn, zijn in Zijn naam bewaard.
Dit is de Kerk van God! De Kerk is niet genoemd naar een man zoals
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bijvoorbeeld de Lutherse kerk of de Wesley kerk. Ook is de Kerk niet
vernoemd naar een bepaalde doctrine, zoals de Zevende dag adventisten, de Baptisten of de Getuigen van Jehova. Ook wordt er nergens
in de Bijbel gewag gemaakt over de Katholieke Kerk, de Methodisten,
de Kerk van Christus, de Episcopale Kerk, de Mormonen of een van
de duizenden andere namen die organisaties bedacht hebben om
zichzelf en hun specifieke overtuigingen te identificeren.
Maakt dit uit voor jou? Is het belangrijk? Misschien is dit een grote
spiegel voor jou, waar jij naar kijkt nu je een keuze moet maken of je
gelooft dat dit belangrijk is voor God en belangrijk voor jou, of niet.
Het Pascha van 31 na Christus
Vanaf het begin is er slechts één Kerk geweest. Zij werd in 31 na
Christus op Pinksteren opgericht. Deze Kerk heeft niet alleen de naam
die God haar gegeven had ‘de Kerk van God’ bewaard, maar zij kent
ook de waarheid over Christus’ dood en opstanding. Andere kerken,
die zichzelf ‘christelijk’ noemen en honderden jaren na Christus
‘begonnen,’ kennen niet de waarheid over alles wat Jezus Christus
vervuld heeft en hoe hij dit alles vervuld heeft door zijn dood. Het
is belangrijk om te begrijpen wat er gebeurde op het Pascha in 31 na
Christus. Dit leidde tot de oprichting van de Kerk op Pinksteren van
dat jaar.
In 31 na Christus, nadat Jezus Christus de rol van het Pascha(offer)
vervuld had door te sterven voor de gehele mensheid op die specifieke Paschadag, werd hij in het hart van de aarde, in een graftombe
gelegd. Dit gebeurde bij zonsondergang op de 4de dag van de week - op
Woensdag. Jezus Christus heeft verklaard dat het ENIGE TEKEN
dat hij aan de wereld zou geven over het feit dat hij de geprofeteerde
Messias was, was dat hij 3 dagen en 3 nachten in het hart van de
aarde zou zijn. Hij zei dat het net zolang zou duren als Jonas in de
ingewanden van de grote vis had gezeten.
Dit is een ander voorbeeld van de klinkklare onwetendheid van
het christendom, dat onderwijst dat Jezus Christus aan het eind van
de Vrijdagmiddag gedood werd, bij zonsondergang in het graf gelegd
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werd en vervolgens op Zondagochtend opgewekt werd. Dat is een
leugen! Reken het maar uit. Zelfs al tel je de hele Vrijdag als eerste dag,
alhoewel hij zogezegd slechts enkele minuten voor zonsondergang
in het graf gelegd werd, dan de hele Zaterdag daarbij telt, dan heb je
2 en niet 3 dagen. Christus had gezegd dat het 3 dagen zouden zijn.
Bijbelgeleerden zijn niet erg geleerd of eerlijk in de manier waarop
zij deze tegenstrijdigheden aanpakken.
Deze geleerden stellen dat je de paar minuten van daglicht op die
Vrijdag, de Zaterdag (de hele dag) en dan de eerste stralen van de zon
op Zondag ochtend als drie dagen kan tellen. Dat is een behoorlijk
knap staaltje van wiskundige vernuft, maar het is niet waar en dat
is niet wat er gebeurd is. Natuurlijk heeft men een probleem als men
van Vrijdagavond naar Zaterdagavond telt, want dat zijn slechts 2
nachten. Hoe kunnen ze dit rechtvaardigen en beweren dat dit de
vervulling is van wat Christus zei over 3 dagen en 3 nachten in het
hart van de aarde zijn?!
Er is misschien niet genoeg tijd om daar dieper op in te gaan in dit
boek, dus zal ik gewoon het ware overzicht van de actuele gebeurtenissen rondom Christus overlijden geven.
Ten eerste denk ik dat het goed is om een kort overzicht te geven
van hoe de Joden de wekelijkse Sabbat van God op de 7de dag van
de week, op Zaterdag, hielden en hoe zij de jaarlijkse Feestdagen,
de jaarlijkse Sabbatten, vierden. Er is een wekelijkse Sabbat op de
7de dag, de Zaterdag, en tijdens het jaar zijn er 7 jaarlijkse Sabbatten
(Feestdagen, Heilige Dagen)
Er mocht niet gewerkt worden op deze Sabbatten, en zij werden
van zonsondergang tot zonsondergang gehouden. Gedurende een
paar duizend jaar werd de tijd op deze manier bijgehouden. De dag
begon bij zonsondergang en eindigt op zonsondergang de volgende
dag. In tegenstelling tot vandaag de dag, waarbij een nieuwe dag
om 12:00 uur, middernacht, begint. De wekelijkse Sabbat begint na
zonsondergang op de 6de dag van de week, Vrijdag, en eindigt op de
7de dag van de week, de Zaterdag, bij zonsondergang.
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Je moet goed begrijpen dat zij de dagen van zonsondergang
tot zonsondergang telden, omdat dit alles te maken heeft met de
belangrijke timing van en de gebeurtenissen rond Jezus’ dood. Het
is ook belangrijk om te vermelden dat het Pascha, dat begon bij zonsondergang, een ‘vastgestelde’ of ‘gezette tijd’ is. Het was geen heilige
samenkomst, niet een Heilige Dag, Feestdag, geen jaarlijkse Sabbat
en daarom mocht er op die dag wel werk verricht worden.
We gaan nu terug naar het verhaal over de gebeurtenissen rond
Christus dood.
In het jaar 31 na Christus begon het Pascha bij zonsondergang van
de 3de dag, Dinsdag, van de week. Dat was dus het begin van de 4de dag
van de week. Jezus Christus werd in de nacht van het Pascha, op de
4de dag, gearresteerd en werd berecht. Later werd hij zo geslagen dat,
zoals er staat, hij niet te herkennen was. De enige manier waarop de
Joden hem schuldig verklaard en veroordeeld konden laten worden was
door Pontius Pilatus, de perfect (gouverneur) van Judea te bedreigen
door te zeggen dat Jezus beweerde dat Hij een koning was. Pilatus
was vastbesloten om hem vrij te laten, maar hij gaf toe aan de Joden
vanwege hun dreigement.
‘Vanaf toen af trachtte Pilatus hem (Jezus Christus) los te laten,
maar de Joden schreeuwden en zeiden: Indien gij deze loslaat, zijt gij
geen vriend van Caesar; een ieder, die zich koning maakt, verzet zich
tegen Caesar. (Johannes 19: 12)
Jezus Christus stierf in de late namiddag van de 4de dag van de
week, Woensdag, vlak voor zonsondergang. Een andere mythe van
het christendom is dat Christus aan een kruis stierf. Dat is niet zo!
Het Griekse woord, dat in het Nederlands als ‘kruis’ vertaald wordt,
betekent ‘paal.’ Dit is een belangrijk feit in de gebeurtenissen rond
Jezus Christus’ dood.
Tegen het eind van de 4de dag, de Woensdag, die het ‘dag gedeelte’
van die Paschadag uitmaakte, zou bij zonsondergang de Feestdag (een
Heilige Dag) de 1ste Dag van Ongezuurde Broden beginnen. Aangezien
direct bij zonsondergang, meteen na de Paschadag, de jaarlijkse Sabbat
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zou beginnen, wilden de Joden de dode lichamen begraven, zodat zij
geen werk moesten verrichten op de jaarlijkse Sabbat.
In het boek Johannes staat dat ’s middags op de Paschadag een
soldaat langskwam die Jezus Christus met een speer in zijn zij stak
en dat er water en bloed uit zijn zij kwam. Op dat moment stierf
Jezus Christus, zijn bloed vloeide op de aarde. Dit was ook een
profetische vervulling, net zoals het bloed van de Paschalammeren
op de grond vloeide, vervulde Christus dit symbool eens en voor
altijd. Hij werd het Pascha(offer) voor de gehele mensheid omdat
zijn bloed op aarde stroomde.
Omdat de jaarlijkse Sabbat bij zonsondergang zou beginnen en
de Joden de lichamen wilden begraven, kwamen soldaten langs om
de benen van de dieven en Christus te breken. Je kan deze verhalen
zelf lezen, ze staan te lezen in de boeken Mattheus, Marcus, Lucas
en Johannes. De soldaten braken de benen van de twee dieven, maar
toen ze bij Christus kwamen, waren zij verwonderd om te zien dat
hij al gestorven was. Zij braken zijn benen dus niet, daarmee een
andere profetie vervullende, die verklaard dat er geen bot gebroken
zou worden in Christus’ lichaam.
Waarom kwamen de soldaten langs, om de benen van de dieven te
breken? Wat had dit te maken met de lichamen voor zonsondergang
begraven?
Omdat zeer snel na het breken van de benen, als het lichaam in
een bepaalde positie hangt, deze persoon overlijdt. Als de armen van
de dieven uitgestrekt waren, aan een kruis, zou er niets gebeurd zijn,
als hun benen gebroken werden. Dan konden zij in leven blijven tot
zij uiteindelijk zouden sterven van de honger of dorst. En dit zou veel
langer dan een halve dag geduurd hebben.
Voor ik verderga, strek je armen maar eens, alsof je aan een kruis
genageld bent, en denk dan eens na welk effect dit zou hebben op het
menselijk lichaam, als de benen gebroken werden. Als je aan een kruis
hangt, met je armen wijd, zou dit dan enige verschil maken voor het
menselijk lichaam? Nee.
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Maar houd nu eens je armen boven je hoofd, je handen elkaar
overlappend, alsof er een nagel door beide handen geslagen is. Je
handen dus boven je hoofd. Voel je nu iets anders dan daarnet? Denk
eens na over hoe het zou zijn als je gewicht je naar beneden trekt.
Wanneer je op dusdanige wijze aan een paal hangt, met een nagel
door beide handen en beide voeten, welk effect heeft dit, denk je, op
het lichaam als de benen worden gebroken?
Het antwoord op deze vraag is dat je niet meer kan ademen. Je zal
stikken. Voor de benen gebroken worden kan je je nog omhoog duwen,
zodat je kan blijven ademen. Maar als je benen gebroken worden kan
je niet meer ademen en stik je. Daarom kwamen de soldaten om de
benen van de twee dieven te breken, zodat ze voor zonsondergang
zouden sterven. De benen van Christus werden niet gebroken omdat
hij al gestorven was.
Niettemin houdt het christendom star vast aan het verhaal van
een executie aan het kruis. De reden waarom dit verhaal over hoe
Christus stierf mettertijd naar een kruis(iging) veranderd werd zullen
we later behandelen, samen met de vraag ‘waarom’ zij deze leugen in
stand gehouden hebben.
Christus’ begrafenis en opstanding
Zoals eerder vermeld stierf Christus laat in de namiddag, vlak voor
zonsondergang, op de 4de dag van de week, de Woensdag. Hij werd
van de paal gehaald en in het graf van een rijke man gelegd. Zodra
hij in het graf gelegd was ging de zon onder en begon de jaarlijkse
Heilige Dag, een Feestdag, de 1ste dag van het Feest van Ongezuurde
Broden, een jaarlijkse Sabbat.
Christus moest precies drie dagen en drie nachten in het graf
verblijven, en in dat verband kan er geen sprake zijn van gedeeltelijke
dagen en nachten, vanwege de vergelijking die Jezus zelf maakte
met Jonas en hoe lang hij precies in de buik van de vis vertoefde.
Als je het over die exacte tijdspanne hebt, dan is de Hebreeuwse
taal veel specifieker in haar omschrijving, en dan zie je dat het
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om exact 72 uur gaat – een periode van drie volle dagdelen en drie
complete nachten.
Wat het meest ongelofelijke is in dit alles, is dat dit het ENIGE
TEKEN zou zijn dat Jezus achter zou laten, dat hij de Messias, de
Christus was. Als het traditionele christendom onderwijst dat hij op
‘Goede Vrijdag’ gestorven is en opgewekt is op Zondagochtend, dan
was Jezus niet de Christus. Dus, wie aanbidden ze dan?
Wat een afschuwelijke doctrine onderwijst het christendom over
deze gebeurtenissen. Dit wordt onderwezen omdat men niets weet
over de jaarlijkse Feestdagen en hoe deze door Israël gevierd werden.
Als zij deze jaarlijkse Feestdagen zou vieren, waarvan God heeft opgedragen dat deze eeuwig gevierd moeten worden, zouden zij weten
wat er werkelijk gebeurd is.
Dit is de werkelijke volgorde van die gebeurtenissen.
Jezus werd net voor zonsondergang, op de 4de dag van de week,
Woensdag, in het graf gelegd. De vrouwen hadden geen tijd om alle
kruiden en verschillende dingen die men gebruikte bij een begrafenis, voor te bereiden, voordat Jezus in het graf gelegd werd. Zij
gingen niet op die 5de dag van de week, de Donderdag (de jaarlijkse
Feestdag) naar de winkel om de spullen te kopen die zij nodig hadden
om Jezus’ lichaam voor te bereiden. Dit vanwege hun geloof en hun
gehoorzaamheid aan het gebod om deze jaarlijkse Sabbat te vieren.
Nogmaals, de reden waarom zij dit op die dag niet deden is omdat er
op alle Sabbatten geen werk noch zaken gedaan worden. Zij wachtten tot de 6de dag van de week, de Vrijdag, aangebroken was om die
dingen te gaan kopen en de voorbereidingen te treffen tijdens de rest
van die dag.
Het christendom is in de war als het over de juiste volgorde
der gebeurtenissen gaat. Want als er in de Bijbel over een bepaalde
Sabbat gesproken wordt, dan gaat men er van uit dat dit gewoon over
de wekelijkse Sabbat, de 7de dag (onze Zaterdag) gaat; de wekelijkse
Sabbat die altijd bij/op zonsondergang op Vrijdag begint. Het gaat
hier echter over een jaarlijkse Sabbat die zij in dit geheel der dingen
niet kunnen identificeren omdat zij nooit onderwezen werden over
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Gods Feestdagen en de opdracht om deze te vieren. Dus concluderen
zij gewoonweg dat dit alles op een Vrijdag gebeurde. Maar dat slaat
nergens op en het is dus geen wonder dat deze gebeurtenissen gewoon
een verhaaltje voor hen zijn. Men trekt zich niets aan van de details
over de werkelijke gebeurtenissen en feiten. Dit komt niet in hen op.
Op de 6de dag van de week, de Vrijdag, gedurende de normale
openingstijden van de winkels, kochten de vrouwen de dingen die zij
nodig hadden. Dan, bij zonsondergang van de 6de dag van de week,
begon de 7de dag, de wekelijkse Sabbat (Zaterdag) Omdat er geen werk
verricht mag worden op de Sabbat ging men niet naar het graf om
Jezus’ begrafenis te voltooien. Zij wachtten tot vroeg in de ochtend, de
1ste dag van de week, de Zondag, om dit werk af te maken. Sommigen
gingen heel vroeg die ochtend, net voor zonsopkomst, naar het graf.
Toen zij daar aankwamen ontdekten ze dat Jezus Christus daar niet
was. Twee engelen verteld hen dat hij reeds was opgestaan - dat hij
reeds opgewekt was.
Hier slaat het traditionele christendom weer een zijpspoor in,
maar deze keer was dit zo gepland met een zeer misleidend doel
voor ogen... dat zal later nog aan bod komen. De waarheid over wat er
werkelijk gebeurd is, is verborgen gehouden en de volgorde van deze
gebeurtenissen is, opzettelijk, volledig verdraaid en verkeerd uitgelegd!
Er wordt onderwezen dat Jezus Christus die Zondagochtend
opgewekt werd, maar de engelen zeiden dat hij reeds opgestaan
was, dat hij er niet meer was. Zij zeiden niet dat hij die ochtend was
opgestaan, vlak voor zij aankwamen. Dit is misleiding, dit zijn leugens
die in het christendom van generatie op generatie doorgegeven zijn.
Als je teruggaat naar het moment dat Jezus Christus in het graf
gelegd werd, en als je zijn woorden gelooft, als je gelooft dat hij het
Pascha voor de gehele mensheid was, dat hij de Messias en de Christus
was, dan is het voor jou niet zo moeilijk om te weten wanneer hij is
opgestaan. Even herhalen: hij is laat op de 4de dag van de paal gehaald
en net voor zonsondergang in zijn graf gelegd. Dan, drie dagen later,
dat wil zeggen 3 volledige nachten en 3 volledige dagen, kom je uit
op de 7de dag, vlak voor zonsondergang.
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Dit begon allemaal op de 4de dag (Woensdag) vlak voor zonsondergang. Dan tellen we verder, naar de 5de dag, vlak voor zonsondergang.
Dat is ‘dag 1.’ We tellen verder, de 6de dag, vlak voor zonsondergang,
dat is ‘dag 2.’ Dan tellen we verder, tot aan de 7de dag, vlak voor zonsondergang, en hebben we 3 volledige dagen.
Dit zijn dus 3 volledige dagen, precies zoals Jezus gezegd had.
Hij is dus opgewekt vlak voor zonsondergang, op de 7de dag. Dit is
Gods wekelijkse Sabbat. Hij is opgestaan vlak voor zonsondergang,
wanneer de nieuwe week, de 1ste dag van de week, de Zondag, zou
beginnen. De bewering dat hij op een Zondagochtend is opgestaan
is dus een leugen. Hij is namelijk helemaal niet op Zondag opgewekt,
maar aan het einde van de wekelijkse Sabbat, want hij werd namelijk
voor zonsondergang op de 7de dag opgewekt.
Gods enige ware Kerk
Nadat Jezus Christus opgewekt was, mochten de eerste mensen
waarmee hij sprak die ochtend van de 1ste dag van de week (Zondag),
hem niet aanraken. Hij zei dat hij nog niet naar de Vader opgevaren
was. Hij was nog niet opgevaren naar Gods troon om door God aanvaard te worden. Dit moest, volgens de wet, vervuld worden. Deze
vereiste die door Christus vervuld moest worden betrof een andere
ceremonie in de Bijbel: het ‘Beweegoffer van de Eerstelinggarve’. Dat
offer een werd altijd naar God opgeheven en heen en weer bewogen,
op de ochtend van de 1ste dag van de week die altijd viel tijdens het
jaarlijkse Feestseizoen van ‘Ongezuurde Broden’.
Zoals eerder vermeld is de 1ste Feestdag van het jaar de 1ste dag
van het Feest van Ongezuurde Broden. 7 dagen later volgt de 2de
Feestdag van het jaar, de laatste dag van het Feest van Ongezuurde
Broden. Elk jaar valt het ‘Beweegoffer van de Eerstelinggarve’ op de
1ste dag van de week, een Zondag, binnen de 7 dagen van het Feest
van Ongezuurde Broden.
Jezus Christus vervulde het Garfoffer, toen hij opging naar God
om door God aanvaard te worden. En op diezelfde dag keerde hij
terug. Later op die dag zei hij tegen Thomas dat hij met zijn hand de
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wonde in zijn zij mocht aanraken. Nu mocht hij aangeraakt en omhelsd
worden, omdat hij naar God opgevaren was en door God aanvaard
was. Nog diezelfde dag keerde hij terug naar de aarde.
Christus bracht toen de daaropvolgende 40 dagen met hen door,
voor hij terugging naar de hemel, waar hij nu bijna al 2.000 jaar
verblijft. Hij gaf de discipelen tekenen, die de Kerk zou herkennen,
als die dingen aan zijn 2de komst zouden voorafgaan. De meeste van
die tekenen zijn al vervuld en de dag van zijn wederkomst nadert nu
met rasse schreden.
Deze keer komt Christus niet zoals de 1ste keer als het Lam van
God, toen hij zich niet verzette of terug vocht en zich in alle nederigheid
onderwierp en bereid was om te sterven voor de gehele mensheid.
Deze keer zal hij terugkeren als een Leeuw, hij zal grote macht en
kracht hebben en hij zal die gebruiken om de controle over de aarde te
nemen. Deze keer zal hij vechten en diegenen die de aarde verwoesten
vernietigen, zodat hij Gods Koninkrijk, Gods Regering op aarde kan
oprichten die de volgende 1.100 jaar zal regeren.
Voordat Jezus Christus de discipelen verliet vertelde hij hen dat
zij in Jeruzalem moesten wachten. Zij moesten wachten op de belofte
die God aan hen zou geven. Die belofte hield in dat God Zijn heilige
geest, over hen en over allen die nog geroepen zouden worden, zou
uitstorten. Nadat Christus hen verlaten had, werd 10 dagen later, op
de 1ste dag van de week, op Pinksteren, de Kerk opgericht.
Het was ook op een Pinksterdag dat God de Tien Geboden aan
de Israëlieten gaf. En op een Pinksterdag gaf God Zijn heilige geest
aan diegenen die tot Zijn Kerk zouden behoren. Dat dit allemaal op
dezelfde jaarlijkse Heilige Dag, Feestdag, gebeurde waarop ook de
Tien Geboden gegeven werden, betekent dat dit de enige manier
is waarop de mens in staat is om God te gehoorzamen. Je kan God
alleen gehoorzamen als je de heilige geest ontvangt, die in jou werkt
om jouw geest te veranderen.
Hoewel we geloofden dat Christus terug zou komen in het jaar
2012, zal Christus nog altijd op een Pinksterdag terugkeren, de Pinksterdag van het jaar 2019! Waarom hij niet toen teruggekeerd is, heeft
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een belangrijk doel, dat duidelijk uitgelegd zal worden. Hoewel er
veel spot gedreven wordt met deze verandering en men dit gebruikt
om mijn woorden in diskrediet te brengen, zullen mensen later toch
verbaasd staan waarom deze datum eigenlijk veranderd is.
Alles wat op die Pinksterdag in 31 na Christus gebeurde, had te
maken met het begin van Gods enige ware Kerk. Maar wie heeft dit
ooit gehoord? De meeste kerken die deze naam dragen zijn niet Gods
ware Kerk omdat zij valse doctrines hebben die zij van een andere,
‘oude’ kerk aangenomen hebben.
Gods Kerk is nooit geaccepteerd geweest, net zoals Gods profeten
meestal niet geaccepteerd werden. Velen van hen zijn vermoord. Jezus
Christus zei het volgende tegen de Joden; hij zei dat zij diegenen waren
die de profeten gedood hebben. Zij waren er ook op uit om hem, Gods
belangrijkste profeet ooit, te doden.
Verwarring – twee kerken ontstaan
Voor de meeste mensen zijn de verhalen in de Bijbel over een Kerk
die begin 31 na Christus door de apostelen (die hiertoe gemachtigd
waren) werd opgericht makkelijk te volgen. Van alle Joden die in die
tijd leefden, waren er maar weinigen onder diegenen die Christus’
onderwijs gehoord hadden die hem na zijn dood bleven volgen. De
Joden (vooral hun leiders) maakten het hun erg moeilijk, omdat deze
nieuwe sekte een grote bedreiging vormde voor henzelf en voor hun
doctrines. En precies zoals zij de Romeinse overheersing in hun eigen
voordeel gebruikt hadden om Jezus Christus om het leven te brengen,
vervolgden zij diegenen die hem bleven volgen en trachtten zij hen
eveneens uit te roeien.
Van de weinigen die de leer van Christus door middel van de
apostelen bleven volgen, werden er velen vervolgd. Sommigen werden
in de gevangenis geworpen, anderen werden gedood, net zoals het
de oude profeten verging. Het leven van de mensen die in Gods Kerk
geroepen werden was niet makkelijk. Er staat over de Kerk geschreven
dat zij altijd klein zou zijn, en hoewel God tijdens die periode van de
Romeinse wereldheerschappij mensen bleef roepen, toch werd de
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Kerk nooit groot. De meeste verhalen in de Bijbel gaan over families
en enkelingen die op de Sabbat in hun huizen samen kwamen.
De Joodse leiders en de Romeinse regering waren er op uit om
Gods Kerk te vernietigen, en Saulus was één van diegenen die volmacht gekregen had om de Kerkleden te vervolgen en gevangen te
nemen of te doden.
‘En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er ontstond
te dien dage een grote vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en zij
werden allen verstrooid over de streken van Judea en Samaria, behalve
de apostelen.’ (Handelingen 8: 1)
‘En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het
andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen
over in de gevangenis.’ (vers 3)
Onder de verstrooiden die in de regio van Samaria belandden,
bevond zich ook een minister (dienaar) genaamd Filippus. Hij had zich
naar de stad Samaria begeven om daar over Christus te prediken, en
hij vond daar vele gelovigen terug die de leer van Christus geloofden,
Sommigen van hen lieten zich dopen. Dit kwam de apostelen die in
Jeruzalem gebleven waren ter ore, en zij werden het erover eens dat
zij Petrus en Johannes naar Filippus zouden sturen om hem te helpen.
Het zou nuttig zijn om voordat we verder gaan eerst wat meer
informatie over die regio van Samaria te geven, om een betere inzicht
te kunnen krijgen in datgene wat later nog aan bod zal komen.
Samaria was een grotere regio dan Judea. Het bevond zich ten
noorden van Judea, op de plaats waar enkele honderden jaren tevoren
het volk Israël gewoond had. De eerste drie koningen van Israël waren
Saul, David en daarna zijn zoon Salomon. Tijdens hun regeringsperiodes bestond Israël uit twaalf stammen. Het woord ‘stam’ wordt
gebruikt om specifieke families en hun afstammingslijnen te duiden;
afstammingslijnen die mettertijd erg groot werden. Er waren twaalf
broers en hun individuele families droegen hun naam als benaming
voor hun stam. Zij stamden allen van Abraham af. Eerst was er
Abraham, dan Isaac en dan Jacob. Jacobs naam werd later veranderd
in ‘Israël’, en zijn twaalf zonen droegen als natie van volkeren zijn
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naam; vandaar dat zij bekend kwamen te staan als ‘de twaalf stammen
van Israël’. De nakomelingen van elke broer droegen hun naam, en
vormden zo elk één van de stammen. Zo had je bijvoorbeeld de stam
van Dan, van Benjamin of van Levi, etc. Dit waren de stammen die
in het land van Egypte tot een groot volk uitgegroeid waren, en deze
twaalf stammen droegen gezamenlijk de naam ‘Israël’. Toen Mozes
ten tonele verscheen en God hem gebruikte om Israël uit Egypte te
bevrijden, waren zij uitgegroeid tot een volk van enkele miljoenen.
De exodus was een heel groot gebeuren.
Na 40 jaren in de woestijn bracht God hen naar het beloofde land
waar hun bevolkingsaantal bleef toenemen, en waar zij uiteindelijk
door hun eerste koning, Saul, geregeerd werden. Na Saul regeerde
koning David over hen, maar na zijn zoon Salomon ontstond er een
groot conflict over wie Israël moest leiden als koning. Het koninkrijk
scheurde uiteen in twee delen, en Juda werd één aparte natie die
hoofdzakelijk over de Joodse volk regeerde, en een aantal van de
andere stammen sloten zich bij hen aan. Maar de overige stammen van
Israël die hoofdzakelijk ten noorden van Jeruzalem leefden kwamen
in opstand tegen de heerschappij van deze koning in Jeruzalem, en
zij vormden een aparte natie die de naam ‘Israël’ behield. Die natie
die geïdentificeerd wordt als ‘Israël’, bestond hoofdzakelijk uit de
tien andere stammen - de meerderheid der stammen - en daarom
behielden zij dus de naam Israël.
Dit is voor vele mensen vandaag de dag erg verwarrend, omdat zij
wanneer zij de naam Israël horen denken aan het hedendaagse land
Israël, waar hoofdzakelijk Joodse burgers verblijven. Daarom denken
zij dat wanneer er in het Oude Testament over Israël gesproken wordt,
dit over het Joodse volk gaat. Maar dat is niet het geval. De eerste
plaats In de Bijbel waar het woord Jood gebruikt wordt, is wanneer
er vermeld wordt dat de Joden in een oorlog met Israël verwikkeld
waren. En dat is erg verwarrend voor de meeste mensen.
Enkele honderden jaren later werd Israël veroverd door de Assyriërs, en naar de gewoonte van de Assyriërs plaatsten zij een ander
volk dat overwonnen was op de locatie waar Israël eerder gevestigd
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was. Dat was het volk van Samaria, wat zelf eerder veroverd en nu
verplaatst werd. Toen Israël door de Samaritanen veroverd werd,
werden zij naar de hogerop gelegen gebieden van West Europa verhuisd, en uiteindelijk verloren zij de kennis over hun ware identiteit.
Zelfs Juda (de Joden) begon naar hen te verwijzen als ‘de verloren 10
stammen van Israël’.
Tot op vandaag is de wereld er zich niet van bewust dat deze 10
stammen het grootste deel van de hedendaagse landen van West
Europa vormen samen met de Engelstalige landen Amerika, Canada,
Nieuw Zeeland en Australië. Daarom ook is iedereen grotendeels
onwetend over de vele eindtijdprofetieën die heel specifiek veel van
de dingen beschrijven die deze 10 stammen zullen overkomen. En dit
geldt des te meer voor de stam van Jozef, die hoofdzakelijk bestaat
uit die Engelstalige landen die zojuist vernoemd werden, alsook het
Verenigde Koninkrijk (Engeland).
De natie Juda was overwegend Joods (afkomstig uit de stam
van Juda), en ditzelfde volk heeft ook het Hedendaagse land Israël
heropgericht.
Deze beknopte geschiedenis zal nog van belang zijn, Juda ging
in die tijd verder als een afgescheiden natie ten zuiden van Samaria.
Hoewel zij maar één van de oorspronkelijke stammen van Israël
waren, bestonden zij samen met velen uit de stam van Levi en de stam
van Benjamin als aparte natie onder de naam Juda. En zo was er dus
in Jezus Christus’ tijd geen natie Israël, maar bestond alleen maar
Samaria, de plaats waar voorheen de rest van Israël leefde.
Toen de overheid de Kerk begon te vervolgen vluchtten velen van
hen naar die regio die voorheen Israël heette en nu bekend stond als
Samaria. Ook hier verscheen een man genaamd Simon ten tonele,
die vele decennia later de initiële stimulerende factor zou zijn die
aanleiding zou geven tot een enorme beweging die zou leiden tot een
ontstellende hoeveelheid valse doctrines die het traditionele christendom zouden binnensluipen. Deze beweging zou uiteindelijk leiden
tot grote wereldwijde verwarring over wat Christus nu eigenlijk echt
onderwees. Deze beweging begon met deze ene man – Simon. Hij
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beoefende tovenarij en mystieke kunsten. Hij had een groot gevolg
dat hem overal volgde op zijn reizen doorheen de streek van Samaria,
en hij genoot veel aanzien en maakte grote winst met het misleiden,
verleiden, manipuleren en vermaken van de menigte.
‘En een man, met name Simon, was reeds vóór deze tijd in de stad
(waar Filippus predikte) bezig met toverij, waardoor hij het volk van
Samaria verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf, dat hij iets groots
was; en allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden: Deze
is wat genoemd wordt de grote kracht Gods.’ (Handelingen 8: 9 – 10)
Simon reisde doorheen de hele streek van Samaria en ver daarbuiten met zijn sluwe kunsten, en hij genoot veel aanzien en werd
een beroemdheid. Hij deed zichzelf voor als een belangrijk religieus
figuur, en hij verbijsterde en misleidde zijn publiek met zijn kunsten en
verhalen. Het was zijn broodwinning, en het ging hem voor de wind.
Simon was in de ban van de verhalen van Filippus, en van alle
mirakels die Filippus verricht had waarvan hij getuige was geweest.
Hij wou zelfs gedoopt worden toen anderen gedoopt werden, en zo
werd hij dus ook ondergedompeld, maar niet met het oog op bekering
zoals de anderen. Simon had heel andere motieven.
Toen Petrus en Johannes eenmaal arriveerden, werd Simon nog
meer opgewonden toen hij getuige was van hoe zij de handen oplegden
bij degenen die Gods heilige geest kregen. Hij had genoeg gezien om
te gaan geloven dat datgene wat deze ministers (dienaren) deden,
dingen waren die niet zomaar voort konden komen uit de normale
vermogens van de mens.
Hij geloofde dat zij echte krachten hadden en dat zij die ook op
anderen konden overdragen. De discipelen spraken over deze krachten
als zijnde de heilige geest die door God gegeven wordt, en hij wilde
dit ook. Maar zijn motivatie kwam niet voort uit geloof in het onderwijs van de apostelen over de dood en de opstanding van Christus,
noch in de andere zaken die Christus hen onderwezen had. Hij wilde
gewoonweg deze krachten bezitten om ze toe te kunnen voegen aan
zijn eigen reeds bestaande kunde in het uitoefenen van tovenarij.
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Simon had zichzelf namelijk al aanzienlijke tijd ondergedompeld
in het mystieke, en had zich volledig overgegeven aan de demonische
invloeden en krachten. Omdat hij het uitoefenen van deze boze kunsten dusdanig begeerde en zichzelf hier gewillig aan overgaf, waren
deze wezens in staat om in hem te werken zoals zij dat bij niemand
anders konden.
Uiteindelijk kwam het zover dat Simon meer dan genoeg gehoord
had van de apostelen, en dat hij er gewoon op uit was om die krachten, die heel reëel voor hem waren geworden, te bezitten. Hij bood
de apostelen geld aan opdat zij hem deze kracht van de heilige geest
zouden geven. Maar toen hij dit zo vroeg, werd hij door hen meteen
heel erg streng terecht gewezen en weggestuurd.
Maar dat weerhield Simon er niet van om grote delen van wat hij
geleerd had in zijn dagelijkse routine op te nemen. Hij bleef rondreizen
en breidde zelfs zijn territorium uit, maar hij profileerde zichzelf nu
meer dan ooit als een zeer religieus figuur.
Simon gebruikte zijn ‘mystieke krachten’ als tevoren, maar hij
verwerkte er nu leringen over God en Christus in, en gebruikte vele
van de verhalen die hij van de apostelen geleerd had. Hij vertelde
deze alsof hij het zelf meegemaakt had, en alsof hij zelf ook bij Jezus
Christus geweest was. Het volk voelde zich meer tot zijn verhalen
aangetrokken dan tot de waarheid die de apostelen verkondigden.
Zijn nieuwe methodes en leringen maakten dat hij nog veel meer
bekendheid, bewondering en financieel gewin verwierf, alsook een
veel grotere schare volgelingen dan ooit tevoren.
Zijn vorm van religie en geloof werd door veel meer mensen
geaccepteerd dan dat van de discipelen, vanwege de manier waarop
hij delen van de waarheid vermengde met alles wat hij al die tijd
al geleerd, beoefend en onderwezen had. Hij had zichzelf altijd al
geprofileerd als een belangrijk religieus figuur met allerlei krachten,
maar deed dat op basis van heidense leringen en de beoefening van de
aanbidding van Baal en nog vele andere goden die dik gezaaid waren
in de streek van Samaria. Hij vermengde veel heidense praktijken en
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geloofsovertuigingen met de verhalen over Jezus Christus en de God
van de Hebreeërs.
Omdat hij steeds van de ene streek naar de andere reisde, liet hij
steeds, wanneer hij een gebied verliet een soort van vacuüm achter
waar anderen dan weer in konden springen om zijn religieuze praktijken verder te zetten. Zulke figuren konden zijn praktijken dan
naar hun eigen hand zetten, met altijd als hoofdmotief om gewin,
politieke invloed en bekendheid te verwerven, want steeds meer
mensen begonnen deze religieuze ideeën op een soort van bijgelovige manier na te volgen, zoals zij dit ook in hun heidense praktijken
gedaan hadden. Zo velen van hen waren al zo lang vertrouwd met
hun heidense geloofsovertuigingen, dat de toevoeging van alles wat
over Jezus Christus ging en de verhalen van de apostelen het allemaal
veel aantrekkelijker voor hen maakte. Het werd op een zeer fysieke
en verwrongen soort van manier allemaal zoveel aantrekkelijker.
Deze praktijken werden naadloos verweven in hun religieuze
erediensten, en zo ook in de aanbidding van andere goden zoals o.a.
Baal. Deze erediensten werden overheerst door overdadige ceremonies, fel gekleurde en flamboyante gewaden en het gebruik van vele
relieken en religieuze voorwerpen waarvan verondersteld werd dat
zij krachten bezaten en/of als een soort van talisman konden dienen
die op een of andere manier een opening of sleutel vormde die communicatie mogelijk maakte met God, Christus of de ‘heiligen’ die
zich naar verluid in de hemel bevonden. Mensen begonnen te geloven
dat deze talismanachtige voorwerpen uit zichzelf bepaalde krachten
uitstraalden en wensen konden inwilligen.
Deze groeperingen begonnen zich zelfs ‘christelijk’ te noemen.
Mettertijd begonnen sommigen onder hen zelfs naar deze Simon te
verwijzen als zijnde de hoofdapostel, Simon Petrus. Tegen 150 na
Christus onderscheidden er zich twee soorten groepen van mensen
die naast elkaar leefden, en die zich beiden christelijk noemden. Maar
slechte één van hen behield ook de naam ‘Kerk van God’, en slechts
één van hen bleef doorgaan in de ware leer van Jezus Christus en de
apostelen.
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De valse beweging predikte enkel over Christus maar niet datgene wat hij onderwees betreffende wat zij moesten geloven, wat zij
moesten gehoorzamen en hoe zij moesten leven. Deze valse beweging
maakte een geheel eigen evolutie door in de volgende 100 jaar. Niet
lang daarna begon zij grote erkenning in de wereld te krijgen, omdat
haar valse doctrines als de officiële staatsreligie werden gevestigd – de
officiële godsdienst van een heel rijk.
Herbert W. Armstrong
In het volgende hoofdstuk zullen een aantal van de grootste valse
doctrines die tot officiële staatsreligie werden gemaakt aan bod
komen, maar het volstaat hier en nu om te herhalen dat er altijd maar
één Kerk geweest is die voortgezet is sinds haar oprichting in 31 na
Christus. En dat is de Kerk van God waarin God en Christus een
lange opvolging van apostelen voorzien hebben om de Kerk te leiden.
Die Kerk is nooit uitgestorven, hoewel Satan vaak geprobeerd heeft
om haar te vernietigen.
In het verhaal over mijn persoonlijke leven dat ik aan het begin
van dit hoofdstuk verteld heb, opende God uiteindelijk mijn verstand
zodat ik het onderwijs van de apostel die Hij aan Zijn Kerk gegeven
had kon begrijpen. Zoals ik al zei, dat was Herbert W. Armstrong.
Hoewel vele mensen in alle windstreken van de wereld zijn naam
hebben leren kennen door het magazine ‘De Echte Waarheid’, de radio
programma’s en de TV uitzendingen van ‘De Wereld van Morgen’,
toch hebben de meesten van hen nooit geweten hoe ontzettend belangrijk hij was. En hoewel hij als apostel aangesteld was, toch heeft
het traditionele christendom hem nooit erkend als zodanig, noch als
een minstens even belangrijke apostel van God als de oorspronkelijke
twaalf apostelen waren.
De Kerk van God is altijd relatief klein gebleven, vooral in vergelijking met andere wereldse religies. In Mr. Armstrongs tijd groeide
de Kerk uit tot zo’n 130.000 mensen, zowel volwassenen als kinderen.
De kerken van het traditionele christendom, die in die tijd wereldwijd
zo’n 2 miljard mensen telden, haatten Gods Kerk wanneer zij er mee
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in aanraking kwamen, omdat zij de doctrines haatten die door Gods
Kerk onderwezen werden.
Het onderwijs van Gods Kerk is nooit populair geweest. Integendeel, de meeste mensen hebben het ware onderricht van God, Jezus
Christus en de Kerk van God gehaat, van af het begin van haar bestaan
in 31 na Christus. Die haat werd voor een groot deel uitgewerkt op de
Kerkleden, maar de haat en verbittering waren altijd eerst en vooral
gericht tegen de leiding van de Kerk, omdat zij altijd als hoofdaansprakelijke gezien werd voor haar volgelingen vanwege haar leringen.
Van de oorspronkelijke apostelen is er maar één waarvan men
gelooft dat hij een normale ouderdom heeft bereikt en op natuurlijke
wijze gestorven is, namelijk Johannes. Hij werd ruim tachtig jaar oud,
en misschien nog wel ouder, maar de details hierover ontbreken ons.
Hij schreef één van de eerste boeken van het Nieuwe Testament dat
tot de ‘Vier Evangeliën’ behoort, het boek ‘Johannes’, en ook nog ‘1,
2 en 3 Johannes’.
Maar Johannes schreef nóg een boek dat zich concentreert op
eindtijdgebeurtenissen die plaatsvinden aan het einde van de periode van menselijk zelfbestuur op aarde. God en Christus gaven aan
Johannes het vermogen om zich dingen voor te kunnen stellen die
te maken hebben met bepaalde geprofeteerde gebeurtenissen in de
toekomst, en hij begon deze zaken in het Boek Openbaringen te noteren. Alles wat in het boek Openbaring geschreven staat werd hem
gegeven terwijl hij zich op het eiland Patmos bevond, waar hij door
de Romeinse overheid naar toe verbannen was. Johannes was een
unieke apostel, omdat geen van de anderen oorspronkelijke apostelen
ooit in de ministry aangesteld waren zowel als apostel en als profeet!
Wat de andere oorspronkelijke apostelen betreft gelooft men uit
geschriften en veel overleveringen, dat zij allen gevangengezet werden
(sommigen van hen zelfs meermaals), en dat zij allen uiteindelijk in
opdracht van de overheid en de Joodse leiders net zoals Jezus om het
leven gebracht werden. Johannes de Doper werd onthoofd, en Stefanus werd, zoals we weten, kort na de oprichting van de Kerk gedood.
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Er staat ook geschreven dat Herodes Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard doodde.
Paulus, de apostel voor de heidenen, werd geslagen, gestenigd,
gevangengezet en vervolgens voor lange tijd in Rome onder huisarrest
geplaatst voordat hij uiteindelijk gedood werd. Eerlijk gezegd, vanaf
die tijd heeft de mensheid altijd een grote haat blijven koesteren
tegen de boodschap die door Gods apostelen en leraren verkondigd
wordt, en dientengevolge zijn nog vele andere leraren van Gods Kerk
gevangengezet en/of vermoord.
Toen ik geroepen werd, was Mr. Armstrong Gods apostel. Hij
stierf in januari 1986, en tot op heden staat het internet nog steeds vol
van haatboodschappen tegen hem. Het meeste van wat daar gedocumenteerd staat zijn boodschappen die op slinkse wijze verdraaid en
verwrongen zijn of zelfs rechtuit leugens verspreiden over hemzelf en
over zijn leven. En toch blijkt verbazingwekkend genoeg, dat de meeste
mensen die deze zaken lezen ‘verkiezen’ om dit geheel of gedeeltelijk
te geloven, omdat hun geest tegen hem bevooroordeeld is enkel en
alleen vanwege de doctrines die hij onderwees - de waarheden van
God – die zij geheel of gedeeltelijk verwerpen.
Er zijn veel mensen die ooit deel uitmaakten van Gods Kerk, die
zaken op het internet geschreven hebben, maar die zich mettertijd
tegen Gods Kerk gekeerd hebben, precies zoals God en Christus dit
voorzegd hadden. Dit zijn degenen die door een rechtstreekse uitnodiging van God de kans aangeboden hebben kregen om deel van een
nieuwe schepping uit te gaan maken, maar die mettertijd datgene wat
God hen aanbod en begon te onderwijzen verwierpen. Zij keerden
zich af van de genade en de voorspraak die God hen geschonken had.
Sommigen van hen zijn zo verbitterd geworden en zijn dit alles
dusdanig gaan haten, dat zij precies hetzelfde gedaan hebben wat
Lucifer deed. Hun geest (verstand, brein) is nu tegen God gefixeerd
geraakt. God zal niemand dwingen om Zijn wegen en Zijn manier van
leven te ontvangen als zij dit niet willen, zelfs niet wanneer zij Zijn
uitnodiging eerst aanvaard hebben en zich er dan later van afkeren;
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dat blijft hun vrije keuze. Gods schepping in de geest (verstand, brein)
van de mens, kan niet voltooid worden in iemand die dit zelf niet wil.
Herbert W. Armstrong werd door God als apostel aangesteld in
Zijn Kerk, om een specifieke eindtijdprofetie te vervullen. En dit gaat
over de informatie die Christus aan de discipelen gaf betreffende
de tekenen die aan zijn komst zouden voorafgaan. Zij vroegen aan
Christus ‘Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen
alleen tot hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat
is het teken van uw komst (het teken van zijn komst als de Messias in
zijn Koninkrijk) en van de voleinding der wereld (Grieks woord voor
‘tijdperk’, in deze context het ‘tijdperk van menselijk zelfbestuur’)?’
(Mattheus 24: 3)
De discipelen geloofden dat al die dingen nog tijdens hun leven
zouden vervuld worden, en dat Jezus Christus dán over de aarde zou
gaan regeren. Zij hadden er geen flauw benul van dat hij eerst nog
gedood zou worden, dan tot geestelijk leven opgewekt zou worden
en vervolgens gedurende bijna 2.000 jaar aan Gods zijde in de hemel
zou verblijven. Zelfs nadat Jezus gedood was, geloofden zij nog steeds
dat hij tijdens hun leven zou terugkeren.
Mr. Armstrong wist dat er een heel specifiek Bijbelvers was dat
profetisch gezien van toepassing was op hemzelf en op de opdracht
die God hem te vervullen gegeven had. Hij verwees vaak naar die
opdracht en naar dat specifieke Bijbelvers, omdat God hem te kennen
gegeven had dat dit de opdracht was wat hij moest vervullen. Hij was
er even zeker van dat dit zijn opdracht van God was, als dat hij zeker
was van elke waarheid die hem door God gegeven was. Hij wist waar
het vandaan kwam. Het kwam van God!
Hoe kon hij hier zó zeker en zó dogmatisch over zijn? Het is
waarschijnlijk makkelijker om te begrijpen waarom de oorspronkelijke apostelen zo zeker en dogmatisch waren over alles wat zij
onderwezen, omdat zij tenslotte persoonlijk bij Jezus Christus geweest
waren en van hem zelf onderricht hadden ontvangen. Zelfs Paulus
maakte iets heftigs mee, dat hem tot bekering bracht, waarbij hij eerst
met blindheid geslagen werd en daarna rechtstreeks door Christus
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aangesproken werd (ook al stond Christus niet letterlijk voor hem
toen hij dit deed, want hij bevond zich in de hemel).
Maar hoe zit dat met Herbert W. Armstrong? Hij was er absoluut
van overtuigd dat hij het ‘zeker wist’, en dat kwam door datgene
wat we eerder reeds besproken hebben, namelijk de manier waarop
God rechtstreeks met en in de menselijke geest kan communiceren.
Mensen verwachten over het algemeen wanneer God aanwijzingen,
instructies en waarheid aan Zijn dienaars geeft Hij dit doet doordat
middel van letterlijk hoorbare stemmen of door middel van de persoonlijke aanwezigheid van een engel of Christus zelf. Dit zij fysieke
verwachtingen die voortkomen uit een menselijke geest en een erg
menselijke manier van denken. Toch is dit niet hoofdzakelijk de
manier waarop God met Zijn apostelen en profeten gewerkt heeft.
Het is waar dat God door de tijden heen op ‘vele wijzen’ tot de
profeten gesproken heeft, zoals in Hebreeërs geschreven staat. God
sprak rechtstreeks tot Mozes vanuit een brandende braamstruik.
Eerder haalden we al aan dat toen God tot Abraham sprak Hij een
letterlijk fysiek lichaam manifesteerde wat rechtstreeks met Abraham
communiceerde. Maar dat lichaam was niet de Almachtige God. Het
was gewoonweg een fysieke manifestatie van een fysiek lichaam in
menselijke vorm dat door God gebruikt werd om Abraham te kunnen
bezoeken, of beter gezegd om Abraham in staat te stellen bij Hem op
bezoek te komen.
God openbaarde Zichzelf aan sommigen door middel van Melchizedek, en tot weer anderen zond Hij de aartsengel Michael. Er is zelfs
een verhaal waarin God een man aansprak bij monde van een ezel.
Maar voor de meeste mensen die na de discipelen kwamen gebeurde Gods communicatie met hen rechtstreeks in hun geest (verstand,
brein). Voor het overgrote deel van de Kerk heeft God op die manier
gewerkt om de waarheid en geestelijk inzicht te openbaren aan diegenen die Hij geroepen heeft. Maar voor de apostelen was het meer dan
dat, omdat Hij hun ook aanwijzingen en instructies gegeven heeft of
soms zelfs gewoonweg het ‘zeker weten’ van de dingen die zij moeten
doen gegeven heeft, op een manier die verder gaat dan een eenvoudige
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openbaring van Zijn woord, opdat zij de Kerk zouden kunnen leiden
op de manier waarop God en Christus hen leiden.
Herbert Armstrongs leven was vervuld van dat soort ervaringen
waarbij God Zijn wil betreffende de dingen die Hij wilde dat hij zou
doen of verwezenlijken, aan hem communiceerde. En zo was het ook
met dit Bijbelvers. Hij wist dat dit vers over hem en over de opdracht
die Hij van God moest vervullen ging. Hier volgt dat vers wat hij zo
vaak citeerde als zijn opdracht van God:
‘En dit evangelie van het Koninkrijk zal in (tot) de gehele wereld
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde
gekomen zijn.’ (Mattheus 24: 14)
Het is nuttig om nu wat meer informatie te geven over hoe God
het evangelie (het goede nieuws) over Gods ware manier van leven en
van het Koninkrijk van God verspreid heeft. Zoals we al eerder gezegd
hebben, dit werd op krachtige wijze gedaan door middel van literatuur
die gratis verzonden werd naar eenieder die hier om vroeg, en ook
door middel van radio en tv. Maar er was nog een andere methode die
God voor Mr. Armstrong openstelde, zodat hij ook nog andere delen
van de wereld kon bereiken met zijn boodschap. Hij communiceerde
rechtstreeks met wereldleiders die op zich verantwoordelijk waren
voor de bevolking van hun landen – verantwoordelijk voor God. Dit
was ook een verdere vervulling van Mattheus 24: 14.
Je hebt waarschijnlijk nooit van deze man gehoord die door
God en Christus aangesteld werd om een werk te doen voordat de
eindtijdgebeurtenissen zouden beginnen, en voordat de uiteindelijke
aftelling naar de wederkomst van Christus zou beginnen. Sinds zijn
dood zijn reeds vele dingen uit het boek Openbaring vervuld. Het
zijn dingen die niet door de wereld gezien kunnen worden, maar
wel door Gods Kerk. Daar is een kleine verandering in gekomen
sinds begin 2008, omdat er ook andere meer fysieke profetische
gebeurtenissen vervuld begonnen te worden. Laat ons even wat
aandacht besteden aan datgene wat God deed door middel van Zijn
apostel die Hij de opdracht gaf om dat profetische vers in Mattheus
24: 14 te vervullen.
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Hoewel van vele wereldleiders grote genegenheid voor hem hadden
en zich sterk tot hem aangetrokken voelden, en Mr. Armstrong onderscheidingen en eerbetuigingen van hen ontving, toch verwierpen
zij nog altijd zijn boodschap van het evangelie over het Koninkrijk
van God.
Meteen aan het begin al ontving Mr. Armstrong een unieke geschenk van Koning Leopold III van Belgie. Het was een klok die
gemaakt was uit een kanonskogel die door Leopold’s vader, Koning
Albert I, meegenomen was van een slagveld tijdens Wereld Oorlog
I. Koning Albert liet de kanonsbal omsmelten en verwerken in vier
klokken, met de wens dat deze aangeboden zouden worden aan vier
personen waarvan hij vond dat zij het meeste hadden bijgedragen
aan het verwezenlijken van wereldvrede. De Koning vond nooit een
persoon die hij waardig vond om de vierde klok te mogen ontvangen,
en zo werd deze aan zijn zoon doorgegeven die zich geroepen voelde
om hem in 1970 aan Mr. Armstrong te geven.
Mr. Armstrong kwam bekend te staan als de ‘ambassadeur voor
de wereldvrede zonder portefeuille’. Hij bracht de boodschap van
het evangelie aan Prins Mikasa en een aantal leden van het Japanse
Parlement. Keizer Hirohito verleend Herbert W. Armstrong een ridderorde, de ‘Orde van de Heilige Schatten - II de Klasse’ – één van de
hoogste onderscheidingen die aan een niet Japans staatsburger kan
aangeboden worden. Wel twee decennia lang werd Mr. Armstrong
door zeven opeenvolgende Japanse Eerste Ministers als persoonlijke vriend en raadgever beschouwd. Sommige van de leden van het
Japanse Parlement noemden zichzelf zelfs zijn Japanse zonen. Maar
geen van deze leiders aanvaardden de boodschap van het komende
Koninkrijk van God.
Mr. Armstrong had een dierbare vriendschap met koning Hussein
van Jordanië, koning Bhumibol Adulyadej en koningin Srirkit van
Thailand, en eerste ministers van Israël waaronder Golda Meir en
Menachem Begin. Nog anderen die hem als een persoonlijke vriend
zagen waren de Egyptische president Anwar Sadat, Jomo Kenyatta
de stichter en eerste president van Kenia, keizer Haile Selassie van
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Ethiopië, Teddy Kollek de burgemeester van Jeruzalem, en zijn oude
vriend Nagendra Singh die een rechter was bij het Internationale
Gerechtshof in Den Haag.
Herbert W. Armstrong had ook persoonlijke ontmoetingen met
andere leiders waaronder De Premier van het Verenigde Koninkrijk
Margaret Thatcher, koning Juan Carlos van Spanje, de Egyptische
president Hosni Mubarak en de eerste minister van India Indira
Ghandi. Maar onder al deze wereldleiders was er niet één die de
boodschap die hij uitdroeg, over het op handen zijnde Koninkrijk
van God, aanvaardde.
President Ferdinand Marcos decoreerde Mr. Armstrong met de
Presidentiële Medaille van Verdienste, voor zijn morele aanwezigheid
en zijn meeslepende invloed om mensen ertoe te bewegen om aan een
rechtvaardige en vredevolle wereldorde te werken. Hij ontving het
Koninklijke ereteken van ‘Commander of Our Most Noble Order of
the Crown of Thailand’. Maar geen van deze leiders noch hun volk
aanvaardden de boodschap over het op handen zijnde Koninkrijk
van God.
Nog andere leiders die Mr. Armstrong ontmoette waren onder
andere President Allende van Chili, president Suharto van Indonesië,
de Zuid-Vietnamese president Nguyen van Thieu en hij werd ook in
Roemenie uitgenodigd door president Nicolae Ceaucescu. Mr. Armstrong had ook ontmoetingen met Deng Xiaoping van de volksrepubliek
China, en werd er de eerste erkende christelijke leider die officieel
toestemming kreeg om leiders in China te ontmoeten, maar dit ging
ongemerkt aan de wereld voorbij. Tijdens dit ongeëvenaarde bezoek
sprak hij functionarissen uit 76 landen toe in de Grote Hal van het
Volk in Beijing. Hij sprak er over de weg naar echte vrede, en waarom
de mensheid er niet in slaagt om die te bewandelen.
Herbert W. Armstrong ontving nog talloze eerbetuigingen en
bezocht nog vele andere wereldleiders, maar dit alles ging geheel
ongemerkt voorbij aan de westerse wereld, tot wie God Mr. Armstrong
hoofdzakelijk uitgezonden had om Zijn boodschap te verkondigen.
Het dient vermeld te worden dat één specifiek land waar hij naartoe
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gezonden werd hem niet wilde erkennen noch ontvangen. Dat waren
de Verenigde Staten van Amerika, en dit was het ultieme begin en
het middelpunt van de catastrofale profetische gebeurtenissen die
zich zullen ontvouwen tijdens de laatste periode van de eindtijd.
God vervulde vlak voor het begin van de eindtijd een belofte die
Hij gemaakt had betreffende dit specifiek volk, waarbij hij haar de
rijkste en machtigste natie die de wereld ooit gezien had zou maken.
Het was een belofte die door God vervuld werd aangaande één van
de broers – één van de stammen – die we eerder vermeldden, en nóg
verwierpen zij degene die door God tot hen gestuurd werd.
De laatste apostel
Na de dood van Herbert W. Armstrong in 1986, moest de Kerk het
gedurende enige tijd zonder apostel doen. Er was een man die aangesteld was als leider van de Kerk, hij was een minister (dienaar) in
Gods Kerk, maar hij werd nooit aangesteld als een apostel. We zullen
nog veel meer over hem en over zijn rol in deze eindtijd vertellen, want
hij zou de tweede en laatste mens zijn die bekend kwam te staan als
de ‘zoon des verderfs’.
De eerste ‘zoon des verderfs’ was Judas Iskariot, één van de
twaalf oorspronkelijke discipelen. Hij was degene die Jezus Christus
verraadde, wat leidde tot zijn arrestatie op die bewuste laatste Pascha
Nacht. Maar God had het zo voorzien dat er twaalf zouden zijn die
bij Jezus Christus zouden zijn als ‘getuigen’ van zijn onderwijs en
alle andere dingen die hij deed tijdens zijn ministry (dienaarschap).
En dus werd Judas vervangen door een ander die ook al die tijd bij
Christus geweest was, samen met de andere discipelen.
De Kerk van God stond officieel geregistreerd als de ‘Wereldwijde
Kerk van God’. Op minder dan negen jaar tijd slaagde deze man, die
samen met nog wat andere leiders de leiding over de Kerk had, erin
om de Kerk bijna geheel te vernietigen. Dit ging zo goed als ongemerkt
voorbij aan de rest van de wereld, omdat zij Gods enige ware Kerk
niet erkent. We zullen het hier later uitgebreider over hebben, maar
deze gebeurtenis was het geprofeteerde teken dat Jezus Christus in
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Mattheus 24 gaf aangaande zijn wederkomst. Het was een gebeurtenis
in de Kerk die de ‘aftelling’ van specifieke dagen en specifieke periodes
begon, die exact tot aan de wederkomst van Christus zouden leiden.
Die aftelling en alle data die daarmee in verband staan zullen in een
ander hoofdstuk aan bod komen.
Er zijn er die graag verwijzen naar Christus’ eigen woorden betreffende de timing van zijn wederkomst. Hij zei dat geen mens de
dag noch het uur kent. De reden waarom men dit zo graag aanhaalt, is
omdat zij er alles voor over hebben om datgene wat aan mij gegeven is
om te verkondigen te bespotten en in diskrediet te brengen, en mensen
er zo van af te trekken, zoals vanaf het begin altijd gebeurd is. Maar
zij begrijpen niet wat de betekenis is van wat er in dit vers gezegd
wordt, noch wat andere Bijbelverzen hieromtrent openbaren. Zoals
gezegd, we zullen dit allemaal nog uitgebreid bespreken.
Toen deze profetische gebeurtenis plaatsvond, en een andere
‘mens der wetteloosheid’ Christus verraadde, werd het Eerste Zegel
van Openbaring geopend. De Kerk in de hele wereld raakte verstrooid.
Toen dit op 17 december 1994 plaatsvond, begon de aftelling. Binnen de
daaropvolgende drie tot vier jaar, werd de originele Kerk zo versplinterd en uiteengerukt, dat zij in meer dan 600 organisaties verstrooid
werd. Maar slechts één groep zou doorgaan als Gods ware Kerk.
We zijn nu terug bij het begin van dit hoofdstuk aangeland. Ik
kom nu terug op datgene wat ik nooit graag gedaan heb... over mezelf
praten. Maar dat is precies wat God mij opgedragen heeft om te doen.
Toen ik het eerste boek ‘De Geprofeteerde Eindtijd’ wat in 2004
uitgegeven werd schreef, had God aan mij geopenbaard dat ik moest
verkondigen dat Hij en Christus mij als profeet voor Zijn Kerk hadden
aangesteld. Ik wou dat liever niet doen, en ik verzette mij hier enige
tijd tegen. Totdat ik mij uiteindelijk realiseerde dat ik niet anders kon
dan doen wat God mij had opgedragen.
Ik wist dat sinds ik in 1969 in de Kerk gekomen was er gedurende
die hele periode geen profeten in Gods Kerk geweest waren. Het was
een beetje een vreemd begrip geworden voor de Kerk, en meer iets
wat gezien werd als iets wat in het verleden gebeurd was, toen God
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profeten aanstelde. Maar sinds het ontstaan van de Kerk, had God
eenvoudigweg geen doel en geen reden gehad om iemand met die
titel aan te stellen, tot op het moment dat Hij aan mij de opdracht
gaf om dat boek te schrijven. En dan nog bleef ik mij nog steeds een
klein beetje verzetten door niet ten volle te verkondigen dat ik een
profeet was, doordat ik slechts een gedeeltelijke inhoudelijke definitie
van wat een profeet is op de achterkant van het boek over mijzelf liet
schrijven: “Vervolgens werd hij in 1997 geroepen om een profeet voor
deze eindtijd te zijn. In dit verband is een profeet ‘iemand aan wie
geïnspireerde interpretatie van bestaande profetieën gegeven is.’”
Mettertijd wist ik, en was ik eindelijk ook in staat om het feit
te accepteren dat ik een profeet van God was. Ik had inzicht gekregen in dingen die God aan mij begon te geven die alleen door een
profeet vervuld konden worden. Maar ik had het er nog altijd niet
makkelijk mee en voelde mij hier zelfs erg ongemakkelijk bij. En ik
was er mij toen nog niet eens van bewust dat God mij allereerst als
apostel in Zijn Kerk had aangesteld, nog voor dat Hij mij als profeet
aanstelde. God had een laatste apostel aangesteld om de Kerk uit de
vernietiging te leiden die in december van 1994 over haar gekomen
was. Ik kreeg de opdracht om een geprofeteerd overblijfsel van de
Kerk terug op de been te brengen, dat zou doorgaan tot Christus’
effectieve wederkomst.
Dus ja, ik ben zowel een apostel als een profeet van God en
van Jezus Christus voor de Kerk van God en voor de wereld, in deze
laatste periode van de eindtijd. Ik ben de laatste apostel in dit tijdperk
van menselijk zelfbestuur.
Maar meer nog dan dat, ik ben de tegenhanger van Johannes die
het boek Openbaring schreef. Hij was de enige apostel de door God
ook als profeet werd aangesteld. Johannes schreef dat boek, maar hij
begreep de openbaring die dat boek bevatte niet. Dat was niet voor
zijn tijd bestemd, maar wel voor de eindtijd die zou leiden tot aan de
wederkomst van Jezus Christus in het Koninkrijk van God, dat 1.100
jaren lang over de mensheid zal regeren. Bijna alles wat in het boek
Openbaring geschreven staat gaat over die gebeurtenissen die in de
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eindtijd zouden plaatsvinden, en die zullen leiden tot aan de vestiging
van het Koninkrijk van God op aarde voor de komende 1.000 jaar.
Net zoals Johannes gevangen gezet werd op het eiland Patmos, en
daar de inhoud voor het boek Openbaring wat hij schreef ingegeven
kreeg, zit ik momenteel terwijl ik dit boek schrijf ook in de gevangenis.
De regering van de Verenigde Staten van Amerika heeft mij veroordeeld na mij te beschuldigen van het opzettelijk en doelbewust
ontduiken van belastingen. Het maakt niet echt uit wat ik hierover
zeg, want men gelooft toch wat men wil geloven. Hierover staat een
korte uitleg op onze boekenwebsite. Het heeft geen zin om het web van
leugens en verdraaiingen van de waarheid te proberen te ontrafelen.
Gods zal dit nu Zelf gauw genoeg doen.
Maar ik zal er toch nog een kleinigheid aan toevoegen. Vanaf het
moment dat ik in 1969 in de Kerk kwam, ben ik altijd even getrouw
geweest in het betalen van de belastingen die de regering toekomen als
ik getrouw en gehoorzaam ben geweest in het betalen Gods Tienden
en Offerandes. Ik ben nooit oneerlijk geweest in het berekenen van
de betalingen die ik verschuldigd ben aan beide instanties. Jezus
Christus heeft gezegd ‘geef aan Caesar wat aan Caesar toekomt...’
(sprekende over de belastingen die jou aan jou regering oplegt) ‘...
en aan God wat van God is’. Ik heb er altijd naar gestreefd om dat
oprecht en getrouw te doen.
Johannes schreef het boek, maar God gaf mij de complete interpretatie en de volle betekenis van wat daar geschreven staat. God gaf
aan Herbert W. Armstrong een beperkt inzicht in bepaalde stukken
van het boek Openbaring, die hoofdzakelijk te maken hadden met een
grote valse kerk en een laatste heropleving van het Europese Romeinse
Rijk. Er waren zes eerdere heroplevingen waar vaak naar verwezen
wordt als heroplevingen van het oude Heilige Romeinse Rijk. De
zesde daarvan vond hoofdzakelijk plaats onder Hitlers heerschappij
tijdens Wereldoorlog II. En er staat ons nog één geprofeteerde heropleving te wachten, en de vorming daarvan is nu al 66 jaar bezig.
Er staat geprofeteerd dat zij uit tien landen zal bestaan die samen de
uiteindelijk Verenigde Staten van Europa zullen vormen.
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Er valt nog veel meer te zeggen hierover, maar mijn eigen ervaringen als minister (dienaar) van God volgen op het vers waarin Mr.
Armstrong duidelijk zijn opdracht herkende. Hij ging nooit verder dan
dit vers, omdat dit voor een andere tijd bedoeld was. Het daaropvolgende vers is echter waar mijn ervaringen en mijn werk begonnen,
en dit wordt vervolgd in de verzen daarna.
Maar mijn opdracht staat hoofdzakelijk omschreven in het boek
Openbaring. Zij staat in hoofdstuk 10 en 11 beschreven. Openbaring 10
bevat het relaas over een ‘klein boekje’ in de handen van een engel, dat
aan Johannes gegeven werd om dit op te tekenen. In dat ‘kleine boekje’
(of kleine boekrol) stond alles geschreven over de Zeven Donders.
Johannes mocht niet optekenen wat daarin geschreven stond over
die Zeven Donders, maar God gaf het aan mij om ze te openbaren en
op te schrijven. Dit alles zal in een later hoofdstuk behandeld worden.
Openbaring 11 is een profetie over twee profeten van God die Zijn
werk zullen voleindigen, wat rechtstreeks leidt tot aan de wederkomst
van Jezus Christus. Het belangrijkste werk van deze twee mensen zal
door hen binnen een zeer specifiek tijdskader uitgevoerd worden. En
dat is de 7de en laatste periode van 1.260 dagen die de aftelling maar
de wederkomst van Christus vervolledigt. Deze twee mensen kregen
ook de functie en de titel van Gods twee eindtijd getuigen. Ik ben één
van hen, en mijn vrouw Laura is de andere.
Gods grote plan draait om ‘familie’. De echte betekenis hiervan en
de ware vervulling in het leven die je in de familie kan ervaren – zowel
in de menselijke familie als in Gods Familie – is vanaf het begin toen
Adam en Eva zich van God afkeerden grotendeels verloren gegaan,
en de wereld is in hun voetstappen gevolgd. In het Millennium zal
één van Gods grootste aandachtpunten zijn om alles wat in verband
daarmee verloren gegaan is te herstellen, en de ‘familie’ als instituut
machtig te zegenen.
God werkte met Abraham en Sara en hun familie. Hun
afstammelingen kwamen bekend te staan als het volk Israël. Dit was
een fysieke natie, maar de profetieën over Israël gaan hoofdzakelijk
over het geestelijke Israël wat God aan het scheppen is. Dat zal
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samengesteld zijn uit alle mogelijke nationaliteiten en rassen. Het
wordt vaak het ‘Israël Gods’ genoemd, wat een geestelijk geboren
familie is die in alle eeuwigheid zal leven. Fysiek Israël volgde Gods
wegen niet, maar het geestelijk zal dat wel doen.
Het voorbeeld van God die door middel van Abraham en Sara
werkte, is gegeven om Gods grote verlangen om met families te
werken te illustreren. Hij begon met door middel van een fysieke
familie te werken, om ons te leren over een veel, veel grotere familie
die nog komen gaat. God staat op het punt om in het Millennium de
‘familie’ enorm te zegenen. Alles in de samenleving en in families
staat op het punt drastisch te veranderen. En één van de meest opwindende dingen ligt in de openbaring die God pas de laatste paar
jaren geopenbaard heeft.
In Genesis staat het verhaal over hoe de eerste twee mensen, Adam
en Eva, die als allereerste familie gezegend werden om het leven te
mogen ervaren, ongehoorzaam aan God waren. Door hun zonden
riepen zij vloeken over zichzelf uit, en ook over alle generaties die
daarna kwamen. Want allen na hen volgden hetzelfde natuurlijke
pad van zelfzuchtigheid. Dit is de gehele mensheid eigen. De mens
volgt niet het patroon dat God hem gegeven had, over hoe families
volgens Zijn wegen moesten leven. Zij begonnen daarentegen hun
‘eigen wegen’ na te volgen en te leven, gebaseerd op de zelfzuchtige
menselijke natuur. Het spreekt ook van hoe de vrouw vanaf die dag
vervloekt was, en sindsdien zijn vrouwen door mannen nooit meer als
gelijken behandeld geweest binnen Gods schepping, maar veeleer als
dienstmeiden en ook in grote mate zelfs als lustobjecten. De mensheid
is ziek, en God heeft geopenbaard dat die vloek tijdens het Millennium
weggenomen gaat worden. Gods Kerk is al aan dit proces, van het
verwijderen van deze vloek.
De familie zal beginnen te leren om volgens de manier en de
structuur die God het van in het begin voor ogen had te leven. Een
man en een vrouw die als een (h)echt team door het leven gaan zal
de nieuwe norm worden, naarmate zij leren hoe zij samen het leven
met elkaar moeten delen zoals God dit altijd voor ogen heeft gehad.
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De vrouw is niet de slaaf van de men! Die strijd staat op het punt om
beëindigd te worden. Goddank!
Mijn vrouw en ik zijn nu al zo’n 40 jaar een team in Gods Kerk, en
ik ben blij dat ik kan zeggen dat dit nog maar het begin is. Wij hebben
samen zo’n 34 jaar in de ministry Gods Kerk gediend. Wij zijn enorm
gezegend geweest, en nu heeft God ons beiden een werk te doen
gegeven dat letterlijk tot aan de wederkomst van Jezus Christus, en
de uiteindelijke vestiging van Gods Koninkrijk op aarde zal leiden.

Hoofdstuk 4

HET EINDE VAN DE
MISLEIDING

E

e. rder werd vermeld hoe Satan de hele wereld misleid heeft.
Helaas, vanwege hun naïviteit, kunnen de meeste mensen niet
goed begrijpen wat deze uitspraak werkelijk inhoud. Wel, het betekent precies wat er staat, vooral als het over religie gaat. Van de vele
mensen die tot het christendom behoren zijn er slechts weinigen die
geloven dat Satan een levend, aanwezig en actief geestelijk wezen is,
die hard werkt om de hele mensheid te misleiden. Niet alleen is hij
een zeer levend, actief en boosaardig wezen, maar daarenboven kan
alleen God mensen bevrijden uit de klauwen van zijn bedrog. Satan is
namelijk veel machtiger dan de meeste mensen zich kunnen inbeelden.
Satan heeft 6.000 jaar de tijd gehad om zijn systemen waarmee hij
de mensheid misleid op punt te stellen, en vandaag de dag worden
mensen gewoonweg in dit systeem geboren, en nemen ze dit alles als
waarheid aan.
Satan is een leugenaar. En, zoals Christus zei, hij is ‘de vader der
leugens’. Zo is het nu eenmaal. Met de macht die hij en de demonen,
zowel individueel als collectief bezitten, zijn zij in staat om mensen
enorm te beïnvloeden en soms zijn mensen zelfs bezeten door demonen.
Zij hebben enorme macht over diegenen die zich bereidwillig aan hen
onderwerpen of die het kwaad willen beoefenen. Mensen die enorm
trots en egoïstisch zijn, die verlangen naar rijkdom of macht, kunnen
enorm door hen beïnvloedt worden, omdat dat soort mensen zich grif
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aan deze invloed onderwerpen. Mensen die minder controle over hun
eigen geest hebben ten gevolge van drugs, alcoholmisbruik of zware
ziekten, staan ook open voor dergelijke invloeden. Deze kwaadaardige
wezens beïnvloeden sommige mensen opdat zij hun bevelen zouden
uitvoeren, teneinde chaos te veroorzaken en om hun eigen kwaadaardige gedachten en hun eigen misleidingen op dusdanige manier
in de geest van die mensen in te planten zodat zij gaan geloven dat
het hun eigen gedachten zijn.
Zo is het door de eeuwen keer op keer gebeurd, in de levens van
vele invloedrijke figuren in de samenleving en in regeringen. Zulke
dingen zijn vaak gebeurd met religieuze leiders, wetenschappers,
auteurs, professoren (docenten) wetenschappers en leiders van naties
en koninkrijken. Deze geestelijke wezens hebben hun pijlen gericht
op diegenen die een grotere impact op de maatschappij en de wereld
hebben, in plaats van op de gewone man.
Lang geleden heeft Satan valse religies in de wereld opgericht,
die de waarheid vervalst hebben. Hoewel het leek alsof deze religies
bepaalde aspecten van waarheid hadden, toch was dit alles zeer verdraaid. Vaak wordt hiernaar verwezen onder de noemer van ‘heidens
geloof’ of ‘heidense doctrines’. En dat zijn precies die dingen die door
sommigen, zoals Simon die eerder werd genoemd, gebruikt werden
om ze met de praktijken en het geloof van het ware christendom te
vermengen. Hierdoor ontstond een populaire valse religieuze beweging
die zichzelf ‘christelijk’ noemt.
Er is één literair werk dat een enorme invloed heeft gehad op religieuze leiders en organisatie, vanwege de rare begrippen die mensen
hebben over het leven na de dood, in een hel of een hemel. Dit is een
werk van de hand van Dante, genoemd ‘De Goddelijke Komedie.’ Gewillige geesten hebben alleen al uit dit literaire werk geperverteerde
begrippen en verdraaide ideeën aangenomen, en dat heeft op zijn
beurt schrijvers en religieuze leiders geleid tot nog meer verwrongen
ideeën, en dit vooral aangaande een hel met vuur en foltering.
Een groot wereldheerser, keizer Constantijn, had de grootste
impact op wat wij vandaag de dag het christendom noemen. Zijn
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verhaal zal later verteld worden. Door hem zijn de krachtigste fundamentele doctrines van het christendom verzonnen en vastgelegd.
Veel van wat Satan en het demonische geestenrijk al van in het
begin in de wereld van de heidense religies introduceerden, is vandaag alleen maar geraffineerder en sterker geworden, en uit zich in
de vorm van valse praktijken en geloofsovertuigingen. De meeste
mensen accepteren gewoonweg de religie van hun ouders of iets wat
er op lijkt. De meeste mensen zijn ‘geboren in’ de bedrieglijke, valse
systemen die Satan zo lang geleden heeft opgericht.
Iemand kan in een katholiek gezin geboren worden, maar later
in het leven beslissen om lid te worden van de kerk van Christus.
Sommige mensen die geboren zijn in een gezin dat aangesloten is bij
de kerk van Christus, kan later beslissen een zevendedagsadventist of
baptist worden. Wat zij ook doen, hun geloof is nog steeds gebaseerd
op dezelfde fundamentele doctrines die in alle christelijke kerken
bestaan, en die zijn met elkaar verbonden door een band van gemeenschappelijke doctrines. Dus alhoewel sommige mensen veranderen en
de voorkeur aan een andere kerk geven, dan waar zij als kind naartoe
gingen, toch zijn hun fundamentele overtuigingen voor het grootste
deel nog steeds hetzelfde.
Naarmate dit hoofdstuk vordert, zal het ongelofelijk moeilijk zijn
voor sommige mensen om de enorme omvang van Satans misleiding,
die hij meesterlijk verweven heeft in de doctrines en overtuigingen
van het christendom, te bevatten.
Als mensen nu niet beginnen te zien dat er iets vreselijk mis is
met deze wereld en dat dit zeer snel nog erger wordt, dan zouden de
meesten die dit boek lezen, nu al lang gestopt zijn met lezen. Als men
niet al eerder gestopt zou zijn, dan zou men zeker in dit hoofdstuk
stoppen. Maar mensen ondervinden dat alles in deze wereld nu snel
uit de hand loopt, en het lijkt wel of het elke dag erger en erger wordt.
En dat is ook zo!
Als deze catastrofale gebeurtenissen in de wereld niet aan een
steeds sneller tempo steeds erger zouden worden, dan zouden de
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meeste mensen geen enkel aandacht besteden aan wat ik hier schrijf.
Daarom juist laat God toe dat deze wereld dusdanige verwoestingen
en zo’n grote dodentol ondergaat. Als Hij dit niet zou toelaten, dan
zouden mensen niet naar Hem luisteren. Dit is de enige manier
waarop een aanzienlijk deel van de mensheid gespaard en voorbereid
kan worden op de terugkeer van Zijn Zoon, die de grote Koning, de
Messias, wordt.
Wat hier geschreven staat komt van God en Zijn eindtijdapostel en
eindtijdprofeet. Ik zeg jullie dat alles in het traditionele christendom
totaal misleid is en vervuld is van valse doctrines.
Het is echt heel moeilijk om te overwegen dat het mogelijk is dat
zoveel mensen zich vergissen. Hoe zou zoiets toch mogelijk kunnen
zijn?
Nogmaals, dit wordt toegeschreven aan het feit dat er een macht
is, die wij als mens niet kunnen zien noch begrijpen. Dit heeft te
maken met een geestenrijk, waarin geestelijke wezens wonen, die
hun macht misbruiken. Deze macht is veel groter dan die van de
mens en hier moet aan toegevoegd worden dat Satan en de demonen
hun vaardigheden in het misbruik van zulke macht, aangescherpt
hebben gedurende mogelijk honderden duizenden jaren. Hoe kan de
menselijke geest zoiets begrijpen? Dit gaat het menselijk bevattingsvermogen ver te boven. Zoals we eerder gezegd hebben, alleen God
kan iemand verlossen uit die macht(en), machten die daadwerkelijk
gebruikt zijn om de hele wereld te misleiden. En dat is precies wat
deze wezens gedaan hebben.
Niet alleen zijn alle mensen in de wereld misleid door allerlei
ideeën over goden, het hiernamaals, onsterfelijkheid en dergelijke,
maar meer dan de helft van de wereldbevolking die denkt een waar
geloof over God Zelf te hebben, is misleid. Bijna 2.5 miljard mensen
beschouwen zichzelf als deel uitmakend van het christendom, maar
zij zijn volledig misleid. Zij worden misleid door wat zij geloven en
het resultaat daarvan is dat zij blind zijn voor datgene wat van God
komt, voor Zijn wegen en Zijn waarheid.
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Een opsomming van valse, bedrieglijke doctrines
Wat zijn deze valse, bedrieglijke doctrines van het christendom?
Sommige hiervan hebben we al aangehaald in dit boek. Dit zijn de
doctrines waarop het christendom van vandaag gefundeerd is. Wanneer je werkelijk gaat ‘zien’ dat dit allemaal bedrieglijke doctrines
zijn, dan stelt zich de vraag: ‘Wat is het traditionele christendom?’
Deze valse, bedrieglijke doctrines en algemeen aanvaarde geloofsovertuigingen zijn niet Bijbels! Ze zijn niet op de Bijbel gefundeerd, ze
gaan regelrecht in tegen de ware, correcte doctrines en overtuigingen
die God aan de mensheid gaf.
Hieronder een lijst van een aantal van deze valse doctrines en
geloofsovertuigingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De drie-eenheid
Zondag is ‘de dag’ voor erediensten
Kerstmis
Pasen
Christus is aan een kruis gestorven
Christus is op een Vrijdag, ‘Goede Vrijdag’ genoemd, gestorven
Christus is opgewekt op een Zondagochtend
De mens heeft een onsterfelijke ziel
Gods wet is ‘afgeschaft’ door Christus
Na de dood gaat men ofwel naar de hemel of naar de hel
De beloning voor zij die ‘gered’ worden, is dat zij naar de hemel
gaan en daar eeuwig leven
Er bestaat een hel, waar men voor eeuwig gepijnigd wordt
Kinderen kunnen gedoopt worden
Er komt een ‘Rapture’ (opname van de gemeente, vervoering of
wegvoering genoemd)
Wekelijkse communie of gewoon communie
Heiligen zijn in de hemel
Men kan tot de heiligen en/of tot Maria bidden
Christus was een nogal zwak, vroom uitziend iemand met lang haar
Een predikant of priester kan zonden vergeven

PROFETEER TEGEN DE NATIES

•

157

Een dienaar mag de titel van eerwaarde, vader, pastoor,
bisschop of paus dragen

De oorsprong van valse, bedrieglijke geloofsovertuigingen
Waar komen al deze valse, bedrieglijke leringen en overtuigingen
vandaan? Deze vraag zou makkelijk te beantwoorden moeten zijn, als
we een beetje nadenken over een aantal van de dingen die we reeds
behandeld hebben. Ze zijn afkomstig van de bedenker ervan, Satan.
Hij is de grote bedrieger en de tegenstander van God. Het is dan ook
geen verrassing dat hij de bedenker van deze ‘valse’ en ‘bedrieglijke’
geloofsovertuigingen is.
Satan is ijverig bezig geweest met de waarheid van God te verdraaien, te veranderen, verkeerd uit te leggen, te verbergen, te verdoezelen
en met over de waarheid van God te liegen. Hij is meedogenloos in
zijn pogingen om de geest van iedere mens af te trekken van God. De
Duivel heeft altijd gestreden tegen Gods waarheid, Gods wegen en
diegenen die God geroepen heeft. Hij haat God en bovenal haat hij
vooral de mensheid.
Satan was direct na de zondvloed, in de tijd van Noach, al aan het
werk om de mens tot valse opvattingen en ideeën over het bestaan
van verschillende goden te leiden. Het was makkelijk voor Satan om
mensen te misleiden door hen te geven wat aantrekkelijk is voor de
vleselijke menselijke natuur. De echte waarheid, die een verandering
vereist van de manier waarop mensen verkiezen leven, druist in tegen
onze menselijke natuur.
Het heeft geen zin om ons hier en nu te verdiepen in de valse (heidense) goden die Satan bedacht heeft om mensen weg te lokken van de
ware kennis over God, omdat deze informatie overal op het internet,
in verschillende naslagwerken en zelfs in encyclopedieën terug te
vinden is. In de Bijbel wordt vermeld dat in vroegere tijden sommigen
een ‘godin van de hemel’ aanbaden, en als gevolg van de verschillende
talen in verschillende regio’s kwam hier soms een andere spelling
aan te pas. Het gaat over de aanbidding van Astarte, ook bekend als
Ishtar, Eostre etc. (de oorsprong van het woord ‘Pasen’ - ‘Easter’ in
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het Engels) Een groot gedeelte van deze aanbidding had te maken
met vruchtbaarheidsriten en immorele seksuele uitspattingen, en ook
het zich naar het Oosten wenden bij zonsopgang om te aanbidden.
Men aanbad de afgod Baal, wat ook geassocieerd werd met de
zonneaanbidding, en dit gold ook voor de afgod Moloch. Alhoewel er
nog veel meer andere geloofsovertuigingen de kop opstaken, toch zijn
degenen die we zonet vernoemd hebben de hoofdzakelijke doctrines
die Satan gebruikt heeft om de Israëlieten weg te lokken van de kennis
over en de aanbidding van God.
Het is goed om op te merken dat toen het volk Israël zich opsplitste, wat eerder beschreven werd, het volk in het zuiden, Juda,
de Feestdagen van God en de wekelijkse 7de dag (onze Zaterdag) de
Sabbat, bleef vieren. Het volk in het noorden, dat een andere koning
aanhing, behield de naam Israël, omdat het samengesteld was uit
bijna alle overige stammen.
Jerobeam was de koning van Israël en hij was bang dat hij niet in
staat zou zijn om de Israëlieten eensgezind bijeen te kunnen houden
zodat zij hem als hun koning zouden blijven steunen Zoals in de Bijbel
geschreven staat, vreesde hij dat als de Israëlieten zouden afreizen
om God op de jaarlijkse Feestdagen in de tempel te Jeruzalem te
aanbidden, terug zouden verlangen naar de oude gloriedagen toen
de hele natie als één verenigd was.
Omdat Jerobeam vreesde dat zij zich zodoende misschien terug
onder Koning Rehoboam zouden scharen, veranderde hij de tijden
waarop de Heilige Feestdagen gehouden dienden te worden. En hij
liet daartoe op drie verschillende plaatsen in Israël een bouwsel
optrekken, waar het volk naartoe kon gaan om aldaar te aanbidden,
in plaats van helemaal naar Jeruzalem te moeten reizen. De manier
van aanbidding werd ook veranderd, het werd een ‘mix’ van hoe
God aanbeden werd en hoe de andere goden in de streek werden
aanbeden. De belangrijkste god die in dat gebied aanbeden werd
was Baal. Niet alleen veranderde Israël Gods timing van het vieren
van de jaarlijkse Feestseizoenen, zij veranderden ook de weekdag
waarop de wekelijkse Sabbat gevierd deinde te worden. In plaats
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van de Sabbat op de 7de dag te vieren, werd dit veranderd naar de 1ste
dag van de week.
De aanbidding van Baal en Moloch hield ook een zonneaanbidding in, en dit werd op de 1ste dag van de week, onze Zondag, gedaan.
Satan had deze heidense praktijken al honderden jaren eerder geïntroduceerd. Toen de Israëlieten Egypte verlieten gaf God Zijn Tien
Geboden aan hen, en dat hield ook het houden van de 7de dag Sabbat
in. Satan haatte Gods Sabbat en hij had zelfs toen al alle andere naties
reeds misleid, zodat zij Baal aanbaden op de 1ste dag van de week, onze
Zondag, de dag van het aanbidden van de zon.
Doordat Jerobeam het vieren van de Feestdagen veranderde,
werd Israël later gevangen genomen door de Assyriërs. God zond
de Assyriërs om Israël te veroveren, en zij verstrooiden hen naar
verschillende regio’s in Europa. God deed dit omdat Israël zich niet
wilde bekeren (veranderen) van het houden van haar eigen heilige
feestdagen en van haar erediensten op de eerste dag van de week
(Zondag) in plaats van op de wekelijkse Sabbat (op Zaterdag). Keer
op keer staat vermeld hoe de Israëlieten in de zonden van Jerobeam
volgden. En het feit dat zij deze zonden voortzetten is precies de reden
die God hen opgaf voor hun gevangenneming en ballingschap, en
dat is ook meteen de reden waarom zij hun ware identiteit verloren.
Daarom ook begon Juda naar hen te verwijzen als ‘de tien verloren
stammen van Israël.’
Vandaag weten deze mensen nog steeds niet wie zij werkelijk
zijn, of van wie zij werkelijk afstammen. De landen van het West
Europese vasteland samen met het verenigde Koninkrijk, Australië,
Nieuw Zeeland, Canada en de Verenigde Staten hebben er geen idee
van dat zij de afstammelingen zijn van die oude stammen van Israël.
Anderzijds werd ook Juda gevangen genomen, maar zij verloren
nooit hun ware identiteit. Het Joodse volk heeft altijd geweten wie zij
zijn, en zij hebben altijd vastgehouden aan de 7de dag Sabbat die God
geboden had. Maar God vertelde hen dat zij omdat zij Gods Sabbatten
bezoedeld hadden, gevangen genomen zouden worden, en pas 70 jaren
later naar Juda en Jeruzalem zouden kunnen terugkeren. Zij hielden
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Gods Sabbatten niet op de manier waarop God het hen geboden had.
En hoewel zij deze gezette tijden bleven houden, toch begonnen zij
zaken te doen op deze dagen, en zodoende bezoedelden zij deze.
De verandering van de Sabbat
De Kerk werd meteen na haar oprichting geplaagd door vervolging en
raakte hierdoor over het hele gebied van Juda en Samaria verstrooid.
In die tijd was in Samaria de aanbidding van Baal en andere heidense
goden al reeds enkele honderden jaren goed ingeburgerd. Maar deze
geloofspraktijken en anderen die daaraan verwant waren, werden in
die tijd in het hele Romeinse Rijk beoefend. Na vele generaties waren
de mensen volledig gewend geraakt aan het beoefenen van deze
religieuze praktijken en vieringen rondom ‘zonnen’ goden, en zulks
werd altijd gedaan op de 1ste dag van de week, onze Zondag.
Gedurende de periode van de oorspronkelijke apostelen, gaven
zij onderwijs over Christus en over wat Christus onderwezen had,
en ook over zijn dood en opstanding tot leven. De Romeinse wereld
daverde door dit onderwijs enigszins op haar grondvesten, omdat
dit indruiste tegen hun goed ingeburgerde geloof, een geloof dat
door de leiders in die tijd aangewend werd om grotere macht uit te
kunnen uitoefenen. Dit ging zelfs zover, dat zij door hun onderdanen
ten dele zelf aanbeden werden. Dit gold voor veel heersers in de hele
geschiedenis. Wanneer zij zogenaamd een ‘voetje voor’ hadden bij de
goden, werden zij soms zelf als deels goddelijk vereerd. Satan heeft
de zwakgeestige mensheid echt goed in de greep.
De Farao’s passen perfect in deze categorie, net zoals veel andere
heersers doorheen de tijd, maar onder de Caesars heerste dit ook
enigszins. En dus zag het Romeinse Rijk het ware Christendom als
een bedreiging, en daarom haatten zij deze leer. Er bestond al een
grote haat tegen de Joden die bekend stonden omwille van hun erediensten die zij op de wekelijkse 7de dags Sabbat hielden. Dit gebruik
van de Joden was een doorn in het oog van de Romeinse overheid, en
dit vooral vanwege het feit dat de Joden strikt weigerden om zaken
te doen op die dag noch op de jaarlijkse Sabbatten.
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Toen het ware Christendom geboren werd, had het meteen twee
grote vijanden, namelijk het Jodendom (hoofdzakelijk vanuit de
leiding) en de Romeinen.
Het was niet moeilijk voor Simon om onderdelen van zijn heidense
verering te vermengen met de waarheid over Christus. Het was een
koud kunstje voor hem. Het was precies hetzelfde als wat Israël lang
voor hem reeds gedaan had. En zodoende veranderde hij (en anderen)
de waarheid die de discipelen onderwezen over de 7de dags Sabbat naar
een eredienst op de 1ste dag van de week. Dit ging heel gemakkelijk, en
het werd absoluut niet in vraag gesteld door allen die hun heidense
geloof reeds op die dag beoefenden.
Ook andere religieuze leiders die volledig ingewijd waren als
priesters van Baal of vergelijkbare goden, die de leraren van deze
religies waren, begonnen hetzelfde te doen, omdat dit hun grotere
macht, populariteit en veel grotere rijkdom dan tevoren verschafte.
Zij voegden gewoonweg verhalen over Christus en zijn leven toe aan
hun bestaande geloofsovertuigingen en praktijken. Op een soort van
perverse manier paste het allemaal erg mooi in elkaar, omdat Satan
dit reeds lang tevoren zo gepland had.
Tegen 325 na Christus was de Kerk van God nog steeds uitermate
klein, en werd zij nog steeds zwaar vervolgd. Zij werd toen al gehaat
zoals zij altijd door de rest van de maatschappij, religieuze leiders en
regeringsfunctionarissen gehaat is geweest. Constantijn was vlak
daarvoor in Rome aan de macht gekomen, en stond onder invloed
van zijn moeder die ‘christelijk’ geworden was. Maar zij volgde niet
de weg die door de Kerk van God en de apostelen van die tijd onderwezen werd. Zij volgde diegenen die hun eigen heidense praktijken
en geloofsovertuigingen vermengd hadden met ware verhalen over
Christus.
Die methode is in de afgelopen 1.800 jaren niet veel veranderd.
Zij is alleen maar geraffineerder geworden, waarbij religieuze leiders
erg veel over Christus praten, maar verder niet onderwijzen wat hij
onderwees en waar hij naar leefde. Jezus Christus leefde in volledige
gehoorzaamheid aan Gods wetten. Hij hield Gods Sabbatten en
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onderwees de mensen over Gods plan en doel, en over die Sabbatten.
Maar het overgrote deel van het traditionele christendom vandaag
de dag, onderwijst dat Gods wetten, de Tien Geboden, door Jezus
Christus afgeschaft werden, niettegenstaande het feit dat de apostelen
na Christus’ dood deze dagen bleven onderwijzen en ze net zoals
Christus zelf gedaan had, bleven houden.
Een van de eerste zaken die geboekstaafd staan van wat Christus
onderwees over de wet is: ‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet
of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar
om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde
vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles
zal zijn geschied. (Mattheus 5: 17 - 18)
Het traditionele christendom verdraait de zaken teneinde te
kunnen beweren dat Christus de wet vervulde, maar veel Bijbelgeleerden weten maar al te goed dat de verzen waarin dit over Christus
gezegd wordt, spreken over hoe hij alle fysieke aspecten rondom
het offersysteem en de wetten daaromheen vervulde. Zij gebruiken
Christus’ naam om hun eigen valse doctrines te onderbouwen, maar
zij onderwijzen niet naar waarheid die dingen die hij zelf onderwees.
Wanneer Christus over de wet en de profeten sprak, maakte hij
het overduidelijk dat niet één ding van wat in de wet of de profeten
geschreven staat teniet gedaan (veranderd of verwijderd) zal worden,
totdat het allemaal vervuld zal zijn. God verkondigt klaar en duidelijk
dat alles wat Hij in de profetieën heeft laten optekenen door Hemzelf
verwezenlijkt zal worden; dat alles vervuld zal worden. Het zal allemaal verwezenlijkt worden binnen een tijdskader van ietsjes verder
gaat dan de komende 1.100 jaar. Daarna zal alles wat de profeten
geschreven hebben vervuld zijn – voltooid zijn.
De wet zal volledig vervuld zijn wanneer Gods geestelijk schepping
eenmaal voltooid is in eenieder die geroepen is en die zich onderwerpt
aan dit veranderingsproces, aan die schepping die in de geest (verstand,
brein) moeten plaatsvinden, voordat iemand het geestelijke leven kan
binnentreden. Dat zal volledig vervuld zijn in die periode die iets
langer zal duren dan de komende 1.100 jaar, omdat Gods geestelijke
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Familie tegen die tijd compleet zal zijn, omdat iedereen die daar deel
van zal gaan uitmaken dan opgewekt zal zijn tot een geestelijk wezen,
en dat voor alle eeuwigheid.
Hun geest (verstand, brein en denken) zal compleet getransformeerd zijn, er zal volledige eensgezindheid en eenheid met Gods geest
en Gods wegen, omdat de wet in hen vervuld zal zijn.
Christus maakte het heel duidelijk dat het vervullen van de wet en
alle profetieën zo belangrijk is dat er niet één jota of tittel uit verwijderd
(weggedaan of vernietigd) kan worden. Dit betekent zoveel als dat
er uit alles wat er in de wet en de profeten geschreven staat niet één
aanhalingsteken noch één puntje op een ‘i’ verwijderd kan worden.
Maar veel kerken hebben geen enkel gewetensbezwaar wanneer
zij verkondigen dat Christus de wet heeft afgeschaft. De enige wet
die afgeschaft werd, wordt hoofdzakelijk in het boek Hebreeën besproken. Velen die deze verzen lezen denken dat wat zij daar lezen
over de Tien Geboden gaat. Maar dat is niet zo. Het gaat daar over
de offerwetten en het Levitische priesterschap. En dat gaat over het
offersysteem waarbij dieren gedood werden en hun bloed op de aarde
gespild werd, waarna zij op het altaar aan God geofferd werden. In
Hebreeën wordt heel duidelijk gezegd dat zulke dierenoffers nooit
in staat waren om zonden weg te nemen, maar wél het bloed van
Christus dat door hem op de aarde gespild werd en waardoor Jezus
Christus datgene vervulde wat het offersysteem slechts uitbeeldde.
Dus wanneer predikanten uit het traditionele christendom zeggen
dat de Tien Geboden afgeschaft zijn, dan kan je beginnen met ze te
overlopen. En dan kan je de vraag stellen: ‘Dus bedoel je daarmee dat
overspel, diefstal, liegen, moord en God vervloeken allemaal dingen
zijn die oké zijn?’ En dan is het antwoord altijd: ‘Maar natuurlijk niet!’
Maar als je dan vraagt of het houden van Gods wekelijkse Sabbat op
de 7de dag vereist is, dan luidt het antwoord meestal: ‘Nee. Nee, die
wet is afgeschaft.’
Gods Sabbatten, zowel de wekelijkse als de jaarlijkse, zijn altijd
gehaat geweest door anderen. Mensen beseffen niet dat er een echte
geestelijke macht aan het werk is die zulke gevoelens van afkeer

164

Het einde van de misleiding

en vooroordeel tegen het houden van deze dagen aanwakkert. De
reden waarom Satan zo graag wil dat mensen zich ver weg houden
van elke vorm van het waarlijk houden van Gods Sabbatten en elk
onderwijs daaromtrent, is omdat daarin Gods plan van begin tot eind
geopenbaard wordt.
In plaats daarvan is Satan er in geslaagd om de aandacht van de
mens volledig te richten op de geboorte van Jezus Christus, die in de
verste verte niet tijdens de wintermaanden geboren is. Satan is er in
geslaagd om de mensheid te misleiden tot het vieren van Pasen, en
vooral de Paasmis op zondagochtend, omdat zij beweren dat dit een
herdenking is van het feit dat Jezus Christus op dat tijdstip opgewekt
werd; maar dat is niet zo.
Het Concilie van Nicea
Toen Constantijn een paar honderd jaar na de dood van Christus in
het Romeinse rijk aan de macht kwam, had hij op een dag, vlak voordat
hij aan een grote oorlog begon een ‘ervaring’. Er doen hier veel verhalen over de ronde. De details rondom wat er precies gebeurd is, zijn
allemaal erg uiteenlopende, en er is dus geen verhaal wat uitsluitsel
geeft of het nu ging om een droom, een voorgevoel of een soort van
visioen. Hoe dan ook, hij ervoer ‘iets’. En alle verhalen zijn het er wel
over eens dat hij een kruis aan de hemel zag met daar op een aantal
letters of woorden geschreven.
Deze gebeurtenis, en nog een paar andere geschiedkundige gebeurtenissen, zullen in dit hoofdstuk besproken worden. Hierbij zal telkens
een overzicht gegeven worden, maar geen overdaad aan informatie.
Wie graag meer wil weten over deze verhalen, kan dit gemakkelijk
doen door het referentiemateriaal wat rijkelijk voorhanden is over deze
onderwerpen zelf op te zoeken. Je kan bijvoorbeeld veel meer te weten
komen over onderwerpen zoals Kerstmis, Baal, Pasen, het Concilie van
Nicea, de Zondagsviering, de drie-eenheid, etc. door de geschiedenis
en de feiten over deze onderwerpen op te zoeken en te lezen.
Wat Constantijns ‘ervaring’ betreft, wordt er gezegd dat hij, nadat
hij dit ‘kruis aan de hemel’ gezien had, aan zijn soldaten opdroeg om
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dat symbool en die letters op hun schilden te schilderen. De letters
waren IHS, een monogram wat symbool zou staan voor Jezus. Hij
geloofde dat wat hij gezien had te maken had met de dood van Christus,
en dat hij deze ‘ervaring’ van Jezus gekregen had.
Het verhaal gaat dat de soldaten deden wat Constantijn hun opgedragen had, en dat zij vervolgens een overweldigende overwinning
behaalden. Hier begon het ‘kruis’ een symbool van grotere betekenis te
worden, het werd vanaf dat moment onlosmakelijk verbonden aan het
traditionele christendom, en werd nog aanzienlijker dan ooit tevoren.
Dit symbool (en enkele variaties daarop) werd meer dan duizend jaar
tevoren ook al in heidense riten gebruikt, en het was ook al vroeg in
haar evolutieproces ingeslopen in de gebruiken van het traditionele
christendom, waar het steeds meer aan belang won.
Al vele honderden jaren lang werd het ‘kruis’ gebruikt in hun
van bijgeloof doordrenkt heidense erediensten, als een soort van
talisman en als symbool voor hun religie. Zo kwam ook het verhaal
tot stand dat Christus aan een ‘kruis’ gestorven was, en zo werd dit
valse idee verweven in de praktijken en vieringen van het traditionele
christendom.
De ‘ervaring’ van Constantijn, kwam geenszins van Jezus Christus
of van God af. Het zou nogmaals niet al te moeilijk mogen zijn om
te weten wie er wel verantwoordelijk was voor deze misleiding. Het
was een ervaring die een diepe indruk op Keizer Constantijn maakte.
Hij begon hierdoor meer geïnteresseerd te raken in de religie van zijn
moeder. Hij raakte ook meer persoonlijk betrokken bij de priesters die
deze beweging (nu het traditionele christendom) vertegenwoordigden.
Alles wat Constantijn in die tijd deed, had niets maar dan ook niets
te maken met Gods ware Kerk, noch met Gods apostelen.
Op relatief korte termijn was Constantijn erg bezorgd geraakt over
de tweedracht en onenigheid die er in zijn rijk heerste tussen al deze
groeperingen die aan het valse christendom ontsproten. Tegen die
tijd hadden deze groeperingen zich al verspreid over grote streken in
Egypte, doorheen het grondgebied van Juda, in Turkije en ten westen
van Rome zelf.
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In 325 n. Chr. riep Constantijn een grote groep van deze leraars en
priesters vanuit alle uithoeken van het rijk bijeen in een vergadering
die bekend kwam te staan als het ‘Concilie van Nicea’. Constantijn
liet deze vergadering echter niet zomaar in hun handen over, zodat zij
onderling de dingen met elkaar konden bediscussiëren en beslissen,
hij had wel degelijk de zaak onder controle, had zijn eigen inbreng
en stuurde de vergadering.
Hoewel deze vergadering resulteerde in vele beslissingen en
dictaten, toch werd zij op poten gezet met twee hoofddoeleinden
voor ogen.
Ten eerste wilde Constantijn voor eens en voor altijd het dispuut
betreffende Christus’ goddelijkheid beslechten. Er was een strekking
die brede steun genoot, die geloofde dat Jezus Christus pas in het
leven kwam nadat hij fysiek uit Maria geboren werd. Maar ook hierin
heersten er verschillende opinies betreffende zijn goddelijkheid.
De opvatting die door een aantal priesters en door Constantijn
doorgedrukt werd, was datgene wat wij nu kennen als de ‘drie-eenheid’. Dit geloof hield in dat Jezus Christus altijd bestaan heeft, net
zoals God de Vader. De ‘drie-eenheid’ hield ook het geloof in een derde
wezen in, een geest, die verschillende namen heeft aangenomen, maar
waarschijnlijk het beste vertaald wordt als de ‘Heilige Geest’. Deze
drie worden beschreven als zijnde volledig aparte entiteiten met elk
hun eigen identiteit, maar ze zijn ook één - één enkele God.
Mettertijd is dit fundamentele geloof een onlosmakelijk deel
geworden (en gebleven) van hun religieuze erediensten, waarin zij
tijdens hun zondagochtend vereringen de onderlinge relatie van deze
‘drie in één’ binnen die Godheid eindeloos declameren. Dit wordt
dusdanig gedeclameerd alsof het een soort van bevestiging van hun
getrouwheid aan de ‘drie-eenheid’ is. Dit kwam bekend te staan als
de ‘Apostolische Geloofbelijdenis’.
Om deze doctrine te verantwoorden, gelooft deze kerk dat zij een
lange opeenvolging van mensen in haar midden heeft gehad die de
positie van apostel bekleedden, maar geen van deze religieuze leiders
staat effectief bekend als apostel noch worden zij zo genoemd. Boven-
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dien kan geen enkele apostel ook maar één doctrine die door God in de
Bijbel werd vastgelegd veranderen. Die dingen veranderen nooit! Maar
zij geloven wel dat op basis van een Pauselijk decreet veranderingen
kunnen aangebracht worden aan bestaande Bijbelse doctrines.
Van Pascha naar Pasen
Buiten de vestiging van een geloof in de ‘drie-eenheid’, wat een universele leer voor de hele kerk moest worden, was er nóg een grote
verandering die Constantijn absoluut wou doorvoeren, teneinde de
doctrines en geloofsovertuigingen van de kerk te standaardiseren.
Sommige van deze christelijke groeperingen hielden een Pascha,
terwijl weer anderen Pasen vierden. Voor de Romeinen was het Pascha
al te zeer doordrenkt van de Joods religie, een religie die extreem
gehaat werd, net zoals de Joden zelf gehaat waren. Maar er zaten
ook verborgen motieven achter de adoptie van Pasen; erg duistere
en misleidende motieven.
Constantijn wilde datgene adopteren wat reeds door veel valse
christelijke groeperingen gevierd werd, en wat ook voorkwam in de
heidense praktijken van vele andere groepering in het rijk. Dit was de
invoering van de viering van het Pasen. Er ging een decreet uit waarin
stond dat het Pascha niet langer gehouden mocht worden. De valse
christelijke groeperingen vierden Pasen, een viering van de opstanding
van Jezus Christus uit de dood, vroeg op een Zondagochtend. Omdat
deze viering volledig rondom de timing van Christus’ opstanding
draait, viel de specifieke Zondag waarmee deze dag geassocieerd werd
altijd ergens in de buurt van het ware Pascha, omdat Jezus Christus
op de Paschadag gedood werd.
Pasen was nu de officiële feestdag geworden voor deze nieuwe
georganiseerde en meer ééngemaakte religieuze organisatie die door
Constantijn aangestuurd werd. De ‘drie-eenheid’ en Pasen waren nu
het ‘officiële’ geloof van deze nieuwe verenigde religie. Constantijn
bleef meer macht en autoriteit uitoefenen om dit verenigde ‘nieuwe
christendom’ (wat in feite een vals christendom was) tot de officiële
staatsreligie van het Romeinse Rijk te maken.
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Constantijn had een belangrijke achterliggende motivatie bij het
invoeren van Pasen als de officiële feestdag van deze nieuwe voorloper
van het traditionele christendom. Omdat hun leer inhield dat Jezus
Christus op een Zondagochtend opgewekt werd, en omdat hun Pasen
een ochtendmis op de Zondag inhield, gaf dit automatisch geloofwaardigheid aan het altijd houden van een zondag ochtend eredienst,
in plaats van op de 7de dag, de Sabbat, zoals dit door sommigen nog
gedaan werd. Niet lang daarna werd verkondigd dat Zondag in heel
het Romeinse Rijk de dag voor erediensten en aanbidding was voor
deze kerk, en tegelijkertijd begonnen erediensten op de 7de dag van
de week verboden te worden.
Het ‘Concilie van Nicea’ werd onder Constantijns leiding de
officiële aanzet tot de grondvesting van een kerk die heel groot zou
worden in de wereld, de ‘rooms-katholieke kerk’. Zij is altijd de kerk
geweest die exact het tegengestelde van de waarheid verkondigd heeft.
Zij heeft zichzelf altijd gesierd met grote luister en ceremonies, heeft
altijd gebruik gemaakt van religieuze relikwieën, beelden, kruisen
en een overdaad aan schilderijen van God, Christus en Maria met
baby Jezus. Al deze riten zijn volledig tegengesteld aan wat God ons
opdraagt te doen in één van de Tien Geboden.
Satan heeft zijn eigen bespotting van God, Zijn woord en Zijn
wetten in het leven, teweeggebracht doordat hij de oprichting van een
kerk inspireerde die iedere waarheid van God verdraaide en verkeerd
voorstelde, zelfs tot de geboden toe, die de mensheid instrueren over
hoe zij God moeten eren, respecteren en aanbidden.
Het Eerste Gebod werd verbroken (overtreden) toen de doctrine
van de ‘drie-eenheid’ geïntroduceerd werd, omdat deze valse kerk nu
poneerde dat er meer dan één God bestond. Want ook al wordt er in
deze doctrine beweerd dat zij alle drie God zijn, toch verkondigt de
leer van de ‘drie-eenheid’ dat er naast God de Vader nog twee andere
wezens bestaan, en dat gaat rechtstreeks in tegen het Eerste Gebod!
In Handelingen 2 staat dat God de Vader de vader van Jezus
Christus was; dezelfde die Zichzelf doorheen het Oude Testament
identificeert als ‘Jahweh Elohim’. Het is nuttig om nog eens te herhalen
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wat de Eeuwige – Jahweh Elohim – over Zichzelf gezegd heeft: Ik
ben de Here (Hebreeuws – Jahweh Elohim) en er is geen ander; buiten
(naast, behalve, zonder) Mij is er geen God.’ (Jesaja 45: 5)
Het Tweede Gebod werd verbroken (overtreden) door het gebruik
van standbeelden, artefacten en beeltenissen die God, Christus, het
engelenrijk en vele andere ‘religieuze taferelen’ uitbeeldden. Zij gebruikten deze tijdens in hun religieuze erediensten, en zij dienden
ook als decoratie (aankleding) voor hun kerkgebouwen.
Het Derde Gebod, het ‘niet ijdel gebruiken’ van Gods naam, werd
verbroken (overtreden) omdat elke doctrine die deze valse kerk gebruikte tegen Gods waarheid indruist, terwijl zij desondanks Gods
naam en die van Jezus Christus bleven gebruiken. Dat is pas écht
‘Gods naam ijdel gebruiken!’
En vervolgens werd het Vierde Gebod verbroken (overtreden)
doordat zij elke verplichting om een 7de dags Sabbat te houden wegnamen, door het invoeren van een pseudo Sabbatdag op de 1ste dag
van de week – de dag van de ‘zon’ – Zondag.
Profetie over die grote kerk
In het boek Openbaring wordt over deze grote kerk gesproken, die
nu meer dan 1.25 miljard volgelingen heeft over de hele wereld. Vele
anderen hebben ook deze fundamentele doctrines aangenomen, hun
doctrines komen dus uit de katholieke kerk.
Vanaf 31 na Christus heeft de ware Kerk van God, die geleid
werd en wordt door Gods apostelen en de ministry, de doctrines die
God vanaf het begin ingesteld heeft, gevolgd. Tegen het einde van
die eerste eeuw ontstonden andere groepen, die zichzelf christenen
noemden, maar dit niet waren. Zij hadden gewoon een aantal van
dezelfde praktijken van Simon de tovenaar overgenomen, die heidense
praktijken vermengde met vervalste doctrines van Gods ware Kerk.
Het waren verhalen die door de discipelen verteld waren, en ook
verhalen uit oude Bijbelboeken, samen met ‘verhalen’ over Christus
en zijn opstanding. Maar deze groeperingen waren niet ééngemaakt
of georganiseerd.
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Pas in 325 na Christus begon Constantijn die doctrines te organiseren en te verenigen in één kerk, die gesteund werd door het Romeinse Rijk. Een verenigde en georganiseerde katholieke godsdienst
was geboren.
Gods ware Kerk en de katholieke kerk bleven een paar honderd
jaar naast elkaar bestaan, voor er andere kerken ontstonden. Zoals
altijd bleef de ware Kerk klein en vrij onbekend, en werd zij vaak
gedwongen onder te duiken, ver van anderen en/of erg terughoudend
in het openlijk spreken over haar overtuigingen. Deze valse kerk
heeft een lange geschiedenis van vervolging van de ware Kerk, wat
vaak ook inhield dat diegenen die deel uitmaakten van de ware Kerk
vermoord werden.
In de jaren 1400 tot 1600 was er een beweging waarbij een aantal
nieuwe organisaties ontstonden. Zij maakten zich los van de katholieke
kerk, en hadden hun eigen bestuursorganen en geestelijken. Hoewel
er vele organisaties ontstonden, zijn de organisaties die door Luther
en Calvijn opgericht werden en de kerk van Engeland, waarschijnlijk
de meest bekenden. De kerk van Engeland splitste zich af van de
katholieke kerk omdat Koning Henry VIII niet mocht scheiden en
hertrouwen zo vaak als hij wilde, vanwege vonnissen die van kracht
waren binnen de katholieke kerk.
De meeste van deze kerken hadden onderling slechts kleine doctrinaire verschillen; meestal ging het dan om meningsverschillen
betreffende hun regeringsvorm en de macht die de clerus bezat.
Niet alle christelijke kerken hebben een lange voorgeschiedenis
zoals de ware Kerk van God en de katholieke kerk. Beiden kerken
bestonden al vele honderden jaren voor deze andere kerken opgericht
of gevormd werden. Maar van alle kerken heeft alleen Gods ware
Kerk een geschiedenis die helemaal teruggaat tot de oorspronkelijke
apostelen, met doctrines die vandaag de dag nog altijd dezelfde zijn.
Die kerken die zich van de katholieke kerk afsplitsten behielden de
meest elementaire leerstellingen, zoals de drie-eenheid, aanbidding
op Zondag, communie, Pasen en Kerstmis (de mis van Christus). Maar
deze splinterkerken hebben geen enkele Bijbelse grondslag voor alle
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doctrines die zojuist opgesomd werden. Die doctrines en leer komen
niet in de Bijbel voor.
Eerlijk gezegd, zij onttrekken hun autoriteit aan de katholieke
kerk en aan de autoriteit die de Pausen zichzelf toe-eigenden, opdat
zij doctrines konden veranderen en er nieuwe konden verzinnen.
Er is een bepaald passage in de Bijbel, waarin deze grote kerk en
haar splintergroepen, die dezelfde fundamentele doctrines behouden
hebben, beschreven staat.
Als Gods Profeet zal ik de profetische betekenis van deze verzen,
die nu en later besproken worden, uitleggen. Sommige van deze
verzen over deze grote kerk zijn zo expliciet in hun beschrijving, dat
er mensen zijn die hebben kunnen concluderen dat deze inderdaad
over de katholieke kerk gaan, maar de meesten hebben niet ingezien
dat deze verzen ook over henzelf en hun geloofsovertuigingen gaan.
In het nu volgend Bijbelvers, zien we dat een engel Johannes meevoert om aan hem het ‘wonder’ van die kerk te laten zien, en de macht
die zij sinds haar ontstaan over heersers en naties uitgeoefend heeft.
‘En hij (de engel) voerde mij (Johannes) in de geest weg naar een
woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat
vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien
horens.’ (Openbaring 17: 3)
Het woord ‘vrouw’ wordt hier gebruikt om een kerk aan te duiden,
net zoals Gods Kerk in sommige verzen ook als ‘vrouw’ wordt omschreven. Maar de ‘vrouw’ in deze verzen wordt drastisch anders
beschreven dan Gods Kerk beschreven wordt. Deze kerk valt op door
de felle kleuren die zij gebruikt om grandeur en grootsheid aan al
haar ceremonies te verschaffen. Dit is het begin van de beschrijving
van de Rooms katholieke kerk.
In de beschrijving van deze kerk staat dat zij ‘vol van godslasterlijke
namen’ stond, doordat zij de ware doctrines vervalst heeft en omdat
zij Gods naam en Christus’ naam gebruikt om dit te rechtvaardigen.
Zelfs de omschrijving van haar leiders is een godslastering van God
en Zijn naam, omdat sommigen van hen zich Paus, Eerwaarde of
Kardinaal laten noemen. Deze leiders hebben zichzelf zelfs het recht
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toegeëigend om mensen hun zonden te vergeven, iets wat alleen de
Almachtige God kan doen, door middel van het offer van Zijn Zoon,
die voor dat doel zijn bloed op aarde spilde als het Pascha(lam) – zodat
de zonden van de mensheid vergeven konden worden.
Het ‘scharlakenrood beest’ heeft macht en kracht aan deze kerk
gegeven, en er is sprake van twee manieren waarop het dit gedaan
heeft. Dit werd eerst en vooral gedaan door Satan, die omschreven
wordt als een beest en een grote draak. Hij heeft aan verschillende
naties macht gegeven, om een groot koninkrijk te vormen. Dit ene
koninkrijk dat in verschillende stadia haar macht en invloed van
Satan gekregen heeft (alleen dan wanneer God dit toestond), wordt
zelf ook beschreven als een beest, omdat haar bestaan gevoed wordt
door ‘het beest’, de grote draak – Satan.
De uitdrukking ‘zeven hoofden’ refereert naar zeven specifieke
heroplevingen van dit koninkrijk, wat zich altijd in Europa bevonden
heeft. In het verleden tijdens haar eerste heroplevingen, stond dit
koninkrijk vooral gekend als het Romeins Rijk, maar dit koninkrijk
heeft tijdens verschillende andere heroplevingen ook bestaan uit
andere combinaties van Europese landen. Niet al die heroplevingen
droegen de naam van het ‘Romeinse Rijk’, maar desalniettemin
heerste elk van hen als een grote militaire macht en waren zij zeer
goed gekend in Europa.
Één van die heroplevingen die iedereen wel zal kennen, vond plaats
onder Napoleon, en de meest recente heropleving vond plaats onder
Hitler, toen Duitsland vastbesloten was om een ‘Derde Rijk’ (Dritte
Reich) op te richten. De vertaling van het Duitse woord ‘Reich’ is “Rijk’
of ‘Koninkrijk’. De uitdrukking “het Derde Rijk’ werd de populairste
manier om deze periode in de wereldgeschiedenis te omschrijven,
hoewel Hitler zelf wilde dat het onder de naam ‘ das Grossdeutsches
Reich’ (het Grote Duitse Rijk) de geschiedenis in zou gaan. Hij wou
Berlijn tot hoofdstad van het ‘Grotere Duitse Wereldrijk’ maken. In
een grote bijeenkomst in Neurenberg verklaarde hij: ‘...er zal in de
komende 1.000 jaren geen andere revolutie in Duitsland plaatsvinden.’
En zelfs hierin probeert Satan Gods waarheid te bespotten, want
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er is maar één Millennium, en dat is het 1.000 jarige rijk van Jezus
Christus als Messias.
De opkomst van Adolf Hitler tijdens Wereld Oorlog II was de
zesde heropleving, en er moet er nog één volgen, en die kan reeds
volop bezig zijn tegen dat je dit leest. Deze laatste heropleving zal
uit tien landen bestaan, die de ‘tien horens’ vertegenwoordigen.
God gaf aan Zijn apostel, Herbert W. Armstrong, inzicht en kennis
in deze profetieën over de heroplevingen van het Romeinse Rijk, en
over deze ‘tien horens.’
Deze ‘tien horens’ komen op tijdens de zevende heropleving. Het
zijn tien Europese landen die tijdens Wereld Oorlog III tegen Rusland
en China ten oorlog trekken. Die heropleving is al sinds 1950 op handen,
en ontplooit zich uitermate traag, maar aan het eind ontvangt zij grote
macht vanwege het ‘beest’ en de ‘vrouw’ die het berijdt.
Deze tien landen zullen uit de huidige Europese Unie komen. Op
dit moment, terwijl ik dit schrijf, verspreid er zich een grote onrust
onder de landen in het zuiden van deze unie, terwijl de landen in het
noorden het beu worden om het zuiden te blijven steunen. De laatste
maanden wordt er weer volop gespeculeerd over een mogelijke ‘Grexit’,
waarmee het uittreden van Griekenland uit die unie bedoeld wordt.
Voordat dit alles voorbij is, zullen tien landen zich gedwongen zien
om zich te verenigen teneinde te kunnen overleven, omdat alle andere
landen de unie zullen verlaten of uitgesloten zullen worden van deze
uiteindelijke formatie.
De grootste voorstanders van zo’n sterkere unie, zien een aantal
specifiek landen als een last. Zij duiden de economieën van deze
landen aan met de afkorting ‘PIIGS’. Daarmee worden bedoeld: Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje. Deze afkorting alleen
al geeft goed de frustratie en minachting weer die sommige landen
uit het noorden voor deze zuidelijk landen hebben. Momenteel is dit
niet echt een succesvol recept voor een verenigde unie, zolang deze
diepgewortelde gevoelens bestaan.
Tenslotte beschrijven deze verzen in Openbaring een vrouw
die het beest berijdt. Dit gaat over de katholieke Kerk die altijd de
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scepter gezwaaid heeft over Europa, en dit vooral in de tijd dat Europa
zich geografisch in het hart van het Romeinse Rijk dat vanuit Rome
geregeerd werd bevond. Naarmate de tijd vorderde en er andere
religieuze organisaties de kop opstaken, vooral van de jaren 1400 tot
en met de jaren 1600, begon die kerk meer een meer aan haar invloed
over Europa in te boeten. Maar zij zal nog een laatste keer, voor korte
tijd, een zeer grote invloed hebben over deze laatste heropleving van
die tien landen die zich als één zullen verenigen.
Deze profetie vervolgt met: “En de vrouw (deze grote valse kerk)
was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en parels, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen,
en de onreinheden van haar hoererij.’ (Openbaring 17: 4)
Dit vers geeft een beschrijving van hoe deze kerk er fysiek uit zou
zien, en gebruikt als basis hiervoor haar immoraliteit op geestelijk vlak.
Dat uiterlijk vertoon uit zich vooral in haar ceremonies, rituelen en
in de overdaad die gebruikt is in het decoreren van het Vaticaan zelf.
Het gebruik van de ‘gouden kelk’ openbaart ook een grote geestelijke
perversie betreffende het bloed van Christus, en de ware betekenis en
het gebod aangaande het onderhouden van het jaarlijkse Pascha. Hun
ritueel van ‘de communie’ is een pervertering van de ware naleving
van het Pascha, is een godslastering ten aanzien van Jezus Christus en
God, en is op zich de ultieme definitie van een ‘gruwel’. Dit beschrijft
volledig hun geestelijke hoererij, omdat zij van de symboliek van die
dingen die waarheid zijn elementen overnemen, en deze geestelijk
vermengen met dingen die vals zijn.
‘En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis:
het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.
En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed
der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote
verbazing.’ (Openbaring 17: 5 - 6)
Het woord “Babylon’ wordt om twee verschillende redenen
gebruikt. De eerste reden heeft te maken met datgene wat kort na
de zondvloed in Noachs dagen gebeurde, toen valse religies opnieuw
de kop op staken in verschillende steden, waaronder Babylon. De

PROFETEER TEGEN DE NATIES

175

inwoners van die stad hadden besloten dat zij een toren zouden bouwen
die tot in de hemel zou rijken. De ruïnes van die toren zijn tot op de
dag van vandaag te bezichtigen in Irak. De corruptie en hoogmoed
namen zo snel toe in de geest van de mensen die daar woonden, dat
God weer eens moest ingrijpen om de toenemende corruptie afdoende
te vertragen.
In die tijd spraken alle mensen dezelfde taal. Het middel dat God
zou gebruiken om de boze voornemens van de mens te vertragen,
was door hun taal te verwarren. Dat is de basis van de oorsprong
van de verschillende talen van vandaag. God veranderde een stukje
in de geest van de mensen, waardoor zij van het ene moment op het
andere ineens een vreemde taal konden spreken en verstaan. Toen
God dit deed konden verschillende groepen mensen elkaar ineens
niet meer verstaan, zij konden alleen nog maar die mensen om zich
heen verstaan die dezelfde taal konden spreken.
Voor ons zou dat zijn alsof iedereen de ene dag Nederlands spreekt,
en plotseling spreken er bepaalde groepen mensen alleen nog maar
Frans, en anderen Japans en weer anderen alleen maar Russisch,
waardoor iedereen in groepen verdeeld wordt. Het is misschien
moeilijk voor te stellen, maar dat is precies wat er toen gebeurde. Voor
het individu dat de ene dag de ene taal sprak en de dag daarna een
totaal andere taal, was het alsof zij de (nieuwe) taal die zij nu spraken
altijd gekend hadden; zij hadden geen enkele herinnering noch enige
kennis van de taal die zij voordien spraken.
Die stad kwam bekend te staan onder de naam ‘Babel’, wat ‘verwarring’ betekent. Dat is precies het resultaat wat bereikt werd met
die verschillende talen op die dag. Maar door hun reeds bestaande
gewoonten en door de verschillend godsdiensten die zij ’oprichtten’,
bestond er al grote verwarring in hun midden, en God voegde daar
gewoonweg nog meer verwarring aan toe door hun verschillende
talen te geven.
De naam Babylon, de stad van waaruit het eerste profetische
wereldrijk ontstond, draagt diezelfde betekenis in zich. De woorden
‘Babel’ en ‘Babylon’ betekenen beiden ‘verwarring’. En die uitdrukking
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is een synoniem geworden voor de religies en regeringen van deze
wereld. Het zijn systemen die door de mens ontworpen zijn, en die
alleen maar verwarring, onrust, verdeeldheid en oorlog voortbrengen.
Zij zijn het tegenovergestelde van Gods weg die eenheid, gezond
verstand en ware vrede voortbrengt.
Deze grote valse religie, die tot een grote kerk uitgroeide, is de
Rooms katholieke kerk. Zij heeft altijd grote invloed gehad op het
Romeinse Rijk en over Europa in haar geheel, en zij heeft dit gedaan
met als oogmerk het vergaren van grote rijkdommen en om haar macht
te behouden en zelfs nog uit te breiden. Zij wordt ook beschreven
als ‘de moeder aller hoeren’, en dat vanwege alle kerken die uit haar
geboren zijn.
Deze zelfde kerk heeft Gods Kerk sinds haar oprichting vervolgd,
en zoals in het vers hierboven geschreven staat is zij schuldig aan het
bloedvergieten van diegenen die tot Gods Kerk behoorden. Sinds haar
oprichting is hoofdzakelijk deze kerk verantwoordelijk geweest voor
het vermoorden en opsluiten van Gods mensen. Deze mensen worden
aangeduid als de ‘getuigen van Jezus’ (sommige vertaling spreken
ook van ‘martelaren’), maar er is hier veeleer sprake van mensen
die getrouw Gods manier van leven gevolgd hebben in het Lichaam
van Christus, in de Kerk van God. Mensen die getuige geweest zijn
van het doel van Jezus Christus’ offer in hun leven, waardoor Gods
geestelijk schepping mogelijk gemaakt werd door de transformatie
van de geest in diegenen die geroepen worden.
Eindtijd Profetie
Het boek Openbaring werd door Johannes geschreven, maar slechts
een paar verzen daarin waren echt van toepassing op die tijd. Dit
boek werd namelijk voornamelijk geschreven om de gebeurtenissen
die 1.900 jaar later zouden plaatsvinden te beschrijven. Dat zijn die
gebeurtenissen die rechtstreeks leiden tot aan de tijd van Christus’
wederkomst. Hoofdstuk 3 t/m 20 zijn gericht op een aantal gebeurtenissen gedurende de laatste 70 jaar waarin alles zich meer en meer
in de richting van de eindtijd bewoog, maar het grootste gedeelte
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ervan slaat op een periode die op 17 December 1994 begon. Op die
dag werd het Eerste Zegel van Openbaring door Jezus Christus
geopend. Dat was het begin van een heel specifieke aftelling tot
aan zijn wederkomst. Dat zal in een ander hoofdstuk nog grondig
besproken worden, maar eerst moet je meer inzicht krijgen in nog
andere zaken, voordat je datgene wat later gegeven zal worden kunt
beginnen te begrijpen.
Nadat Johannes de Rooms katholieke kerk heeft beschreven, gaan
de daaropvolgende verzen over de heroplevingen van Europa. Dit
wordt gedaan in een overzicht, maar daarna gaat het boek Openbaring
rechtstreeks over naar de gebeurtenissen die zich afspelen binnen
het tijdsbestek van de eindtijd aftelling.
‘En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het
geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen
en tien horens, dat haar draagt. Het beest, dat gij zaagt, was en is niet,
en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die
op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens
van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat
het beest was en niet is en er toch zal zijn.’ (Openbaring 17: 7 - 8)
Dit is gedeeltelijk in de vorm van een raadsel geschreven. We
hebben reeds gezien dat dit beest door de ‘vrouw’ – de katholieke kerk
- bereden wordt. Dit ‘beest’ verschaft de ‘vrouw’ nog meer macht en
aanzien. Dit ‘beest’ is Satan, en de uitdrukking ‘beest’ beschrijft ook
die landen waardoor hij specifiek werkt (die hij gebruikt) om die kerk
te ondersteunen en haar tijdens elke heropleving tot grotere macht
en aanzien te verheffen. Deze heroplevingen hadden altijd oorlog als
doel. Deze kerk is altijd op één of andere manier betrokken geweest
bij deze heroplevingen. Haar aandeel hierin heeft zich altijd meer in
het geheim en achter de schermen afgespeeld, maar desalniettemin
is zij altijd grotendeels hierbij betrokken geweest vanwege de echte
macht die haar ondersteund: Satan en de demonen.
Hoewel de laatste heroplevingen niet de naam ‘het Romeinse
Rijk’ droegen, en de eerste wel, toch waren de laatste heroplevingen
ook altijd op landen in Europa gericht. Zij beleefden een heropleving
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om oorlog te voeren, en hadden altijd een ongewone relatie met het
Vaticaan en de Katholieke kerk.
Satan wordt in de Bijbel vernoemd als degene die in een ‘bodemloze
put’ geketend is, maar daar voor korte tijd uit opstijgt. De timing van
deze gebeurtenissen die in de vorm van een raadsel worden gegeven,
is uiterst specifiek.
Naar deze ‘bodemloze put’ wordt het eerst verwezen in de gebeurtenissen die het gevolg zijn van het blazen van de Vijfde Trompet. In
dit specifieke verslag begint er rook op te stijgen uit de ‘bodemloze
put’, op het tijdstip dat een geestelijke fase van de Vijfde Trompet
vervuld werd (Openbaring 9: 1-3). Die fase werd vervuld, en had te
maken met de vervolging die Satan tegen Gods Kerk mocht uitoefenen.
Die periode is nu voorbij, en de laatste fase, een fysieke fase, moet
nog vervuld worden wanneer Satan eenmaal volledig vrijgelaten zal
worden en daarbij uit de put opstijgt (uit zijn ketenen verlost) teneinde
Europa in de vorm van die tien landen te laten heropleven, om een
laatste grote oorlog te voeren.
Het tijdstip waarop Satan zal toegestaan worden om volledig uit
die put en uit zijn gebondenheid op te stijgen, is ook tijdstip waarop
God toestaat dat deze tien Europese landen zich mogen verenigen.
Wanneer deze tien landen zich eindelijk zullen kunnen verenigen tot
één enkele grootmacht, zonder gehinderd te worden door de ballast
van de rest van het huidige Europa, zal Wereld Oorlog III uitbreken.
Als God niet de volledige controle in handen zou hebben over dit
alles en over de vrijlating van Satan en het exacte tijdstip daarvan,
dan nog zouden deze landen nog steeds een oorlog veroorzaken. Alle
landen ter wereld zitten hoe dan ook op koers voor Wereld Oorlog
III, en dit omdat de volkeren en naties dusdanig corrupt geworden
zijn in hun denken. Als God niet zou ingrijpen exact zoals Hij dit doet
en nog zal doen, dan zou deze oorlog nog veel langer duren, en zou
zij gepaard gaan met nog veel meer doodsangst, lijden en een lange
afschuwelijke periode van ontreddering in de wereld. Niet alleen gaat
God ingrijpen om de mensheid ervan te weerhouden zichzelf uit te
roeien, maar Hij zal ook de tijd waarin dit alles zal gebeuren inkorten,
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omdat anders het lijden van de mensheid nog veel erger zou zijn en
veel langer zou duren.
De ‘bodemloze put’ is een fysiek beschrijving die afgeleid is van
twee woorden. Het ene woord betekent ‘abyss’ (afgrond – dit werd
vertaald als ‘bodemloos’), en het andere woord ‘put’ wordt vaak gebruikt om een regenput te beschrijven (letterlijk ‘een plaats die klaar
gemaakt is om water te bevatten’).
Het is behoorlijk moeilijk om de dingen die in het geestenrijk
bestaan te beschrijven aan de hand van fysieke voorbeelden. Deze
plek waarvan sprake, is gewoon een speciaal bereidde geestelijke
toestand die Satans vermogen om zij volledige geestelijke macht uit
te oefenen beperkt. Het is een toestand of een staat waarin hij gewoon
geestelijk in bedwang gehouden kan worden. Deze beperking voorkomt
dat hij zijn volledige macht kan uitoefenen, macht en kracht die nóg
niet volledig van hem zijn afgenomen. Maar zelfs wanneer hij door
deze geestelijke put beperkt wordt in, toch kan hij dan nog steeds de
mensheid sterk met zij geest beïnvloeden doordat hij rechtstreeks tot
de geest van de mens boodschappen kan uitzenden. Wanneer hij aan
het begin van het Millennium eenmaal in de bodemloze put verzegeld
zal worden, zal hij gedurende die hele tijdsperiode NIET langer zijn
macht op anderen kunnen uitoefenen.
Het tijdstip waarop Satan uit de bodemloze put zal opstijgen, uit
zijn toestand van geestelijke beperking, valt precies samen met de
zevende heropleving. Dit is de laatste heropleving met tien horens,
die een paar verzen verderop weer ter sprake komt.
Het Beest dat was, en niet is.
Sommige van deze Bijbelverzen zijn raadselachtig, zoals bijvoorbeeld
‘...het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de
afgrond...’. Het beest ‘was’, zou kunnen verwijzen naar elke tijd waarin
Satan actief was tijdens één van de heroplevingen van Europa, toen
hij nog niet beperkt werd door de geestelijke afgrond (put). Maar dit
Schriftgedeelte verwijst naar een heel specifieke tijdsperiode. Het
verwijst naar de laatste periode waarin hij onbeperkt was, toen hij
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werkzaam was in Duitsland en Italië, door de rechtstreekse invloed
die hij op Hitler uitoefende.
Toen Wereld Oorlog II eenmaal beëindigd was, werd Satan terug
geketend, en in die huidige toestand van beperking is hij niet in staat
om zijn volledige macht uit te oefenen, omdat hij geketend is in die
geestelijke afgrond (put), waar hij zich nu al bijna 70 jaar bevindt.
Zelfs in die toestand van geestelijke gebondenheid, is Satan altijd
in staat geweest om zijn macht en zijn misleiding over de mensheid
uit te oefenen, doordat hij geestelijk boodschappen kan uitzenden
teneinde invloed uit te oefenen. Maar hij heeft niet altijd de toestemming gehad om zijn grotere macht te gebruiken om vernietiging te
inspireren als de ‘Verderver’. Het nu volgende vers vervolgt met te
voorspellen wat er na deze periode zal volgen, wanneer zijn volle
macht ‘niet is’ omdat hij gebonden is: ‘Het beest, dat gij zaagt, was en
is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve.’
(Openbaring 17: 8)
Satan wordt beschreven als opstijgende uit de afgrond, zijn plaats
van gebondenheid, en meteen daarna gaat hij ‘ten verderve’. Deze
uitdrukking ‘ten verderve’ wordt veel gebruikt en kan vele betekenissen hebben. Het kan ‘woestenij, vernietiging, vergankelijk, dood’
betekenen. De manier waarop het hier gebruikt wordt heeft een dubbele betekenis, want wanneer Satan eenmaal losgelaten zal worden
zal hij snel volkeren en naties ertoe bewegen om Wereld Oorlog III te
beginnen. Wat hij doet leidt tot grote vernietiging, verwoesting en de
dood. Maar, het is dan ook de laatste keer dat Satan toegestaan zal
worden, om een oorlog aan te wakkeren die leidt tot zo’n ontzettend
grote verwoesting; ook al zal hij het daarna nog één keer proberen.
Terwijl Satan bezig is met een laatste grote oorlog aan te wakkeren die grote verwoesting aanricht en een grote dodentol zal eisen,
stevent hij ook rechtstreeks af op zijn eigen vernietiging en dood.
Want wanneer hij eenmaal aan deze ene laatste oorlog begonnen is,
zal hijzelf ook de laatste rechte lijn naar zijn eigen ondergang inzetten.
In de laatste helft van dit vers wordt weer raadselachtige taal
gebruikt: ‘En zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven
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is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich
verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn’
(Openbaring 17: 8)
Dit is profetisch, en het kijkt vooruit naar de tijd na de 7de heropleving, wanneer Satan uiteindelijk, in de bodemloze put (geestelijke
afgrond) geketend wordt; 1.000 jaar lang beginnend meteen na de
wederkomst van Christus. Dit kan je lezen in Openbaring 20: 1 - 3.
Diegenen die zich er van bewust zijn dat Satan nu voor duizend
jaar gebonden is, die zich ‘verbazen’ (verwonderen) over wat Satan
gedurende de voorbije 6.000 jaar gedaan heeft, zijn zij die zich verheugen over het feit dat hij niet langer schade zal kunnen aanrichten
onder de mensheid, gedurende het Millennium.
Zij ‘wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de
grondlegging der wereld af’, zijn diegenen die in het Millennium
leven en die gedurende die duizend jaar de invloed van Satan en de
demonische wereld niet zullen ondervinden.
Zij wiens naam ‘wel geschreven staat’ in het boek des levens van
de grondlegging der wereld, zijn de 144.000 die samen met Christus
komen bij zijn wederkomst. Deze beschrijving betekent niet dat
specifieke mensen individueel gepredestineerd waren hiertoe, want
zoiets bestaat niet, ook al zijn er groeperingen die dit onderwijzen. Het
gaat hier niet over specifieke namen of mensen wiens namen in een
boek opgeschreven stonden, van voor de schepping van de mensheid.
Zij die ‘geschreven staan in het boek des levens’ gaat over een specifieke aantal - 144.000 - die God van voor de grondlegging der aarde
voorzien heeft, en die deel gaan uitmaken van de eerste opstanding
tot geestelijk leven bij de wederkomst van Christus. Gedurende de
voorbije 6.000 jaar zijn er namen in het boek des levens geschreven.
Zij zijn degenen die God ‘uitverkoren’ heeft om deel te hebben aan de
eerste opstanding tot geestelijk leven bij de wederkomst van Christus.
In vers 9 (dat we zojuist aangehaald hebben) wordt in de vorm
van een raadsel naar Satan verwezen, want er staat ‘zij zien, dat het
beest was en niet is en er toch zal zijn’. Dit spreekt van een specifiek
moment in de tijd, wanneer het Millennium eindelijk begonnen zal
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zijn, en ‘het beest dat was’ refereert hierbij naar die tijd dat hij aan
het hoofd stond van de 7de heropleving van het Europese Rijk, maar
nu is hij ‘niet’. De timing hier geeft aan dat hij aan het hoofd van deze
zevende en laatste heropleving stond, maar wanneer het Millennium
eenmaal begonnen zal zijn is hij ‘niet’ (‘niet is’) meer aan de macht,
omdat hij weer in de geestelijke put (afgrond) zit.
De woorden ‘en toch’ geven aan dat hij er nog wel is, dat hij nog
bestaat, maar hij kan niet langer de mensheid beïnvloeden en misleiden. Hij is toch de grote ‘Verderver’ die nog steeds leeft, nog steeds
bestaat, maar hij zit nu ‘in’ de bodemloze put (de geestelijke afgrond),
en deze keer wordt hij verzegeld, zodat hij op geen enkele manier
de mensheid nog kan beïnvloeden door geestelijk gedachten uit te
zenden, of op welke manier dan ook tijdens de volgende 1.000 jaar.
Het kan zijn dat alles wat we zonet besproken hebben een beetje
verwarrend is, maar mettertijd zal dit veel meer betekenis krijgen,
naarmate alles wat je vanaf dit punt zult meemaken op zijn plaats
valt in die dingen die God tot stand brengt. Naarmate je deze dingen
duidelijker gaat ‘zien’ en ze in je leven gaat ‘ervaren’, zal je meer
bemoedigd en hoopvol worden betreffende alles wat in het verschiet
ligt in een nieuw tijdperk. En dan, wanneer je die dingen waarvan
je gehoopt had dat ze zouden komen te gebeuren begint te ervaren,
dan zal je een blijdschap, een volheid van leven en een enthousiasme
voor het leven ervaren, die je je nooit tevoren ook maar in de verste
verte had kunnen inbeelden.
Openbaring gegeven aan Herbert W. Armstrong
Naar mate deze verzen zich verder ontvouwen, geven zij ons een
overzicht van de dingen die nog zullen volgen. Dit hoofdstuk gaat
verder met een beschrijving van de opeenvolgende gebeurtenissen
in een ‘overzichtelijke opsomming’ die leidt tot aan de uiteindelijke
aftelling naar de wederkomst van Christus.
‘Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven
bergen, waarop de vrouw gezeten is.’ (Openbaring 17: 9)
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Over deze wijsheid werd al eerder gesproken eerder in het boek,
het is Gods eigen geest, want dit is het woord (logos) van God. Alleen
God kan dit aan een ander geven. Hier gaf God aan Mr. Armstrong
inzicht in deze verzen die op de eindtijd van toepassing zijn. Hij kreeg
het inzicht dat God ‘bergen’ gebruikt om profetisch te spreken over
grotere landen. In dit vers werd duidelijk geopenbaard dat de ‘vrouw’,
de Katholieke kerk, ‘op’ al deze beesten zat tijdens hun heroplevingen.
‘Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog
en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte
tijd (een kort seizoen) blijven.’ (Openbaring 17: 10)
Er was maar één mogelijke bepaalde periode van slechts enkele
jaren, waarin dit specifieke vers gelezen kon worden en de specifieke
betekenis kon hebben die alleen maar op die periode van toepassing
kon zijn. Die betekenis werd aan Herbert W. Armstrong geopenbaard, ten tijde dat dit vervuld werd. God begon aan Mr. Armstrong
te laten zien dat deze verzen samenvielen met een omschrijving die
aan de profeet Daniel gegeven werd. God openbaarde dat er nog één
heropleving van het oude Romeinse Rijk zou zijn (hoewel zij niet die
naam zou dragen), die nog voor de wederkomst van Jezus Christus
vervuld zou worden. Mr. Armstrong was gaan inzien dat er in totaal
7 heroplevingen zouden zijn.
En dus gaf God tegen het einde van Wereld Oorlog II een openbaring van dit specifieke vers aan hem, een vers wat van profetische
betekenis was voor die exacte tijd waarin hij toen leefde. Hij wist dat
er zeven heroplevingen zouden zijn, en dat over elk van deze heroplevingen één hoofdzakelijke heerser aan het bewind zou zijn, zoals
Napoleon en Hitler die we eerder al vernoemden. Op dit tijdstip, toen
dit vers aan hem geopenbaard werd, was Hitler aan de macht tijdens
de zesde heropleving.
Uit dit vers kreeg hij de kennis dat er zeven koningen zouden zijn
(één voor elke heropleving), waarvan er reeds vijf gevallen waren, en
waarvan de zesde op dat moment volop bezig was in de Tweede Wereldoorlog. Dus van die zeven koningen (heroplevingen), waarvan er
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al vijf van hadden geregeerd en waren gevallen, was er op dat moment
één aan de macht in de vorm van Hitler, en de ander, de zevende en
laatste, ‘was nog niet gekomen’.
Er staat geschreven dat de ene die nog moet komen (de zevende)
‘een korte tijd moet blijven’. Die zevende heropleving zal veel korter
duren dan alle andere daarvoor, maar vanwege ons moderne wapenarsenaal, zal er veel grotere vernietiging zijn dan er in alle voorgaande
heroplevingen samen geweest is.
Het volgende vers, nog steeds in de vorm van een raadsel, vervolgt
met: ‘En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is
uit de zeven en het vaart ten verderve.’ (Openbaring 17: 11)
Nu we meer kennis en inzicht hebben gekregen door alles wat tot
nu toe gegeven is, wordt het veel duidelijker waar dit vers over gaat.
Degene die ‘ten verderve’ gaat is Satan. Satan is het ‘beest’ dat macht
geeft aan elke heropleving. Hij staat bekend als ‘de beestmacht’ die
werkzaam is tijdens elke periode van heropleving. Satan is het ‘beest’
dat ‘was en niet is’, waarover eerder gesproken werd.
En Satan is zelf ‘uit de zeven’, omdat hij de macht is die achter
elke heropleving zit. Omdat hij ‘uit’ elk van de zeven is en over alle
zeven is, wordt hij zelf als de ‘achtste’ geteld.
Tien landen verenigen zich
‘En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als
koningen, met het beest. Deze zijn één van zin en geven hun kracht en
macht aan het beest.’ (Openbaring 17: 12–13)
De tien horens, die als tien koningen beschreven worden, krijgen
samen hun macht, als ‘één koninkrijk’, dit is de 7de heropleving. Dit zijn
de tien landen die snel gedwongen worden om een Verenigde Staten
van Europa te vormen. Vlak voor deze gebeurtenis zal Satan reeds
opgestegen zijn uit de bodemloze put (de geestelijke afgrond). Hij
zal dan meteen beginnen met een aantal gebeurtenissen dusdanig te
manipuleren en te ensceneren dat deze tien landen er van overtuigd
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zullen zijn dat zij zich snel moeten verenigen – als één – als zij datgene
wat zij in de wereld zien plaatsvinden willen overleven.
Er staat geschreven dat zij samen met het beest als koningen
één uur macht zullen ontvangen. Dat koninkrijk dat nieuw leven
ingeblazen wordt wanneer zij zich eenmaal verenigen, is geen hecht
koninkrijk. Nadat zij zich verenigd hebben zullen zij niet ongedaan
kunnen maken wat zij gedaan hebben, hoewel zij wel zullen wensen
dat zij dit zouden kunnen. Zodra alles in gang gezet is en een veel
uitgebreidere Wereldoorlog hieruit voortkomt, kan dit niet zomaar
‘uitgeschakeld’ worden.
Het boek Daniel beschrijft deze laatste heropleving op een iets
andere manier, maar het geeft meer inzicht in haar zwakheden.
In dit verslag lezen we dat God Daniel in staat stelde om de droom
van Nebukadnezzar te begrijpen. Daniel vertelde hem wat hij in Nebukadnezzars droom gezien had, en gaf hem ook de interpretatie ervan.
Hij had een standbeeld gezien, dat van top tot teen uit verschillende
materialen gemaakt was. Het hoofd was van goud. Daniel vertelde
aan Nebukadnezzar dat dit gouden hoofd naar hem (Nebukadnezzar)
en naar het grote koninkrijk dat hij regeerde verwees - het Babylonische Rijk.
Daniel vertelde hem ook over de drie grote koninkrijken die
na hem zouden volgen, die zouden leiden tot aan het einde van het
menselijk zelfbestuur, wanneer God uiteindelijk zou ingrijpen om
Zijn eigen Koninkrijk op aarde te vestigen. Het tweede koninkrijk
dat werd beschreven werd is het Medo-Perzische Rijk, het derde rijk
was het Grieks-Macedonische Rijk en het vierde was het Romeinse
Rijk, of de Europese Rijken.
Het laatste koninkrijk werd vertegenwoordigd door de benen
gemaakt van ijzer, en de voeten gemaakt van zowel ijzer als klei.
‘En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles
verbrijzelt en vermorzelt, en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen
verbrijzelen en vergruizelen. En dat gij de voeten en de tenen gezien
hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit
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een verdeeld koninkrijk wezen zal; wel zal het iets van de hardheid van
het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met
kleiachtig leem, en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem;
ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. Maar
in de dagen van die koningen (tien tenen, tien koningen, de laatste
heropleving en het laatste en onderste deel van het standbeeld) zal
de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal
te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer
zal overgaan; (zal niet meer geregeerd worden door de mens, maar
door Christus en de 144.000) het zal al die koninkrijken verbrijzelen
en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.’
(Daniel 2: 40 – 42, 44)
In deze profetie die door God aan Daniel gegeven werd, honderden jaren voordat God alles aan Johannes ingaf wat in het boek
Openbaring geschreven staat, profeteert God wat er zou gebeuren
tijdens de opkomst en ondergang van alle grote koninkrijken tot en
met de wederkomst van Christus in het Koninkrijk van God. Daniels
profetieën bevatten Gods openbaring over de exacte timing van de
eerste komst van Christus, en ook veel van de timing voor de tweede
komst van Christus.
Deze verzen in Daniel openbaren dat het Romeinse Rijk tot het
einde sterk als ijzer zou zijn, de voeten en tien tenen zijn een mengsel
van zowel ijzer als klei. Dit is een nauwkeurige beschrijving van iets
wat God openbaarde over dit laatste deel van het beeld, het laatste
deel van het oude Romeinse Rijk (een Europees Rijk) dat aan het
einde voor een korte tijd samen zal komen. Enerzijds zou het een Rijk
zijn met grote macht en kracht, en anderzijds zou het heel broos zijn.
Het zou geen erg hecht samengesteld mengsel zijn, iets wat je goed
weerspiegeld kan zien in de Europese Unie vandaag. Zij heeft een
grote gemeenschappelijke macht, maar is ook heel broos.
In die verzen in Openbaring 17 (over de tien koningen) staat
geschreven dat zij één uur samen met het beest hun macht zullen
ontvangen. Satan is, natuurlijk, het beest dat deze koningen als één
samengebracht heeft. En wanneer hij dat doet zullen zij zich verenigen
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en ‘hun macht en kracht aan het beest geven’ - aan Satan. Het gaat
hier dan vooral over de macht en kracht om oorlog te voeren.
Hoewel deze specifieke tien landen nog niet geopenbaard zijn,
is er momenteel één bepaald land in de Europese Unie, dat veel
kernwapens bezit. De uiteindelijke combinatie van tien landen zal
de beschikking hebben over veel kernwapens, die zij in die oorlog
zullen aanwenden, en dat vooral tegen Rusland en China. Dat ene
specifieke land, Frankrijk, was ondanks het feit dat het één van de
nakomelingen van het oude Israël is, de speerpunt van één van die
eerdere heroplevingen. Zelfs als Frankrijk niet één van de tien zou
zijn, dan nog is er een enorme hoeveelheid van dergelijke wapens
waarover die uiteindelijke combinatie van tien landen de controle kan
overnemen. Het dient hier ook gezegd dat Duitsland niet alleen maar
deel zal uitmaken van die uiteindelijke combinatie van tien landen,
maar dat zij daarin hét prominente land zal zijn.
God heeft nog niet alle timing rondom deze gebeurtenissen geopenbaard, maar die timing zal ons volkomen duidelijk worden wanneer
deze tien landen zich uiteindelijk verenigen.
Het kan goed zo zijn dat God niet zal toestaan dat deze grote oorlog
in haar volle omvang losbarst tot aan het einde van de aftelling naar
Christus’ wederkomst. Indien dat het geval is, dan zal ook Satan niet
uit de ‘bodemloze put’ losgelaten worden, tot aan het einde van die
periode. Een kernoorlog zal sowieso zeer snel en in een zeer korte
tijdspanne ongelooflijk grote verwoesting en vernietiging teweeg
brengen.
Het ene uur waarvan hier sprake is, is definitief een profetische
tijdsperiode, en het gaat hierbij hoogstwaarschijnlijk over een effectieve periode van 60 dagen, want in vergelijkbare profetische timing
heeft God zulks ook geopenbaard. Hoe dan ook, op het moment dat ik
dit schrijf weten we nog niet op welk tijdstip deze periode zal beginnen.
God openbaart zaken niet altijd meteen in hun geheel aan mij,
in plaats daarvan openbaart Hij ze veeleer geleidelijk aan mij, over
een verloop van tijd. De Kerk heeft deze manier van openbaring leren
kennen als ‘progressieve openbaring’. Over het algemeen doet Hij dit
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zo, omdat Hij op die manier gaandeweg ook verschillende andere hieraan gerelateerde zaken kan openbaren, teneinde ons een duidelijker
inzicht en een betere toekomstvisie te geven, en ons meer in staat
te stellen om Zijn wil te gaan begrijpen. Dit maakt deel uit van een
proces wat God gebruikt om zijn dienaren (de ministry) te trainen, te
vormen en te kneden zodat zij tot grotere eenheid en overeenstemming
van geest met Hem kunnen komen, terwijl zij voorbereid worden op
een toekomstige specifieke plaats van dienstbaarheid in Zijn Familie.
Er zal nog een heel hoofdstuk gewijd worden aan de timing van
de eindtijd gebeurtenissen, en in datzelfde hoofdstuk zal er ook
meer aan bod komen betreffende de zaken die we zojuist aangehaald
hebben. Het is goed mogelijk dat God tegen de tijd dat dat hoofdstuk
geschreven zal zijn al meer geopenbaard zal hebben, want in mijn
jarenlange ervaring heb ik ondervonden dat God zo met mij werkt.
Ik ben aan bepaalde patronen gewend geraakt, en dat geeft mij een
zekere rust, want God heeft mij hierdoor mettertijd meer vertrouwen
en kracht gegeven, naarmate ik er getuige van ben geweest hoe Zijn
kracht werkt in hoe Hij Zijn waarheid en Zijn wil openbaart.
Het lot van de Katholieke kerk
Tijdens deze periode gebeurt er iets heel unieks met de Katholieke
kerk. Wat God hierover geopenbaard heeft is ongelooflijk. De vrouw
heeft tijdens iedere heropleving het beest bereden. De geschiedenis
heeft geopenbaard dat iedere keer dat zij dit deed er ook nog iets
anders plaatsvond tijdens deze heroplevingen; de vrouw heeft met
iedere heropleving meer en meer aan macht en autoriteit ingeboet.
Maar tijdens deze laatste heropleving zal zij trachten om terug
meer macht en invloed uit te oefenen over die tien landen. Deze
heropleving is uniek en verschilt van alle voorgaande heroplevingen,
omdat de reden waarom deze landen zich verenigen totaal anders
is dan in de vorige heroplevingen het geval was. Deze keer staat
er geen koning (koningen of heersers) aan het hoofd daarvan, die
steeds gebrand waren op veroveringen, macht en rijkdom, en die
echte of denkbeeldige roem najaagden. Napoleon en Hitler zijn nu al
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een paar keer genoemd, omdat de meeste mensen van vandaag deze
twee het beste zullen kennen. Tegenwoordig Zijn de meeste mensen
niet meer erg onderlegd in geschiedenis. De koningen van de vorige
heroplevingen waren uit op oorlog en op sabelgekletter, precies zoals
China en Rusland onder Poetin dat nu ook zijn, maar de leiders van
deze laatste heropleving verlangen hier niet naar.
De laatste heropleving wordt meer als een ‘noodzakelijkheid’
gezien, als een kwestie van een ‘verantwoordelijkheid’ van de Europese
leiders. Zij worden niet gedreven door een verlangen naar oorlog of
veroveringen, maar toch zullen zij ten oorlog trekken. Veel landen in
de westerse wereld waren zeer terughoudend om aan Wereld Oorlog
II deel te nemen, maar Hitler liet deze landen niet veel keuze. En met
diezelfde terughoudendheid (tegenzin) zullen deze tien landen nu
ook deelnemen aan die oorlog.
Het is nuttig om nu even terug te keren naar Openbaring 17,
om daar te gaan kijken wat er nog allemaal geschreven staat over
de gebeurtenissen rondom deze laatste heropleving van een grote
Europese macht:
‘Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.’
(Openbaring 17: 13). Tien leiders van tien landen zullen zich met tegenzin verenigen, en zullen hun individuele soevereiniteit opgeven om
zich onder één enkele regering te scharen die over deze tien landen
zal heersen – ‘om hun macht en kracht aan het beest te geven’. Zij
zullen precies datgene vormen waar Satan (het beest’) op uit is en
wat hij door middel van hen wil verwezenlijken: een nucleaire macht
die ingezet kan worden tegen twee bestaande agressieve naties, zodat
de zaken kunnen escaleren tot een grote oorlog. Op dit moment zijn
er vuile demonische geesten aan het werk binnen Rusland en China,
die hen er op aansturen om een wereldoorlog uit te lokken.
Wat velen zich niet realiseren, en wat velen nu (terwijl ik dit
schrijf) moeilijk zouden kunnen geloven, is dat er nog geen enkele
verwijzing gemaakt is naar de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk in verband met deze uiteindelijke eindtijdgebeurtenissen en
de profetieën die we tot nu toe besproken hebben. Dat komt omdat we
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nog niet toegekomen zijn aan de profetieën die gaan over de volledige
vernietiging van de regeringen, de rijkdommen en de macht van deze
naties, nog voordat deze tien landen zich verenigen. De gevolgen van
de ondergang en vernietiging van de Verenigde Staten, zorgen er
namelijk voordat deze formatie van die tien landen tot stand komt.
‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen
overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen –
en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.
(Openbaring 17: 14)
‘Dezen’ die ‘oorlog voeren’ zijn die tien landen, of beter gezegd,
zijn die laatste ‘beestmacht’ die zich uiteindelijk zal verzetten tegen
de wederkomst van Jezus Christus en degenen die met hem komen
– de 144.000. Op een bepaald moment niet lang na de vorming van
deze laatste Europese machtseenheid die dan reeds in die oorlog
betrokken is geraakt, zullen Jezus Christus en de 144.000 (die vanuit
alle windrichtingen bijeen gebracht worden om samen met hem te
komen) fysiek zichtbaar gemaakt worden over de hele aarde. Hoewel
dit strikt genomen niet iets is wat op fysiek vlak gezien kan worden,
toch zal God er een grootse fysiek zichtbare gebeurtenis van maken.
Het zal zo’n grootse en overweldigende gebeurtenis zijn, dat iedereen
die daarvan getuige zal zijn de schrik om het hart zal slaan.
We kunnen dit alleen maar gedeeltelijk vergelijken met sommige
sciencefiction films waarin men probeert om een invasie door ‘aliens’
(buitenaardse wezens) uit te beelden, waarbij enorme buitenaardse
ruimteschepen de aarde naderen. Deze gebeurtenis zal de filmische
uitbeeldingen van Hollywood in het niet doen vallen. En hoe zullen
de mensen hierop reageren? De reactie van Rusland en China is
waarschijnlijk het makkelijkst voor te stellen. Omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat zij ooit zelfs maar zouden overwegen dat dit
ook maar iets met God te maken zou kunnen hebben, en dat zoiets
eerder totaal onmogelijk zou zijn, is het heel waarschijnlijk dat zij
zullen geloven dat dit een buitenaardse invasie is. We leven vandaag
de dag nu eenmaal in een wereld waarin men volop speculeert over
het mogelijke bestaan van buitenaards leven, en in ons hedendaagse
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denken lijkt zelfs een buitenaardse invasie een reële mogelijkheid.
Zelfs de Paus heeft hierover gesproken, maar als hij werkelijk in God
zou geloven, dan zou hij dat niet doen.
Maar wat zal Europa doen?
Er staat hier klaar en duidelijk dat zij ‘oorlog zullen voeren
tegen ‘het Lam’. Alle landen ter wereld zullen zo van streek zijn
door datgene wat zij juist buiten de atmosfeer van de aarde hebben
waargenomen, iets dat zo overweldigend en hel verlicht gemanifesteerd wordt, dat deze wereldmachten die met elkaar in oorlog
verwikkeld waren hun vijandelijkheden tegen elkaar zullen staken,
om zich gezamenlijk tegen deze vermeende ‘invasie’ te richten. Zij
draaien zich letterlijk om, om oorlog te gaan voeren tegen iets wat
zij niet begrijpen, iets waarvan zij niet kunnen aanvaarden dat het
waar zou kunnen zijn.
Op dat exacte moment zal God beginnen met de Zeven Laatste
Plagen, waarvan in het boek Openbaring gewag gemaakt wordt, uit te
storten. Ze zullen eerst en vooral over China en Rusland uitgegoten
worden, en ze zullen hun regeringen, hun gehele militaire macht en
grote delen van hun hoofdsteden volledig vernietigen. God zal ten
dien tijde meer dan één miljard mensen vernietigen, en het is erg
waarschijnlijk dat er meer dan twee miljard mensen vernietigd zullen
zijn wanneer dit alles eenmaal voltrokken zal zijn.
De tien landen van Europa zullen deze plagen die rechtstreeks van
God komen ook ondergaan, en zullen een gelijkaardige vernietiging
als Rusland en China ondergaan, maar wel in mindere mate.
God en Christus zullen namelijk beginnen met aan deze individuele
landen genade te betonen, wanneer zij zich beginnen te bekeren van
hun dwaasheid en hun fouten, omdat zij beginnen in te zien hoezeer
zij door de ‘vrouw’ misleid zijn. Zij zullen beginnen in te zien dat zij
effectief tegen de wederkomst van Jezus Christus gevochten hebben,
en velen zullen zich beginnen te bekeren. Hun ogen (van deze Europese
landen) zullen geopend worden voor de waarheid over de Katholieke
kerk, en zij zullen gaan inzien dat zij door haar belogen en misleid
geweest zijn gedurende bijna 1700 jaar.
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‘En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.’ (Openbaring 17: 15)
Deze grote valse kerk heeft macht en invloed uitgeoefend over de
hele wereld, over landen aan de andere kant van de oceaan en zelfs
over hele continenten, zoals het geval is in Zuid-Amerika bijvoorbeeld.
‘En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer
haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en
haar met vuur verbranden.’ (Openbaring 17: 16)
Wanneer deze landen eenmaal beginnen in te zien dat de wederkomst van Jezus Christus echt is, en dat zij misleid zijn geweest,
zullen zij de ‘vrouw’ die op het beest zat en die hun vele eeuwen lang
misleid heeft aan de kaak beginnen te stellen. Zij zullen effectief de
leugens aan het licht brengen, en de waarheid over haar valse doctrines
die we eerder in dit hoofdstuk besproken hebben verkondigen. De
uitdrukking dat zij de vrouw ‘naakt’ zullen maken, is een geestelijke
uitdrukking die betekent dat zij alle leugens en alle misleiding aan
de kaak zullen stellen, waardoor iedereen de echte waarheid over
haar zal kunnen zien.
Al deze landen onthullen niet slechts de ware aard van de ‘vrouw’
- namelijk dat zij een grote geestelijke hoer is – maar zij keren zich
letterlijk tegen haar met een intense haat, en beginnen haar kerken en
ook het machtscentrum waar zij zoveel eeuwen lang gezeteld heeft te
vernietigen. Voordat Satan terug in de bodemloze put (de geestelijke
afgrond) geworpen wordt (deze keer verzegeld voor duizend jaar)
beginnen deze tien landen zich tegen die kerk te keren die zo ‘gedijde’
dankzij de steun die zij haar gaven; iets wat zo goed als heel Europa
gedurende bijna 17 eeuwen gedaan heeft.
Die grote kerk gaat snel ten onder. Wanneer de wereld eenmaal
haar ‘naaktheid’ ziet, zal zij ook de ‘naaktheid’ van haar hoerendochters in het traditionele Christendom gaan zien, en zich ook tegen
hen keren. Deze ontwikkeling zal het pad helemaal effenen voor de
vestiging van Gods ware Kerk over heel de aarde.
Voordat de wereld alle waarheid die God haar wil aanbieden volledig kan ontvangen, moet zij eerst de leugens en de misleiding gaan
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zien waar zij zo lang onder gebukt gegaan is. Wanneer de mensen
dit eenmaal beginnen te ‘zien’, dan en dan alleen kunnen zij eindelijk
beginnen met zich waarlijk te bekeren. En op dat moment kan God
dan Zijn heilige geest over de mensheid uitstorten, iets wat Hij al van
in den beginnen zo gepland heeft. Hiermee zal er een wereldorde
gevestigd worden met slechts één regering en één ware religie.
Dat is écht fantastisch nieuws, en een paar verzen verder verkondigd een engel met luide stem: ‘Gevallen, gevallen is Babylon!’

Hoofdstuk 5

DE ZEGELS EN
DE GRUWEL DER
VERWOESTING

I

n het afgelopen decennium is de wereld dichter en dichter
bij een wereldwijde economische ineenstorting gekomen. Heel
Zuid-Amerika bevindt zich in een economische neerwaartse spiraal.
Sommige landen laten hun wapens weer kletteren, terwijl anderen
betrokken zijn in oorlogen. Te midden van deze snel toenemende
onrust zijn mensen steeds meer nieuwsgierig naar en geïnteresseerd
in eindtijdgebeurtenissen, het einde van de wereld en rampzalige
natuurrampen.
Dit is vooral te zien op de televisie, in films en binnen sommige
religieuze groepen, waar bijna sprake is van een fascinatie voor zulke
dingen. Toch heerst er in de samenleving ook een groeiende angst en
bezorgdheid dat deze dingen realiteit kunnen worden.
Hoewel velen in de westerse wereld vastbesloten zijn ‘om de kop in
het zand te steken’ met betrekking tot de gestaag toenemende wereldwijde economische onrust, zijn sommigen bang geworden voor datgene
wat zij beginnen te zien als ‘een dag des oordeels’ die voor de deur staat.
De Verenigde Staten van Amerika heeft het systeem van ‘quantitative easing’ (kwantitatieve versoepeling) gebruikt als het antwoord
op de wereldwijde financiële crisis. De waarheid is dat de VS zelf
verantwoordelijk is voor wat er aan het gebeuren is, en dat zij deze
crisis alleen maar verergerd heeft door haar federale en internationale
beleid inzake het wereldwijde banksysteem en de Petrodollar (de
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wereldreservemunt). Ook heeft ze op bedrieglijke en buitensporige
wijze de boeken, voornamelijk de statistische gegevens, vervalst. De
VS heeft de grootste ‘Ponzifraude’ ooit opgezet, maar heeft dit niet
zo genoemd, en de rest van de wereld heeft haar daarvoor niet op
het matje geroepen.
De reden dat de VS niet op het matje geroepen wordt door economen, bedrijven, wereldwijde bankinstellingen en zelfs landen, is
omdat dit ook in hun eigenbelang is. Want als zij dit niet dusdanig
gesteund hadden door een oogje dicht te knijpen, dan zou alles al veel
sneller ingestort zijn; en instorten zal het alsnog.
Op Wall Street wordt het spel heel goed gespeeld. Bij slecht nieuws
is het niet ongebruikelijk geweest dat de prijzen van aandelen omhoog
gingen, terwijl de prijs in het verleden naar beneden zou zijn gegaan.
Alles lijkt op zijn kop te staan. Zoals geprofeteerd is: goed is slecht
en slecht is goed.
Tegen de tijd dat je dit leest zal de Amerikaanse economie waarschijnlijk al geïmplodeerd zijn, wat betekent dat de wereldwijde economie ook grotendeels zal instorten. Dit heeft ook verdere gevolgen,
omdat landen dan tot de conclusie zullen komen dat de enige echte
menselijke oplossing voor het ‘opkrikken van de wereldeconomie’
een wereldoorlog is.
Er is al eerder vermeld dat China en Rusland het ‘teken aan de
wand’ hebben gezien en dat zij zich al enige tijd aan het voorbereiden zijn op een oorlog. Als je ‘in hun schoenen’ zou staan en op een
bepaalde manier behandeld zou worden door de Verenigde Staten,
dan zou je waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben. Op vele vlakken
heeft de VS hen in een hoek gedreven. Dat is diplomatisch gezien
niet zo slim. De meeste mensen zouden er niet aan denken om een
beer met een stok in de hoek proberen te duwen. Maar dergelijke
hypocrisie heerst er wel. Toen de VS geconfronteerd werd met het
feit dat er in Cuba kernwapens geplaatst werden, kwam de wereld
dichtbij een kernoorlog. Maar nu de VS er zelf op heeft aangedrongen
om kernwapens dichter bij Rusland te plaatsen, zouden zij zich geen
zorgen mogen maken?
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Eerlijk gezegd, de wereld heeft het helemaal gehad met de egoïstische, intimiderende en zelfzuchtige houding van de Verenigde
Staten. Zij is niet langer het land wat zij eens was. Veel landen hebben
geprobeerd om systemen op poten te zetten om de neerwaartse spiraal
tegen te gaan, die veroorzaakt wordt door het beleid van de VS en de
instituten die door haar aangestuurd worden. Meerdere landen zijn
al aan een rechtstreekse handel in andere valuta met elkaar begonnen
omdat zij af willen stappen van elke handel die in petrodollars gedaan
wordt, omdat vele andere landen financieel gegijzeld worden door
deze wereldreservemunt.
China heeft zojuist een nieuw systeem op poten gezet, om de
negatieve invloed en de controle uitgeoefend door instituten zoals
het IMF en andere centrale banksystemen die grotendeels beïnvloed worden en/of effectief gecontroleerd worden door de VS,
te compenseren en tegen te gaan. Hoewel de VS enorme druk op
andere landen heeft uitgeoefend om niet in dit nieuwe systeem in te
stappen, is Japan zowat het enige land dat hier naar geluisterd heeft.
Ondertussen wordt het systeem van de Aziatische Infrastructuur
Investeringsbank (AIIB) ingevoerd en sluiten bijna alle landen van
Europa, Canada, Australië, Zuid-Afrika en nog 60 andere landen
zich hierbij aan.
Het heeft best lang geduurd voordat de wereld eindelijk begon te
spreken over de mogelijkheid van een nakende derde wereldoorlog.
Toen ik in 2005 het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ begon te
schrijven, en ik daarin sprak over de onvermijdelijkheid van Wereld
Oorlog III die nu snel zou uitbreken, was er niemand die echt luisterde. Er waren geen nieuwsartikels noch wereldleiders die over die
mogelijkheid spraken. Maar eindelijk, dit jaar (2015), zijn er sommigen
die wakker beginnen te worden, en die nu over deze mogelijkheid
praten. Desalniettemin luistert de meerderheid hier niet naar, noch
overwegen zij dat zo iets mogelijk zou zijn. Het is alsof men denkt
dat als je dit negeert, het wel vanzelf zal weggaan. Maar dat heeft
niet gewerkt ten tijde van Wereld Oorlog II, en het zal nu zeker ook
niet helpen.
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Blind voor de profetieën
Hoe komt het dat Gods Kerk datgene waar de wereld nu voor staat
heeft kunnen voorzien, terwijl de wereld hier helemaal blind voor
was? Al meer dan 70 jaar waarschuwt God ware Kerk de wereld voor
een laatste grote wereldoorlog, een totale kernoorlog.
Allereerst heeft dit alles te maken met datgene wat aan het begin
van dit boek geschreven staat. Mensen luisteren niet naar God. Dat
hebben zij nooit gedaan! En zij zouden niet eens weten naar wie zij
zouden moeten luisteren indien zij in hun geest de wil en het verlangen zouden hebben om te luisteren, iets wat zij niet hebben of willen.
Dat is de ware getuigenis en dat was Gods laatste getuigenis die
eind 2008 begon. Van eind 2008 tot aan het midden van 2012 legde
God een LAATSTE eindtijd getuigenis vast, over hoe de mensheid
gedurende de voorbije 6.000 geweest is. God heeft geopenbaard dat
de mens pas aandachtig zal worden en een grotere gewilligheid zal
hebben om te luisteren, wanneer de ene catastrofale gebeurtenis de
andere zal opvolgen, wanneer de economie implodeert en wanneer
er een laatste wereldoorlog uitbreekt.
Zelfs als mensen de profetieën in de Bijbel over de eindtijd zouden
bestuderen, dan nog zouden zij niets begrijpen van wat daar geschreven staat. Toch zijn er veel kerkorganisaties die een geloof koesteren
dat het best zo zou kunnen zijn dat we nu in die tijd leven die ‘de
eindtijd’ genoemd wordt. Zij realiseren zich tegen wil en dank, dat
de wereld sneller dan ooit tevoren op het kwaad afstevent. Velen van
hen proberen het boek Openbaring te interpreteren, en zijn daarbij
tot allerlei ideeën en speculaties gekomen.
De reden waarom mensen niet kunnen begrijpen wat daar geschreven staat, is omdat dit alleen door God geopenbaard kan worden.
Daarom is de Kerk van God niet blind geweest inzake de profetieën
van Jezus Christus en het boek Openbaring, waarin stap voor stap
details gegeven worden over datgene wat zal leiden tot de komst van
de Messias in zijn Koninkrijk, als Koning der koningen.
Maar zelfs de Kerk kan niet ten volle weten wat er in de profetieën
geschreven staat, tenzij God dit eerst aan Zijn profeten openbaart.
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We hebben al een paar voorbeelden aangehaald over profetieën die
God aan Zijn apostel Herbert W. Armstrong openbaarde. Dat gebeurde omdat God aan hem de waarheid over de ‘sleutel van David’
openbaarde, waarover geprofeteerd stond dat dit aan hem gegeven
zou worden.
God gaf hem de kennis over de betekenis van Daniels’ profetie
over de opkomst en ondergang van de verschillende koninkrijken tot
aan de wederkomst van Christus. Hij openbaarde ook de betekenis
van de heroplevingen van het Romeinse Rijk (van landen in Europa)
die ook zouden leiden tot aan Christus’ wederkomst. Dit was allemaal
noodzakelijk om te kunnen gaan begrijpen welke de hedendaagse
landen zijn die de verloren tien stammen van Israel vertegenwoordigen.
Hij had deze kennis nodig teneinde Mattheus 24: 14 te kunnen
vervullen, namelijk het verkondigen van het evangelie (het goede
nieuws) over Gods spoedig komende Koninkrijk op aarde.
Er is nog een profetie waar Meneer Armstrong vaak naar verwees
wanneer hij sprak over de grote catastrofale gebeurtenissen die de
aarde zouden overspoelen vlak voor de wederkomst van Christus. We
kunnen hierover met zekerheid zeggen dat hij niet de volle omvang
noch het belang volledig begreep van dit vers in Amos waar hij naar
verwees.
‘Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of (voordat) Hij zijn raad
openbaart aan zijn knechten, de profeten.’ (Amos 3: 7)
Voordat deze uiteindelijke aftelling naar de wederkomst van
Christus begon, gebruikte de Kerk van God dit vers vaak als voorbode,
voordat de eindtijd gebeurtenissen echt zouden beginnen, en voordat
we konden weten wat deze gebeurtenissen effectief inhielden. De
Kerk speculeerde over de mogelijke betekenis van deze zaken, maar
zij kon deze dingen nooit doorgronden totdat de letterlijke aftelling
naar Christus’ wederkomst effectief begonnen was. Die aftelling en
de timing daarvan, zullen alsnog aan bod komen.
De Kerk wist dat God mettertijd twee profeten zou aanstellen voor
de eindtijd, die bekend zouden komen te staan als de twee ‘eindtijd
getuigen’. In de jaren ’70 was er speculatie dat die twee wel eens de
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twee personen zouden kunnen zijn die in die tijd gezien werden als de
twee hoofdzakelijke leiders van Gods Kerk: Herbert W. Armstrong,
Gods apostel, en zijn zoon Garner Ted Arnstrong de hoofd-evangelist
in die tijd. Maar zij waren niet die ‘twee getuigen’. Die ‘twee getuigen’
zouden pas drie decennia later ten tonele verschijnen.
Sinds haar ontstaan heeft de Kerk altijd uitgekeken naar de wederkomst van Jezus Christus. Zij is dit door alle eeuwen heen blijven doen,
sinds hij tien dagen voor Pinksteren definitief ten hemel opsteeg. Hij is
daar al die tijd gebleven. Gods mensen hebben er altijd naar verlangd
dat Zijn Koninkrijk nog tijdens hun leven opgericht zou worden.
De Zegels van Openbaring
Iedereen die in het verleden over de Zegels van Openbaring las,
veronderstelde dat zij over letterlijke fysieke gebeurtenissen gingen
die nog moesten komen te gebeuren. En zelfs vandaag de dag kijkt de
ware Kerk die verstrooid geraakte als gevolg van de Apostase in 1994,
nog steeds naar deze Zegels op zuiver fysieke vlak. God had dit alles
nog niet aan zijn profeten geopenbaard; er waren nog geen profeten
in Zijn Kerk aangesteld. De Kerk was niet gewend om profeten in
haar midden te hebben.
Toen God aan mij, als Zijn profeet, de ware betekenis van de Zegels
begon te openbaren, werd dit niet ontvangen door Kerk die verstrooid
was. Zij wilden datgene wat geopenbaard werd niet ontvangen omdat
zij niet konden aanvaarden dat ik als profeet door God gezonden was.
We zullen het hier later nog uitgebreider over hebben, maar God heeft
geprofeteerd dat Hij aan 63.000 mensen die verstrooid werden de
mogelijkheid zal aanbieden om de waarheid over deze profetieën te
kunnen gaan ‘zien’, nog voor de wederkomst van Christus.
God openbaart Zijn waarheid en Zijn geheimen aan wie Hij wil.
Zulke dingen komen niet uit een mens. Ook de profeet Daniel maakte
dit klaar en duidelijk toen hij zich voorbereidde om aan Nebukadnessar
de betekenis van diens droom over het grote standbeeld dat hij gezien
had uit te leggen. Het was God die aan Daniel zowel de droom als
haar betekenis had geopenbaard!
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‘Daniël hief aan en zeide: Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid
tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch
verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan
(wanneer Hij dit wil), Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan
hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen
dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.’
(Daniel 2: 20 - 22)
God moet profetieën openbaren. Wanneer mensen over de Zegels
lezen, dan lezen zij ze vanuit een fysiek perspectief, met een zuiver
fysieke interpretatie. Het is hetzelfde als toen de Joden een teken wilden
krijgen dat zou bewijzen dat Christus werkelijk was wie hij beweerde
te zijn, dat hij echt van God was, en dat hij de waarheid van God sprak.
‘Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen
drie dagen zal Ik hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden: Zesenveertig
jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen
doen herrijzen? Maar Hij (Jezus Christus) sprak van de tempel zijns
lichaams.’ (Johannes 2: 19 - 21)
Jezus had het over de feiten die hem reeds bekend waren, over
de tijdspanne die hij in het graf zou doorbrengen na zijn dood. Hij
wist dat God hem na drie dagen zou opwekken, omdat hij ervoor had
gekozen om zich aan Gods wil te onderwerpen door de rol van het
Paschalam te vervullen. De Joden konden echter alleen maar een
fysieke realiteit ‘zien’, en waren niet in staat om de geestelijke te ‘zien’,
tenzij God dit aan hun geopenbaard zou hebben.
Zo is het ook gesteld met mensen die de beschrijving van de Zegels
lezen, zoals bijvoorbeeld het Tweede Zegel wat hieronder geciteerd
wordt:
‘En toen Hij (Jezus Christus) het tweede zegel opende, hoorde ik
het tweede dier zeggen: Kom! En een tweede, een rossig paard, kwam,
en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen,
en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard
gegeven.’ (Openbaring 6: 3 - 4)
Sommigen interpreteren dit zuiver als een kwestie van oorlog en
veel doodslag, die het gevolg zijn van het wegnemen van de ‘vrede’.
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Er dan is er ook nog het voorbeeld van het Derde Zegel:
‘En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen:
Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier
dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst
voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.’
(Openbaring 6: 5 - 6)
Dit wordt correct gezien als de beschrijving van een grote hongersnood, maar het gaat niet over een fysieke hongersnood die volgt op de
oorlog die zij ‘zien’ als het gevolg van de opening van het Tweede Zegel.
De waarheid hierover is, dat deze beide omschrijvingen geestelijk van aard zijn, en dat zij niet van toepassing zijn op deze fysieke
wereld. Deze Zegels zijn reeds geopend, en in het eerste boek ‘De
Geprofeteerde Eindtijd’ worden zij meer gedetailleerd uitgelegd. Zij
gaan over Gods Kerk en de dingen die op geestelijke niveau met de
Kerk gebeurden, en niet over iets wat op een fysiek niveau in deze
wereld had moeten gebeuren.
Daarom heeft de wereld er ook geen benul van dat de Zegels van
het boek Openbaring reeds geopend zijn. De wereld is blind voor
deze realiteit, en zo ook de Kerk die na de Apostase verstrooid werd.
We bevinden ons momenteel middenin, aan het eind van de geprofeteerde eindtijd. Alle Zeven Zegels van Openbaring werden reeds
geopend door Jezus Christus. We naderen nu met rasse schreden de
uiteindelijke wederkomst van Jezus Christus.
De reden waarom anderen niet weten of geloven dat al deze Zegels
reeds geopend zijn, is omdat zij Gods ware Kerk niet erkennen, noch
de profeten die Hij en Christus tot haar gezonden hebben. Dat zal
vanaf nu snel beginnen te veranderen.
Over Gods Kerk
Voordat Johannes de opdracht kreeg om het boek Openbaring neer te
schrijven, had Jezus Christus al een parallel lopend profetisch verslag
gegeven van die zaken die Johannes pas veel later zou opschrijven.
Jezus Christus zelf gaf dit profetische verslag over zijn wederkomst.
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Toen hij samen met zijn discipelen in de tempel was, begon hij te
vertellen over de zaken die zouden gebeuren voordat hij in zijn Koninkrijk zou komen.
‘En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kamen
tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zeide tot hen: ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er
zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal
worden.’ (Matteüs 24: 1 - 2)
Nogmaals, deze eenvoudige profetische uitspraak van Jezus Christus wordt door velen verkeerd geïnterpreteerd. Volgens hen gaat dit
over de bijna volledige verwoesting van de tempel in 70 na Christus. En
sommigen geloven dat er in dat verband nog een andere verwoestende
gebeurtenis moet plaatsvinden, zodat alle resterende stenen die nog
op elkaar zouden kunnen liggen, volledig verwijderd worden.
Christus sprak echter niet over een fysieke gebeurtenis, maar over
een gebeurtenis die in de toekomst in Gods Kerk zou plaatsvinden.
Een gebeurtenis die als teken zou dienen voor zijn op handen zijnde
wederkomst en die het begin zou betekenen van de letterlijke aftelling
naar zijn wederkomst.
De stenen van de tempel zijn geestelijk. Het gaat over Gods Kerk.
‘Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods (van de Kerk van God),
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl
Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wast elk bolwerk, goed
ineensluitend, op tot een tempel heilig in de Here, in wie ook gij mede
gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest.(Efezen 2: 19 - 22)
Petrus verwees op dezelfde manier naar de Kerk: ‘Komt tot hem,
als een levende steen (Jezus Christus), door de mensen verworpen, maar
bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen
gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (een tempel) een heilig
priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn
door Jezus Christus.’ (1 Petrus 2: 4 - 5) Dit beschrijft de leden van Gods
Kerk als levende stenen die gebruikt worden om een geestelijk huis,
een geestelijke tempel, te bouwen.
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Toen Christus aan de discipelen vertelde dat er geen steen op
de andere gelaten zou worden, wisten zij dat hij sprak over die tijd
wanneer hij in Zijn Koninkrijk zou komen als de Messias.
‘Toen hij (Jezus Christus) op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn
discipelen alleen tot hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden,
en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?
(Grieks: tijdperk, einde van het tijdperk van menselijk zelfbestuur)’
(Mattheüs 24: 3)
Jezus Christus begon met hen een waarschuwing te geven. Hoewel
dit zeker iets was waar zij altijd voor op hun hoede zouden willen zijn,
toch gold deze specifieke waarschuwing voor de Kerk in de eindtijd.
Hierbij moeten we niet vergeten dat de discipelen ten tijde van deze
discussie niet eens wisten dat Jezus Christus zou sterven als het
Paschalam. Zij hadden geen idee dat Jezus Christus bijna 2.000 jaar
bij zijn vader in de hemel zou verblijven voordat hij daadwerkelijk als
de Messias, in zijn Koninkrijk, zou komen. Zij geloofden dat Jezus
Christus nog tijdens hun leven zou beginnen met het overnemen van
de wereldse regeringen en zij wilden details kennen over de timing
daarvan.
‘Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!
Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus,
en zij zullen velen verleiden.’ (Mattheüs 24: 4 - 5)
Nogmaals, dit gaat over de Kerk en niet over de wereld. De wereld
is altijd misleid geweest. De enigen die niet misleid zijn, zijn diegenen
aan wie God Zijn waarheid en Zijn manier van leven openbaart. Dit
was een waarschuwing voor de Kerk, dat velen ten tonele zouden
verschijnen die zouden proberen om hen te verleiden. Vergeet niet,
dat dit over de eindtijd, over de Kerk in de eindtijd, gaat. Alleen Gods
Kerk kan misleid worden, want van zodra iemand de waarheid en de
geest van God heeft ontvangen, is hij of zij niet langer misleid.
Christus gaf een duidelijke waarschuwing, dat het feit dat er velen
ten tonele zouden verschijnen die zouden proberen om de Kerk te
misleiden, een deel van het teken van zijn wederkomst zou zijn. En
wie kan er tot de Kerk komen in de naam van Jezus Christus? Alleen
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de ministry! Jezus heeft gezegd dat velen in zijn naam zouden komen,
om te proberen om velen in de Kerk te misleiden.
Dit was het eerste teken dat Jezus Christus aan zijn discipelen
gaf, dat zou openbaren dat de eindtijd aangebroken was. In het eerste
boek kan je veel meer details terugvinden over alles wat in Mattheüs
24 behandeld wordt, het is niet nodig om dat hier te herhalen. Maar
er is nog één aandachtspunt dat we wel moeten behandelen, en dat
gaat over het eerste antwoord dat Jezus aan zijn discipelen gaf.
We hadden het eerder al over het vers dat Meneer Armstrong vaak
aanhaalde, waarvan hij wist dat het ging over de opdracht die God
hem te doen gegeven had tegen de eindtijd. In dit vers staat geschreven
wat Jezus Christus aan zijn discipelen vertelde met betrekking tot
zijn wederkomst.
‘En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt
worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen
zijn.’ (Mattheüs 24: 14)
Dit is nu klaar en duidelijk als je het leest in de context van alles
wat we zonet besproken hebben. Deze laatste eindtijd gebeurtenissen
zouden niet plaatsvinden tijdens Meneer Armstrongs ministry als
Gods apostel. Maar het daaropvolgende vers zou op mij van toepassing
zijn, op datgene wat ik IN de eindtijd zou beginnen te ervaren en wat
ik zou moeten doen als Gods volgende apostel voor Zijn Kerk en de
wereld. Nadat de opdracht van Meneer Armstrong voltooid raakte,
staat er in de rest van dit vers in Mattheüs 24: 14 nog geschreven: ‘En
dan zal het einde gekomen zijn.’
Gruwel der verwoesting
‘Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet
Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve
er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. (Mattheüs 24: 15 - 16)
De meeste mensen begrijpen deze verwijzing naar de ‘gruwel
der verwoesting’ in Daniel correct, en weten dat dit over de tijd gaat
toen Antiochus Epiphanes de tempel van God ontwijdde, door haar
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te beroven van al haar schatten en doordat hij een varken op het
altaar liet offeren. Dit is inderdaad de verwijzing naar de gruwel der
verwoesting van de tempel.
Maar mensen zijn geneigd om erg fysiek over deze profetie te
denken, zelfs in de Kerk die verstrooid werd. Men gelooft dat er een
tweede maal zo’n soort van fysieke ontwijding moet plaatsvinden
in een fysieke tempel. Er is zelfs een gekende voormalige evangelist
van Gods Kerk, die gezegd heeft dat indien de fysieke tempel niet
heropgebouwd wordt er tenminste terug een altaar in Jeruzalem moet
worden opgericht, teneinde een tweede ‘gruwel der verwoesting’ te
laten plaatsvinden vóór de wederkomst van Christus.
Dit spreekt boekdelen over de ongelooflijke verblindheid waarin
men verzeild kan raken, wanneer men van God afdwaalt en van Zijn
geest afgesneden wordt. Wanneer dat gebeurt kan men de zaken
alleen nog maar vanuit een fysiek standpunt bekijken, en niet meer
vanuit een geestelijk perspectief. Het is absurd om te geloven dat er
een tweede tempel opgericht zou kunnen worden op de plaats waar
de eerste gestaan heeft in Jeruzalem. Er zou meteen een grote oorlog
uitbreken met de Moslim gemeenschap, als de Joden of wie dan ook
zouden proberen om ook maar één steen te leggen op die plaats die
door hen als een van hun heiligste plaatsen wordt beschouwd; waar
nu een moskee staat op de plek waar eens de tempel stond.
En niet alleen dat, maar de Joden weten maar al te goed dat zij
geen enkel soort van offersysteem kunnen inwijden noch een altaar
kunnen oprichten voor dat doel. Want daar is een Levitisch systeem
en een priesterschap voor nodig. Onder de Joden bestaat er heden ten
dage niet zo’n systeem, en zij kunnen dit ook niet initiëren. Zij weten
dit maar al te goed. En dus is dit idee totaal absurd.
Diezelfde voormalige evangelist zou beter moeten weten als
hij naar zijn apostel, Herbert W. Armstrong geluisterd zou hebben.
Voor zijn dood heeft Meneer Armstrong het heel duidelijk gemaakt
dat er nooit een tempel noch enige andere constructie in Jeruzalem
gebouwd zou kunnen worden waar een Levitisch systeem voor nodig
is, omdat de Joden heden geen Levitisch systeem noch een Levitische
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priesterschap hebben om die functies uit te kunnen voeren. En dus,
omdat er niet zo’n plaats opgericht kan worden waar God Zijn naam
kan vestigen, kan er ook van geen sprake zijn van een ‘gruwel’.
Antichrist
Er staat in de Bijbel een verwijzing naar ‘antichrist’ die door de meeste
mensen niet begrepen wordt. Sommigen denken dat er sprake is van
één enkel individu dat ten tonele zal verschijnen om in de eindtijd de
hele wereld te misleiden, en dat dat ‘dé antichrist’ is. Maar nogmaals,
de wereld is reeds misleid; dit is al eerder aan bod gekomen in dit boek.
Alleen zij die niet misleid zijn, kunnen misleid worden. Het gaat hier
dus niet om een of andere valse religieuze leider in de wereld, die
een deel van het traditionele christendom leidt dat reeds misleid is.
Nogmaals, dit gaat over de Kerk. De waarschuwing voor een
‘antichrist’ werd voor de eerste keer gegeven door de apostel Paulus,
wat we zo dadelijk zullen aanhalen. Hij gebruikt niet specifiek het
woord ‘antichrist’, maar dat is wel de omschrijving, en dit geeft een
dieper inzicht in datgene waar Christus over sprak toen hij hen
waarschuwde dat velen in de eindtijd misleid zouden worden door
veel ‘valse leraars’.
Van alle ‘valse leraars’ die de kop zouden opsteken, zou er één
de meest afschuwelijke van al zijn. Johannes verwijst naar datgene
wat Paulus zei over een man die zich zou ‘keren tegen’ Christus. Hij
zou ‘antichrist’ worden. En toen Johannes dus het boek 1 Johannes
schreef, verwees hij naar die geest van ‘antichrist’ die reeds in de
Kerk werkzaam was ten tijde van zijn schrijven. Hij had het niet over
mensen in de wereld die al misleid zijn, maar hij sprak over de mensen
in de Kerk die zich tegen de Kerk en tegen de waarheid die God hun
gegeven had gekeerd hadden.
Johannes zei dat er al reeds veel ‘antichristen’ waren, en niet
slechte één, omdat zij uitkeken naar één specifieke ‘antichrist’ die ten
tonele zou verschijnen voor de wederkomst van Christus. Hij wilde
hen aantonen dat er mensen waren die de gelegenheid geboden was om
Gods levenswijze te leven, die zich nu tegen die waarheid keerden, en
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ook tegen Gods Kerk en de anderen in de Kerk. Zodoende gingen zijn
rechtstreek in tegen het doel waarvoor Christus voor hen gestorven
was; en dat doel is dat daardoor hun zonden vergeven zouden kunnen
worden, zodat Christus en God in hen zouden kunnen leven door
de kracht van de heilige geest. Er waren dus in Johannes tijd reeds
mensen die zich tegen Christus keerden; die zo ‘antichrist’ werden.
Maar Jezus Christus en de Almachtige God openbaarden aan
Paulus dat er wel degelijk ook één man zou zijn die ‘de antichrist
der antichristen’ zou worden, en dat wanneer hij geopenbaard zou
worden het teken van Christus’ komst vervuld zou zijn, en de aftelling zou beginnen. En dat zou een letterlijke aftelling zijn van een
letterlijk aantal dagen, precies zoals Daniel een exacte telling van 70
jaar kreeg, die vervuld zouden worden betreffende de eerste komst
van de Messias. Ziehier Paulus’ verslag:
‘Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van
[onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet
spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een
geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van
ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat
niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval
(Apostase) komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de
zoon des verderfs,’ (2 Thessalonicenzen 2: 1 - 3)
De context waarin Paulus dit zegt zou ons niet mogen ontgaan.
Hij zei tegen de kerk dat zij zich door niets of niemand moesten laten
dwars zitten aangaande de wederkomst van Jezus Christus, omdat
daarvoor eerst een heel specifieke gebeurtenis zou plaatsvinden. Deze
gebeurtenis wordt beschreven als iets zo omvangrijks, dat het op de
gehele Kerk zijn weerslag zou hebben. Het zou iets zijn wat iedereen
zou kunnen zien en zou ondergaan, en dus was er geen enkele reden
om bekommerd te zijn of zich ongerust te maken dat dit (de wederkomst) ook maar zou kunnen plaatsvinden voordat deze gebeurtenis
had plaatsgevonden.
De context is uiteraard datgene waar de Kerk altijd naar uitgekeken
heeft, namelijk de wederkomst van Jezus Christus in zijn Koninkrijk,
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hetzelfde waar de discipelen ook naar uitgekeken hadden nog voordat
Jezus Christus gedood was. En er zijn specifiek zinsdelen in deze
verzen die de context van zijn wederkomst weergeven. Ten eerste: ‘de
komst van (onze) Here Jezus Christus’. Ten tweede: ‘onze vereniging
met Hem’. Ten derde: ‘alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.’ En ten
vierde: ‘...want eerst moet..’ Het zou duidelijk moeten zijn waar deze
timing over gaat.
Paulus legt aan de Kerk uit dat er heel specifieke dingen in de
Kerk moeten gebeuren voordat de eindtijd aanbreekt, en voordat de
wederkomst van Jezus Christus kan plaatsvinden, vlak voordat het
Koninkrijk van God gevestigd wordt. De aftelling naar de wederkomst
van Jezus Christus en de uiteindelijke vervulling van de eindtijd
gebeurtenissen zou niet beginnen voordat er twee heel specifieke
dingen in de Kerk zouden gebeuren.
Eerst zegt Paulus dat het einde niet kan komen ‘want eerst moet
de afval komen’. De uitdrukking ‘de afval’ heeft te maken met het
afwijken van de waarheid die God geeft aan allen die in Zijn Kerk
komen. Het woord dat als ‘de afval’ vertaald werd, is afgeleid van
het Griekse woord ‘Apostase’. Niet iedereen volhardt in de ‘roeping’
die God geeft aan diegenen die in Zijn Kerk komen. We hebben al
gesproken over het feit dat God Zijn weg niet opdringt, en dus kan
iedereen die aan dit proces van de transformatie van zijn geest (verstand, brein) begint, ten allen tijde uit vrije wil er voor kiezen om zich
tegen dit proces dat werkzaam in hen is te gaan verzetten of verder
te weigeren zich hieraan te onderwerpen, waardoor zij zich van de
Kerk afscheiden en ook van Gods heilige geest. Dit is door alle tijden
heen gebeurd. Maar dit verslag van Paulus gaat over iets waarvan de
impact op Gods Kerk veel en veel groter zou zijn.
Wat Paulus hier aan de Kerk gaf gaat over één enkel individu
dat zich tegen Jezus Christus zou keren, en dit op zo’n manier dat dit
deze ‘afval’ binnen de Kerk zou veroorzaken, die haar bijna geheel zou
vernietigen. De man die dit zou doen was ‘dé antichrist’ waar Johannes
naar verwees in zijn schrijven aan de Kerk waarin hij verkondigde:
‘gelijke gij gehoord hebt dat er een antichrist moet komen.’ De Kerk
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was op de hoogte gebracht van wat Paulus reeds een paar decennia
eerder geschreven had.
De tweede gebeurtenis die voor de wederkomst van Jezus Christus
moest plaatsvinden, wordt vlak na de eerste genoemd: ‘...want eerst
moet de afval (Apostase) komen en de mens der wetteloosheid zich
openbaren, de zoon des verderfs.’ (2 Thessalonicenzen 2: 3) Dus, er zou
niet enkel een afval van de waarheid die God aan Zijn Kerk gaf zijn,
maar er zou ook een mens der wetteloosheid, ook wel de zoon des
verderfs genoemd, aan de Kerk geopenbaard worden.
Deze twee gebeurtenissen zouden alleen voor Gods ware Kerk
duidelijk zichtbaar worden. De rest van de wereld zou dit niet zien, en
zelfs de Kerk die hierdoor verstrooid raakte zou dit niet als waarheid
aanvaarden.
Toen de discipelen Christus vroegen naar de timing voor zijn
wederkomst, was het eerste wat hij aan hun gaf een waarschuwing
en een teken van die komst; ‘En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet
toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam
en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.’ (Mattheus
24: 4 - 5)
Dit zou één van de belangrijkste tekens zijn van de wederkomst
van Christus. Een grote misleiding door diegenen die in de naam van
Christus komen, de ministers (dienaren) die in Gods Kerk geordineerd
(aangesteld) waren. Zij zijn de enigen die in zijn naam konden komen.
Alleen een minister (dienaar) kan dit doen. Het spreekt hier dus over
een tijd waarin ‘velen’ van Gods ministers zich tegen de waarheid
die God hun gegeven had zouden keren. Zij zouden zich ook tegen
Christus keren, en zodoende antichrist worden.
Maar er zou één grote ‘antichrist’ zijn, die zich tegen de waarheid
die God hem gegeven had zou keren en tegen het hoofd van de Kerk,
Jezus Christus. De eerste die zich tegen Christus keerde, was iemand
die van in het begin van zijn ministry tot aan het einde daarvan in
zijn nabijheid geweest was: Judas Iskariot. Hij was één van de oorspronkelijke twaalf discipelen, en hij verried Jezus Christus voor
dertig zilverstukken.
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De tweede ‘zoon des verderfs’ zou ook bekend komen te staan
als de ‘mens der wetteloosheid’ en de ‘antichrist der antichristen’.
Hij zou als de ‘mens der wetteloosheid’ bekend staan omdat hij niet
alleen maar zou zondigen, maar omdat hij zó erg zou zondigen, zo’n
verraad zou plegen en zo ongehoorzaam zou zijn, dat het resultaat
zou zijn dat hij het grootste deel van de ministry en ook het grootste
deel van de Kerk(leden) zou aftrekken van gehoorzaamheid aan God.
De mens der wetteloosheid
Paulus openbaarde meer over deze mens der wetteloosheid. ‘...want
eerst moet de afval (de Apostase) komen, en de mens der wetteloosheid
zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft
tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de
tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij God is. (2 Thessalonicenzen 2: 3 – 4)
Het gaat hier niet over de verwoesting van de fysieke tempel in
70 na Christus. Dit is aan de Kerk geschreven, het gaat over de Kerk
en de ‘afval’ die binnen de Kerk zou plaatsvinden. Dit beschrijft één
iemand die in de tempel van God zit. Het is al eerder aan bod gekomen dat de Kerk in de Bijbel de tempel van God genoemd wordt. Dit
is geestelijk; het is de geestelijke tempel van God.
Niemand kan in deze tempel van God zijn tenzij hij of zij deel
uitmaakt van de Kerk van God. Maar deze beschrijving behelst nog
veel meer. Dit gaat over iemand die in de tempel van God zit. En hier
wordt niet bedoeld iemand die neerzit om zich te ontspannen. Dit gaat
over iemand die gezag heeft en die in deze gezagspositie in de Kerk
aangesteld is. Dit woord ‘zit’ betekent in de Griekse taal effectief ‘doen
zitten’ wat zoveel betekent als ‘aanstellen, benoemen, of iemand een
koninkrijk toewijzen.’
Hieronder worden een aantal voorbeelden uit de Bijbel geciteerd:
‘Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op Zijn
troon.’ (Openbaring 3: 21)

PROFETEER TEGEN DE NATIES

211

‘Jezus zei tot hen: Voorwaar, ik zeg u, gij, die mij gevolgd zijt, zult
in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner
heerlijkheid zal zitten, ook op de twaalf tronen zitten om de twaalf
stammen van Israël te richten.’ (Mattheus 19: 28)
Slechts één man werd aangesteld - gezet - in de eindtijd, en kreeg
dit enorme gezag in de Kerk van God; hij was echter nooit een apostel
van God. Herbert W. Armstrong was vooraan in de 90 en werd steeds
zwakker en hij was bezorgd over wat er met de Kerk zou gebeuren,
omdat hij zich begon te realiseren dat hij waarschijnlijk nog voor de
wederkomst van Christus zou sterven. Hij verklaarde dat het hem
nooit duidelijk gemaakt was wie de Kerk zou moeten leiden als hij
zou sterven.
Lang daarvoor, aan het eind van de jaren 70 en het begin van de
jaren 80 moest meneer Armstrong veel strubbelingen en strijd het
hoofd bieden die binnen de Kerk de kop begonnen op te steken. Deze
kwamen grotendeels voort uit de ministry. En niet alleen kwamen
deze strubbelingen en strijd vanuit de ministry, zij kwamen vooral
voort uit diegenen die rechtstreeks onder hem stonden. Zij waren
diegenen die door de jaren heen als evangelisten geordineerd waren.
Er waren in die tijd geen profeten in de Kerk, en daarom was, zoals
we reeds eerder besproken hebben, de hiërarchie van autoriteit die
God in de Kerk had vastgelegd als volgt: eerst apostelen, dan profeten
en daarna evangelisten. Meneer Armstrong was de enige apostel, en
hij had deze evangelisten persoonlijk onderwezen en opgeleid. De
meesten van hen hadden persoonlijk van hem les gekregen toen het
Ambassador College pas opgericht was.
Er ontstond een onderhuidse, onderlinge machtsstrijd in de Kerk,
omdat het steeds duidelijker werd dat Meneer Armstrong wel eens
vóór de wederkomst van Christus zou kunnen komen te sterven, en
dat er dan dus iemand in zijn plaats aangesteld zou moeten worden
als leider van Gods Kerk. Het is bijna niet voor te stellen dat zoiets
in Gods eigen Kerk kon gebeuren, maar het maakte allemaal deel uit
van een proces dat God toeliet, een verhaal waar nog veel meer bij
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komt kijken. Maar dat is niet voor dit boek bestemd. Hieruit blijkt de
geestelijke toestand waarin velen in de Kerk begonnen af te glijden
– de geest van Laodicea.
Het kwam uiteindelijk zover dat Meneer Armstrong het gevoel had
dat hij de Kerk niet volledig aan één van deze reeds lang aangesteld
evangelisten kon toevertrouwen, laat staan dat hij hen sommige van
de meest belangrijke posities binnen de Kerk kon toevertrouwen. Op
een gegeven moment verplaatste hij zelfs een pastor naar de Kerk in
Pasadena Californië waar het hoofdkwartier van de Kerk van God
gevestigd was. Ik kende hem vrij goed omdat hij de pastor was van de
Kerk die ik bezocht in Houston Texas. Die pastor was Leroy Neff, en
hij was iemand waarvan gebleken was dat hij loyaal en betrouwbaar
was, en daarom stelde Meneer Armstrong hem aan als Penningmeester
van de Kerk, omdat hij deze positie aan geen van de evangelisten kon
toevertrouwen.
En zelfs toen er een andere uiterst belangrijke taak binnen de Kerk
ingevuld moest worden, wou Meneer Armstrong deze niet aan één
van de evangelisten toevertrouwen, maar koos hij in plaats daarvan
een man die al lange tijd als elder fungeerde in de plaatselijke Kerkgemeente. Hij bediende alleen maar de plaatselijke gemeente van de
Kerk in Pasadena, en had verder geen enkele andere specifieke taak
binnen de organisatie en de structuur van het bestuur van de Kerk.
Die elder was Joseph W. Tkach, en Meneer Armstrong stelde hem
aan over de hele ministry van de Kerk, wereldwijd.
Binnen het hoofdkwartier van de Kerk zelf, liet God toe dat Satan
wantrouwen, achterdocht, jaloezie, machtsgeilheid en zelf doctrinaire verdeeldheid zaaide. De Kerk werd geestelijk steeds zwakker
en stevende rechtstreeks af op datgene wat in het boek Openbaring
beschreven wordt als het Laodicea Tijdperk; dit alles omdat de mensen
in de Kerk hoogmoedig en trots werden en meer op zichzelf dan op
God gingen vertrouwen. De Kerk was rijp voor een Apostase. In haar
1.950-jarige bestaan had er nog nooit zo iets plaatsgevonden.
Joseph W. Tkach Sr. was degene die hoofdzakelijk in contact
stond met Meneer Armstrong toen deze aan het bed gekluisterd was
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vanwege zijn slechte gezondheid. En zodoende werd een nog groter
deel van het bestuur van de Kerk aan Meneer Tkach overgedragen.
Meneer Armstrong stierf uiteindelijk in Januari van 1986. Joseph
W. Tkach Sr. verkondigde dat hij nu als fysieke leider over de Kerk
aangesteld was. In het begin leek het erop dat hij loyaal in het spoor
van Meneer Armstrongs leiderschap en onderwijs volgde, maar
eind jaren ’80 begin jaren ‘90 begon dit te veranderen. De boekjes en
andere literatuur van Meneer Armstrongs hand werden afgedankt
en vervangen door andere publicaties. En er werden bestuurlijk veranderingen doorgevoerd die in het begin onschuldig genoeg leken,
maar dit uiteindelijk niet bleken te zijn!
Maar achter dit alles zat de zoon van Meneer Tkach, samen met
nog een aantal anderen die in belangrijke bestuurlijke posities in de
Kerk waren aangesteld. Dit waren hoofdzakelijk nieuwe ministers.
Er voegde zich daarna een nog grotere groep ministers toe, en zij
raakten verenigd en waren gekant tegen het verleden. Deze mannen
hadden een hekel aan meneer Armstrong en zijn onderwijs, en zij
deden grote inspanningen om de hele Kerk in een andere richting
te duwen. Tegen 1992 had deze groep zich in een soort van geheime
genootschap verenigd met één doel voor ogen: om de Kerk meer en
meer te laten worden als de heersende ‘reguliere’ kerken van het
traditionele christendom. Veel van hun activiteiten die zich ‘achter
de schermen’ afspeelden, kwamen pas in 1995 volledig aan het licht.
Joseph Tkach Sr. werd hogelijk beïnvloed door deze groep mensen
die hem omringden in zijn nieuwe bestuur van de Kerk, en mettertijd
werd dit duidelijk in zijn denken, zijn ingesteldheid. Maar er was veel
meer dan dat aan de hand, want Satan was zeer actief in hun midden.
Het was precies zoals Paulus ingegeven kreeg om op te schrijven over
die ene specifieke gebeurtenis die zich in de eindtijd zou voordoen.
De Apostase
Er staat geschreven dat ‘de mens der wetteloosheid’, die ook ‘de zoon des
verderfs’ is, degene is ‘die zich verheft tegen al wat God of voorwerp
van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te
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laten zien (Grieks – te openbaren, aan het licht te brengen), dat hij God
is.’ (2 Thessalonicenzen 2: 4)
Meer dan twee jaar lang beraamden deze mensen hoe zij de Kerk
het best af konden trekken van de waarheid die God haar door middel
van Herbert W. Armstrong gegeven had. Zij maakten plannen om de
literatuur van de Kerk te veranderen waardoor er grote doctrinaire
verandering doorgevoerd zouden kunnen worden, maar zij hadden
deze nog niet geschreven. Zij waren van plan om Gods Kerk ‘over te
nemen’ en haar tot een kerk om te vormen die meer overeenstemde
met het traditionele Christendom. Maar deze plannen waren nog niet
klaar om uitgevoerd te worden toen Jospeh W. Tkach Sr. een bezoek
bracht aan de gemeenten van de Kerk in regio van Atlanta.
Hoewel dit pas later bekend werd, toch was het zo dat Meneer
Tkach een totaal verschillende preek had voorbereid dan degene die
hij uiteindelijk in Atlanta gaf. Er waren namelijk zaken die sneller
dan verwacht (sneller dan gepland) een hoogtepunt bereikten, en
daardoor zag Mr Tkach zich genoodzaakt om een totaal andere preek
te geven die dag; dat was op 17 December 1994.
In die preek, die later wereldwijd naar alle gemeenten gestuurd
werd, begon Joseph W. Tkach Sr. Gods Kerk op de hoogte te brengen
van het feit dat alle belangrijke doctrines van de Kerk veranderd gingen
worden. De meeste van die veranderingen werden besproken in drie
preken die hij daarna op drie verschillende plaatsen gaf.
Over de 7de dag, de Sabbat werd verkondigd dat dit een kwestie
van persoonlijke voorkeur en keuze was. Men kon er individueel voor
kiezen of men op die dag of op de daaropvolgende dag, de Zondag,
God wou vereren. Dit werd niet langer gezien als een gebod van God.
Bovendien werden Gods jaarlijkse Feestdagen op dezelfde manier
behandeld. Er werd aan de Kerk verteld dat zij niet langer gebonden
(geboden) was om deze te houden, maar dat het merendeel van de
Kerk dit wel zou blijven doen omdat dit onze ‘traditie’ was. Ook
waren Kerstmis en Pasen niet langer verboden zoals in het verleden.
Er werden nog veel meer veranderingen aangekondigd, zelfs tot en
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met Gods wetten aangaande rein en onrein voedsel, waarover gezegd
werd dat dit niet langer van toepassing was.
Het is overbodig om te zeggen dat dit een GROTE APOSTASE
was! Hier was een man die gezien werd als iemand die met grote
autoriteit in Gods Kerk op aarde gezeten was, die zichzelf nu op Gods
plaats gesteld had, nu hij de wetten van God begon te veranderen.
Ja, alles wat Paulus geschreven had over de ‘mens der wetteloosheid’, ‘de zoon des verderfs’, was uitgekomen: ‘Die zich verheft tegen
al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel
Gods zet, om aan zich te laten zien (te openbaren, aan het licht te
brengen), dat hij een god is.’ (2 Thessalonicenzen 2: 4) God verandert
Zijn weg en Zijn waarheid niet, maar Joseph W. Tkach Sr. geloofde
dat hij dit wel kon doen.
De openbaring van ‘de mens der wetteloosheid’
Omdat sommigen van jullie misschien niet in staat zullen zijn om
de twee voorgaande boeken nog te verkrijgen, zal ik hier een stuk
uit het boek ‘De Geprofeteerde Eindtijd’ invoegen, voordat we in dit
boek verder ingaan op de hoogtepunten van deze Apostase. Het stuk
heeft dezelfde subtitel als hierboven ‘De openbaring van de mens
der wetteloosheid’, en daarin staat het best verwoord wat hierover
gezegd dient te worden.
Het nu volgende komt uit dat boek:
Alhoewel Meneer Tkach zijn verzet tegen God openlijk toonde door
een preek te geven die tegen de zuivere leerstelling inging, had God
nog niet geopenbaard dat hij inderdaad de ‘mens der wetteloosheid’, de
’zoon des verderfs was. Alhoewel de broeders zich misschien hebben
afgevraagd of hij hiermee deze profetie vervulde, kon alleen God dit
bevestigen. Eenieder die dit buiten een openbaring van God om eenzijdig zou verkondigen, zou aanmatigend zijn en zich onrechtmatig
een voorrecht toekennen dat alleen God toebehoort.
Maar er zit meer in Paulus’ profetie. Als men het verhaal in 2
Thessalonicenzen verder leest, zou men duidelijker moeten gaan
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inzien waarom deze unieke gebeurtenis zo cruciaal is voor de eindtijd- profetieën.
‘En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt (Grieks: weerhoudt,
tegenhoudt, afhoudt), totdat hij (de mens der wetteloosheid; zonde)
zich openbaart (Grieks: bekend maken, onthullen wat voorheen niet
bekend was) op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds
in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt
(zelfde Griekse woord: weerhoudt, tegenhoudt, afhoudt) verwijderd is.
Dan zal de wetteloze zich openbaren (Grieks: ‘bekendmaken, onthullen
wat voorheen niet bekend was’); hem zal de Here (Jezus) doden door
de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als
Hij komt’ (2 Thessalonicenzen 2: 6 – 8)
Wat wordt er weerhouden, tegengehouden en afgehouden om
te gebeuren? Dit alles verwijst naar wat Paulus vanaf het begin van
deze profetie onder de aandacht wilde brengen. ‘Maar wij verzoeken
u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning
verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door
een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof
de dag des Heren aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze
ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich
openbaren, de zoon des verderfs’ (2 Thessalonicenzen 2: 1 – 3). Paulus
was niet aan het uitleggen dat deze gebeurtenis de wederkomst van
Christus uitstelde, maar dat de wederkomst van Christus niet zou
plaatsvinden totdat deze dingen waren geschied. De wederkomst van
Jezus Christus werd weerhouden, afgehouden totdat deze gebeurtenissen in de Kerk plaatsvonden. Dit verhinderde evenwel niet de
specifieke timing van de komst van Jezus Christus in zijn Koninkrijk.
Deze dingen moesten echter eerst plaatsvinden voordat de Kerk
geopenbaard zou worden dat de eindtijd gekomen was en dat het nu
de tijd was voor Christus’ wederkomst.
Deze profetie toont aan dat de mens der wetteloosheid (de wetteloze), geopenbaard zou worden ‘hem zal de Here doden, door de
adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als
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Hij komt’. Velen die eens lid waren van de Kerk van God zijn nooit in
staat geweest om dit vers te begrijpen, omdat zij de vervulling ervan
alleen op een letterlijke fysieke manier kunnen zien. Zij geloven dat
deze profetie alleen vervuld kan worden bij de daadwerkelijke komst
van Jezus Christus op de dag dat de eindtijd wordt afgesloten.
Maar het is juist dit vers dat aantoont dat alleen God zou openbaren
wie de mens der wetteloosheid was en wat dit voor de Kerk betekende.
Alhoewel de meesten geen oren om te horen hadden of ogen om te zien,
maakte God het overduidelijk dat Hij degene was die zou openbaren
wie de mens der wetteloosheid zou zijn. Nadat Meneer Tkach het hem
gegeven vertrouwen had beschaamd door die verachtelijke preek in
Atlanta te houden, werd de geestelijke Tempel van God bezoedeld.
Een gruwel van ongekende omvang had in de Kerk gewoed. Zoals we
later zullen uitleggen, leidde dit tot grote verwoesting en leegloop
in de geestelijke Tempel zelf. Herinnert u zich Jezus eigen woorden
van de Olijfbergprofetie? ‘Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting,
waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet
staan ( wie het leest, geve er acht op)’ (Mattheus 24: 15).
Precies veertig Sabbatten (op de dag en het uur af), nadat Meneer
Tkach die bewuste preek gegeven had, stierf hij. Dit was Gods eigen
bekendmaking. Door hem het leven te ontnemen, openbaarde God
dat Meneer Tkach inderdaad de ‘zoon des verderfs’ en ‘de mens der
wetteloosheid’ was. Hiermee openbaarde God ook dat de eindtijd voor
de Kerk en voor de wereld was aangebroken. Nu was eindelijk, na
6.000 jaar, de tijd gekomen dat de eindtijdprofetieën vervuld zouden
worden. Het proces was in gang gezet. Dit begon op dezelfde dag dat
Meneer Tkach zijn alles bezoedelende preek gaf, maar het was God
die dit moest openbaren.
‘Dan zal de wetteloze zich openbaren (Grieks: bekendmaken, onthullen wat voordien niet geweten was): hem zal de Here doden (Het
was God zelf die hem het leven ontnam), door de adem zijns monds
en machteloos maken door zijn verschijning (stralend licht), als Hij
komt’. (2 Thessalonicenzen 2: 8). Deze profetische vervulling van
God die de mens der wetteloosheid vernietigt, is de gebeurtenis die
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de wederkomst van Jezus Christus aankondigde en verlichtte. Nu
was zijn tijd aangebroken en werd deze niet langer tegengehouden
of aan het zicht van de Kerk onttrokken. De tijd was gekomen en de
eindtijd begon!
Het getal 40 wordt gebruikt als aankondiging van een godsoordeel.
Herinnert u zich de zondevloed die veertig dagen en veertig nachten
duurde vanwege de rebellie van de mens? Herinnert u zich de omzwerving in de woestijn door het volk Israel die veertig jaar duurde
vanwege hun opstandigheid? De man die direct onder Christus was
aangesteld in Gods Kerk op aarde, verkondigde dat de zevende dag
Sabbat niet langer een teken voor Gods volk was. Is het dan verwonderlijk dat God een oordeel uitsprak over Meneer Tkach, dat exact
veertig sabbatten later (op het uur af), gerekend vanaf die bewuste
Sabbat dat Meneer Tkach dit verkondigde, voltrokken zou worden?
De ware ‘gruwel der verwoesting’
In dit laatste stuk wat aangehaald werd uit het eerste boek, laat ons
zien dat God degene is die deze ‘mens der wetteloosheid’, deze antichrist, aan de Kerk moest openbaren. Die preek die Meneer Tkach
op 17 December 1994 in Atlanta gaf, was het letterlijke begin van de
aftelling naar de wederkomst van Jezus Christus.
Nadat die preek gegeven werd verliet één derde van de Kerk de
waarheid van God, omdat zij van de waarheid die God hen gegeven
had afweken. Zij keerden terug in de armen van datgene waar God
hen juist uit geroepen had, het traditionele Christendom. Dat betekende een enorme ‘verwoesting’ van Gods tempel, en wat zij deden
was inderdaad een gruwel voor God.
Maar er volgde nog veel meer verwoesting. Nog één derde raakte
zo gedesillusioneerd omdat dit in Gods Kerk had kunnen gebeuren,
dat zij gewoonweg opgaven, er was geen hoop. Zij redeneerden dat
als dit in Gods Kerk kon gebeuren, alles wat zij geloofd hadden ook
wel fout moest zijn. Zij verwierpen alle geloof, en begonnen hun leven
opnieuw te leven zoals zij het wilden, precies zoals zij dat voor hun
roeping gedaan hadden.
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Maar dat is lang niet alles wat er gebeurde als gevolg van die grote
geestelijke gruwel in de tempel van God, in de Kerk van God. Deze
profetie hield nooit enig verband met een tweede gruwel die in een
fysieke tempel zou moeten plaatsvinden.
Het laatste derde van de Kerk raakte verstrooid omdat de Kerk
door grote verwarring overmand werd. Dit waren de mensen die
aan de doctrines en de waarheden die zij bij hun roeping van God
gekregen hadden wilden vasthouden. Er staken verschillende splintergroeperingen de kop op, en de Kerkleden moesten voor zichzelf
uitmaken bij welke van deze splintergroeperingen zij zich zouden
aansluiten. Maar er was niet één afsplitsing die duidelijk herkenbaar
de definitieve voortzetting van Gods Kerk belichaamde; niet één waar
God duidelijk werkzaam was.
Vele van deze groeperingen die de kop opstaken konden niet
samengaan, omdat zij onderling te zeer verschilden in hun opvattingen over de regeringsstructuur die zij wilden, over wie de groepen
uiteindelijk zou leiden en over de verschillende doctrines. Na de dood
van Meneer Armstrong was de Kerk de laatste van de zeven Kerk era’s
ingegaan, waarvan Jezus Christus had geopenbaard dat zij in de Kerk
zou blijven bestaan tot aan zijn wederkomst. Dit was de zevende en
laatste era, de Laodicea era. Hierover stond geprofeteerd dat zij door
een lauwe geest getypeerd zou worden, die tegelijkertijd ook gepaard
zou gaan aan hoogmoed, vertrouwen in zichzelf en een eigengerechtig
geloof dat men boven alles en iedereen ‘gelijk had’.
Het werd duidelijk zichtbaar dat er grote verwarring was, en op
heel korte tijd vormden er zich uit dit laatste derde, waarvan geprofeteerd was dat het verstrooid zou worden, bijna 600 verschillende
organisaties.
Één van de twee grootste groepen had zich reeds kort voor de
Apostase gevormd, omdat haar leiders wisten wat er in Pasadena,
het hoofdkwartier van de Kerk, aan de hand was. Zij waren er van
op de hoogte dat er mannen waren die probeerden om de Kerk in de
richting van het traditionele Christendom te duwen, en zij kenden ook
hun geloofsovertuigingen en vele van hun plannen. Het grootste deel
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van de ministry in de verafgelegen gebieden over heel de wereld, was
zich niet bewust van alles wat er zich op het hoofdkwartier afspeelde.
Deze groep die zich nog voor de Apostase gevormd had, werd gevormd
en geleid door één van de oudere evangelisten Roderick C. Meredith,
en haar naam was ‘ the Global Church of God’.
Hoewel deze individuen bijna twee jaar voor de Apostase wisten
van deze gebeurtenissen die zich op het hoofdkantoor afspeelden,
toch namen zij nooit enig standpunt hiertegen in noch probeerden
zij de rest van de ministry hiervan op de hoogte te brengen. In plaats
daarvan splitsten zij zich af en begonnen hun eigen organisatie.
Een paar jaar na haar oprichting scheurde deze kerkorganisatie
uiteen, waarbij Roderick C. Meredith samen met het grootste deel van
de ministry een nieuwe organisatie vormde onder de naam “the Living
Church of God’ ; de rest behield haar oude naam en de schulden(last).
De grootste groep die zich vormde was er een die na de Apostase
ontstond; dat was de groep waar ik mij bij aansloot. Ik was al bij een
groep die wilde dat ik hun minister zou blijven. Nog voordat deze
grotere groep dit deed, registreerden wij ons officieel, teneinde als
fysieke organisatie rechtshandelingen te kunnen uitvoeren die nodig
waren om aan de noden van de geestelijke Kerk van God tegemoet
te kunnen komen. Wij waren slechts een klein groepje in Toledo
Ohio, en kort na ons ontstaan werden wij door een groep in Detroit
vervoegd. Later verbonden wij ons dan aan die grotere groepering
die een gelijkaardige naam aannam en zichzelf ‘the United Church
of God, An International Association’ ging noemen.
Korte tijd (amper twee jaar) nadat wij die grotere groepering vervoegd hadden, verlieten wij deze groepering weer, omdat een aantal
van hun administratieve praktijken en hun interne politiek niet met
mijn geweten strookten. De gang van zaken binnen hun organisatie
was een weerspiegeling van de toestand waarin de Kerk vlak voor de
Apostase was afgegleden.
God openbaarde later dat er in het boek Openbaring een profetische
periode van 1.260 dagen beschreven staat. Gedurende deze periode
beschermde God de verstrooide Kerk voor Satan, zodat Satan de Kerk
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niet kon achtervolgen om haar volledig te vernietigen. God had beloofd
in de profetische geschriften van Ezechiël, dat Hij een overblijfsel
uit deze verstrooiing zou redden; een overblijfsel waardoor Hij Zijn
werk zou voleindigen.
Wij hadden allen gezondigd doordat we lauw van geest geworden
waren. En enkel en alleen diegenen die zich oprecht zouden bekeren
van die Laodicea geest, zouden door God gebruikt kunnen worden in
het overblijfsel dat Hij wakker zou maken.
De opening van de Zegels van Openbaring
Op Pinksteren van 1998 richtte God Zijn overblijfsel Kerk terug op.
Dit was exact 1.260 profetische dagen na de Apostase. De Kerk nam
de naam Church of God – PKG (Kerk van God – Voorbereidend op
het Koninkrijk van God) aan. Vanaf dat moment begon God veel
profetieën aan mij te openbaren; profetieën over de Kerk en over de
Apostase die wij zojuist doorgemaakt hadden. De eerste opdracht die
God ons gaf was om de hand uit te reiken naar de verstrooide Kerk
en ernaar te streven om hen te helpen begrijpen wat er met de Kerk
gebeurd was en waarom.
De reden hiervoor is omdat niemand dit, en de waarheid over deze
zaak, aan de orde stelde. God zegende de Kerk met de uitgave van ‘De
tijd loopt ten einde,’ waarin God de antwoorden gaf op de vraag wat
er met de Kerk gebeurd was en waarom. Slechts een handvol mensen
werden wakker gemaakt uit hun geestelijke slaap, en dat was zo
omdat God hen moest ‘wakker maken’ omdat het om een geestelijke
slaap ging. Hij bood nog veel meer mensen de kans aan om wakker
gemaakt te kunnen worden, maar zij weigerden dit. We noemden dit
geestelijke ontwaken een soort van tweede roeping, maar dat was
het niet. Het was gewoonweg zo dat eenieder individueel Gods hulp
nodig had door middel van de kracht van Zijn geest om in hun geest
(brein, verstand) wakker gemaakt te worden – diezelfde geest (brein,
verstand) die Hij voor de Apostase reeds aan het transformeren was.
God kan dat proces van transformatie een halt toeroepen. De
persoon in kwestie vervalt dan geestelijk in een soort van neutrale
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stand, valt geestelijk in slaap, en kan alleen wakker gemaakt worden
als God hem of haar wakker maakt. De enige reden waarom iemand
in die toestand vervalt is door zonden waarvan men zich niet bekeerd
heeft, en in dit geval gaat het dan om zonden die zij niet ten volle
kunnen zien, of nog niet voor waar kunnen aannemen. God kan Zijn
werk in zulke mensen ten allen tijde terug aanvatten. Dat kan nog
voor het Millennium begint zijn, of nadat het begonnen is, of in de
tweede opstanding.
God openbaarde aan mij het belang en de betekenis van de 280
dagen vanaf de Apostase tot aan de dood van Joseph W. Tkach sr.,
waardoor geopenbaard werd dat hij inderdaad de ‘mens der wetteloosheid’ en de ‘zoon des verderfs’ was, waar Paulus over spreekt.
Hij openbaarde de betekenis van de ‘stenen van de tempel’, waar
Christus in Mattheus 24 over spreekt. Hij onthulde de betekenis
van de woorden ‘er zal geen steen op de andere gelaten worden.’ Hij
openbaarde dat dit geestelijk was en dat dit over de Kerk ging, die
verstrooid zou worden na de geestelijke ‘Gruwel der Verwoesting’.
Hij begon ook te openbaren dat de dag dat meneer Tkach die
bewuste preek gaf, het Eerste Zegel van Openbaring geopend was en
dat dit niet ging over iets fysieks wat in de wereld zou plaatsvinden,
maar wel over iets geestelijks wat met Zijn Kerk zou gebeuren.
‘En ik zag, toen het Lam (Jezus Christus) een van de Zegels opende,
en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een
donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had
een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende
en om te overwinnen.’ (Openbaring 6: 1 – 2)
God had aan Herbert W. Armstrong geopenbaard dat er grote
verdrukking over de wereld zou komen zodra de Zegels van Openbaring geopend zouden worden. Maar hij kreeg niet de kennis dat dit
eerst en vooral zou beginnen als een grote geestelijke verdrukking
over Kerk, en dat daarna mettertijd de grote fysieke verdrukking in
de wereld zou beginnen.
God openbaarde dat dit Eerste Zegel over de Kerk ging en overeenkomt met datgene waarvoor Jezus Christus in de Olijfbergprofetie
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waarschuwde, dat ‘vele’ valse leraren de kop zouden opsteken die
‘velen’ zouden misleiden. God openbaarde ook dat wat Paulus over de
‘mens der wetteloosheid’ geschreven had, ook over dit Eerste Zegel
ging. Dit ging allemaal over hetzelfde, namelijk over de ‘gruwel der
verwoesting’ die in Gods Kerk zou plaatsvinden, die voor Gods volk
hét teken zou zijn dat de tijd voor de lang verwachte wederkomst van
Christus was aangebroken.
Het Eerste Zegel ging niet over Christus, maar over een antichrist die
er op uit was om de Kerk te vernietigen. Het Eerste Zegel ging over een
leider die met groot gezag in de tempel van God gezeten was. Toen God
besloot dat de tijd gekomen was om dit Zegel te openen, trok de ‘mens
der wetteloosheid’ er op uit om ‘overwinnende te overwinnen’ – om de
Kerk te vernietigen – om de ‘gruwel der verwoesting’ aan te richten.
‘En toen Hij het tweede Zegel opende, hoorde ik het tweede dier
zeggen: Kom! En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die
erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij
elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.’
(Openbaring 6: 3 – 4)
De eerste vier Zegels zijn met elkaar verbonden omdat zij alle
vier te maken hebben met datgene wat er gebeurde toen het Eerste
Zegel geopend werd wanneer Meneer Tkach Sr. die bewuste preek in
Atlanta gaf, die resulteerde in een grote verwoesting van Gods Kerk.
Toen het Tweede Zegel eenmaal geopend werd, werd de vrede al
snel van de Kerk weggenomen, maar niet van de wereld. Nadat Meneer
Tkach die bewuste preek gegeven had waren er van de ene dag op
de andere een massa ministers die zich bij zijn beweging aansloten,
en bijna één derde van hen slikte de nieuwe leer (die gewoonweg
dezelfde oude leer van het traditionele Christendom was) als zoete
koek. En zelfs zij die niet alle nieuwe leer klakkeloos aanvaardden,
aanvaardden er toch een deel van en keerden zich zodoende tegen
Christus, waardoor er nog veel meer ‘valse leraren’ op uit trokken om
zoveel mogelijk mensen in de Kerk te misleidden.
Doordat er zoveel valse ministers ten tonele verschenen, werden
de valse doctrines en het valse onderwijs ook veel sneller verspreid.
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Deze ministers hanteerden niet langer in de geest en naar waarheid
het zwaard van het woord van God, maar een vals zwaard dat diende
om de waarheid van de mensen af te nemen; een zwaard dat gebruikt
werd om hun geestelijke leven te vernietigen.
‘En toen Hij het derde Zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen:
Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier
dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst
voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.’
(Openbaring 6: 5 – 6)
Omdat er zoveel ministers waren die ‘antichrist’ werden, werden
de mensen niet langer met het woord van God gevoed en zodoende
kwam er een grote hongersnood over de Kerk. De kerkleden raakten
geestelijk uitgehongerd en werden zwakker en zwakker door het
gebrek aan geestelijk voedsel, wat zij normaliter Sabbat na Sabbat
hadden ontvangen.
‘En toen Hij het vierde Zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde
dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn
naam was [de] dood, en het dodenrijk (Grieks: het graf) volgde achter
hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te
doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de
wilde dieren der aarde.’ (Openbaring 6: 7 – 8)
Nogmaals, dit wordt in het eerste boek allemaal meer in detail
besproken, en daarom zal hier slechts een samenvatting geven worden
van de betekenis van dit Vierde Zegel. Maar God heeft sinds de tijd
dat dat boek geschreven werd nog meer geopenbaard, en dat zal hier
wel aan bod komen.
God had de eerste 1.260 dagen na de Apostase aan de Kerk die
verstrooid werd gegeven als een tijd van bescherming voor Satan.
Satan mocht dat ene derde van de verstrooide Kerk dat trachtte om
vast te houden aan de geboden en de fundamentele waarheden die
God aan Zijn volk gegeven had, niet vervolgen. Maar gedurende die
periode van drie en een half jaar groeiden de verstrooide groepering
geestelijk niet, maar werden zij daarentegen langzaam maar zeker
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zwakker en zwakker, vastgeroest in hun eigen wegen en meer en meer
verblind voor hun eigen ware geestelijke toestand.
Zij wilden niet erkennen dat zij zelf mede verantwoordelijk waren
geweest voor de Apostase doordat zij allen geestelijk lauw waren geworden. Hoewel velen van hen in het begin ruw door elkaar geschud
waren en zich daardoor meer inzetten om vast te houden aan de basisdoctrines en de 18 Waarheden die God door Herbert W. Armstrong
geven had, toch begonnen zij langzaam maar zeker zwakker te worden
zoals voor de Apostase. Omdat zij die lauwe geest van Laodicea niet
erkenden noch zich daarvan bekeerden, werden zij terug lauw van
geest en waren zij wederom rijp om makkelijk misleid te worden door
hun eigen wegen en geestelijk overmeesterd te worden.
Zij namen er genoegen mee om de religieuze praktijken uit het
verleden voor de vorm (zonder er bij te moeten nadenken) verder te
zetten, en zij deden erg hun best om een ‘werk’ te imiteren waarvan
zij vonden dat dit verder gezet moest worden. Dat was het ‘werk’
waarvan Herbert W. Armstrong gezien had dat het zijn opdracht
was; namelijk het verspreiden van het evangelie in de hele wereld.
Geen van deze groepen kwam er ooit toe om een heel voor de hand
liggende waarheid te accepteren. Meneer Armstrong had dat werk
voltooid, en de Kerk was nu een nieuw tijdperk na die verspreiding
van het evangelie binnengetreden, het tijdperk voor de ‘gruwel der
verwoesting’ (Mattheus 24: 14 – 15)
Geen van deze groepen kon zichzelf ertoe brengen om toe te geven
dat toen Meneer Armstrong stierf het Filadelfia tijdperk van Gods
Kerk eindigde, en het Laodicea tijdperk begon. Meneer Armstrong
was er lang voordat hij stierf van overtuigd dat 90 procent van de
Kerk al vervallen was in de geest van Laodicea.
Op Pinksteren van 1998 werd het overblijfsel van de Kerk terug opgericht (gevestigd), exact 1.260 dagen na de Apostase. En tezelfdertijd
gebeurde er ook nog iets anders. Satan werd niet langer weerhouden
om de Kerk aan te vallen, want die periode van bescherming was
nu beëindigd. Op dat moment in de tijd, na het verloop van die 1.260
dagen, werd het Vierde Zegel geopend. Als je kijkt naar de specifieke
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taal die gebruikt wordt om dit Zegel te beschrijven, dan zal je zien dat
die gelijkaardig is aan de beschrijving die voorafgaat aan de opening
van het Tweede en Derde Zegel. Er staat namelijk: ‘En hun werd macht
gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard,
met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.’
(Openbaring 6: 8)
De uitdrukking ‘door de wilde dieren der aarde, is gewoonweg
een letterlijke verwijzing naar aaseters die erop uit trekken om het
karkas (het overblijfsel) verder leeg te pikken.
Twee derde van de Kerk was al geestelijk overmeesterd ten gevolge
van de repercussies van het Tweede en het Derde Zegel. Dit volgende
Zegel was een herhaling van een combinatie van dezelfde soort van
gebeurtenissen die in de twee voorgaande Zegels hadden plaatsgevonden, maar dit zou nu dienen om het overblijvende derde van de
verstrooide Kerk geestelijk te overmeesteren in de jaren na de Apostase.
Maar God zou niet toestaan dat de hele Kerk geestelijk overmeesterd
zou worden, maar bood daarentegen aan een paar duizend mensen
de gelegenheid aan om deel te worden van Zijn eindtijd overblijfsel
Kerk. God heeft gewerkt met een overblijfsel van alle verstrooiden.
Zij zijn diegenen die Hij getrokken en ontvangen heeft en die Hij de
gelegenheid geschonken heeft om door te kunnen gaan in de Kerk,
helemaal tot aan Christus’ wederkomst als Koning der koningen.
Maar, velen van degenen die die kans gekregen hebben, hebben
zich sindsdien tegen Gods overblijfsel Kerk en haar leiding gekeerd,
terwijl weer anderen toegegeven hebben aan hun eigen menselijke
natuur en de Kerk hebben verlaten uit zwakheid. De meesten die door
God apart gezet waren om de kans te krijgen om deel uit te maken van
dat overblijfsel, gingen nooit in op Zijn aanbod om wakker gemaakt te
worden uit hun geestelijke slaap. Zij waren gewoonweg te hoogmoedig
om aan te kunnen nemen dat God mogelijk met zo’n klein groepje
zou kunnen werken, en zij waren niet gediend van datgene wat God
aan Zijn profeet geïnspireerd had om te schrijven over de waarheid
omtrent de zaken die in dit hoofdstuk behandeld worden.
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Inderdaad, de eerste vier Zegels van Openbaring zorgden voor
een groot aantal geestelijke slachtoffers in God Kerk. Al wat nu nog
over is van de bijna 96.000 doopleden die de Apostase meemaakten, is
zo’n 150 mensen. Sindsdien (na de opening van het Zesde Zegel) heeft
God nieuwe mensen geroepen die Hij aan Zijn Kerk heeft toegevoegd,
die voorbereid worden om het fundament van de Kerk aan het begin
van het Millennium te vormen.
Wie dit leest zal waarschijnlijk verbluft zijn om te horen dat bijna
30.000 mensen, van het laatste derde van Zijn Kerk die verstrooid
werd, weigeren om te aanvaarden dat zij ooit een Apostase hebben
meegemaakt. En toch is hun eigen leven een ware getuigenis daarvan,
omdat zij allen behoren tot één van de meer dan 600 organisaties
die gevormd werden uit de verstrooiden. Hun kleinschaligheid in
vergelijking met de 96.000 doopleden die de Kerk voor de Apostase
telde, is het ultieme bewijs dat die Apostase heeft plaatsgevonden.
Maar er is ook goed nieuws voor iedereen die verstrooid werd. Dat
zullen we later nog bespreken. We hebben het er al over gehad dat er
uit alle mensen die verstrooid werden 63.000 de gelegenheid zullen
krijgen om het Millennium in te gaan als zij datgene wat God hen aan
het begin van 2019 zal aanbieden willen aanvaarden. Maar zelfs dan
zullen er nog altijd mensen zijn die dit niet zullen willen aanvaarden,
en zij zullen niet de kans krijgen om in dat nieuwe tijdperk bij de
wederkomst van Christus verder te leven. Het is belangrijk om hierbij
te vermelden dat GEEN van hen deel zal uitmaken van de 144.000.
De meeste van die mensen waaraan God dit zal aanbieden, zullen
uit die meer dan 600 organisaties komen die uit de Kerk verstrooid
werden. Een groot deel zal ook komen uit dat derde deel dat gewoonweg opgaf van zodra de Apostase plaatsvond, maar dit zal een veel
kleiner aantal zijn dan diegenen uit het derde deel dat verstrooid werd
komen. Het kleinste aantal dat geestelijk wakker gemaakt zal worden
om deze kans aangeboden te krijgen, zal voortkomen uit diegenen die
de leugen geloofden en terugkeerden tot het traditionele Christendom.
Hun aantal zal vrij klein zijn.
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Het Vijfde Zegel
God heeft niet geopenbaard op welke exacte datum dit Zegel geopend
werd, maar tegen de tijd dat dit gebeurde hadden de eerste vier Zegels
al bijna 90.000 doopleden van Gods Kerk geestelijk vernietigd.
‘En toen Hij het vijfde Zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen
van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis,
dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o
heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan
hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad
gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten,
totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun
broeders, die gedood zouden worden evenals zij.’ (Openbaring 6: 9 – 11)
Het Vijfde en het Zesde Zegel markeren een overgang in de tijd,
een tijd waarin het grootste deel van de geestelijke verdrukking
veroorzaakt door de eerste vier Zegels beëindigd wordt. Het is een
overgang naar meer fysieke eindtijdgebeurtenissen die op aarde
zullen beginnen.
De mensen die in het Vijfde Zegel vernoemd worden, zijn niet
levend maar dood. Dit gaat niet over mensen die gestorven zijn, die
nu in de hemel zijn en van daaruit ‘met luide stem roepen’.
Het is gelijkaardig aan datgene wat God over rechtvaardige Abel
liet optekenen: ‘Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht
dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar
God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij
gestorven is.’ (Hebreeën 11: 4)
Dit is ook zo’n situatie. Het spreekt hier over het feit dat er bijna
144.000 mensen reeds gestorven zijn die nu gauw bij de wederkomst
van Christus zullen worden opgewekt, maar dat er nog steeds een klein
aantal levenden volledig klaargemaakt moet worden zodat zij zich bij
hen te kunnen voegen. Dit wordt gezegd om de Kerk te bemoedigen,
om haar te laten weten dat er ons niet veel tijd meer rest voordat
Christus terugkomt. De bemoediging voor de Kerk is dat er nog een
klein aantal mensen klaargemaakt en verzegeld moeten worden,
teneinde het getal van de 144.000 te vervolledigen.
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Het Zesde Zegel
We hadden het er eerder al over dat God Zijn profetische geschriften
als ‘progressieve openbaring’ aan mij openbaart, op een progressieve
manier waarbij dus niet alles over een bepaalde openbaring tegelijkertijd aan mij getoond wordt. Het is daarentegen veeleer zoals Meneer
Herbert W. Armstrong het vroeger omschreef. Hij zij dat het veel weg
heeft van een puzzel waar je steeds meer stukjes aan toevoegt zodat je
een steeds beter totaalbeeld krijgt. Bij veel profetieën die geopenbaard
worden is het precies zo, alsof je een stukje van de puzzel krijgt wat
je op zijn plaats legt, of toch dicht in de buurt van waar het past. En
naarmate je meer en meer puzzelstukjes op hun plaats legt, krijg je een
duidelijker en helderder beeld. En dat is zeker het geval wat betreft de
manier waarop God de grotere betekenis van het Vijfde en Zesde Zegel
geopenbaard heeft. Je kan dit goed zien wanneer je gaat kijken naar wat
er in het eerste boek over deze twee Zegels gegeven werd en hoe deze
daar beschreven staan, en dit vergelijkt met hoe zij een paar jaar later
nog veel duidelijker werden toen het volgende boek geschreven werd.
Als je voor de allereerste keer alles wat in het boek Openbaring
geopenbaard wordt leest, dan kan dit soms wel eens wat overweldigend
zijn. Maar mettertijd wordt alles steeds duidelijker.
Ons inzicht in deze twee Zegels werd groter tegen de tijd dat het
tweede boek geschreven werd. Maar nu is er nog meer inzicht gegeven
in deze twee Zegels om dit derde boek te kunnen schrijven. Het was
mij eerder niet ten volle gegeven om te zien dat de gebeurtenissen
van het Zesde Zegel zouden blijven voortduren gedurende de tijd die
volgt op het Zevende Zegel. Sommige gebeurtenissen van het Zesde
Zegel vallen zelfs samen met het tijdperk van het Zevende Zegel en
leiden helemaal tot aan de wederkomst van Christus.
Zelfs toen het tweede boek geschreven werd, werd er in een
paragraaf onder de titel ‘De onderverdeling van de Zeven Zegels’
geschreven: ‘Het Zesde Zegel (de huidige periode ten tijde van dit
schrijven) bevat Zeven Donderslagen die gedurende deze periode met
tussenpozen luider en luider zullen klinken, zelfs tot in de periode
van het Zevende Zegel.’
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Wat ik toen niet volledig begreep, is dat het Zesde Zegel niet iets
is dat eindigt wanneer het Zevende Zegel eenmaal geopend wordt.
Integendeel, zij overlappen elkaar en blijven hun eigen specifieke
profetieën verder vervullen.
‘En ik zag, toen Hij het zesde Zegel opende, en daar geschiedde een
grote aardbeving (door elkaar schudding) en de zon werd zwart als een
haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels
vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen,
wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug
als een boekrol, die wordt opgerold,...’ (Openbaring 6: 12 – 14)
Dit vertelt maar de helft van wat er geschreven staat over de
opening van dit Zegel. Het is goed om hier even stil te staan bij wat
hier allereerst gezegd wordt.
Op 11 September 2001 werd dit Zesde Zegel geopend. Iedereen
ter wereld zou bekend moeten zijn met het fenomeen 9/11. Deze
opening is de aankondiging van een overgang in de tijd, waarbij de
gebeurtenissen van de grote verdrukking die over de aarde gaat komen
het primaire aandachtspunt beginnen te worden te midden van alle
rampzalige gebeurtenissen die geprofeteerd staan.
Op deze dag werd niet allen het Zesde Zegel geopend, maar het was
ook het tijdstip waarop de Eerste Donder van Openbaring weerklonk.
In het volgende hoofdstuk zal er veel meer aan bod komen over deze
Zeven Donders. Maar de opening van dit Zegel was een voorbode van
alles wat op aarde zou volgen wanneer de tijd gekomen zou zijn dat
de gebeurtenissen van het Zevende Zegel vervuld moesten worden.
Het Zevende Zegel werd op 14 november 2008 geopend, en zal nu
gauw vervuld beginnen te worden.
Wat er toen op die dag gebeurde was een profetische gebeurtenis
die vervuld werd. Het was effectief de EERSTE fysieke gebeurtenis
die niet alleen op kleine schaal een vervulling was van het begin van
de eindtijdverdrukking, maar dit diende ook als een profetisch teken
van wat nog zou volgen, wat de wereld in een derde wereldoorlog zou
storten; een kernoorlog.
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Alles wat er op die dag gebeurde was een vooruitblik – een profetische glimp – op de toekomst van de Verenigde Staten van Amerika.
Wanneer het Millennium eenmaal begonnen is, zullen de mensen
zich gaan beseffen dat de opkomst en de ondergang van Amerika het
centrale aandachtspunt was voor de eindtijdprofetieën. Zij is één van
de verloren stammen van Israel. Zij is één van de zoons van Jozef;
namelijk Manasse. Over haar werd geprofeteerd dat zij in de eindtijd
de allergrootste natie zou worden die ooit op aarde bestaan heeft. Zij
bezit (omdat God haar dit gegeven heeft) grotere rijkdommen, een
sterker leger en meer natuurlijke rijkdommen dan gelijk welk ander
land in de hele geschiedenis van de mensheid.
Maar vanwege haar grote hoogmoed en al haar zonden, gaat God
alles wat Hij haar gegeven heeft ook weer wegnemen. God plaatste zijn
twee laatste apostelen in deze natie, in de Verenigde Staten. Herbert
W. Armstrong werd nooit ontvangen (erkend) door deze fysieke natie
die door God en door God alleen groots gemaakt werd. Zij maakte
zichzelf niet groots. Maar in plaats van dat zij door haar ontvangen
(erkend) werden, werden deze beide apostelen door haar vervolgd,
verguisd en verworpen. De realiteit is echter dat deze verwerping
niet slechts aan fysieke mensen werd aangedaan, zij verwierpen ook
God die hen gezonden had.
Neem eens in ogenschouw wat er op die dag, op 9/11, gebeurde.
Vanuit het gezichtspunt van alle landen ter wereld kon er geen groter
symbool bestaan van het toppunt van de grootsheid, rijkdom, macht
en status van Amerika, dan de torens van het ‘World Trade Center’.
Zeven torens werden die dag vernietigd, en het Zevende Zegel
bevat Zeven Trompetten. Dit is veelzeggend, meer dan de meeste
mensen zich kunnen voorstellen.
Het ‘World Trade Center’ stond vooral bekend om haar 110 verdiepingen tellende ‘Twin Towers’. Tijdens de aanslagen op 11 september
2001 werden alle oorspronkelijke gebouwen van dit complex verwoest.
Torens één en twee stortten volledig in, en de andere vier (nummer
3, 4, 5 en 6) werden onherstelbaar beschadigd en later afgebroken.
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Het Zevende gebouw stortte later die namiddag van de aanslagen in.
De betekenis van een ‘World Trade center’ (WTC) en de symboliek
daarvan voor ‘Wall Street’ en het wereldwijde economische bestel
zou niet aan ons voorbij mogen gaan. Want het allereerste wat er gaat
gebeuren heeft te maken met de wereldwijde handel, waarbij een
algehele wereldwijde economische implosie allereerst de economie
van de Verenigde Staten volledig zal vernietigen.
En zelfs het straalvliegtuig dat op het ‘Pentagon’ neerstortte
geeft ons profetische vooruitblik op wat er gaat gebeuren wanneer
de eerste vier Trompetten van het Zevende Zegel ontketend worden
over de Verenigde Staten. Want zij zijn eerst en vooral van toepassing
op haar ondergang en meer specifiek gericht op de ondergang van de
grootste militaire macht op aarde.
Hier volgt de symboliek die beschreven wordt in de eerste fase
van het Zesde Zegel. Toen die twee torens instortten volgde er een
huiveringwekkende stofwolk die zichtbaar uit het puin opsteeg en
zich over New York uitspreidde. Het was als een boekrol die zich in
de lucht ontrolde en zich later weer oprolde. Binnenin deze stofwolk
werd alles pikdonker en verdween de zon uit het oog. Het effect van
al dit stof op de maan, was dat zij bloedrood kleurde, en de sterren
verdwenen erdoor uit het zicht. Al deze dingen zijn een voorbode van
wat er over de hele aarde gaat komen, maar dit alles begint eerst met
de ineenstorting van de Verenigde Staten van Amerika.
En de rest van wat er over het Zesde Zegel geschreven staat vervolgt met: ‘...en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de
koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken
en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de
rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op
ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de
troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn
is gekomen en wie kan bestaan?’ (Openbaring 6: 14 – 17)
Jawel, op die dag, op 9/11, werd elk land ter wereld, groot en klein
(profetisch ‘berg en eiland’) geraakt door wat er toen gebeurde. Zij
werden hierdoor geschokt en ontnuchterd. Het was een voorbode van
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een tijd wanneer dit letterlijk met landen in hun geheel zal gebeuren;
beginnend bij de Verenigde Staten. Ja, de tijd voor Gods grote toorn
(gramschap) is bijna aangebroken. Wie kan bestaan? (Wie kan zich
staande houden?) Dat is wat het Zesde Zegel aankondigt!

Hoofdstuk 6

ALS JIJ BEREID BENT OM
TE LUISTEREN, ZAL GOD
LUISTEREN

I

n dit boek is al veel gezegd over het feit dat de mensheid in de
voorbije 6.000 jaar niet geluisterd heeft naar God. Men zou duidelijk moeten zien welke egoïstische keuzes de mens door de eeuwen
heen gemaakt heeft, als gevolg van hun weigering om te luisteren.
Hierdoor is er zo veel menselijk leed, ellende, armoede, hongersnood,
ziekte, criminaliteit, onderdrukking, decadentie, onrechtvaardigheid,
ongelijkheid en oorlog geweest, en nog zoveel meer kwaad aangericht.
Genoeg is GENOEG! Dit is precies waar de mens zich op dit moment
bevindt. God begint in te grijpen en aan deze wereld te vertellen dat
het inderdaad, na 6.000 jaar, genoeg is!
Is er iets dat de mens kan motiveren om eindelijk naar God beginnen te luisteren? Dat is precies waar God de afgelopen paar jaar
aan gewerkt heeft, om mensen tot het punt te brengen waarop zij
vrijwillig gemotiveerd zijn om naar Hem te luisteren, zodat zij gered
kunnen worden en in een nieuw tijdperk voor de mensheid kunnen
voortleven.
Dit is een bijna onmogelijke taak. De hele geschiedenis van de
mensheid getuigt van het feit dat mensen niet naar God willen luisteren. Maar God gaat op één of andere manier verandering in dergelijk
gedrag tot stand brengen. Hoe dan ook, het zal moeilijk zijn en er zal
sowieso vreselijke fysieke verdrukking aan te pas komen. In deze
eindtijd zal de mensheid veel vernietiging over zichzelf brengen en
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als God niet zou ingrijpen zou de mensheid alle leven op deze planeet
vernietigen. Dit werd al eerder gezegd, maar het dient herhaald te
worden, want op een gegeven moment zal iedereen dit moeten gaan
inzien.
Bovenop alles wat de mensheid zichzelf aandoet in deze eindtijd,
zal God ook catastrofes over deze wereld brengen, om diegenen te
treffen die zich het meest tegen Hem verzetten. Namelijk diegenen die
hierin een grotere verantwoordelijkheid dragen en/of actief betrokken
zijn bij het verspreiden van veel desinformatie en het veroorzaken
van veel lijden, corruptie, onrecht, verwarring en kwaad die schade
berokkenen aan families, gemeenschappen en landen. God zal dit op
de meest barmhartige manier mogelijk doen, teneinde mensen aan te
zetten om te veranderen. Toch zullen velen van hen die rechtstreeks
door deze gebeurtenissen geraakt worden geloven dat zij zich niet
tegen God verzetten, maar Hem daarentegen juist omarmen. Maar
zij omarmen God echter niet, zij omarmen veeleer hun eigen valse
religieuze overtuigingen over God, zoals hun traditionele Christendom
en vele andere valse religieuze geloofsovertuigingen.
Jammer genoeg zijn mensen over het algemeen niet gemotiveerd
om naar God te luisteren totdat alles waar zij op vertrouwd hebben
vernietigd wordt en/of niet meer bestaat. Alleen dan kunnen mensen
mogelijk oprecht naar antwoorden beginnen te zoeken en beginnen te
luisteren. Ik gebruik hier het woord ‘mogelijk’, want zelfs nadat God
aan mensen alle gelegenheid gegeven heeft om naar Hem te beginnen
luisteren, zullen zij nog altijd dezelfde vrije keuze (vrije wil) hebben
die zij altijd gehad hebben. De mogelijkheid om te veranderen ligt
volledig in hun eigen handen. God heeft aangetoond dat dit de enige
manier is waarop mensen kunnen beginnen te luisteren, maar zelfs
dan zullen vele mensen dit niet doen.
Dus, wanneer het geld of de spaarcentjes waarop men vertrouwt
waardeloos worden, wat zullen mensen dan doen? Als aandelen en
obligaties geen enkele waarde meer hebben, wat zullen mensen doen?
Wanneer er geen voedsel meer aan de supermarkten geleverd wordt
en benzinepompen leeg zijn, wat zullen mensen doen? Als er geen
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hulp van de overheid of zelfs het leger meer is, wat zullen mensen
doen? Wat doen mensen wanneer ze niet langer een baan, een werkplek, hebben? Wat zullen mensen doen als hun religie (kerk) geen
antwoorden, hoop of vrede kan bieden? Wat zullen mensen doen
als er geen televisie, radio, mobieltjes (GSM), internet, Facebook
etc. etc. meer is? Deze dingen zullen in vele regio’s van de wereld
volledig verdwijnen, en in andere delen van de wereld periodiek
onderbroken worden.
De mensheid veroorzaakt haar eigen wereldwijde economische
ineenstorting. De mens brengt haar eigen grote oorlog, een kernoorlog,
tot stand. Toch is dit op zich niet voldoende om mensen aan te sporen
om naar God te luisteren. Je zou denken dat dat voldoende zou zijn.
Maar slechts enkelingen, (geen miljarden noch honderden miljoenen
mensen) zullen als gevolg van dit door de mens veroorzaakte kwaad
beginnen luisteren.
God zal een totale vernietiging van de mensheid niet toelaten,
maar Hij zal wel toelaten dat de mensheid zich in een kernoorlog
stort, die zal resulteren in een laatste totale nucleaire confrontatie. Hij
openbaart dat deze gebeurtenis alleen al zal resulteren in iets meer
dan 2,3 miljard doden. Dit is de mensheid haar eigen schuld, en God
is van plan om dit toe te laten. Als God niet zou toelaten dat er zulke
vernietiging plaatsvindt, dan zou de overgrote meerderheid van de
mensheid nog altijd niet naar Hem luisteren, zelfs niet nadat duidelijk
geopenbaard wordt dat Hij een eind aan deze oorlog gesteld heeft.
Inderdaad, God zal deze oorlog beëindigen, voordat er méér dan 2.3
miljard mensen sterven.
Zelfs nadat God ingrijpt om verdere vernietiging door nog meer
kernwapens te stoppen, nadat een derde deel van de mensheid daardoor reeds vernietigd is, moet er nog veel meer gebeuren om een
groter aandeel van de mensheid ertoe te bewegen om een andere
geest aan te nemen – een geest die nederig wordt en bereid is om
naar zijn Schepper te luisteren. De wereld is trots en hoogmoedig en
is niet makkelijk te vernederen. Daarom verzet zij zich sterk tegen
het luisteren naar God.
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God neemt de controle over deze wereld over. Het zelfbestuur van
de mensheid zal eindigen! God zendt Zijn Zoon naar een wereld die
nederig gemaakt is en klaargemaakt is om te luisteren. Hij gaat een
nieuwe regering op deze aarde vestigen - Zijn regering
Wat er ook voor nodig is om deze wereld te vernederen tot op het
niveau dat die regering gevestigd kan worden zonder enige vorm van
opstandigheid of verzet daartegen, zal ook gedaan worden! Elke
vorm van verzet zal gewoonweg vernietigd worden. De periode van
6.000 jaar van menselijk zelfbestuur zal eindelijk definitief beëindigd
worden, en God zal Zijn rechtvaardige, eerlijke en barmhartige regering voor de daaropvolgende 1.000 jaar over de mensheid aanstellen,
Het zal niet langer meer uitmaken of men dit nu leuk vind of niet,
en of men het er mee eens is of niet. Het zelfbestuur van de Mensheid
is bijna voorbij.
Gods grootste verlangen bij dit alles is om de best mogelijke
omstandigheden te scheppen waardoor het groots mogelijke aantal
mensen potentieel nederig gemaakt kan worden, zodat zij zouden
kunnen beginnen met naar Hem te luisteren, in plaats van vernietigd
te worden. Opstandigheid tegen God en de weigering om naar Hem te
luisteren zijn juist de dingen die ertoe geleid hebben dat de mensheid
tot op het punt van de zelfvernietiging gekomen is. Dat soort van sterk
verzet zal eindelijk een halt toegeroepen worden.
Gods ingrijpen
God werkt er dus aan om het best mogelijke klimaat te creëren om
potentieel zoveel mogelijk mensen zo nederig te maken, dat zij gewilliger zullen worden om naar Hem te luisteren. Wat zal God zoal
doen om die ideale omstandigheden te scheppen? God zal op vele
verschillende manieren en op verschillende tijdstippen ingrijpen,
teneinde het potentieel om meer mensen nederig te kunnen maken te
maximaliseren, opdat zodoende meer mensen er voor zouden kunnen
kiezen om naar Hem te beginnen luisteren.
Hier zal veel menselijk lijden aan te pas komen, omdat dit alles
op geen enkele andere manier verwezenlijkt kan worden. Maar
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hierdoor kan wel potentieel de omvang van de dood en de vernietiging
heel erg verkleind worden, als mensen hierop in een juiste geest
van nederigheid reageren. Een voorbeeld wat kan helpen om de
hardheid (van hart) en de koppigheid van de menselijke hoogmoed
te openbaren, ligt verscholen in het ‘waarom’ dat God niet meteen
ingrijpt van in het begin, wanneer de mensheid rechtstreeks afstevent
op de zelfvernietiging door een totale kernoorlog.
Indien God té snel zou ingrijpen, dan zou de mensheid de waarheid,
over hoe dit werkelijk zou zijn afgelopen als Hij niet had ingegrepen,
gewoonweg verwerpen. Zij zouden stug vasthouden aan hun trots en
hun eigen geloof dat zij nooit zover zouden gegaan zijn dat zij zichzelf
zouden hebben uitgeroeid. Zij zouden niet geloven wat de werkelijke
uitkomst geweest zou zijn – zelfvernietiging. En dus weet God precies
wanneer Hij moet ingrijpen, om te voorkomen dat het grootste deel
van de mensheid de waarheid zou verwerpen of negeren. God heeft
bepaald dat Hij zal ingrijpen op het moment dat deze laatste totale
kernoorlog reeds één derde van de mensheid vernietigd heeft. En
zelfs dan nog, zullen er hele volksstammen zijn die zich niet zullen
vernederen, die de waarheid niet zullen willen erkennen. De hoogmoed
en trots van de mens is uitermate groot.
Omdat God de mensheid zal toestaan om een zelfvernietiging
over zichzelf te brengen die 2.3 miljard mensenlevens zal eisen, zal
de reactie van sommige mensen als volgt zijn: ‘Dan is God dus geen
genadige God, anders zou Hij dit veel eerder een halt toegeroepen
hebben.’ Maar God verhindert de mensheid wel zeer genadevol van
de totale zelfvernietiging. Indien God deze zelfvernietiging niet tot
op dat niveau over de mensheid zou laten komen, dan zou zij niet
tot op een betekenisvol niveau vernederd kunnen worden. Indien zij
niet vernederd zou worden, maar zich daarentegen tegen God zou
blijven verzetten en zou blijven vechten tegen de regering die Hij
over alle landen gaat aanstellen, dan zou het eindresultaat hiervan
zijn dat het grootste deel van de mensheid zou omkomen. Iedereen
die zich tegen God blijft verzetten en volhardt op het pad van de
vernietiging van de aarde, zal zelf vernietigd worden. Er is geen
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onderhandelingsruimte wanneer God de touwtjes in handen neemt
en een einde stelt aan het menselijke zelfbestuur, en Zijn regering
aanstelt over alle landen ter wereld.
De reden waarom God deze kernoorlog stopt zou overduidelijk
moeten zijn; Hij doet dit om te voorkomen dat de mensheid zichzelf
uitroeit. Maar de manier waarop God dit doet en de middelen die Hij
daartoe gebruikt, dragen grote betekenis in zich, en die moeten we
goed begrijpen. Nogmaals het heeft alles te maken met hoe de geest van
de mens het best vernederd kan worden, zodat de mensheid naar God
zou beginnen te luisteren en zodoende potentieel gered kan worden.
Gods grootste verlangen boven alles is om genade te schenken aan de
mensheid, maar genade heeft alleen maar zin wanneer de mens hiernaar streeft. Als zij gaan luisteren met het verlangen om te veranderen
en in het Millennium te mogen voortleven, dan zal God ook luisteren.
Hoe meer mensen er zullen luisteren en zullen beginnen te proberen
te veranderen, des te meer mensen bescherming zullen kunnen ontvangen en zullen kunnen doorleven in plaats van te moeten sterven.
Meer dan dat zal God niet alleen maar ingrijpen om die oorlog
een halt toe te roepen, maar Hij zal ook nog op veel andere manieren
in de zaken van de mens ingrijpen. Nogmaals, Hij doet dit alles om
de menselijke hoogmoed en trots te breken, zodat de mens nederig
gemaakt kan worden en kan beginnen luisteren. Wat God doet zal
Hem zeker niet in dank afgenomen worden door diegenen die het
meest door Zijn directe ingrijpen geraakt zullen worden, want er zal
veel lijden aan te pas komen.
Eerder hebben we het er al over gehad dat er een profetische dag
is, waarin God datgene zal uitstortten wat in het boek Openbaring
beschreven wordt als de Zeven Laatste Plagen. Het zijn deze plagen
die God gebruikt om die kernoorlog te eindigen. Er staat geschreven
dat God deze plagen gebruikt ‘om te verderven diegenen die de
aarde verderven’. Deze plagen dragen het potentieel in zich om nog
meer verwoesting aan te richten dan alles wat al in die kernoorlog
vernietigd werd; maar de effectieve gevolgen van die plagen is volledig
afhankelijk van hoe de mensheid daarop reageert.
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Maar bij dit alles is het altijd Gods grootste verlangen om genade
te schenken en mensen in leven te laten. Maar niet zodat zij gewoon
verder kunnen blijven leven in een zieke en vervuilde wereld zoals
tevoren, maar opdat zij zouden mogen verder leven in een nieuw
tijdperk van vrede, overvloed, zegeningen, welvaart, ware gerechtigheid en gelijkheid en dat alles gepaard gaande met een enorm
vervullend leven.
Het doel van de Zeven Laatste Plagen
Gods doel met Zijn directe ingrijpen door middel van de Zeven Laatste
Plagen is om de kernoorlog te stoppen; om Wereld Oorlog III te beëindigen. Maar er ligt nog veel meer verscholen in de manier waarop
deze plagen nu uitgevoerd kunnen worden om potentieel een groter
aantal mensen te redden, zodat zij in het Millennium verder kunnen
leven. Dit is een belangrijk onderdeel van Zijn plan wat God nu aan
het veranderen is, en dat enkel en alleen mogelijk gemaakt is door het
toevoegen van zeven extra jaren na 2012.
Als God had toegestaan dat Wereld Oorlog III kort na 2008 zou
zijn uitgebroken, dan Zou Zijn plan om die oorlog te beëindigen in één
dag uitgevoerd zijn, namelijk op Pinksteren van 2012. Dat zou zo’n
ontzettend machtige gebeurtenis geweest zijn, dat de mensheid acuut
tot stilstand gebracht zou zijn, geschokt tot in haar diepste binnenste,
en echt bereid om naar God te luisteren. Maar indien de wereld op
die ene dag vernederd geweest zou zijn, dan zouden het dodental en
de verwoesting ook vele malen groter geweest zijn.
God openbaart profetische dat de Zesde Trompet van Openbaring
het tijdstip aankondigt waarop de mensheid zich in een laatste totale
nucleaire confrontatie zal storten. Zoals gezegd zal deze confrontatie resulteren in de vernietiging van één derde van de aarde, en dat
betekent dus ook dat één derde van de mensheid zal sterven; oftewel
2.3 miljard mensen.
Maar de daaropvolgende trompet, de Zevende Trompet, bevat
de Zeven Laatste Plagen, en dat is het moment waarop God ingrijpt
om die oorlog te beëindigen. Er staat geschreven dat het doel wat
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Hij met deze laatste grote plagen voor ogen heeft is ‘om te verderven
diegenen die de aarde verderven’. Die vernietiging zal gebeuren aan
die mensen en landen die bij die oorlog betrokken zijn en haar steunen; een oorlog die de aarde vernietigd. Als deze plagen in 2012 ten
uitvoer zouden zijn gebracht, dan zouden er op die ene dag nog eens
3,5 miljard extra mensen vernietigd geweest zijn, en waarschijnlijk
nog enkele honderden miljoenen meer dan dat.
Die gebeurtenissen die tegen het einde van deze eindtijd zullen
komen te gebeuren zouden gevreesd moeten worden, precies zoals de
zondvloed in de dagen van Noach gevreesd had moeten worden. God
zal een groot oordeel over deze aarde uitvoeren, tegen diegenen die
hun geest dusdanig bezoedeld hebben, waardoor zij zich blindelings
gestort hebben op het vernietigen van de aarde.
Maar wat als deze plagen door God op een heel andere manier
ten uitvoer gebracht zouden kunnen worden, zodat er potentieel
veel meer mensen gered zouden kunnen worden? Wat als het aantal
mensen dat zal sterven potentieel gehalveerd zou kunnen worden, of
zelfs nog veel meer verminderd zou kunnen worden, in vergelijking
met wanneer deze dingen allemaal in 2012 gebeurd waren? Wanneer
we ons deze vraag stellen, is het belangrijk om goed te begrijpen dat
de enige mogelijkheid waarop dit aantal effectief in zulke grote mate
verlaagd kan worden afhankelijk is van één voorwaarde. Dit kan enkel
gebeuren ALS ‘diegenen die de aarde verderven’ naar God beginnen
te luisteren en stoppen met het kwaad dat zij aanrichten. Dat is God
nu aan het voorbereiden, om dit aan te kunnen bieden aan diegenen
die anders door die plagen vernietigd zouden worden. En zoals altijd
ligt de keuze bij hun en bij hun alleen.
Zoals gezegd zullen deze plagen eerst en vooral uitgestort worden
om Wereld Oorlog III te beëindigen en om ‘diegenen die de aarde
verderven’ te vernietigen. Deze profetische gebeurtenissen staan vast
en kunnen niet veranderd worden. God openbaart nu nog een ander
doel met deze plagen. Hij openbaart het antwoord op de volgende
vraag: ‘Hoe kunnen deze plagen op een andere manier uitgegoten
worden, zodat zij potentieel een sterker verlangen in veel mensen
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(en misschien zelfs in hele landen) kunnen teweeg brengen, om naar
God te beginnen luisteren en vervolgens te stoppen met het kwaad
wat zij op aarde aanrichten?’
Als je begrijpt hoe God de manier waarop Hij deze plagen kan
uitvoeren wanneer Hij eenmaal begint met rechtstreeks in te grijpen
nu veranderd heeft, dan zal je ook andere dingen kunnen beginnen te
begrijpen die God aan het doen is en aan het veranderen is teneinde
veel meer mensen het potentieel te verschaffen om in een nieuw
tijdperk verder te kunnen leven. En nogmaals, zoals altijd zal het
effectieve resultaat hiervan in het leven van mensen een kwestie van
hun vrije keuze (wil) zijn, en dus volledig afhankelijk zijn van hoe zij
hierop zullen reageren.
In eerste instantie gaf God Pinksteren van 2012 als datum voor
de wederkomst van Christus. Die datum lag niet onwrikbaar vast,
noch was dat het enige tijdstip waarop Hij Zijn Zoon kon sturen
om over de aarde te regeren. Maar in de vier jaar die aan die datum
voorafgingen geloofde Gods Kerk wel dat dit de enige datum voor de
wederkomst van Christus was, en alle kerkleden leefden dienovereenkomstig in vol geloof helemaal tot op die bewuste dag. Het gevolg
hiervan was dat de Kerk voor haar geloof meedogenloos beschimpt
en bespot werd. Maar het was wel degelijk de eerste datum die aan
Gods Kerk gegeven werd voor de wederkomst van Christus. Maar God
wordt niet beperkt door de tijd om veel profetische gebeurtenissen
te vervullen, tenzij Hij zelf bepaald heeft dat iets onwrikbaar vast
staat zodat daarvoor niet meer tijd of genade gegeven kan worden.
Maar er zijn veel aspecten binnen profetische gebeurtenissen waar
uitzonderingen op van toepassing kunnen zijn, als de mensheid luistert
en zich tot God keert.
Het is nu echter vooral belangrijk om te weten dat God over die
dag van Pinksteren 2012 geopenbaard had dat het een ‘profetische
dag’ zou zijn, waarin Hij de Zeven Laatste Plagen zou uitstorten.
God had een tijdstip rondom het midden van 2008 vastgelegd
waarop Hij definitief zou oordelen wanneer de wederkomst van Christus zou plaatsvinden. De keuze was of dit op de eerste datum die Hij
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aan zijn Kerk geopenbaard had, Pinksteren 2008, zou plaatsvinden,
of dat het zeven jaar later op Pinksteren van 2019 zou plaatsvinden.
Het is belangrijk dat we goed begrijpen dat er een groot verschil
is in hoe die laatste plagen uitgegoten zouden worden, afhankelijk
van Gods oordeel over welke datum het best geschikt zou zijn voor de
vestiging van Zijn Koninkrijk op aarde. Als deze plagen op die laatste
‘profetische dag’ in Mei 2012 uitgegoten zouden zijn, dan zou dit zo’n
enorme vernietigende gebeurtenis geweest zijn, dat dit de wereld met
stomheid geslagen zou hebben, en dat de mensheid op de daaropvolgende dag bereid geweest zou zijn om naar God te luisteren. Maar
wat de datum ook zij, wanneer Jezus Christus effectief terugkeert,
zal de wereld klaargemaakt zijn om naar God te luisteren.
Het is belangrijk om goed te begrijpen hoe de uitdrukking ‘een
profetische dag’ gebruikt wordt, omdat dat erg belangrijk wordt bij wat
nu volgt. Het is gewoon een profetische uitdrukking die een specifieke
tijdsperiode aangeeft waarvan God alleen kan openbaren hoe lang zij
duurt. Deze tijdsperiodes variëren al naargelang Gods doel en opzet,
en nogmaals, niemand kan weten hoe lang een specifieke ‘profetische
dag’ waarvan sprake is moet duren, tenzij God dit openbaart.
De zeven dagen week die God aan de mens gaf, beeldt profetisch
7.000 jaar uit, waarbij één ‘profetische dag’ in dit geval 1.000 jaar
duurt. In dit voorbeeld staat de zevende dag Sabbat voor het 1.000
jarige koninkrijk van Jezus Christus.
Er zijn verschillende voorbeelden waarbij de vervulling van een
‘profetische dag’ gelijk is aan één jaar. Er is ook de zevende Heilige
Dag (Feestdag) die de Laatste Grote Dag genoemd wordt. Dat is een
‘profetische dag’ die verwijst naar een periode van 100 jaar die volgt
op het Millennium, waarin het grootste deel van de mensheid die
geleefd hebben en gestorven zijn, een tweede leven zullen krijgen.
Een ‘profetische dag’ kan gelijk welke tijdsperiode behelzen, maar
de effectieve duur van datgene wat God in zo’n ‘dag’ zal vervullen
kan slechts gekend zijn nadat Hij dit geopenbaard heeft. In het geval
van de Laatste Zeven Plagen, is de tijdspanne waarin zij direct door
God ten uitvoer gebracht worden de laatste ‘profetische dag’ van het
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menselijke zelfbestuur; maar dat wil niet zeggen dat dit een periode
is die letterlijk maar één dag duurt.
De Zeven Laatste Plagen op een welbewaalde ‘Profetische Dag’
Zoals gezegd, de ‘profetische dag’ die God voor 2012 aangeduid had,
als zijnde de eerste mogelijke datum voor de wederkomst van Christus,
was letterlijk een periode van één dag die op Pinksteren van dat jaar
gevallen zou zijn.
Om alle redenen die in dit hoofdstuk al naar voren gekomen
zijn, oordeelde God dat Hij zeven extra jaren aan de mensheid zou
schenken voordat de laatste fase van de eindtijd moet beginnen, en
dat dus Pinksteren van 2019 de dag voor de wederkomst van Christus
naar deze aarde zou zijn. Op die dag zal hij wederom op de Olijfberg
staan, zoals in de Bijbel geprofeteerd staat. Toen God deze verandering
aanbracht, veranderde Hij ook de tijdspanne waarin deze laatste ‘profetische dag’ vervuld moet worden. In plaats van dat deze tijdspanne
gedefinieerd wordt als één letterlijke dag zoals dit voor 2012 het geval
was, definieert God die ‘profetische dag’ nu als 50 kalenderdagen.
Op de dag dat Jezus Christus zijn terugkeer naar aarde begint, zal
hij zichtbaar waarneembaar zijn boven de atmosfeer van de aarde, en
vervolgens zal God dan het proces van het uitgieten van deze plagen
beginnen. In plaats van al deze plagen op één dag uit te gieten, zal
God dit nu gedurende een periode van 50 letterlijke dagen doen. Maar
vlak voordat deze plagen beginnen uitgegoten te worden, zullen de
144.000 opgewekt worden.
Deze gebeurtenis waarbij Christus boven in de atmosfeer van
de aarde verschijnt, begint midden in Gods Heilige Dagen (Feestdagen) tijdens het Feest van Ongezuurde Broden. Dat is op dezelfde
dag waarop jaarlijks de ceremonie van het Beweegoffer (Garfoffer)
plaatsvond. Dit heeft ongelooflijk veel diepgaande betekenis die nu
toegevoegd is aan de timing van Christus’ wederkomst, omdat hierdoor het Beweegoffer (Garfoffer) gedurende het feest van Ongezuurde
Broden en het offer van de Beweegbroden op Pinksteren met elkaar
verbonden worden.
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Het Beweegoffer (Garfoffer) in het Oude Testament stelde Jezus
Christus als de eerste der eerste vruchten voor, en het offer van de
Beweegbroden op Pinksteren stelde de rest van de eerste vruchten
van God voor, de 144.000. Jezus Christus was de eerste der eerste
vruchten van God, en de 144.000 zijn de rest van de eerste vruchten
van God. En hoewel zij op de dag van het Beweegoffer (Garfoffer)
opgewekt zullen worden, toch zullen zij pas 50 dagen later voet op
aarde zetten, op de dag van het Pinksteren, samen met Jezus Christus.
Op dat Pinksteren wordt geopenbaard dat zij volledig door de Vader
aangenomen zijn, en dat zij vanaf die dag aangesteld zijn om in het
Koninkrijk van God op aarde te regeren.
Dit alles heeft diepe betekenis in de grotere vervulling van Gods
grote plan van verlossing (redding).
Vanaf dat moment, vanaf die dag, de dag waarop het Beweegoffer
(Garfoffer) vroeger geofferd werd, kunnen de Zeven Laatste Plagen
beginnen uitgevoerd (uitgegoten) te worden, en dit op een totaal verschillende manier dan eerder de bedoeling was in 2012. Nu kunnen
deze plagen gedurende die volledige periode van 50 dagen afgewisseld
worden, en zo zal het ook gebeuren. Elk van deze plagen kan zich op
verschillende momenten voordoen, op verschillende locaties, met een
verschillende duurtijd en zij kunnen allen herhaald worden indien
God dit zo verkiest te doen.
Heel dit proces is één van de middelen waardoor God Zijn verlangen openbaart om grote genade aan zoveel mogelijk mensen te
betonen in deze eindtijd. De manier waarop God gaat ingrijpen en het
gebruik van deze plagen daarbij, geeft dat verlangen en dat doel wat
Hij hiermee voor ogen heeft weer, omdat hierdoor veel en veel meer
mensen potentieel in het Millennium zullen kunnen verder leven.
Hoewel er nog steeds sprake zal zijn van veel lijden en dood, toch kan
nu dit aantal doden enorm verminderd worden als mensen zich maar
voor God vernederen. God verleent grote genade door middel van
dit proces, en de mensen krijgen hierdoor een veel grotere kans om
gered te worden en verder te kunnen blijven leven. Maar als zij niet
vernederd worden door dit proces en niet naar God willen beginnen

246

Als jij bereid bent om te luisteren, zal God luisteren

luisteren, dan zal de laatste dag van deze periode heel zwaar wegen
voor ‘diegenen die de aarde verderven’, want de hele mensheid zal
vernederd worden voordat Christus terugkeert.
Dit hele proces wat op zich genomen erg catastrofaal is, is dusdanig
ontworpen om het potentieel te vergroten om de mensheid te vernederen, waaroor zij gemotiveerd kan worden om te beginnen luisteren.
Mensen moeten tot op het punt gebracht worden dat zij realistisch en
eerlijk naar zichzelf gaan kijken, zodat zij kunnen onderkennen dat
er een grote verandering in henzelf moet plaatsvinden.
Maar tijdens de uitvoering van die plagen geldt nogmaals dat het
niveau van de vernietiging die hierdoor veroorzaakt wordt volledig
afhangt van hoe ‘diegenen die de aarde verderven’ zullen reageren. Als
zij zich dan nog steeds niet willen vernederen, dan zullen zij simpelweg
vernietigd worden, en dat aantal kan nog steeds meer dan 3,5 miljard
mensen betreffen. Deze periode van de plagen zal de laatste kans voor
de mensheid zijn om naar God te beginnen luisteren. God is heel geduldig geweest en heel genadig. De mensheid heeft niet naar Hem willen
luisteren, en stevent daardoor nu op haar eigen zelfvernietiging af.
Landen getroffen door een enorme angst
Op die dag dat Christus terugkeert in de atmosfeer boven de aarde,
worden de 144.000 opgewekt om zich bij hem te voegen. Die gebeurtenis zal zichtbaar zijn van op heel de aarde. God zal elementen van dit
gebeuren wat zich in een geestelijk rijk afspeelt (want Jezus Christus
is geest en de 144.000 die opgewekt zijn om hem te vervoegen, zijn
opgewekt als geestelijke wezens) fysiek zichtbaar (waarneembaar)
maken. Omdat zij geest zijn kunnen zij niet door de mensheid waargenomen worden, behalve datgene wat God hiervan fysiek manifest
(zichtbaar) maakt.
Zoals dit in Openbaring omschreven wordt, zal de fysieke manifestatie van datgene wat zich op geestelijk niveau afspeelt, lijken
op ‘een zee van glas vermengd met vuur’. Dit zal enorm groots zijn
en helder verlicht met vele kleuren die daar doorheen spelen. Dit
verschijnt gewoon aan de hemel en blijft daar een tijdlang stationair
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hangen boven de atmosfeer van de aarde, die daaronder gewoon door
blijft draaien.
Gezien vanuit het perspectief van de mensen op aarde, zullen zij
een heel heldere oplichtende grote manifestatie kunnen zien, maar zij
zullen niet precies kunnen uitmaken wat dit is. Geen enkel instrument
kan de grootte, de massa noch de vorm van deze manifestatie meten,
omdat het dit nu eenmaal niet heeft. Dit alleen al zal voor grote angst
zorgen, want het enige wat waargenomen kan worden is datgene wat
je met het blote oog kan zien. Het zicht hiervan vanaf de aarde zal de
mensen choqueren en verwondering, ontzag, ongelooflijk veel angst,
en paniek veroorzaken. Dit is zo’n indrukwekkend spektakel, dat de
landen die op dat moment met elkaar in oorlog verwikkeld zijn hun
onderlinge strijd zullen staken.
Het enige wat de meeste mensen op dat moment zullen kunnen
geloven is dat het om een invasie gaat, en veel landen zullen zich op
dat moment verenigen om hier samen tegen te strijden, omdat zij
zullen geloven dat zij dit moeten doen uit zelfbehoud. Opeens verdwijnt Wereld Oorlog III op de achtergrond, omdat alle landen zich
spontaan verenigen om te gaan vechten tegen datgene wat zij alleen
maar als een invasie kunnen zien. Sommigen zullen geloven dat het
gaat om een invasie door buitenaardse wezens, en anderen zullen
geloven wat hun dan verteld zal worden, namelijk dat het gaat om
een invasie door de antichrist.
Iedereen die kennis genomen heeft van de inhoud van dit boek is
vooraf gewaarschuwd over wat er dan aan de hemel zal verschijnen,
en velen zullen ook kennis hebben van de exacte datum waarop dit
zal gebeuren. Zij hebben geen excuus, en zij moeten voor zichzelf
uitmaken of zij een grote valse Kerk zullen geloven en zullen gaan
vechten tegen iets waarvan hun verteld wordt dat het de macht van
de antichrist is die de mensheid komt vernietigen, of dat zij zullen
kiezen om te geloven wat de meesten van hen diep vanbinnen al weten
dat dit inderdaad van de Almachtige God afkomstig is.
Zij zullen de mogelijkheid hebben om hier meteen op te reageren
en te handelen naar datgene waarvan velen al beginnen te geloven
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dat het de waarheid is, of zij zullen al gauw de gevolgen beginnen
te ondergaan van de Eerste Plaag. Die plaag wordt heel duidelijk
omschreven in de profetieën: ‘En er kwam een boos en kwaadaardig
gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die
zijn beeld aanbaden.’ (Openbaring 16: 2) Deze omschrijving van de
Eerste Plaag is eerst en vooral tegen een specifieke groep van mensen
gericht. Zij is niet gericht tegen landen zoals Rusland, China en hun
bondgenoten.
In dit stadium van het boek zou het geen raadsel voor ons mogen
zijn om te weten tegen wie dit specifiek gericht is. Het is direct gericht
tegen die tien landen van een Verenigd Europa, die uit de Europese
Unie voortkomen, die zich uiteindelijk tot één entiteit verenigd hebben.
Tegen de tijd dat de Eerste Plaag wordt uitgegoten, wat meteen na
de manifestatie van Christus’ wederkomst gebeurt, heeft God aan
hen een grote mogelijkheid geschonken om naar Hem te beginnen
luisteren, maar als zij hier niet op ingaan, dan zullen velen van hen
beginnen te sterven ten gevolge van deze plaag. Het zal geen klein
aantal mensen zijn dat sterft, maar vele tienduizenden, die snel achter
elkaar zullen beginnen te sterven. Op dat punt in de tijd kan het ook
zo zijn dat er geoordeeld wordt dat er tientallen miljoenen mensen
zullen sterven ten gevolge van deze plaag, indien de overgrote meerderheid van mensen in deze nieuwe unie van tien landen opstandig
en onbuigzaam blijven tegenover God.
Als de mensen nog steeds niet zullen willen luisteren nadat deze
plaag is uitgegoten, dan zullen zij ook lijden onder de Tweede Plaag,
en de volgende, en de volgende, totdat zij wel gehoor zullen geven.
De eerste Plaag is eerst en vooral gericht tegen diegenen die het
Beest gedurende vele eeuwen gesteund hebben, en dit vooral tijdens
de zes heroplevingen van grote Europese agressie en oorlogsvoering, beginnend met Justinianus in 554 na Christus. Deze plaag is
rechtstreeks gericht tegen diegenen waarvan geschreven staat dat zij
‘het beeld van het beest aanbaden’. Deze plaag is ook specifiek tegen
Duitsland gericht, omdat Duitsland aan het hoofd zal staan van die
uiteindelijke tien verenigde landen van Europa. En het is ook gericht
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tegen vele andere landen in de rest van Europa die allen het ‘teken
van het beest’ ontvangen hebben als gevolg van hun lange religieuze
geschiedenis die verbonden is aan die van deze tien landen.
Het gaat hier gewoonweg om het merkteken of teken dat sinds de
oprichting van die grote valse religie bestaan heeft, wat het belangrijkste teken werd wat haar onderscheidde van Gods ware Kerk. Gods
ware Kerk heeft altijd het teken van de zevende dag Sabbat gehad
die gehouden wordt van zonsondergang op Vrijdag (de 6de dag van
de week) tot zonsondergang op Zaterdag (de 7de dag). De grote valse
kerk die in 325 na Christus opgericht werd, nam haar eigen teken of
merkteken aan; zij nam de eerste dag van de week, de Zondag, aan
als de dag voor haar erediensten.
Sommige mensen die in de voorbije 30 tot 40 jaar opgegroeid
zijn in landen over de hele wereld, begrijpen niet goed wat nu toch
het grote verschil is tussen deze 7de dag Sabbat en de valse viering op
de 1e dag van de week, de Zondag. Tegen het einde van de jaren ’70
begonnen vele landen in Europa een kalender in te voeren die het
gebruik van de kalender in de eeuwen daarvoor totaal veranderde.
Maar in andere landen bleef de kalender hetzelfde en werd zij niet
veranderd. Zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar de week
nog steeds correct wordt weergegeven, beginnend op de 1ste dag, de
Zondag. De 6de dag is Vrijdag gevolgd door de 7de dag, Zaterdag (de
ware Sabbat van God.
De verandering die in de Europese kalender werd doorgevoerd,
was dat Maandag als de eerste dag van de week werd weergegeven.
Door dit te doen konden zij nu de Zondag weergeven als de 7de dag van
de week, waardoor automatisch de ware Sabbat (ofte Zaterdag) de 6de
dag van de week werd. Achter het aanbrengen van deze verandering
lag een grote misleiding verscholen. Dit werd niet gedaan om de vijf
dagen werkweek makkelijker te kunnen uittekenen (zoals beweerd
werd) door nu deze vijf dagen als eerste op de wekelijkse kalender aan
bod te laten komen. Nee, het ware motief om deze verandering door
te voeren, was om de Zondag als de Sabbat naar voren te schuiven. Nu
konden zij eindelijk Zondag als de 7de dag van de week laten zien. Vele
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andere landen die ook onder invloed stonden van die grote Europese
kerk, adopteerden deze zelfde kalender die de Zondag begon weer te
even als zijnde de 7de dag van de week.
En nu zal dus een verenigd Europa dat ‘het merkteken van het
beest’ (de Zondag) draagt, een veel groter potentieel krijgen om naar
God te gaan luisteren en te mogen leven. Het is belangrijk dat we
voor ogen houden dat indien Christus in 2012 teruggekeerd zou zijn,
al deze plagen in één dag uitgegoten zouden zijn met als doel ‘om te
verderven diegenen die de aarde verderven’.
Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de meeste landen ter
wereld meegesleurd zullen worden in die allerlaatste oorlog, maar dat
zou sowieso gebeurd zijn ongeacht op welke datum Christus teruggekomen zou zijn. Grote delen van Afrika, Zuid- en Centraal Amerika,
het hele Midden Oosten, Oost Europa en vooral veel Aziatische landen
zullen zich in deze oorlog mengen en deze op een of andere manier
steunen, en zij zullen een aantal of alle Plagen die God Zelf over hen
zal uitstorten ondergaan.
Het potentieel voor landen en volkeren om gered te worden
De vernietiging die door deze plagen veroorzaakt zal worden, kan nu
potentieel veranderd worden. De omvang van die vernietiging ligt niet
vast zoals dit in 2012 het geval was, toen de volledige vernietigende
kracht van alle Zeven Plagen op één dag ontketend zou zijn. De grootte
van de vernietiging kan nu veranderd worden ALS sommige landen
en hun volkeren naar God zullen beginnen te luisteren.
ALS sommige van deze landen zullen beginnen te luisteren, en
mensen beginnen met veranderingen in hun leven aan te brengen nog
voordat de wederkomst van Christus aan de hemel boven de atmosfeer van de aarde waarneembaar wordt, dan hebben zij een groot
potentieel om al in een vroeg stadium gered te worden. Als mensen,
en in het bijzonder leiders van landen, naar God zullen beginnen te
luisteren, ongeacht wanneer dit gebeurt, dan zal God ook naar hen
beginnen te luisteren.

PROFETEER TEGEN DE NATIES

251

Voor diegenen die zullen beginnen te luisteren, betekent dit dus
dat zij zich voor God beginnen te vernederen en blijk geven van een
oprecht verlangen om naar Hem te beginnen luisteren en om effectief
veranderingen aan te brengen in hun leven. Als zij zullen beginnen
met God te aanroepen en zij hun boze daden afzweren, terwijl zij
beginnen om Zijn genade en hulp te zoeken, dan zal Hij luisteren
naar hen.
Maar sommige mensen en zelfs landen hebben hun geest dusdanig bedorven, dat nu al vaststaat dat de meesten van hen niet zullen
veranderen en zich niet zullen bekeren, net zoals in de dagen van
Noach. Sommige van die landen zullen bijna geheel vernietigd worden.
Een van de aspecten waar de grootst mogelijke verandering mogelijk in aangebracht kan worden als gevolg van het zeven jaar vooruit
projecteren van al deze profetische gebeurtenissen, is Europa. Deze
regio van de wereld zal nu mogelijk het grootste potentieel hebben
om het niveau van haar eigen vernietiging en dodental drastisch te
verminderen. Als vele leiders van deze landen zullen beginnen te
luisteren naar God, dan kunnen zij zodoende instrumentaal zijn bij
het redden van vele honderden miljoenen mensenlevens, inclusief
hun eigen levens en die van hun families. Maar als zij dit weigeren te
doen, dan zullen hun eigen families bij de eersten horen die hieronder
zullen lijden.
Niet alleen zal Europa al in een vroeg stadium naar God moeten
beginnen luisteren, maar Europa zal zich ook duidelijk moeten beginnen afzetten tegen datgene wat naarstig bezig geweest is om haar
eeuwen lang blind te houden. Sinds de opkomst van het Romeinse
Rijk onder Constantijn de Grote samen met zijn gevestigde orde
die voorstanders waren van één staatsreligie, heeft deze religie met
grote macht en misleiding over Europa de plak gezwaaid. Europa zal
zichzelf genoodzaakt zien om tegen die invloed op te treden en haar
te beginnen vernietigen, en haar ook aan de kaak te stellen voor wat
zij werkelijk is. Dat betekent dat de grote valse vrouw (de Katholieke
kerk) en haar dochters (alle kerken die uit haar zijn voortgekomen)
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die de hele wereld misleid hebben met hun valse religie, uitgeroeid
moeten worden.
Rusland en sommige van de landen in haar nabijheid zullen ook
een groter potentieel krijgen om vernederd te worden en naar God
te beginnen luisteren, maar dat zal waarschijnlijk pas mogelijk zijn
wanneer we ons al diep in die 50 dagen bevinden waarin de Laatste
Plagen uitgegoten zullen worden. En de keuze zal zoals altijd enkel
en alleen bij henzelf liggen.
De mate waarin deze plagen over de verschillende landen van de
wereld uitgegoten zullen worden ligt volledig in hun eigen handen,
en vooral dan nog in de handen van hun leiders en in mindere mate in
de handen van het volk. Als Europa en Rusland beginnen te luisteren
en zelf een einde stellen aan de enorme vernietigingen die zij zelf
aan het veroorzaken zijn sinds het begin van Wereld Oorlog III, en
ALS velen van hen zich beginnen te bekeren van het kwaad wat zij
in hun leven hebben toegelaten, dan zal God uiteraard naar hun roep
beginnen te luisteren. Dit geldt uiteraard voor elk land en elk volk ter
wereld, maar sommige regio’s in de wereld zullen nu een veel groter
potentieel hiertoe krijgen dan voor 2012 het geval was.
Jammer genoeg is er op dit moment geen enkele aanwijzing dat
ook maar één van de Moslim landen op welke manier dan ook geneigd
zal zijn om te luisteren naar één woord wat in dit boek geschreven
staat. Twee van die landen wilden de eerst twee boeken zelfs niet
toestaan op hun grondgebied, maar zij konden niet verhinderen dat
deze van het internet gedownload werden. Dit op zich geeft al aan
hoezeer zij gekant zijn tegen alles wat door de God van Abraham
gegeven werd om hier op te tekenen. Als deze landen tot het einde
toe koppig blijven weigeren om te luisteren naar diegenen die door
God tot hen gezonden wordt, dan kan het best zo zijn dat zij bij die
landen zullen behoren die het Meest van al zullen lijden.
Hoofdzakelijk China en India samen met nog vele andere landen
in heel Azië, behoren tot die landen die zich het meest tegen God
zullen verzetten, en dit zullen ook de landen zijn die de grootste
vernietiging zullen teweegbrengen tijdens Wereld Oorlog III. Som-
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mige onder hen zijn reeds vast gefixeerd tegen God en de meesten
van hen zullen Hem afwijzen; als gevolg daarvan zullen zij zich
dan ook onder diegenen bevinden over wie de grootste vernietiging
en dood zal komen door de Zeven Laatste Plagen. Er zijn een paar
regio’s en volkeren onder deze landen die wel een groot potentieel
hebben om te gaan luisteren en zich tot God te keren, en als zij dit
doen dan kunnen zij op Gods bescherming rekenen te midden van
alle ontzettende verwoestingen om hen heen. God is almachtig en
kan gemakkelijk iedereen die zich oprecht en nederig tot Hem keert
redden.
Hoe profetieën vervuld kunnen worden
God heeft veel manieren waarop Hij de profetieën die Hij in de Bijbel
heeft laten optekenen kan vervullen. Meer dan één derde van de Bijbel
gaat over profetische gebeurtenissen, en bijna 90 procent daarvan zijn
profetieën die over deze eindtijd gaan. Grote delen van deze eindtijd
profetieën gingen over Gods Kerk, hoewel zelfs Gods eigen Kerk dit
niet wist tot na de Apostase.
Dit grote aantal profetische Bijbelverzen die gaan over het einde
van het zelfbestuur van de mensheid en de vestiging van het Millennium, openbaren klaar en duidelijk welk belang God Zelf hecht aan
de gebeurtenissen die uiteindelijk leiden tot aan de wederkomst van
Zijn Zoon. En dus inderdaad is deze tijd waarin jij nu leeft, toevallig
wel degelijk de meest belangrijke en gewichtige periode uit de hele
menselijke geschiedenis.
Profetie is iets waar veel mensen mee worstelen, wanneer zij
proberen uit te vinden wat bepaalde profetieën precies betekenen
of hoe zij vervuld zullen worden. Vaak gaan mensen er van uit dat
als er iets profetisch gezegd wordt, dit op geen enkele manier kan
veranderen, of dat het op één specifieke manier moet gebeuren. Maar
dat is niet zo. God heeft veel manieren waarop Hij Zijn eigen woord
kan vervullen, en de enige manier waarop je kan weten wat gelijk
welke profetie betekent, is aan de hand van wat God openbaart door
middel van Zijn eigen profeten.
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Toen God de profetieën in de Bijbel liet optekenen, liet Hij zaken
optekenen die Hij zal laten gebeuren. ‘Hoe’ Hij dit doet ligt niet altijd
onwrikbaar vast. Er is niet slechts één manier waarop dit gedaan
kan worden, hoewel velen geloven dat dit wel zo is. Maar er zijn wel
degelijk uitzonderingen, en één voorbeeld daarvan betreft de komst
van de Messias toen hij de eerste keer kwam, als het Paschalam voor
de hele mensheid. Er waren specifieke zaken betreffende Christus die
God exact en gedetailleerd vervulde, en dat zonder enige verandering
of variatie aangaande hoe en wanneer deze vervuld werden.
Maar het grootste deel van de tijd is er gewoonweg een basisstructuur, door God gegeven, voor de vervulling van de profetische
gebeurtenissen. God zal die dingen laten gebeuren gelijkaardig aan
de manier waarop er bij het bouwen van een structuur een blauwdruk
gevolgd wordt. De basisstructuur die gebouwd moet worden kan
daarbij vastliggen, terwijl er daarbinnen plaats is voor details die nog
ingevuld kunnen worden en/of veranderd kunnen worden.
In de profetieën zijn er soms details die veranderd kunnen worden,
zonder dat zij de basisstructuur van een specifiek deel van de profetieën beïnvloeden. Dit geldt vooral als de specifieke uitkomst of
het specifieke doel van een profetie rechtstreeks verband houdt met
variërende factoren die bepaald worden door hoe de mens reageert.
Die reactie heeft over het algemeen vooral te maken met óf mensen
ervoor zullen kiezen om naar God te luisteren of niet.
Zonder hier al te gedetailleerd op in te gaan, zijn er voorbeelden
die we al vernoemd hebben die hierbij behulpzaam kunnen zijn.
In de tijd van Noach gaf God de mensen 100 jaar de tijd waarin
zij hadden kunnen kiezen om naar Hem te gaan luisteren, indien zij
dat hadden willen doen. God wist toen al dat hun geest zo verdorven
geworden was dat niemand uiteindelijk zou gaan luisteren, maar Hij
gaf hen wel de keuze. Zij verkozen om niet te luisteren. God vertelde
Noach wat er zou komen te gebeuren door een grote vloed die Hij zou
veroorzaken, en het feit dat die vloed er zou komen kon niet veranderd
worden, omdat God reeds wist hoezeer verdorven de geest van de
mensen toen al was.
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Tijdens de meer dan 50 jaar dat Herbert W. Armstrong de mensheid
waarschuwde, was er niemand die echt luisterde, behalve diegenen die
specifiek door God geroepen werden om deel van Zijn Kerk te worden.
God heeft duidelijk de koppigheid van de mensheid geopenbaard, haar
verzet tegen Hem en haar weigering om naar Hem te luisteren. Enkel
en alleen in tijden dat de mensheid grote vernietiging over zichzelf
brengt of wanneer God ingrijpt en haar kastijd, zal zij enig teken van
gewilligheid om naar Hem te luisteren vertonen. Maar zelfs dan zullen
velen dit toch niet doen, ongeacht hoe erg de zaken ervoor staan.
Daarom werkt God er nu aan om de best mogelijke omstandigheden te scheppen waarin de mensheid het grootst mogelijke potentieel
kan hebben, om vernederd te worden en gemotiveerd te geraken om
te gaan luisteren. Dat proces zal bestaan uit een combinatie van de
grote vernietiging die de mensheid over zichzelf brengt en datgene
wat God zelf over haar zal uitstorten. Al deze hoogst vernietigende
gebeurtenissen zullen bewerkstelligen dat een trotse en hoogmoedige
mensheid vernederd zal beginnen te worden, omdat dat de enige
manier is waarop de mensheid effectief geholpen kan worden om te
veranderen, teneinde gered te kunnen worden.
De manier waarop God dit doet is de enige manier waarop het
grootst mogelijk aantal mensen mogelijk het potentieel zal kunnen
hebben om vernederd te worden tot op het punt dat zijn gemotiveerd
raken om naar God te gaan luisteren. Dat is niet iets makkelijks,
want het behelst nog altijd veel menselijk lijden en dood. Jammer
genoeg is dit de enige manier waarop een duizendjarige periode (het
Millennium) tot stand gebracht kan worden, waarin de mensheid zal
beginnen te verlangen naar datgene wat God haar aanbiedt, naarmate
zij oprecht misselijk en ziek zal worden van de wegen van de mensheid
en alle ellende die daardoor veroorzaakt is.
Dus nogmaals, er zijn profetieën die vastliggen, zoals in het voorbeeld waarin God verkondigd heeft dat er een profetische structuur
zou zijn voor de eindtijd, waar bij tien landen met grote militaire macht
de kop op zouden steken in een zevende en laatste heropleving binnen
Europa. De structuur van die profetie kan niet veranderd worden.

256

Als jij bereid bent om te luisteren, zal God luisteren

Er waren zeven heroplevingen binnen Europa door God vastgelegd,
die over een periode van vele honderden jaren zouden plaatsvinden.
Deze waren absoluut. In de laatste van deze heroplevingen zullen er
tien landen zijn in een verenigd Europa, die voor een korte periode
eensgezind zullen zijn, terwijl zij zich in een derde Wereld Oorlog
storten. Die profetie is een structuur die niet zal veranderen, en dit
zal precies zo gebeuren als God het verkondigd heeft.
Jezus Christus zal op een Pinksteren terugkeren naar de aarde
en op de Olijfberg staan. Dat kan niet veranderen.
Bij de wederkomst van Christus zullen er 144.000 opgewekt
worden om samen met hem in het Koninkrijk van God te regeren;
die profetie ligt vast en kan niet veranderd worden.
Sommige profetieën kunnen veranderen
Zoals we reeds besproken hebben, God zal de Zeven Laatste Plagen
beginnen uit te gieten nadat de wederkomst van Christus zichtbaar
waarneembaar wordt in de hemel boven de atmosfeer van de aarde.
Die structuur kan niet veranderen, want zij ligt vast. Maar de omvang
van de vernietiging die daar op volgt en hoe lang dit alles zal duren
kan wel veranderd worden, omdat dit niet vastligt. En zoals altijd
het geval is, is alle verandering afhankelijk van het feit of de mensen
goed zullen reageren op God; of zij al dan niet naar Hem zullen willen
beginnen te luisteren.
De profetie over Wereld Oorlog ligt vast. De omvang van de
vernietiging veroorzaakt door de mensheid ligt vast, omdat God
zal toestaan dat de mensheid de nucleaire wapens die zij gemaakt
heeft gaat gebruiken. Het doel daarvan is dat de mens dan zal moeten
toegeven dat als God niet ingegrepen had, de mensheid zichzelf uitgeroeid zou hebben. Want anders zou de mensheid nooit leren dat zij
werkelijk in staat is om zichzelf te vernietigen. Meer dan 2.3 miljard
mensen zullen sterven als gevolg van deze laatste kernoorlog. Dat ligt
vast, en als God niet zou ingrijpen, dan zou er geen leven overblijven
op deze aarde.
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Toen we het eerder over de vele landen hadden die zouden lijden
onder de Zeven Laatste Plagen, werd de Verenigde Staten van Amerika
niet genoemd en sommigen zullen zich afvragen waarom? De reden
daarvoor is omdat de Zeven Laatste Plagen het gevolg zijn van de
Zevende Trompet van Openbaring. De Verenigde Staten van Amerika
zal tegen de tijd dat de Vijfde tot en met de Zevende Trompet vervuld
worden, al lang geen levensvatbaar land van betekenis meer zijn.
De zeven Trompetten van Openbaring liggen vast en de Verenigde
Staten van Amerika zal ineenstorten ten gevolge van de profetieën
van de eerste vier Trompetten. Dat zal niet veranderen. Maar de
omvang van de vernietiging door deze vier Trompetten kan wel
veranderen. Dit is een voorbeeld van één van de grootste factoren
waarin potentieel profetische veranderingen kunnen doorgevoerd
worden, en nogmaals, het resultaat van de vernietiging hangt af van
welke mensen en hoeveel mensen er zullen beginnen te luisteren en
te veranderen.
Er is een bekend verhaal dat heel toepasselijk is om aan te tonen
hoe profetieën soms kunnen veranderen. De meeste mensen kennen
waarschijnlijk het verhaal over een profeet van God, genaamd Jona.
Hij probeerde de verantwoordelijkheid die God hem gegeven had te
ontlopen, want hij moest van God tegen de grote stad Nineve gaan
profeteren vanwege het grote kwaad in haar. God openbaarde eerst
aan Zijn profeet wat Hij met Nineve ging doen, en Jona moest deze
boodschap aan hen overbrengen.
Maar Jona ging aan boord van een schip en probeerde zo zijn
verantwoordelijkheid te ontlopen. Toen hij eenmaal op zee was, veroorzaakte God een grote storm die het schip dreigde te doen zinken.
Na een poosje kwam de bemanning van het schip bij Jona terecht,
en raakten zij ervan overtuigd dat hij de oorzaak was van deze grote
storm die woedde. Vervolgens gooiden zij hem overboord, en de zee
werd onmiddellijk weer kalm.
Sommigen vinden dit verhaal gewoonweg te mooi waar te zijn,
maar het gebeurde wel degelijk. God voorzag een grote vis die Jona
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zou opslokken, en nadat dat gebeurd was vertoefde Jona drie dagen
en drie nachten in de ingewanden van deze vis. Dit is het verhaal waar
Christus naar verwees toen hij zei dat hijzelf exact even lang in het
hart van de aarde (het graf) zou verblijven.
Het duurde niet lang voordat Jona God begon te aanroepen en
toegaf dat hij fout gehandeld had, en smeekte voor verlossing. Het
verhaal vertelt ons verder dat zijn hoofd verstrikt geraakte in zeewier
en dat hij constant overspoeld werd met water. Waar hij zich ook
bevonden mag hebben in deze grote vis, het is duidelijk dat hij daar
wel kon ademen, maar dat hij ook de gevolgen ondervond van de
verteringszuren die zijn huid deden verbleken.
Na die drie dagen spuwde de vis Jona uit op het droge, voor de
kust van Nineve. En God droeg Jona opnieuw op om de mensen van
Nineve te waarschuwen en om de profetie aan hen over te brengen
zoals Hij hem dit in eerste instantie opgedragen had. En dus begon
Jona aan zijn voettocht naar het centrum van die stad, ongeveer een
dagreis ver. De stadstaat Nineve was namelijk zo groot, dat het drie
dagen duurde om van de ene kant van de stad naar de andere te reizen.
Iets opmerkelijks in dit verhaal is dat de religie van Nineve gebaseerd was op de aanbidding van beeltenissen in de vorm van een vis,
meer specifiek een vissenkop. Toen men hoorde dat Jona door een
grote vis op de kust was uitgespuwd, en toen zij zagen dat zijn huid
gedeeltelijk gebleekt was, kreeg Jona niet alleen erkenning, maar het
verhaal van wat er met hem gebeurd was verspreidde zich als een
lopend vuurtje, en zo ook zijn profetie van God.
Jona reisde één dagreis in Nineve en toen begon hij hen te waarschuwen. Hij vertelde aan de mensen dat hij een profeet van God
was en dat hij gestuurd was om een waarschuwing van Hem aan hen
over te brengen. Zij kregen te horen dat zij vanwege hun boze wegen,
binnen 40 dagen ten gronde zouden gaan.
De mensen waren hierdoor beangstigd en zij geloofden werkelijk wat
Jona hun vertelde. Toen Jona’s waarschuwing uiteindelijk de Koning
ter ore kwam, kwam hij van zijn troon af en begon hij te vasten en om
Gods genade te smeken. Hij vaardigde ook een koninklijk besluit uit
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naar heel Nineve waarin stond dat zij allen moesten vasten en dat noch
zijzelf noch hun dieren mochten eten of drinken. De koning droeg hun
op om zich af te keren van hun boze wegen en van hun geweldplegingen.
Hij sloot zijn koninklijk besluit af met de woorden: ‘Wie weet,
God mocht Zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn
laten varen, zodat wij niet te gronde gaan?’ Het volk vernederde zich
en deed alles wat de koning hun opgedragen had. En God luisterde
naar hun woorden en wende Zijn eerdere besluit tegen hen af.
Dit is een perfect voorbeeld van hoe God een profeet stuurde om
tegen een volk te profeteren, en hoe zij zich vernederden en luisterden,
en zich van hun kwade wegen begonnen af te keren. Anders zouden
zij ten gronde gegaan zijn. Dat was een profetie die veranderd kon
worden, omdat de uitkomst van deze profetie volledig afhankelijk was
van de reactie van de mensen, en dit alles dankzij Gods grote genade.
God reikt nu diezelfde genade aan, aan de wereld; aan diegenen die
naar Hem zullen willen luisteren.
Een kans om te gaan luisteren
Het zou wijs zijn als het volk van Duitsland extra aandachtig naar dit
verhaal zou luisteren, want een groot deel van hen zijn rechtstreekse
afstammelingen van dit oude Nineve. ALS zij naar God zullen luisteren, dan kunnen zij nogmaals (zoals destijds Nineve) om Zijn genade
smeken, en dan zal Hij luisteren. Want het is precies gesteld zoals
God het zegt; ‘Waarom zoudt gij vernietigd worden?’
Wat nu volgt is rechtstreeks aan Duitsland gericht, en ook aan de
andere negen landen die vanuit de huidige Europese Unie uiteindelijk
samen een militaire alliantie zullen vormen als een soort van ‘Verenigde Staten van Europa’. God geeft aan elk van jullie de kans om
naar Hem te gaan luisteren. Wanneer jullie alle tien verenigd zullen
zijn, zullen jullie weten dat de tijd aangebroken is om te beslissen of
jullie al dan niet naar God zullen beginnen te luisteren. Hoe is het
mogelijk dat Gods Kerk al meer dan 66 jaar het exacte getal van jullie
unie kent, tenzij God Zelf dit gegeven heeft? Deze kennis en dit inzicht
aangaande de tien landen die zich zouden verenigen, werd voor het
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eerst opgetekend door de profeet Daniel die hier vele honderden jaren
voor Christus al over schreef.
God gaf later aan Johannes nog meer kennis om hieraan toe te
voegen in het boek Openbaring. En daarenboven verkondigt Gods
Kerk al meer dan 60 jaar dat Duitsland aan het hoofd zal staan van
deze tien landen, die zich politiek, economisch en militair zullen
verenigen. Dit alles zal volledig vervuld worden in de laatste maanden
voordat Christus’ wederkomst zichtbaar wordt. Ieder land van deze
coalitie van tien landen draagt de zware verantwoordelijkheid op haar
schouders om die uiteindelijk macht dusdanig te gebruiken om jullie
eigen volk en het welzijn van de hele wereld het beste te dienen. Het
feit of jullie al dan niet naar God zullen beginnen te luisteren en de
mate waarin jullie zullen luisteren, zal dé factor bij uitstek zijn die
zal bepalen of er vele honderden miljoenen mensenlevens in deze
wereld gered kunnen worden, of dat jullie eigen landen bijna volledig
vernietigd zullen worden.
Bovenop het feit dat Gods Kerk al zo lang weet dat tien landen uit
de huidige Europese Unie zich uiteindelijk als één zullen verenigen
is er ook nog dit, hoe kan wie dan ook weten dat wanneer de wederkomst van Christus zichtbaar wordt aan de hemel boven de aarde, de
katholieke Kerk zal verkondigen dat dit de antichrist is in plaats van
Jezus Christus zelf, tenzij God dit geopenbaard heeft?
De Vijfde Trompet van het boek Openbaring gaat geheel over het
moment waarop de tien landen zich verenigen, maar de omvang van
de vernietiging die daarop volgt en hen overspoeld zal grotendeels
afhangen van hun eigen keuzes. Als jullie wanneer de Laatste Zeven
Plagen eenmaal beginnen uitgestort te worden, nadat de wederkomst
van Christus in een fysieke manifestatie boven de aarde zichtbaar
geworden is, nog steeds NIET naar God hebben willen luisteren, dan
moet ik jullie als Zijn profeet zeggen dat de Zeven Laatste Plagen jullie
zullen beginnen te vernietigen. Als jullie dan nog steeds weigeren om
naar Hem te luisteren, dan zullen deze plagen blijven voortduren, en
zij zullen veel meer menselijke lijden en vernietiging teweeg brengen
dan Nineve destijds te wachten stond.
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Een overzicht van de Eindtijdgebeurtenissen
Als mensen kunnen beginnen te begrijpen dat God Zijn profetische
woord op gelijk welke manier die Hij verkiest kan vervullen, dan
zullen zij datgene wat we nu gaan bespreken ook beter beginnen te
begrijpen. Het werd al eerder in eenvoudige bewoording aangegeven dat God een basisstructuur gegeven heeft voor de belangrijkste
profetieën voor de eindtijd, maar dat er voor de invulling van details
binnen deze profetieën ruimte voor grote verandering is.
We hebben voorbeelden gegeven van zaken die vastliggen, en
van andere zaken die nog kunnen veranderd worden of al veranderd
zijn. Het boek Openbaring geeft een heel geordend overzicht van de
basisstructuur van de eindtijdgebeurtenissen. Hier volgt dat overzicht:
DE ZEVEN ZEGELS WORDEN GEOPEND DOOR JEZUS
CHRISTUS
• 6de Zegel wordt geopend, de 7 Donders volgen
• 7de Zegel wordt geopend, de 7 Trompetten volgen
• bij de 7de Trompet beginnen de 7 Laatste Plagen
Hier is sprake van een gedetailleerde structuur die niet veranderd
kan worden, omdat zij vastligt. Maar binnen deze structuur zijn er
veel details die nog veranderd kunnen worden omdat zij heel erg
afhankelijk zijn van hun timing en de reactie van de mensheid hierop.
In dit overzicht komen de Zeven Zegels als eerste aan bod. Het
werd geopenbaard dat Jezus Christus degene is die elk zegel zal
openen, en hij heeft effectief elk van deze zegels geopend. Dit is
volledig aan de wereld voorbij gegaan en ook zelfs aan de Kerk die na
de Apostase verstrooid geraakte, want de eerste vijf Zegels hadden
enkel en alleen met Gods Kerk te maken. De wereld kent Gods Kerk
niet, en de verstrooide Kerk heeft de organisatie waardoor God Zijn
Kerk terug opgericht heeft niet geaccepteerd. Het laatste Zegel, het
Zevende Zegel, werd bijvoorbeeld geopend op 14 November 2008.
Het Zesde Zegel werd bijna 7 jaar eerder geopend, op 11 September
2011. De gebeurtenis op 9/11 in New York, was de eerste keer dat de
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Eerste Donder weerklonk. Er zijn in totaal 7 Donders. Deze Donders
kunnen op elk tijdstip en op elke plaats weerklinken. Zij kunnen individueel of samen met andere Donders weerklinken. Maar hoewel de
eerste van deze Donders voor het eerst op 9/11 begon te weerklinken,
toch zal de hoofdzakelijke vervulling van de Zeven Donders (wanneer
hun geluid het hardst en het vaakst zal weerklinken) plaatsvinden
in de laatste periode van de eindtijd die volgt op 7 November 2015.
De Zeven Donders zijn grotendeels verweven met het werk van
Gods twee eindtijd getuigen.
Binnen de Zeven Zegels zijn er Zeven Trompetten die geblazen
worden. Elke Trompet openbaart een heel specifieke structuur van
alles wat er bij het weerklinken van iedere individuele Trompet vervuld
moet worden. Die Zeven Trompetten werden op 14 December 2008
geblazen, maar de fysieke verdrukking waarvan zij een voorbode zijn
is nog niet begonnen, maar dat zal nu wel gebeuren in de laatste 3 ½
jaar voor de wederkomst van Christus.
De Zevende Trompet die weerklonk verwijst naar de tijd wanneer
God de Zeven Laatste Plagen uit zal beginnen te storten. Deze zullen
nu uitgestort worden tijdens de laatste 50 dagen die voorafgaan aan de
uiteindelijke definitieve aanstelling van Jezus Christus en de 144.000
op aarde, in hun regering over deze aarde.
We hebben eerder uitgelegd hoe dat de uitvoering van deze Zeven
Laatste Plagen al veranderd is als gevolg van de verandering die God
heeft aangebracht in de timing van de wederkomst van Christus. Die
plagen zullen nu binnen die laatste periode van 50 dagen ten uitvoer gebracht worden, in plaats van dat zij op één enkele dag worden uitgestort.
Inderdaad, er zijn veel veranderingen aangebracht in de details
binnen de algehele structuur van de Trompetten, de Donders en de
Plagen, die nog geopenbaard en fysiek vervuld moeten worden.
De ondergang van de V.S. tijdens de Eerste Vier Trompetten
De eerste vier Trompetten van het Zevende Zegel gaan over de ondergang van de Verenigde Staten van Amerika. Zij is de allergrootste
natie geweest in de eindtijd, en deze vier Trompetstoten zijn dusdanig
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gestructureerd om haar wereldwijde dominantie, invloed en macht te
beëindigen. Zij is de eerste onder alle landen die door God vernederd
zal worden, omdat zij het meeste van Hem ontvangen heeft en omdat
zij ook de grootste kans gekregen heeft om te luisteren, maar dit niet
gedaan heeft. Dit vernederingsproces dat over de Verenigde Staten zal
worden uitgestort zal heel streng tegen haar uitgevoerd worden.
Verschillende landen in West Europa, het Verenigd Koninkrijk,
Canada, Australië en Nieuw Zeeland zullen ook delen in de klappen
van deze eerst vier Trompetten, en zullen hier zwaar onder lijden.
Maar de omvang van hun lijden is volledig afhankelijk van hoe elk
individueel land zal reageren en naar God zal beginnen luisteren
wanneer de impact van de Eerste Trompet eenmaal werkelijkheid
wordt. Als zij niet luisteren wanneer de kracht van elke Trompet
ontketend wordt, dan zullen zij hun eigen lijden daardoor vergroten.
Sinds de tijd dat de twee andere boeken geschreven werden, zijn
er nu ook dingen veranderd in hoe deze vier Trompetstoten vervuld
zullen worden. Voorheen, toen de timing van de vervulling van de
eindtijdgebeurtenissen voor Pinksteren 2012 voltooid moest zijn,
lag de omvang van de vernietiging volledig vast. Dat komt omdat de
vernietiging die tegen deze landen geprofeteerd was een vastliggend oordeel voor die specifieke periode inhield, en die zou snel en
onvoorwaardelijk geweest zijn.
Die Engelstalige landen samen met sommige landen van West
Europa hing net zoals de V.S. een oordeel van grote vernietiging boven
het hoofd, omdat zij verkozen om niet naar Gods waarschuwing te
luisteren, die Hij hun gegeven had door middel van zijn voorgaande
apostel Herbert W. Armstrong. Deze landen en ook de V.S. hebben
een veel grotere kans gekregen om naar God te luisteren dan alle
andere landen ter wereld. Het oordeel van de eerste vier Trompetten
was daarom ook tegen hen gericht, maar in mindere mate dan tegen
de V.S. Hoewel er tegen deze landen nog steeds een zeker oordeel
ingesteld is wat door deze vier Trompetstoten die nog steeds tegen
hen gericht zijn vervuld zal worden. Toch kan de impact daarvan
nu heel erg verminderd worden en kunnen er tientallen miljoenen
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mensenlevens gespaard worden. God openbaart nu dat als deze landen
willen luisteren en zich van hun koppige trots beginnen af te keren en
zich bekeren van hun boze daden, Hij zal beginnen te luisteren. Als
zij dit zullen doen, dan zullen zij niet dezelfde vernietiging moeten
ondergaan die de Verenigde Staten wel zal ondergaan. Deze landen
zullen nu een grotere kans krijgen om hun koers te wijzigen, afhankelijk van of en wanneer zij zullen kiezen om naar God te beginnen
luisteren en zich tot Hem te keren. De omvang van de vernietiging
en verdrukking die over hen komt als gevolg van deze eerste vier
Trompetten ligt volledig in hun eigen handen, en hangt af van hun
eigen keuzes.
De vernietiging die de Verenigde Staten te deel zal vallen is niet
veranderd en zal haar nog steeds een zeer zware slag toebrengen,
omdat haar hoogmoed alleen maar erger geworden is, veel erger sinds
2008. Als zij niet heel snel begint te luisteren, dan zal zij veel meer
moeten lijden dan voor 2012 het geval geweest zou zijn. De eerste vier
Trompetten dragen nu het potentieel in zich om meer dan de helft
van haar totale bevolking te doden.
Voordat deze eerste vier Trompetten fysiek over de Verenigde
Staten vervuld zullen worden, zal de Vierde Donder een ongelooflijk impact op de wereld hebben, omdat daardoor de economie van
de Verenigde Staten zal imploderen, wat gepaard zal gaan aan een
wereldwijde economische crash. Deze gebeurtenis op zich zal zo’n
ontzettende chaos in de V.S. veroorzaken dat haar regering zal vallen.
Dit alles plaveit de weg voor de grote fysieke ontreddering door toedoen van de eerste vier Trompetten. Zelfs nu, terwijl ik dit schrijf,
weerklinkt de Vierde Donder steeds luider, en zij zal nu gauw haar
hoogtepunt bereiken.
Een andere profetische verandering die nu aangebracht wordt
is, dat de grootste slag die de Verenigde Staten wordt toegebracht in
het kader van de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten, niet
veroorzaakt zal worden door terroristen (zoals dit eerder geprofeteerd
werd), maar wel het resultaat zal zijn van een militaire aanval tegen
haar. Een aanval met één nucleaire EMP (Elektro Magnetische Puls)
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zal de communicatie en de mobiliteit dusdanig ontwrichten, dat dit
elke betekenisvolle reactie in de kiem zal smoren. De totale ondergang
van de Verenigde Staten als wereldmacht, zal uitmonden in enorme
vernietiging en een groot dodental in alle vijftig staten.
Doordat de Verenigde Staten zoveel slechter geworden is, in de
voorbije zeven jaar, zal zij nu veel erger moeten lijden dan eerder
het geval geweest zou zijn in de periode die volgde op 2008. De verdorvenheid in de geest van haar leiders en het volk in het algemeen
is zo snel toegenomen, dat de dood en de vernietiging die NU over
haar zal komen, in het begin veel erger zal zijn. Haar hoogmoed is
gedurende deze voorbije zeven jaar exponentieel toegenomen, en haar
weigering om naar God te luisteren is meer vast gefixeerd geworden
tegen Hem. Maar wanneer die enorme vernietiging haar eenmaal
begint te overkomen, dan kan zij nog altijd veranderen en beginnen
te luisteren en zodoende uiteindelijk veel minder gaan lijden onder
de gevolgen van de Trompetstoten die nog zullen volgen.
God heeft nu alle hoop voor de Verenigde Staten volledig in handen
van Zijn twee getuigen gelegd, en zij alleen hebben ook de macht
ontvangen om haar te helpen bij haar verlossing. De omvang van de
vernietiging die elke Trompetstoot en elke Donder haar kan toebrengen hangt volledig af van de mate waarin zij zich zal vernederen en
naar Gods twee getuigen zal luisteren. Als zij niet wil luisteren, dan
zal zij niet alleen grote vernietiging ondergaan door toedoen van een
grote militaire aanval tegen haar, maar dan kunnen ook catastrofale
gebeurtenissen als gevolg van natuurrampen en plagen een even
grote impact op haar hebben. Deze hebben zelfs het potentieel om
nog veel vernietigender te worden dan de wapens die tegen haar
gebruikt worden. Alles hangt af van haar reactie ten aanzien van God
en diegenen die Hij tot haar gezonden heeft. Het lot van de bevolking
van de Verenigde Staten ligt volledig in haar eigen handen, en hangt
volledig af van of zij zich snel kan vernederen of niet.
De Verenigde Staten van Amerika is het eerst land wat getroffen
zal worden door de enorme vernietigende kracht en omvang van de
eindtijdgebeurtenissen. Dat komt omdat zij het land bij uitstek is in de
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gehele wereld dat de grootste rijkdom en macht ooit van God gekregen
heeft, meer dan gelijk welk land op aarde in heel de geschiedenis, en
toch heeft zij zich het meeste van al tegen God verzet. Zij heeft niet
naar God willen luisteren, ook al heeft zij de afgelopen 70 jaar meer
dan alle andere landen ter wereld de grootste kans gekregen om dit
wel te doen.
De regering van de Verenigde Staten en haar bevolking hebben
Herbert W. Armstrong niet als Gods apostel willen erkennen, noch
hebben zij naar zijn waarschuwingen geluisterd. In plaats daarvan
hebben zij eind 1970 geprobeerd om de controle over de Kerk over
te nemen en haar te vernietigen – de Kerk waarover mr. Armstrong
door God als apostel was aangesteld. In 2012 probeerde zij opnieuw
om Gods Kerk te vernietigen. God heeft deze rechtstreekse belediging
aan Zijn adres niet licht opgevat.
Maar de Verenigde Staten en/of haar bevolking kan zich op elk
moment beginnen te vernederen en beginnen te luisteren, als zij
ervoor kiest om dat te doen. Zij heeft veel kansen gekregen om dit
te doen, meer dan enig ander land ter wereld. Het staat vast dat God
de Verenigde Staten zal vernederen. Als zij zichzelf niet begint
te vernederen na de grote economische implosie als gevolg van de
Vierde Donder, dan zal zij de volle impact van de Eerste Trompet
ondergaan. Als zij zich dan nog niet bekeert en nog niet wil luisteren,
dan zal zij de volle impact van de Tweede Trompet ondergaan, etc.,
etc... Daarenboven zal zij de kracht van de plagen en de verwoestende Donders ondervinden, die zullen blijven toenemen totdat zij
zal beginnen te luisteren. Dit proces zal grotendeels door Gods twee
getuigen bepaald worden.
Hoe meer de Verenigde Staten aan haar hoogmoed vasthoud, des
te meer zal zij lijden totdat zij vernederd is. Dit is een kwestie van
Gods oordeel en van wat Hij heeft vastgelegd betreffende hoe de V.S.
vernederd moet worden. Dit is verwant aan de manier waarop God
Farao vernederde in de dagen van Mozes. God vernederde Egypte
teneinde Israël uit haar midden te kunnen verlossen, maar door haar
grote hoogmoed ging dit ten koste van het land Egypte en heel haar
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bevolking. Bijna heel de akkerbouw van Egypte werd verwoest, het
grootste deel van haar veestapel werd vernietigd en tenslotte stierven
alle eerstgeborenen van Egypte. Als allerlaatste werden Farao zelf
samen met zijn hele militaire apparaat in de Rode Zee vernietigd.
Hoogmoed is een groot kwaad, en het is een koppige vijand van het
gezonde verstand.
De Vijfde Trompet
De Verenigde Staten is de voorbije 7 jaar zo veel meer verdorven van
geest geworden, dat de kans nu groter is dat de tien landen van de
laatste heropleving van Europa zullen beginnen te luisteren en te
veranderen, nog voor dat de bevolking van de Verenigde Staten dit
doet. Hoewel de Vijfde Trompet een periode uitbeeld waarin Satan
en de demonische wereld de macht bezitten om te misleiden en deze
laatste formatie van die tien landen in de hand te werken, toch is er
nu een groter potentieel dat zij zich van deze slechte invloed kunnen
losscheuren, wanneer zij eenmaal naar God beginnen te luisteren.
Het is belangrijk om goed te begrijpen wat Daniel moest optekenen
over deze unie van tien landen die zich tijdens de vervulling van de
Vijfde Trompet vormt. Daniel beschrijft hen als ‘ijzer vermengd met
leem’. Zij hebben kernwapens waar zij beslag op kunnen leggen, die
zij zich kunnen toe-eigenen en gebruiken. Maar wat betreft hun wil
om deze macht te gebruiken en het doel waarvoor, zijn zij maar losjes
verenigd, omdat hun unie niet tot stand gekomen is omdat zij andere
landen willen veroveren (wat wel het geval was in de eerdere heroplevingen van Europa) maar uit zelfbehoud. Hun daden zijn uit noodzaak
geboren, omdat zij zich moeten verweren tegen de as Rusland - China
die zich dan reeds in de oorlog gestort zullen hebben. De oorlog zal
reeds begonnen zijn tegen de tijd dat de volgende Trompet vervuld
begint te worden, want die zal tot een totale kernoorlog leiden. Dat is
wat er tijdens de Zesde Trompet vervuld wordt, een totale kernoorlog
die vlak voor de wederkomst van Christus begint.
De profetische structuur waar de Vijfde Trompet voor staat, wanneer deze tien landen uiteindelijk samenkomen in een grote militaire
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heropleving van Europa, is een structuur die vastligt. Maar de details
die nog door hen vervuld moeten worden binnen de totale vervulling
van deze Trompetstoot, bevinden zich nu in een stroomversnelling
en kunnen drastisch veranderd worden, van het ene uiterste tot het
andere. Dit ligt geheel in hun eigen handen, en is volledig afhankelijk van de keuzes die zij maken. Dat op zich, zal de omvang van de
vernietiging die zij zullen ondergaan bepalen. Zij kunnen naar God
beginnen te luisteren en hun macht wijs gebruiken, of zij kunnen die
macht voor kwade doeleinden beginnen te gebruiken iets waartoe
Satan hen probeert te beïnvloeden. Hoewel zij in eerste instantie
niet met een kwaad oogmerk verenigd geraken, kan dit beginnen te
veranderen als zij niet naar God beginnen te luisteren.
Hoewel Satan achter de formatie van deze tien landen zit, toch kan
het best zo zijn dat de zaken niet geheel naar Satans wens gaan. Over
deze landen staat geprofeteerd dat zij als ‘ijzer en leem’ samen zullen
blijven, voor een korte tijd die als een ‘profetisch uur’ beschreven
wordt. Nogmaals de details van deze Vijfde Trompet zitten in een
stroomversnelling, en er is een groot potentieel dat de zaken nu niet
zullen verlopen zoals de ‘grote tegenstander’, de Duivel, het zou willen.
De gebeurtenissen kunnen zich tegen hem keren, precies zoals de
gebeurtenissen in de Kerk tijdens de zesde periode van 1.260 dagen
die bekend staat als de periode voor het ‘opmeten van de tempel’ – de
Kerk – zich tegen hem gekeerd hebben. Satan probeerde om de Kerk
te vernietigen, maar zij werd daardoor alleen maar sterker, en hij
werd veel zwakker.
God heeft de specifieke betekenis van de effectieve duurtijd van dit
profetische ‘ene uur’ dat nog voor de vervulling van de Zesde Trompet
valt, nog niet geopenbaard. Maar er bestaat een precedent betreffende
de eindtijd dat we kennen als de ’30 minuten stilte in de hemel’, die 30
dagen duurde. Als dit zo blijkt te zijn, dan zullen deze gebeurtenissen
plaatsvinden gedurende een periode van 60 dagen, en zij zullen vervuld
worden korte tijd voordat de wederkomst van Christus begint.
De hoofdkatalysator die de heropleving van die tien landen uit
Europa samenbrengt, zal niet gekend zijn totdat dit effectief plaatsvindt.

PROFETEER TEGEN DE NATIES

269

Wanneer dit gebeurt, dan zullen deze landen overeenkomen om
hun macht te verenigen, waarbij zij hun militaire macht en kracht
zullen bundelen, terwijl zij zich ook een indrukwekkend arsenaal
aan nucleaire wapens zullen toe-eigenen die voor het grijpen liggen.
De Zesde Trompet
De Zesde Trompet is expliciet en ligt vast wat betreft de soort
van vernietiging die het resultaat zal zijn van een laatste militaire
confrontatie en de escalatie daarvan in Wereld Oorlog III, waarin één
derde van de mensheid vernietigd zal worden (2.3 miljard mensen).
De oorlog die dan reeds aan de gang is, zal escaleren tot een veel grotere confrontatie tussen een Verenigd Europa en een coalitie tussen
Rusland en China.
De enorme vernietiging die het gevolg is van die confrontatie zal
nog bovenop het dodental van vele miljoenen mensen die dan reeds
gestorven zijn komen. De Zesde Trompet beschrijft een periode waarin
deze Chinees - Russische machtsalliantie plots veel agressiever naar
de rest van de wereld uithaalt dan zij tot op dat moment gedaan heeft.
China zal doorgaan met wereldwijd de oorlog te laten escaleren,
en zal zich dan op Europa beginnen te concentreren. De mate waarin
Rusland hieraan zal deelnemen en ‘hoe’ zij dit doet behoort nu ook tot
de factoren die kunnen veranderen, en dit helemaal tot op het moment
van die allerlaatste confrontatie die begint kort voordat Christus’
wederkomst zichtbaar wordt in de atmosfeer boven de aarde. Zelfs
als Rusland niet zal luisteren, zal zij alsnog moeten beslissen hoe zij
uiteindelijk met China zal afrekenen, en vice versa. Het kan zijn dat
zij voor korte tijd zij aan zij zullen staan, maar zij vertrouwen elkaar
niet, en terecht.
Waarom 2012 veranderd werd
Dit brengt ons terug bij een aantal dingen die aan het begin van dit
hoofdstuk besproken werden, betreffende hoe God voor het eerst
openbaarde dat Pinksteren 2012 het tijdstip voor de wederkomst
van Christus was. Dit werd echter veranderd naar een datum exact
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7 jaar later, naar Pinksteren 2019. Waarom werd dit veranderd? Wat
is er gebeurd.
Teneinde dit te kunnen begrijpen en ook al het andere wat nu aan
het gebeuren en veranderen is in deze zevende en laatste profetische
eindtijdperiode, is het nodig dat we nogmaals naar de geschiedenis
gaan kijken. God velde een oordeel over de mensheid in de dagen
van Noach, omdat de mensheid zo in en in verdorven geworden was.
Velen hadden de geest (hun brein, verstand) die zij gekregen hadden
dusdanig beschadigd, dat zij zover gekomen waren dat dit corruptieproces in hun geest niet meer omgekeerd kon worden.
Wanneer mensen eenmaal het vermogen ontvangen hebben om
hun eigen menselijk natuur te kunnen zien omdat God dit aan hen
geopenbaard heeft, dan is het Zijn verlangen om hen ook de mogelijkheid te schenken om die egoïstische menselijke natuur te veranderen,
als zij hier zelf voor kiezen. Maar als de mens vast gefixeerd raakt in
de verdorvenheid van zijn geest, dan is het niet langer mogelijk om
dit te verhelpen en om het pad wat zij gekozen hebben om te keren.
Aan hun bestaan zal dan gewoonweg een einde komen, voor altijd.
Na de zondvloed veranderde God de levensduur van de mens. Voor
de zondvloed leefdeni de mensen honderden jaren lang. Doordat zij zo
lang leefden in een uitsluitende zelfzuchtige bestaan, kon er zich een
diepgewortelde verdorvenheid in de menselijke geest ontwikkelen,
en zodoende tierde het kwaad welig. Als de geest zo verdorven wordt
dat zij vast gefixeerd raakt in het kwaad, dan zal het niet langer
mogelijk zijn om dit proces om te keren, teneinde die geest tot een
andere manier van denken te kunnen transformeren, een manier
van denken die het tegengestelde is van egoïsme, eigengereidheid en
hoogmoed. In tegenstelling hiermee zal de geest van veel mensen,
wanneer de mensheid een veel kortere levensduur heeft, nooit zover
komen dat zij vast gefixeerd raakt in haar verdorvenheid en in het
kwaad. Maar er zullen altijd mensen zijn die een levenswijze verkiezen waarbij zij zich permanent in het kwaad storten, waardoor
het onvermijdelijk wordt dat hun geest permanent gefixeerd raakt
in de verdorvenheid.
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God voorzag 6.000 jaar voor menselijk zelfbestuur, zodat er een
krachtige getuigenis vastgelegd zou worden als bewijs van wat de
egoïstische menselijke natuur altijd zal voortbrengen. God gaat
nu een getuigenis vastleggen van wat de mensheid binnen slechts
1.000 jaar kan verwezenlijken, wanneer zij bestuurd wordt door
Zijn regering, en wanneer alle mensen op aarde de waarheid zullen
kennen en eindelijk in staat zullen zijn om te leren om Zijn manier
van leven te leven. En zelfs dan zullen er mensen zijn die niet voor
Gods wegen zullen kiezen.
In de dagen van Noach was de geest van de mensen dusdanig
verdorven geworden dat God gewoonweg wel moest werken met
de allerlaatste man met wie Hij kon werken, en die naar Hem zou
luisteren. En dus riep God Noach teneinde de aarde te herbevolken
door hem en zijn directe familie. En nu staat de mensheid opnieuw
op de rand van datzelfde niveau van onomkeerbare verdorvenheid.
Maar hoewel de verdorvenheid en de kwade praktijken van de mens
momenteel op het eerst zicht even groot lijken (en soms zelfs nog
erger dan toen), toch is de geest van de mensheid nog niet volledig
vast gefixeerd geworden in dat kwaad, zoals dat in de dagen van
Noach wel het geval was.
Omdat de mensen in de dagen van Noach vele honderden jaren
lang leefden, werden zij als het ware professionals in het uitoefenen van zelfzuchtigheid en het kwaad, en omdat zij zo lange tijd in
deze boze levensstijl leefden raakte hun geest vast gefixeerd in die
verdorvenheid. Vandaag is de levensduur van de mens veel korter
en daarom is de schade in de geest van de mensen nog niet zo vast
gefixeerd geworden als in de dagen van Noach het geval was; maar
de mensheid stevent wel met rasse schreden af op hetzelfde niveau
van verdorvenheid als toen.
Hoewel de levensduur van de mens nu bijna tien maal korter
is als toen, toch is de snelheid waarmee de menselijke geest diep
verdorven raakt exponentieel toegenomen in vergelijking met de
dagen van Noach. De reden waarom de mensheid vandaag in zo’n
snel tempo verslechterd, is te wijten aan onze moderne technolo-
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gie. Gedurende bijna 5.800 jaar kreeg de mensheid geen toegang
tot de wetenschappelijke vooruitgang die zij de voorbije 200 jaar
ondervonden heeft.
God gaf de wetenschappelijke vooruitgang aan de mensheid. Het
is niet iets wat de mensheid op eigen houtje en dankzij haar eigen
intellect ontdekte. Integendeel, God begon tegen het einde van dit
tijdperk volgens een strikt gecontroleerd tijdskader wetenschappelijke
kennis aan de mensheid te geven. Als deze kennis te vroeg gegeven
was, dan zou de mensheid zichzelf veel te snel vernietigd hebben, en
zou zij niet de periode van 6.000 jaar die God voor haar zelfbestuur
voorzien had hebben kunnen volmaken.
Jawel, God gaf aan de mensheid het vermogen om vooruitgang
te boeken in de moderne technologie. De mensheid deed dit niet
uit eigen kracht, hoewel zij dit wel zou willen geloven. God wist tot
welke toestand de mensheid zou vervallen wanneer zij eenmaal zou
beschikken over de technologie die we vandaag de dag bezitten. Die
technologie heeft ervoor gezorgd dat de menselijke geest in versneld
tempo tot een ongezien niveau van verdorvenheid vervallen is; iets
wat sinds de dagen van Noach niet meer voorgekomen is.
Alleen doordat God de mensheid toestaat om de wetenschappelijke
technologie te mogen ervaren, kan zij zichzelf beter gaan zien; haar
ware aard gaan inzien. Naarmate de ontwikkeling van de technologie
voortschreed en het misbruik daarvan door de mensheid toenam, nam
ook de snelheid waarmee de menselijke geest verdorven raakte toe.
Hoe groter de technologische vooruitgang was, hoe meer de verdorvenheid toenam, en hoe sneller de mensheid begon af te stevenen op
haar eigen totale zelfvernietiging.
Naarmate de wetenschappelijke vooruitgang toenam en de technologie vorderde, werd zij door de mensheid als maar meer misbruikt.
Het is nu zover gekomen dat de mensheid totaal de controle over het
gebruik van de technologie verloren heeft. De mens is verslaafder
dan ooit geworden aan haar eigen verlangens. Het misbruik van het
internet, sociale media, smartphones, videospelletjes, drugs, reclame,
amusement en nog zoveel meer, heeft de mensheid nog dieper in de
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verslaving en de verdorvenheid gestort. De snelheid waarmee de
menselijke geest nu verdorven raakt is duizelingwekkend.
Het proces waardoor de menselijke geest verdorven raakt tot op
het niveau dat in de dagen van Noach vele honderden jaren in beslag
nam, is nu schrikbarend versneld door het misbruik van de technologie.
Om een lang verhaal kort te maken, tegen 2008 was de wereld
zo verdorven geworden dat Gods oordeel over de mensheid reeds
geveld was en klaar lag om tegen haar uitgevoerd te worden. De
aarde zou door een grote fysieke verdrukking gezuiverd worden, die
zou duren tot aan Christus’ wederkomst op Pinksteren van 2012, op
welk tijdstip God zou ingrijpen om te verhinderen dat de mensheid
zichzelf zou uitroeien.
Vele jaren voor 2008 zette God alles in gang om het einde van
dit tijdperk tot stand te brengen. De mensheid was al zo verdorven
geworden dat het grootste deel van de aarde vernietigd zou worden.
God laat nu aan de mensheid weten dat het Zijn eerlijke en rechtvaardige oordeel geweest zou zijn als Hij de aarde op dat tijdstip zo
gezuiverd had.
Dit proces zou ingehouden hebben dat aan de mensheid toegestaan
zou worden om te beginnen aan haar zelfvernietiging, terwijl zij
tegelijkertijd ook Gods oordeel zou ondergaan. Het resultaat hiervan
zou een enorme vernietiging geweest zijn, die makkelijk geresulteerd
zou kunnen hebben in de dood van meer dan 6,5 miljard mensen. Dit
kan nog altijd gebeuren, maar God geeft nu een groot potentieel aan
de mensheid om eerst vernederd te worden, opdat zij zou beginnen
te luisteren en zodoende gered zou kunnen worden om verder te
kunnen leven.
Dé factor bij het bepalen van de wederkomst van Christus: de Kerk
Er is één factor te midden van dit alles die bepalend zou zijn bij het
vastleggen van de datum wanneer God Zijn Zoon zou sturen om in
Zijn Koninkrijk te regeren. Die factor was de Kerk – Zijn Kerk.
Voor 2008 was het oordeel al over de wereld uitgesproken dat zij
zo’n rigoureuze zuivering verdiend had, en dat haar tegen 2012 een nog
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erger oordeel ten deel zou vallen door middel van een voortdurende
‘laatste getuigenis’. In de tijd vlak voor 2008 stevende de wereld
in sneltempo af op een wereldwijde economische ineenstorting, op
Wereld Oorlog III en op catastrofale eindtijd gebeurtenissen. Er
waren zelfs een paar van de Donders die in de aanloop naar 2008
luider begonnen te weerklinken met een verwoestender effect. En
hoewel er over de wereld toen al een oordeel was uitgesproken over
wat haar te beurt zou vallen, toch was een andere variabele factor
nog niet geheel bekend, namelijk in welke staat Gods overblijfsel-Kerk
zich tegen die tijd zou bevinden. Die variabele zou bepalen of God al
dan niet op dat tijdstip de grote fysieke verdrukking zou doorzetten,
of dat Hij deze nog zeven jaar zou kunnen uitstellen.
Zoals eerder gezegd, de eerste vijf Zegels van Openbaring gingen
over Gods Eigen Kerk in de eindtijd. Er stond geprofeteerd dat zij grote
geestelijke verwoesting zou ondergaan, door een grote geestelijke
verdrukking. God zou gedurende deze periode een overblijfsel van Zijn
Kerk vernederen om hen door de eindtijd heen te kunnen brengen. Dit
betekende niet alleen dat Hij een overblijfsel door de grote geestelijke
verdrukking die op 17 December 1994 begon heen zou brengen, maar
dat Hij dit overblijfsel ook doorheen de grote fysieke verdrukking zou
brengen die vlak voor de wederkomst van Christus zou plaatsvinden.
Bij alle eindtijd gebeurtenissen die zouden leiden tot aan de wederkomst van Christus, was het altijd al Gods eerste en grootste
verlangen om Zijn Zoon in 2019 te zenden om op aarde te beginnen
regeren. Dit was hoofdzakelijk omdat Hij zodoende grote genade aan
de Kerk die verstrooid geraakt was zou kunnen aanbieden, en aan
de meesten van hen verlossing zou kunnen aanbieden zodat zij de
kans zouden krijgen om in het Millennium verder te kunnen leven.
Daarenboven koesterde God ook het verlangen om grote genade en
een veel groter potentieel aan te bieden aan vele miljoenen mensen
in de wereld, om ook hen te kunnen redden en hen in datzelfde Millennium te laten voortleven.
Maar de grote variabele factor die bepalend was voor het aanbrengen van enige verandering in dit alles was Gods eigen overblijfsel Kerk;
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het hing volledig af van in welke geestelijke toestand en conditie de
Kerk zich tegen midden 2008 zou bevinden. Dat zou het moment zijn
wanneer God Zijn finale oordeel zou vellen over wanneer Christus
zou terugkeren.
Alles wat hier besproken wordt, wordt slechts gepresenteerd in
de vorm van een eenvoudig overzicht. Bij Gods oordeel en beslissing
over wanneer Christus moet terugkeren komt nog veel meer kijken;
het is niet iets wat eenvoudig uit te leggen is. Er komen factoren aan
te pas zoals Gods oordeel, planning, de uitvoering van dat plan en de
geestelijke groei en ontwikkeling van Zijn Kerk en ook de geestelijke
toestand waarin zij zich tegen midden 2008 zou bevinden.
De coördinatie van dit uitermate complexe proces waar landen,
economieën, technologie, de groei en ontwikkeling van Gods volk en
nog zoveel meer aan te pas komt, gaat het menselijke denkvermogen
gewoonweg te boven. Maar dit alles wordt door God gedaan terwijl Hij
voorbereidingen treft om een einde te stellen aan het zelfbestuur van
de mens en om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Het menselijke
vernuft dat te pas komt aan het ontwerpen, plannen en coördineren
van enorme grote bouwprojecten kan hier totaal niet aan tippen;
maar het is wel het enige fysieke voorbeeld dat ik hier ter vergelijking
kan bedenken, om mensen te helpen om de enorme grootsheid van
wat hier gezegd wordt beter te kunnen begrijpen. Een vergelijking
tussen het menselijke vermogen om te plannen en te bouwen en Gods
vermogen hiertoe, zou hetzelfde zijn als een vergelijking tussen een
klein kind dat met wat houtblokjes iets maakt wat op een gebouw
lijkt en het meest prestigieuze goed afgewerkte gebouw dat de mens
ooit gebouwd heeft. Maar zelfs in deze is er niet echt een vergelijking
tussen de twee mogelijk.
Gods uiteindelijk oordeel over wanneer Zijn Zoon zou moeten
terugkeren naar aarde, beruste op één grote onbekende factor. Het
hing allemaal af van de exacte toestand waarin de Kerk zich tegen
midden 2008 zou bevinden. Dat was hét moment waarop de beslissing genomen moest worden voor het ene of het andere. De toestand
van de Kerk was niet iets wat gegarandeerd kon worden, en dus kon
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deze beslissing pas genomen worden wanneer dit klaar en duidelijk
vastgesteld kon worden.
De exacte toestand waarin de Kerk zich zou bevinden kon niet
vooraf geweten zijn, omdat zij nog door veel lijden heen zou moeten
gaan ten gevolge van de Apostase en alle geestelijke verdrukking die
daaruit zou voortkomen. De kracht die de Kerk nodig zou hebben
en de geestelijke toestand van de Kerkleden tegen midden 2008,
zouden bepalend zijn voor hoe de profetische eindtijdgebeurtenissen
vervolgens vervuld zouden worden. De ware toestand van de Kerk
zou de laatste beslissende factor zijn voor wanneer God Zijn Zoon
zou sturen om op aarde te regeren. Dit zou openbaren of de zaken
zich zouden voltrekken om op Pinksteren 2012 te eindigen, of dat er
nog zeven extra jaren aan de mensheid en aan de verstrooide Kerk
geschonken konden worden.
Na de Apostase in de Kerk, begon God met een overblijfsel uit de
verstrooiing die op die verwoestende gebeurtenis volgde te werken,
en hen voor te bereiden. Deze overblijfsel Kerk zou voort blijven bestaan tot aan de wederkomst van Jezus Christus, en God had vooraf
bepaald dat Zijn Zoon of op Pinksteren van 2012, of op Pinksteren
van 2019 zou terugkeren. En hoewel het Gods eigen verlangen was
dat Zijn Zoon op Pinksteren 2019 zou wederkeren, toch zou het een
onbekende blijven of de Kerk het niveau van geestelijke kracht zou
kunnen bereiken wat nodig zou zijn om een groter doel te kunnen
verwezenlijken door het toevoegen van deze zeven bijkomende moeilijke en beproevende jaren.
Hoewel het dus vast stond dat de Kerk zou overleven en doorgaan
tot aan de wederkomst van Christus, toch kon het niet geweten zijn
welk niveau van geestelijke kracht zij tegen midden 2008 zou bereiken.
En dat was noodzakelijkerwijze dus het punt in de tijd waarop de
uiteindelijke beslissing genomen zou worden over wanneer Christus
zou terugkomen. Tegen het midden van 2008 was de Kerk volledig
gefocust op de datum voor de wederkomst in 2012, en alles in het
leven van de kerkleden was ingesteld op dat moment in de tijd. Omdat
de geestelijke toestand van de Kerk voor die tijd nog niet beoordeeld
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was, en omdat de datum voor Christus’ wederkomst nog altijd niet
vaststond, had God Zijn Kerk volledig voorbereid op de wederkomst
van Zijn Zoon op Pinksteren van 2012.
Maar, als God de wederkomst van Christus zeven jaar vooruit wilde
projecteren in de tijd om datgene te verwezenlijken wat op geestelijk
niveau tijdens die periode in de Kerk vervuld zou moeten worden, dan
zou de Kerk een heel sterk geestelijk niveau van geloof, vertrouwen
en overtuiging moeten bereiken. Dat komt omdat met de toevoeging
van zeven extra jaren, er ook een veel hoger niveau van vervolging,
beproeving en ontbering over God, mensen zou komen. Als de Kerk
dit alles zou moeten verduren en vervullen, dan zou zij daarvoor een
heel specifiek niveau van geestelijke groei en ontwikkeling moeten
bereiken tegen midden 2008.
God had geoordeeld en een eerste datum in 2012 vastgelegd voor
de wederkomst van Christus, waarbij Hij garandeerde dat de Kerk
geestelijk zou overleven tot aan die datum. Maar of de Kerk in staat zou
zijn om datgene te ondergaan wat zij voorbij deze datum zou moeten
verduren, kon geestelijk pas beoordeeld worden rond midden 2008.
Die datum zou het tijdstip bij uitstek zijn om te kunnen beoordelen
of de Kerk in staat zou zijn om datgene te doen wat van haar vereist
zou worden, teneinde een veel groter werk dat tot aan Pinksteren van
2019 zou leiden te vervullen.
Om dit te kunnen beoordelen waren er een aantal specifieke zaken
die God zou doen om de ware geestelijke toestand van de Kerk op
dat moment in de tijd te openbaren; om te kunnen weten of zij die
geestelijke groei, volwassenheid en kracht bezat die nodig zouden
zijn om nog zeven extra jaren te kunnen garanderen.
Indien de Kerk midden 2008 niet dat noodzakelijke niveau van
geestelijke ontwikkeling en kracht bereikt zou hebben, dan zou God
aan de uitvoering van Zijn oordeel tegen de wereld, dat Hij al lang
vastgelegd had, begonnen zijn. God zou niet méér op Zijn mensen
leggen dan zij aan zouden kunnen. In dit geval kwam de Kerk op de
eerste plaats! Het oordeel over de wereld en de verstrooide Kerk was
reeds geveld; hun rechtvaardige verdiende loon lag al vast.

278

Als jij bereid bent om te luisteren, zal God luisteren

Gods Kerk had sinds de Apostase grote ontreddering en onrust
doorgemaakt. Het waren erg turbulente tijden die je je niet voor kunt
stellen noch kunt begrijpen, tenzij je zelf meegemaakt hebt hoe diep
de mensen in de Kerk geraakt werden door wat zij toen te verduren
kregen en bleven verduren. Men kan niet volledig begrijpen wat
mensen in de Kerk meegemaakt hebben en wat zij bleven meemaken.
Wat de Kerk toen doormaakte was geestelijk, en op geestelijk vlak was
het een grote geestelijke verdrukking. Het is iets wat je alleen maar
kan begrijpen als je het zelf hebt meegemaakt. God heeft verkondigd
dat niemand in Zijn Kerk ooit tevoren iets van die ordegrootte heeft
meegemaakt, en dat niemand ooit nog zoiets zal moeten meemaken.
Het is één ding om fysiek te lijden zoals zovelen in het verleden
gedaan hebben, maar om op geestelijk niveau te moeten lijden is een
heel andere zaak. Al Gods mensen hebben in het verleden op geestelijk
niveau geleden en geestelijke verdrukking meegemaakt, maar nooit
zo erg of in die mate als door de Apostase veroorzaakt werd.
Na December 1994, wanneer de Apostase plaatsvond, werd de
Kerk bijna vernietigd, maar God zou dat niet toelaten. Echter, Hij
zou wel toelaten dat de Kerk grote verwoesting zou ondergaan, zoals
nooit tevoren. Uit deze periode van 6.000 jaar zal die gebeurtenis bij
uitstek het grootste voorbeeld en het beste leermiddel worden dat
in het Millennium gebruikt zal worden. Het zal in het Millennium
gebruikt blijven worden als een ontnuchterend voorbeeld en een
blijvende waarschuwing voor toekomstige generaties, omdat dit een
ongelooflijk belangrijke geestelijke les inhoud die eenieder zal moet
inzien en begrijpen, voordat zij deel van Gods Familie kunnen worden.
Destijds in 1994, waren er zo’n 150.000 mensen die wekelijks de
diensten in Gods Kerk bijwoonden, waaronder zo’n 96.000 volwassen
doopleden. Tegen 2008 was de Kerk gedecimeerd en waren er nog
slechts héél weinig mensen overgebleven. Na die Apostase in December 1994 viel twee derde van de Kerk meteen af, en het overblijvende
derde deel raakte als gevolg van de Apostase verstrooid. De meeste
mensen van dat laatste derde deel streken uiteindelijk neer in vier
grotere groeperingen (organisaties), terwijl de rest van hen verstrooid
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geraakte in zo’n 600 andere groeperingen. Te midden van al deze
groeperingen was er één groep die door God gebruikt werd om Zijn
overblijfsel Kerk op te richten, waarover reeds lang tevoren door de
profeet Ezechiël geprofeteerd werd.
Toen de Kerk na de Apostase verstrooid raakte tijdens de eerste
periode van 1.260 dagen, werd zij zoals God gezegd had tegen Satan
beschermd. Na die periode van bescherming en in de jaren die daarop
volgden, begonnen veel van deze kleinere verstrooide groeperingen
uiteen te spatten en af te vallen. De grotere groeperingen ondervonden ook interne strijd en scheuringen, maar uiteindelijk nestelden
zij zich in hun eigen routine waarbij zij een ‘werk’ begonnen te doen
waarvan zij geloofden dat het een voortzetting was van het werk dat
Herbert W. Armstrong door middel van de Wereldwijde Kerk van
God gedaan had. Zij ‘nestelden’ zich niet alleen, maar zij vielen ook
dieper en dieper in slaap, een slaap waaruit alleen God je kan wakker
maken – te Zijner tijd – een tijd die nu snel dichterbij komt.
Maar voor de kleine overblijfsel Kerk van God werden de geestelijke strijd en de geestelijke aanvallen alleen maar groter. In de
tijd die volgde op het nieuwe begin van de overblijfsel Kerk op
Pinksteren van 1998 (exact 1260 dagen na de Apostase), werd de
Kerk gereduceerd tot minder dan 300 volwassen doopleden die de
Apostase meegemaakt hadden. In de daarop volgende jaren waren
er veel mensen die de Kerk vervoegden, maar velen van hen verlieten
de Kerk ook weer. De strijd was te groot voor de meeste mensen. Als
iedereen die door de jaren heen bij Kerk kwam in de Kerk gebleven
was, dan zou Gods overblijfsel Kerk nu vele malen groter zijn, maar
dat was niet de bedoeling. Voor de meeste mensen was het gewoon
meer dan zij aankonden.
God heeft profetisch geopenbaard dat Hij aan meer dan 3.000
mensen het potentieel heeft aangeboden om deel van Zijn overblijfsel
Kerk te worden. Hier kunnen we een grote les uit leren, want hoewel
deze kans aan een veel grotere groep mensen aangeboden werd, toch
betekende dit niet dat zij hier allen op in zouden gaan, en dat deden
zij dus ook niet.
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Dit stukje geschiedenis was nodig zodat we zouden kunnen gaan
begrijpen waarom de geestelijke toestand van de Kerk niet volledig
gekend kon zijn voor midden 2008. De Kerk zou de nodige geestelijke
kracht en geloof moeten bezitten die tegen die tijd enkel en alleen
door God ‘gemeten’ kon worden. Dat zou de bepalende factor zijn om
te beslissen of de Kerk zo ver zou kunnen doorgaan als nodig was om
een nog veel groter doel te kunnen verwezenlijken, waardoor grotere
genade verleend zou kunnen worden en veel meer levens gespaard
zouden kunnen worden, zowel in de wereld als in de verstrooide Kerk.
God wist wat voor verwoesting er over Zijn Kerk zou komen
wanneer Hij eenmaal de Apostase zou laten gebeuren. God wist wat
voor geestelijke oorlog en verwoesting daarop zouden volgen, en dat
er daardoor heel veel slachtoffers zouden vallen. Maar bij dit alles
waardoor deze grote Kerk verstrooid geraakte, zou Gods grotere plan
erin voorzien dat de meeste mensen daarvan alsnog gered zouden
kunnen worden in een andere tijd – tijdens de laatste 100 jaar na het
Millennium.
Het is altijd Gods doel en wil geweest om een sterke overblijvende
groep binnen de Kerk door de grootste geestelijke verdrukking die
ooit over de Kerk gekomen is, sinds haar oprichting in 31 na Christus,
te leiden. Maar Gods wil was eerst en vooral niet alleen maar om
een overblijvende groep ruim voorbij midden 2008 te leiden tot aan
Pinksteren van 2012, maar Hij wilde in hen ook een veel groter geloof
en een hoger niveau van geestelijk kracht scheppen. Want dat zou hen
in staat stellen om een nog veel groter werk te kunnen doen, in de elf
jaren na 2008, helemaal tot aan Pinksteren van 2019.
Het is bovenal altijd Gods verlangen geweest om het maximum
aantal mensenlevens te kunnen redden in de eindtijd, zowel in de
verstrooide Kerk als in de wereld. Maar dit hangt altijd volledig af van
de individuele menselijke keuze, en er bestaat geen enkele garantie
betreffende welke keuzes mensen zullen maken. Toen God het engelenrijk schiep, was er ook geen enkele garantie betreffende hoeveel
van hen Hem zouden volgen, en hoeveel van hen niet. Maar God wist
wel dat omdat Hij hen met een vrije wil en met keuzevrijheid schiep,
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het gevolg daarvan zou zijn dat er velen zouden kunnen zijn die niet
voor Hem en Zijn wegen zouden kiezen. Mettertijd verwierp dan ook
één derde van de engelen God en Zijn levenswijze.
Alle mensen werden ook geschapen met diezelfde vrije wilsbeschikking en keuzevrijheid. De overgrote meerderheid van al diegenen die door God uit een geestelijke slaap wakker gemaakt werden
binnen de Kerk die verstrooid werd, was niet in staat om de geestelijke
verdrukking die de Kerk sinds de Apostase onderging te doorstaan.
Zij konden niet staande blijven in de strijd. Sommigen zwichtten voor
menselijke zwakheden zoals trots, machtswellust, de drang naar
erkenning, egoïsme, seksuele begeerten, geestelijke lethargie, jaloezie
en/of een algehele afmatting door de strijd. Iedereen die de Apostase
meegemaakt heeft bevond zich in een toestand van geestelijk slaap
voordat God hen wakker maakte, en diegenen binnen het overblijfsel
die de strijd opgaven vielen meteen terug in slaap.
Maar er is altijd een harde kern van mensen geweest die geestelijk
alerter en waakzamer gebleven is gedurende deze periode. Daardoor
is God in staat geweest om geestelijk met hen te werken om hen sterker te maken in hun geloof en in de geestelijke strijd. Waar de Kerk
zich geestelijk precies zou bevinden tegen midden 2008 bleef een
onbekende factor in de jaren die daaraan vooraf gingen. De groei, de
geestelijke toestand en het geloof van de Kerk(leden) kon niet gemeten
worden tot op dat specifieke moment in de tijd, aan de hand waarvan
dan bepaald kon worden wat er nog in hen geschapen zou kunnen
worden door hen aan 2012 voorbij te leiden.
De beslissende test voor de Kerk
Door alle tijden heen heeft God altijd allerlei dingen gedaan in de
levens van diegenen die Hij geroepen heeft, om hen te beproeven
teneinde aan de oppervlakte te kunnen brengen wat werkelijk diep
van binnen in hen zit – het meest innerlijke in hun geest. Deze beproevingen dienen om een individu op dat specifieke moment in de
tijd ertoe te dwingen om een specifieke belangrijke kwestie in zijn
of haar leven aan te pakken. Zo’n test zal aan het licht brengen waar
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iemand geestelijk staat in zijn of haar relatie met God en Zijn Kerk.
De ware kracht of zwakheid die iemand tentoonspreidt wanneer hij
of zij hiermee geconfronteerd wordt, zal duidelijk kenbaar worden
door hun reactie, en kan door God afgemeten worden.
Er zijn beproevingen en testen die duidelijk de kracht of de zwakheid in de geest van een individu aan het licht kunnen brengen, en
die duidelijk weergeven waar iemand geestelijk staat. Zulke dingen
kunnen de mate van overtuiging, geloof en toewijding aan God in
een mens weergeven. Maar het kan ook zo zijn dat hierdoor een
dusdanige zwakheid aan het licht komt, dat het overduidelijk wordt
dat de persoon in kwestie niet in staat zal zijn om nog meer testen
en beproevingen te doorstaan. In een relatie met God kan er nooit
sprake zijn van ‘werkeloos toekijken’ of ‘aan de zijlijn blijven staan’.
Je kan je relatie met God niet voortzetten als je lauw van geest bent,
en al zeker niet als je niet in overeenstemming bent.
Een goed voorbeeld van zo’n test is toen God Abraham liet geloven
dat hij zijn zoon Isaak moest offeren als slachtoffer. Het moet klaar en
duidelijk zijn dat het brengen van mensenoffers totaal tegen Gods wil
en wegen is, maar dat wist Abraham toen nog niet. Desalniettemin
liet God Abraham denken dat dit van hem vereist werd. Abrahams
overtuiging ten aanzien van God was zo sterk, dat hij geloofde dat
God zo ontzettend genadig en rechtvaardig was dat Hij Isaak terug tot
leven zou wekken als dit nodig zou zijn, teneinde zijn belofte te kunnen
houden betreffende Isaaks toekomst. Het verhaal verteld ons verder
dat God Abraham tegenhield toen hij op het punt stond om zijn zoon
te doden, en dat Hij hem een dier voorzag wat zich vlakbij bevond,
zodat hij alsnog een offer kon brengen. Abraham werd beproefd om
duidelijk te openbaren (aan het licht te brengen) wat er werkelijk in
hem leefde aangaande zijn ware geloof, overtuiging en toewijding
aan God. Deze gebeurtenis vond ook plaats om aan de wereld te leren
welke grote liefde God voor de mensheid heeft, omdat Hij bereid was
om Zijn eigen Zoon op te offeren om de mensheid te redden.
Nadat dit gebeurd was zei God tegen Abraham ‘Nu ken Ik u.’ Dit
openbaarde namelijk de ware geest en de geestelijke schepping die in
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Abraham tot op dat moment verwezenlijkt was. Het openbaarde het
niveau van Abrahams toewijding en vastberadenheid om in gehoorzaamheid aan en eenheid met God te leven, ongeacht welke obstakels
of beproevingen hem nog te beurt mochten vallen.
Zoals God in dit verhaal met Abraham werkte, zo werkte Hij ook
op gelijkaardige manier met de Kerk, door haar te laten geloven dat de
wederkomst van Christus nog steeds in 2012 zou plaatsvinden, zelfs
nadat Hij midden 2008 al geoordeeld had om dit tot zeven jaar na 2012
te verschuiven. God nam deze beslissing om Christus’ wederkomst
uit te stellen midden 2008, nadat Hij de Kerk een beproeving gegeven
had die openbaarde wat de ware geestelijke toestand van de Kerk
was en wat het niveau van geestelijke groei in de Kerkleden tot op
dat moment in de tijd was. Het was een test om vast te kunnen stellen
welke keuzes mensen individueel zouden maken; keuzes die hun ware
geloof in God zouden openbaren. Het was een test die een reactie zou
afdwingen die zou openbaren, op de ene of andere manier, wat er zich
diep vanbinnen in de geest van ieder individueel persoon bevond.
Deze test kwam over de Kerk toen God een nieuwe waarheid aan
de Zijn Kerk openbaarde, namelijk dat Christus op een Pinksteren
naar deze aarde zou terugkeren en niet op een Trompettenfeest zoals
we voordien geloofden. Van in het begin dat ik in Gods Kerk kwam
geloofde men, en werd dit ook zo door de ministry onderwezen, dat
Christus zou terugkeren op een Trompettenfeest. Dit zou dus geen
kleine verandering voor de Kerk zijn, en dit zou openbaren waar
eenieder geestelijk stond. De jaarlijkse Heilige dagen (Feestdagen)
zijn op zich heel fundamentele doctrines, en de Kerk weet heel goed
dat God nooit iets zal veranderen aan de waarheid over deze dagen,
noch aan de betekenis van hun vervulling. Maar hoewel God aan
Zijn Kerk heel veel waarheid over Zijn Heilige dagen gegeven had,
toch zijn er ook dingen betreffende deze dagen die Hij nooit ten volle
geopenbaard heeft. En dat was geheel volgens planning.
God openbaart mettertijd steeds meer en meer waarheid aan
Zijn volk. Zo is het altijd geweest sinds de schepping van Adam en
Eva. Gedurende de voorbije 6.000 jaar heeft God geleidelijk steeds
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meer waarheid over Zichzelf, Zijn plan, doel en manier van leven
geopenbaard. In de tijd van Mozes openbaarde God bijvoorbeeld
veel meer over Zichzelf, Zijn doel en de ware manier van leven die
de mensheid behoort leven. God had gedurende de vele honderden
jaren daarvoor individueel met verschillende mensen en families
gewerkt, maar tegen de tijd dat Mozes ten tonele verscheen, begon
Hij veel meer zaken aan Israel te openbaren dan Hij aan de mensen
die daarvoor leefden geopenbaard had.
Met het voortschrijden van de tijd begon God meer en meer te
openbaren door middel van Zijn profeten en vervolgens bij monde
van de grootste Profeet die ooit naar de mensheid gezonden werd,
Jezus Christus. Op dat tijdstip, bijna 4.000 jaar na het begin van het
bestaan van de mensheid, begon God veel meer kennis en inzicht te
openbaren. Jezus Christus begon de geestelijke betekenis van Gods
wet en Zijn manier van leven te openbaren. Zelfs na het begin van de
Kerk in 31 na Christus, bleef God geleidelijk aan meer en meer aan
Zijn Kerk openbaren door middel van Zijn apostelen en de profeet
Johannes.
Tijdens de voorbije 80 jaar is er maar één andere verandering van
die ordegrootte in de Kerk geweest, die hetzelfde potentiële niveau
van beproeving in zich droeg als deze. Dat was toen God aan mr.
Armstrong de waarheid gaf dat de Kerk Pinksteren op Zondag en
niet op Maandag diende te houden, iets wat zij voor dat tijdstip bijna
40 jaar lang gedaan had. Toen God mr. Armstrong er dus toe leidde
om deze verandering in de Kerk door te voeren, was dat duidelijk iets
wat mensen ertoe dwong om hun ‘geloof’ in Gods Kerk, hun geloof
in Gods roeping en hun overtuiging betreffende hoe God met hen
werkte opnieuw onder de loep te nemen.
Toen die verandering werd doorgevoerd, openbaarde dit effectief
waar eenieder geestelijk stond. De reactie van de Kerkleden op deze
verandering, stelde God in staat om bij ieder van hen makkelijk af te
meten waar zij zich bevonden in hun geestelijke groei en ontwikkeling. Grote aantallen mensen, waaronder ook een heel deel van de
ministry, verlieten de Kerk hierom. De mensen die hier tegen gekant
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waren bevonden zich twee kampen, maar beider reactie openbaarde
duidelijk waar zij geestelijk stonden. Sommigen wilden deze verandering niet maken omdat zij niet konden aannemen dat God zoiets
aan mr. Armstrong geopenbaard zou hebben, omdat zij niet konden
geloven dat zij al die jaren verkeerd geweest waren. En de anderen
verlieten de Kerk omdat zij vonden dat mr. Armstrong deze verandering niet snel genoeg had doorgevoerd. Deze test lokte een reactie
bij de mensen uit die op de ene of de andere manier openbaarde wat
hun ware overtuiging en geloof was.
God had deze waarheid van in het begin aan de Kerk kunnen
openbaren, maar dat deed Hij niet, omdat Hij dit dan op een tijdstip
in de toekomst nog zou kunnen gebruiken als een test om Zijn Kerk
te zuiveren. Deze test diende om de Kerk geestelijk te zuiveren, en
als gevolg daarvan bleef er een sterker lichaam over dat Gods apostel
bleef volgen, die Jezus Christus volgde.
Door deze beproeving in 1974 werden veel mensen uitgewied uit
Gods Kerk, maar de overgrote meerderheid van de Kerk aanvaarde
dit zonder enig probleem, en was dankbaar voor deze nieuwe grote
waarheid die God aan haar geopenbaard had. Zij waren opgetogen
door datgene wat God aan hen gegeven had.
Zulke testen zijn dus bedoeld om een reactie bij mensen uit te
lokken betreffende iets wat zij nog nooit eerder in hun leven onder ogen
hebben moeten zien. Op zo’n moment zien mensen zich gedwongen
om een beslissing te nemen, en om te kiezen wat zij zullen geloven.
In het geval van deze verandering omtrent de dag waarop Pinksteren
gehouden moest worden, werd iedereen bij de aankondiging van deze
verandering tot een reactie gedwongen en moesten zij wel hun ware
gedachten en overtuiging volgen. Iedereen zag zichzelf individueel
genoodzaakt om een persoonlijke beslissing te nemen en te kiezen
wat zij zouden doen in reactie op wat zij gehoord hadden. Deze test,
die voortkwam uit deze aankondiging van een grote verandering
betreffende één van Gods Heilige dagen, diende om een reactie in
de geest uit te lokken. Zij zou meteen een reactie uitlokken, die uiteindelijk aan het licht zou brengen waar iedereen individueel stond.
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Zij zou het niveau van eenieders geloof en overtuiging openbaren, of
het gebrek daaraan.
Vaak kennen mensen zichzelf niet en weten zij zelf niet wat
hun ware overtuiging is, totdat er zo’n test op hun pad komt die dit
openbaart.
In dit specifieke voorbeeld werden de mensen ter plekke op de proef
gesteld betreffende hun ware overtuiging en geloof in Gods Kerk, en
hoezeer zij er van overtuigd waren dat Herbert W. Armstrong door
God geleid werd als Zijn apostel. Dit zou eenieders persoonlijke niveau
van overtuiging en geloof in de doctrines van de Kerk openbaren,
en ook hun geloof in de manier waarop God waarheid aan Zijn volk
openbaart.
Op Pinksteren van 2008 begon God een nieuwe waarheid te
openbaren, de 50ste Waarheid voor Zijn Kerk. Dit betrof de Heilige
Dag (Feestdag) waarop Christus bij zijn wederkomst wederom op de
Olijfberg zou staan. De reactie van Gods Kerk op deze waarheid, zou
de beslissende factor zijn om te bepalen in welk jaar God Zijn zoon
zou sturen om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen.
God had twee doelen voor ogen voor de Kerk als deze wederkomst na 2012 kon plaatsvinden. Het was niet Gods bedoeling dat
de Kerkleden gewoon door zouden gaan op de manier waarop zij dit
de voorgaande 13 jaar gedaan hadden. Gewoon een voortzetting van
hetzelfde veranderingsproces van de geest wat in ieder van hen werd
geschapen. De Kerk had al een heel lange en turbulente weg afgelegd
na de Apostase, en het had geen zin om haar gewoonweg nog langer te
laten lijden, tenzij daar een veel groter doel mee bereikt kon worden.
Als de Kerk nog 11 jaar langer zou moeten doorgaan tot aan
Pinksteren van 2019, dan ging God eerst en vooral van deze Kerk een
Kerk maken die een veel sterker geloof en geestelijke kracht zou
bezitten dan ooit tevoren. Hier zou een scheppingsproces aan te pas
komen dat nog nooit tevoren op zo’n hoog niveau in Gods Kerk had
plaatsgevonden.
Gods tweede grotere doel met de Kerk voort te laten gaan in de
tijd, was dat als er inderdaad een groter scheppingswerk in haar
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volbracht kon worden, zij dan ook een veel groter werk zou kunnen
gaan doen dan er tussen 2008 en 2012 gedaan had kunnen worden,
als dat de tijd voor de wederkomst van Christus geweest zou zijn.
Als de Kerk tegen midden 2008 niet gestaan had waar zij moest
staan teneinde deze bijkomende schepping in haar te kunnen verwezenlijken, dan had het geen zin om verder door te gaan. Dan zou
het daarentegen raadzaam geweest zijn om gewoon de profetische
eindtijdverdrukking over deze wereld uit te voeren, een wereld waarover al het oordeel geveld was dat zij zo’n verdrukking verdiend had.
Deze nieuwe waarheid die voor de Kerk een test zou zijn, werd
op 28 Juni 2008 aan haar gegeven. Dat was de dag waarop deze verandering betreffende de wederkomst van Christus op een Pinksteren
aan de hele Kerk geopenbaard werd. Voor een klein aantal mensen
bleek dit moeilijk te zijn, waaronder ook een handvol uit de ministry.
Zij reageerden hier niet goed op en daardoor begon hun ware geestelijke toestand aan het licht te komen. Na verloop van tijd raakten de
meesten van hen nog meer verzwakt door nog andere gebeurtenissen,
en uiteindelijk vielen zij af. Dit was een test die aan deze mensen een
ware reactie uitlokte, die langzaam maar zeker duidelijk zichtbaar
werd en een belangrijk keerpunt in hun leven bleek te zijn, toen zij
zich uiteindelijk van God afkeerden.
Maar sommigen in de Kerk werden hierdoor juist geestelijk wakker
geschud, omdat zij begonnen te beseffen dat de lauwe geest van Laodicea hun leven binnengeslopen was. Dit motiveerde hen om zich te
bekeren, met als resultaat een grotere geestelijke groei.
Voor de meeste mensen die voortdurend op geestelijk niveau gegroeid waren, was deze nieuwe waarheid inspirerend, vooral naarmate
zij het grote belang daarvan begonnen in te zien. Na verloop van enkele
weken werd de Kerk steeds enthousiaster over deze verandering, en
dat veroorzaakte een sterke geestelijke groei in de Kerk.
Deze nieuwe waarheid behelsde veel meer dan alleen maar de
openbaring van de effectieve Heilige Dag (Feestdag) waarop Christus
terug op aarde zou staan. Zij hield ook een grote verandering in, in
datgene wat tot dan toe gezien werd als de effectieve dag (datum) dat
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Christus zou terugkeren. En ook dat bleek bovenmate opwindend en
inspirerend te zijn voor Gods Kerk.
Zoals gezegd, voordat we deze verandering kregen waardoor
we nu wisten dat Jezus Christus op een Pinksteren zou terugkeren,
geloofden we dat hij op een Trompettenfeest zou terugkeren; op het
noordelijke halfrond valt dit in de herfst. Een aantal maanden voor
deze verandering in Juni 2008 gegeven werd, was de Kerk gaan geloven
dat de wederkomst van Christus op het Trompettenfeest van 2011 zou
plaatsvinden. De reden waarom we waren gaan inzien dat het in dat
specifieke jaar moest zijn, was omdat God had geopenbaard dat 2008
het jaar was dat er een laatste getuigenis tegen de wereld vastgelegd
zou worden, vandaar ook de titel van het tweede boek ‘2008 – Gods
Laatste getuigenis’. Het was geopenbaard dat 2008 het jaar zou zijn
waarin God zou beginnen met een laatste eindtijdgetuigenis vast
te leggen, en de Kerk wist (omdat dit zo geprofeteerd staat) dat die
getuigenis binnen een profetische periode van 1.260 dagen voltooid
zou worden. Het enige Trompettenfeest dat je op basis van die 1.260
dagen vanaf gelijk welke datum in het jaar 2008 kon berekenen, was
het Trompettenfeest van 2011.
Dus toen deze nieuwe waarheid over de wederkomst van Christus
op een Pinksteren gegeven werd, moest er ook een verandering aangekondigd worden betreffende een nieuwe datum voor de wederkomst
van Christus. Het enige tijdstip dat uitgaande van een periode van
1.260 dagen vanuit 2008 berekend kon worden tot aan een specifiek
Pinksteren, was Pinksteren 2012.
Hoewel we dus een verandering hadden ondergaan in ons inzicht
betreffende de Heilige Dag (Feestdag) en de datum waarop Christus
zou terugkeren, toch werd dit nu erg opwindend en inspirerend voor
ons. De periode van 1.260 dagen is rechtstreeks verbonden met Daniels profetie over de timing van de eindtijdgebeurtenissen, waarbij
er sprake is van drie specifieke tijdsperioden. Naast een periode van
1.260 dagen, is er in Daniel 12 ook sprake van een periode van 1.290
dagen en een van 1.335 dagen. Opeens begonnen deze dagen in een
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veel betekenisvoller patroon te passen, wat voordien in de aftelling
naar het Trompettenfeest van 2011 niet het geval was geweest.
Als je 1.335 dagen terugtelt vanaf Pinksteren 2012, dan kom je uit
op 30 september 2008, de dag waarop het Trompettenfeest dat jaar
viel. Dit was voor de meerderheid van de Kerk ongelooflijk inspirerend,
omdat dit een grote betekenis had die iedereen begreep. Het Trompettenfeest beeldt de aankondiging van de komst van Koning der koningen
– de komst van de Messias - uit door middel van trompetgeschal. Dat
is de hoofdbetekenis van die Heilige Dag (Feestdag), en dat is ook de
reden waarom de Kerk voordien geloofde dat het Trompettenfeest de
Heilige Dag was waarop Christus zou terugkeren. Maar dankzij de
nieuwe waarheid die eind juli 2008 aan de Kerk gegeven werd, kreeg
dit nu nog veel diepere betekenis. Dat komt omdat we nu geloofden
dat het trompetgeschal (de aankondiging) voor de wederkomst van
Christus op het Trompettenfeest van 2008 zou weerklinken, en dat
hij vervolgens 1.355 dagen later zijn wederkomst naar aarde zou
beginnen, exact wanneer Pinksteren 2012 begon.
Deze test voor de Kerk in 2008 was eigenlijk nog veel belangrijker
dan we ooit geweten hebben. Zij was dubbel belangrijk, omdat dit
in feite twee testen in één waren. Niet alleen was de waarheid betreffende een Heilige dag (Feestdag) veranderd, maar ook de timing
van de wederkomst van Christus was hierdoor veranderd, want we
begrepen nu dat hij niet op het Trompettenfeest van 2011, maar wel
op Pinksteren van 2012 zou terugkeren. Dit was een zware en veelzeggende test voor Gods Kerk, omdat dit snel en krachtig het geloof,
de overtuiging en de standvastigheid van eenieder individueel aan
het licht zou brengen.
Inderdaad, God lokte een reactie uit waaruit de ware geestelijke
conditie van de Kerk naar voren zou komen, zodat zij afgemeten kon
worden. En dat was het moment waarop God besloot om door te gaan
met Zijn plan en doel om iets veel groters in Zijn Kerk te scheppen,
in een mate en op een manier die nog nooit vertoond was. Omdat de
Kerk met doorslaand succes voor deze test geslaagd was, zou God

290

Als jij bereid bent om te luisteren, zal God luisteren

nu niet alleen de timing van de wederkomst van Christus vooruit
projecteren van Pinksteren 2012 naar Pinksteren 2019, maar Hij zou
nu ook beginnen met de wereld voor te bereiden zodat er potentieel
veel grotere aantallen mensen gered zouden kunnen worden om het
Millennium in te mogen gaan.
Hoewel God deze timing dus veranderd had, toch openbaarde
Hij niet aan Zijn Kerk dat Hij dit gedaan had. Dat op zich zou het
middel bij uitstek worden dat God zou gebruiken om een nog grotere
geestelijke schepping in Zijn Kerk tot stand te brengen. Het resultaat
was dat de Kerk dusdanig geestelijk gekneed en gevormd werd tot een
veel hoger niveau van geloof en kracht, dat zij leerde om standvastig
te blijven staan tegenover Satan, de demonen en de wereld, ongeacht
wat deze haar voor de voeten zou gooien.
Eén met God
Deze dubbele test die de Kerk eind juni 2008 onderging, zorgde ervoor
dat de Kerk met een grotere overtuiging en doelgerichtheid dan ooit
doorging. Nadat er nog eens zes maanden voorbijgegaan waren, was de
Kerk tot een veel hoger niveau van geestelijke kracht en eenheid met
God gegroeid. Dit kwam tot uiting in datgene wat de Kerk vervolgens
begin januari 2009 deed.
Hoewel God een belangrijke waarheid aan Zijn Kerk geopenbaard
had, dat de wederkomst van Christus nu op een Pinksteren zou
plaatsvinden, had Hij nooit aan de Kerk geopenbaard dat 2012 niet
langer het jaar voor de wederkomst van Christus was. Het zou nog
een paar jaar duren voordat God uiteindelijk zou openbaren dat alles
zeven jaar verder verschoven was.
Gedurende de vier jaar die volgden op deze test voor de Kerk
helemaal tot aan Pinksteren 2012, geloofde de Kerk nog steeds
dat Christus op die dag zou terugkomen. Zij leefde in dat geloof
met een onvoorwaardelijke trouw, gelijkaardig aan Abraham die
een onvoorwaardelijk vertrouwen had dat God zij zoon weer zou
opwekken als hij geofferd zou moeten worden. Wat de Kerk betreft,
hun hele leven was ingesteld en gericht op die dag dat Christus zou
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terugkeren. Mensen namen belangrijke beslissingen over financiële
kwesties, familie planning en carrièrekeuzes, gebaseerd op het geloof
dat er eind mei 2012 een einde zou komen aan dit wereldse systeem.
Voor velen betekende dit dat hun leven hierdoor gedurende de eerste
jaren die daarop volgden behoorlijk moeilijker gemaakt werd, maar
desalniettemin zij deden dit alles in geloof.
Hoewel de Kerk de laatste maanden, weken en dagen tot aan die
dag ervoer zonder dat er ook maar iets gebeurde, toch werd deze
ervaring het ultieme middel dat het pad effende voor een veel grotere
geestelijke schepping in hen door God, wat op geen enkele andere
manier bewerkstelligd kon worden. Dat is juist de reden waarom God
niet openbaarde dat alles zeven jaar vooruit geschoven was. In werkelijkheid duurde het zelfs nog tot een behoorlijke tijd na Pinksteren
2012 voordat God openbaarde wat Hij gedaan had. Gedurende al die
jaren die leidden tot aan die datum, was de Kerk een meer eendrachtig
en ontvankelijk lichaam geworden, dat bereid was om God te volgen
in elke richting waarin Hij haar zou leiden, en doorheen elke verandering die haar voorgelegd zou worden.
De Kerk is Gods schepping, en nu zou Hij iets op een veel hoger
vlak scheppen door middel van heel dit hele proces. Het verbazingwekkende doel met alles wat God in de mensen in de Kerk aan het
doen was, begon geopenbaard te worden aan de hand van datgene
waartoe Hij Zij Kerk inspireerde kort nadat de Zeven Trompetten
van Openbaring midden december 2008 weerklonken. Begin januari
2009 hield de Kerk een tweedaagse vasten. Dit was nooit eerder in
de Kerk gebeurd. De instructie was dat deze vasten gold voor de
gedoopte kerkleden. Maar er waren ook niet gedoopte mensen en
jongeren die deelnamen aan deze vasten, en sommige van de jongeren
vastten één dag in plaats van twee, maar ze namen hoe dan ook wel
deel aan deze vasten.
Deze vasten was een krachtig middel om de Kerk veel meer in
eenheid en overeenstemming te brengen met Gods ultieme doel
waarom Hij een tweede datum voor Christus wederkomst naar voren
had geschoven. Het doel en verlangen met deze vasten die door de
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Kerk gehouden werd, was zoals altijd bij elke vasten om dichter tot
God te naderen, door zich voor God te vernederen, en zich daarbij
meer te focussen op de noodzaak om te groeien, te veranderen door
bekering en te transformeren in de geest (in zijn denken). Tijdens
deze vasten werd er ook veel gebeden tot God, met de petitie aan God
om veel meer mensen van de vernietiging in deze eindtijd te redden,
zowel in de wereld als in de verstrooide Kerk.
Dit was altijd al Gods doel voor de wereld en de verstrooide Kerk.
Door middel van deze vasten was de Kerk tot grotere eenheid en
overeenstemming met Gods doel gebracht. Maar de Kerk zou niet
ten volle te horen krijgen wat God al reeds verwezenlijkt had, totdat
zij dit konden lezen in de bladzijden van dit boek; en dat is lang nadat
God Zijn plannen uitgevoerd had, om datgene waar deze vasten om
draaide te verwezenlijken – namelijk dat er veel meer mensen gered
zouden kunnen worden om het Millennium in te kunnen gaan.
Maar God openbaarde voor 2012 wel een deel hiervan aan Zijn
Kerk, wat met de verstrooide Kerk te maken had. God openbaarde
dat er een veel groter aantal mensen uit de verstrooiing potentieel
gered zou worden, maar wij wisten niet dat het nog minstens zeven
jaar zou duren voordat dit zou gebeuren (gerekend vanaf het tijdstip
dat dit geopenbaard werd). Als Christus’ wederkomst in 2012 had
plaatsgevonden, dan zou er een veel kleiner aantal mensen potentieel
gered hebben kunnen worden dat in het Millennium zou hebben
kunnen verder leven.
In Openbaring staat er een profetie die spreekt van een vernietigen
die in Jeruzalem zal plaatsvinden, waarbij in totaal 70.000 mensen
betrokken zullen zijn. God zei dat 7.000 van hen zouden omkomen
door een grote aardbeving (schudding). Indien de datum in 2012 vervuld was geweest, dan zou dit letterlijk in de fysieke stad Jeruzalem
hebben plaatsgevonden, omdat dit dan als een fysiek type aan die
fysieke stad vervuld zou geweest zijn.
Maar sinds de verandering van die datum naar 2019, voorzag God
in de mogelijkheid voor de verstrooide Kerk (een geestelijk type van
Jeruzalem) dat er potentieel 63.000 mensen onder hen fysiek in het
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Millennium zouden kunnen verder leven, in plaats van tot de laatste
100 jaar te moeten wachten op een tweede fysieke leven. Maar deze
profetie openbaart ook dat uit dat totaal van 70.000 mensen uit de
verstrooide groeperingen, er 7.000 aanzienlijke (gemarkeerde en bij
naam genoemde) mensen onvoorwaardelijk zullen sterven. Hieronder
zullen er zich velen bevinden van diegenen die niet voor Gods Kerk
‘stand’ hielden (in de bres sprongen) zoals zij dat hadden moeten
doen toen ze de kans daartoe hadden vlak voor de Apostase en in de
luttele jaren daarna. Hoewel 63.000 mensen het potentieel zullen
ontvangen om in het Millennium verder te leven, betekent dit nog
niet dat zij datgene wat God hen aanbiedt zullen aannemen, want dit
houdt namelijk ook in dat zij Zijn overblijfsel Kerk moeten accepteren,
en ook Zijn twee eindtijd getuigen die Zijn profeten zijn die Hij als
leiders over Zijn Kerk heeft aangesteld.
Toen de Kerk begin Januari 2009 aan deze twee dagen durende
vasten begon, had zij eerst nog overwogen om een drie dagen durende
vasten te houden. De reden waarom dit niet gedaan werd, is omdat zij
niets wou afdoen aan het ongelooflijke verhaal van Koningin Esther,
die alle Joden in ballingschap opriep om drie dagen te vasten, teneinde
gered te kunnen worden van hun dreigende vernietiging. Deze ballingen
vernederden zich drie dagen lang en vastten voor Gods aangezicht door
die gehele periode lang niet te eten noch te drinken. Het verhaal over
hoe God hen vervolgens redde, is een ongelooflijk interessant verhaal.
Een van de krachtigste middelen die God aan de mens gegeven
heeft om Zijn gunst, genade, hulp en tussenkomst in hun leven te
verzoeken, is om zich voor Hem te vernederen door te vasten, te
bidden en zich te bekeren. Dit is een krachtig middel!
Gods liefde en genade
Als mensen niet meer dan één ding uit dit boek kunnen halen, dan
hoop ik persoonlijk dat zij dan één ontzagwekkende waarheid zullen
kunnen ontvangen. En dat is dat God rechtvaardig is en een God
van oneindige liefde en grote genade is. In de Psalmen staat hier
veel over geschreven. Ik zal een hier een paar van die verzen citeren.
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‘Genadig en barmhartig is de Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. De Here is voor allen goed, en Zijn barmhartigheid is over
al Zijn werken.’ (Psalm 145: 8 – 9) De schepping en Zijn doel voor de
mensheid is het grootste van al Zijn werken. Dit vers beschrijft Gods
ware verlangen voor alle mensen.
‘Want Gij, o Here, zijt goed en klaar om te vergeven, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.’ (Psalm 86: 5)
Dit vers is zo veelzeggend. God is altijd bereid om te vergeven en
genade te tonen, maar het probleem is dat mensen niet voor Hem komen
om zich te bekeren, zodat Hij hen kan vergeven en hen genadig kan
zijn. De mensheid is zo koppig, egoïstisch en eigenzinnig, zoals deze
eindtijd aan het licht brengt. Hoe lang zal de mens weigeren om zich
gewillig te vernederen en zich te bekeren van zijn eigen wegen, om
vervolgens Gods ware wegen te omarmen? De mensheid heeft hierin
in de voorbije 6.000 jaar geen goede reputatie opgebouwd.
‘Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? Luidt
het woord van de Here Here. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere
van zijn wegen en leve? (Ezechiël 18: 23)
Het laatste deel van dit hoofdstuk is bedoeld om de grotere diepte
en de aard van de liefde die God voor de mensheid heeft te helpen openbaren. De mensheid heeft om te beginnen nooit geweten WAAROM zij
geschapen is en op deze aarde geplaatst werd. Zij heeft nooit geweten
waarom zij leeft. Dat komt doordat een liefhebbende Vader een plan
heeft, waar al miljarden jaren aan gewerkt wordt, wat nu pas volledig
aan het licht begint te komen.
Gods ware wil voor de mensheid – Elohim worden
Er is zoveel wat ik met jullie in dit boek zou willen delen, maar daar
is hier niet genoeg ruimte voor. In de twee vorige boeken staat ook
nog zo veel meer geschreven, maar dat wil ik hier ook niet allemaal
herhalen. Daarom zal ik proberen om Gods doel en wil voor de mensheid zo beknopt mogelijk samen te vatten. Maar is er nog zoveel meer
dat verteld moet worden.
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Eerder in dit boek werd er uitleg gegeven over een tweede schepping (tot geestelijke leven) waarvan het Gods bedoeling is dat de
mensheid deze potentieel zou kunnen ontvangen; en juist om deze
schepping mogelijk te maken, schiep God de mensheid eerst als een
fysieke schepping. Laten we even een sprongetje vooruit maken om
te kijken wat eigenlijk Gods wil en grotere doel met de schepping
van de mensheid is. Door dit uit te leggen en door ons vervolgens te
focussen op het grotere doel wat potentieel voor ons allen klaar ligt,
zouden we makkelijker moeten kunnen gaan begrijpen waarom God
een plan van 7.100 jaar heeft voor het bestaan van fysiek menselijk
leven op aarde.
In het begin van het boek Genesis schetst God ons een beeld van
een planeet die al veel eerder geschapen was, maar zich nu in een
staat van totale wanorde en grote verwoesting bevond. Er was geen
enkel leven meer op aarde, en zelfs de zonnestralen konden haar oppervlakte niet meer bereiken. Deze chaotische en levenloze toestand
was het gevolg van alles wat Satan en één derde van de engelen op
aarde hadden aangericht.
In het begin van het verhaal, in de eerste twee hoofdstukken van
Genesis, wordt een woord gebruikt dat gewoonweg in het Nederlands
vertaald is als ‘God’. Dit woord wordt meermaals gebruikt terwijl
beschreven wordt hoe deze God de aarde terug leefbaar maakt.
Vervolgens schept die zelfde God de eerste twee mensen. En nadat
Hij op de zesde dag de eerste man en vrouw geschapen had, rustte
God op de zevende dag.
Dit woord wat gewoonweg als ‘God’ vertaald wordt, is het Hebreeuwse woord ‘Elohim’. Deze fase van een herschepping op aarde,
openbaart Elohim die de aarde opnieuw leefbaar maakt en nieuw
leven op haar schept.
Maar op andere plaatsen in de Bijbel in het Oude Testament
wordt God soms beschreven aan de hand van het meest fundamentele
woord voor God, en dat is het woord ‘El’. Maar meestal wordt het
Hebreeuwse woord ‘Jahweh’ gebruikt, en dit betekent ‘de Eeuwige’,
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of nog correcter ‘de Eeuwige uit Zichzelf bestaande’. Maar de meest
volledige naam van God die het vaakst in het Oude Testament gebruikt
wordt, is ‘Jahweh Elohim’.
In de eerste hoofdstukken van het boek Genesis die gaan over God
en alles wat Hij aan het scheppen was, inspireerde God het gebruik
van dit woord “Elohim’, maar het wordt ook profetische gebruikt om
nog zo veel meer te openbaren.
Bij de beschrijving van dit grootse moment waarop de aarde
terug leefbaar gemaakt wordt en er ook effectief terug leven op aarde
geschapen wordt, kan het gebruik van het woord ‘Elohim’ de indruk
wekken dat er meer dan één iemand betrokken is bij deze schepping.
Omdat de vertalers van de Bijbel er geen idee van hadden wat
God aan het doen was en waarom, vertaalden zij dit alles gewoonweg
volgens normale menselijke redenering. Zij vertaalden dit alles op
zo’n manier dat het lijkt alsof er een gesprek plaatsvond tussen meer
dan één wezen aangeduid als ‘Elohim’, alsof er hier sprake is van een
relatie tussen meer dan één wezen. God gebruikte dit woord in deze
twee hoofdstukken om een groot doel voor Zijn schepping van de
mensheid te openbaren, en Hij doet dit op profetische wijze.
God begon niet met Zichzelf te openbaren als zijnde “El’ of
‘Jahweh’. God begint daarentegen van in het begin – aan het begin
van Genesis – met Zijn grote doel met de schepping van de mensheid
profetisch te openbaren.
Zoals gezegd, het woord ‘Elohim’ wordt vaak gebruikt wanneer
God Zichzelf openbaart aan de hand van Zijn volledige naam ‘Jahweh
Elohim’. ‘Jahweh’ kan het beste vertaald worden met het woord
‘Eeuwige’, maar het behelst veel meer dan dat. Het openbaart effectief
de ‘Ene Eeuwige uit Zichzelf Bestaande God’. Dat is een betere en
volledigere beschrijving van de volle betekenis van het woord ‘Jahweh’.
‘Elohim’ is echter een heel uniek woord. Het is een enkelvoudige
meervoudsvorm voor een ‘familie’-naam, en het betekent dus ook
familie. Het is te vergelijken met de meeste achternamen die wijzen
op een specifieke ‘familie’-lijn – een familienaam dus. En dat is precies
wat dit woord ‘Elohim’ inhoudt. Het identificeert een ‘familie,’ de ‘God
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Familie’. ‘Elohim’ is het woord wat ‘Gods Familie’-naam beschrijft,
en de oorsprong daarvan is ‘El’ – met God als het hoofd van die Familie, aan wie de hele Familie haar bestaan dankt. Daarom werd de
mensheid geschapen. God openbaart Zichzelf als ‘Jahweh Elohim’,
en ‘Jahweh’ is het begin van de God Familie is.
In het boek Hebreeën citeert Paulus Psalm 8, geschreven door
David. Het is een citaat van David waarin David beschrijft hoe hij
naar de avondhemel opkijkt en mijmert over de onmetelijkheid van de
sterrenhemel die hij kan waarnemen. Vervolgens stelt hij de volgende
vraag aan God: ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?’ Paulus vervolgt dan met uit te leggen hoe God in het vervolg van die profetische
Psalm het antwoord hierop aan David gaf.
In deze verzen in Hebreeën 2 wordt uitgelegd dat God de toekomstige wereld (tijdperk) niet onderworpen heeft aan de engelen (onder
hun heerschappij gesteld heeft). Het vervolgt met uit te leggen dat God
de mens ‘een weinig lager dan de engelen’ geschapen heeft, maar dat
Zijn uiteindelijke doel was om hem (de mensheid) met ‘heerlijkheid
en luister te kronen’ boven het engelenrijk. In tegenstelling met het
doel voor de schepping van de engelen, staat er geschreven dat God de
mensheid wel aangesteld heeft over de werken van Zijn hand, en dat
‘alle dingen’ onder zijn voeten gesteld zullen worden en dat er niets
uitgezonderd is wat niet onder hem gesteld zal worden. Dit betekent
dat het Gods doel is, om op zijn tijd, alles wat Hij geschapen heeft
onder de heerschappij van de mens te stellen, altijd in de context van
datgene wat de mensheid kán worden – deel van Elohim.
Terwijl Paulus openbaart wat God David in de Psalmen liet optekenen, vervolgt hij met in dezelfde bewoording uit te leggen dat wij dit
nu ‘nog niet’ vervuld zien, behalve in Jezus Christus die reeds ‘met
heerlijkheid en glorie gekroond’ is, onder wiens voeten alle dingen
onderworpen zijn, waarbij niets uitgezonderd is wat niet onder hem
onderworpen is (onder zijn heerschappij valt). Waar het hier om draait
is dat eenieder die tot de God Familie toetreed, zoals Jezus Christus
dit deed toen hij van fysiek leven tot geestelijk leven verheven werd,
ook alles zal beërven wat Christus gegeven werd. Iedereen die deel

298

Als jij bereid bent om te luisteren, zal God luisteren

wordt van diezelfde God Familie, zal delen in dit ‘alles zal onder hun
voeten gesteld worden’, omdat zij ook met eer en glorie gekroond
zullen worden. Maar tot op het moment in de tijd toen Paulus het
boek Hebreeën schreef, was er nog maar één tot die Familie met God
de Vader toegetreden, en dat was Jezus Christus Elohim.
Engelen zijn geestelijke wezens die geschapen werden. Maar zij die
tot Elohim kunnen toetreden worden eerst beschreven als de mensheid
die door Gods heilige geest verwekt kunnen worden, vervolgens als
embryo’s geestelijk moeten groeien, om later als geestelijke wezens
in Gods Familie geboren te kunnen worden. Gods geestelijke Familie
bestaat uit al degenen die in die Familie geboren worden door middel
van wat je het beste kan omschrijven als een geestelijke geboorte, en
niet door middel van een geestelijke schepping zoals die van de engelen.
Daarom ook spreekt het in de Bijbel over hoe de mensheid tot op het
punt van de doop moet komen zodat zij de bevruchting – verwekking
- door Gods heilige geest in zich kunnen ontvangen. Het gaat hier om
een geestelijke schepping, maar deze komt niet ogenblikkelijke tot
stand, zoals dat wel het geval was met de engelen die ogenblikkelijk
uit geest samengesteld werden.
We hebben al deels uitgelegd waarom God ons eerst fysiek maakte,
zodat wanneer Zijn heilige geest eenmaal in de geestelijke essentie in
ons menselijke verstand (brein) begint te werken (wanneer wij door
Gods geest verwekt worden), er een totale geestelijke transformatie
in ons kan beginnen. Dit is een betere manier, deze vergelijking met
een verwekking en daarna een geboorte op geestelijk niveau, om het
creatieve proces te beschrijven dat de mensheid moet ondergaan
voordat zij geboren kan worden – opgewekt kan worden – tot eeuwig
geestelijk leven IN Elohim – in de God Familie. Wij hebben niet het
potentieel om God te worden zoals onze Vader de Almachtige God,
maar wij kunnen wel goden worden in een God Familie. Toen Christus
dit aan de Joden begon te openbaren, wilden zij hem vermoorden
omdat hij zulke dingen durfde te zeggen.
Satan kwam in opstand toe hij hoorde welk doel en plan God
voor ogen had met de schepping van de mensheid. Daarom ook heeft
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Satan altijd de spot gedreven met Gods Familie, door middel van
vertelsels en bijgeloof, die hij geïnspireerd heeft, over god families in
de godsdiensten en de mythologie. Er valt nog veel meer te leren over
dit alles, maar we houden het hier bij een korte overzicht.
Gods liefde voor Zijn schepping - de mensheid - gaat ons denkvermogen zonder Zijn hulp verre te boven. Als je je de grootste liefde die
een ouder voor zijn ongeboren kind kan koesteren tracht in te beelden,
en de grootste hoop die een ouder ook maar kan koesteren voor de
toekomst van dat kind, weet dan dat Gods liefde en hoop voor de
mensheid en Zijn Almachtige verlangen naar en liefde voor ons allen
vele, vele malen groter is dan datgene waartoe de mensheid in staat is.
Het is altijd Gods wil geweest dat ieder mens de kans zou krijgen
om in Zijn Familie – de God Familie - geboren te kunnen worden.
Maar dit is niet mogelijk voor iedereen, omdat de mensheid een
vrije wil gekregen heeft, en dus volledige vrijheid van keuze heeft.
Net zoals met Satan en de engelen gebeurde, zullen er ook miljoenen
en waarschijnlijk miljarden mensen zijn die niet voor God en Zijn
Familie zullen kiezen. Precies zoals Satan zullen zij hun eigen wegen
verkiezen, en Gods wegen verwerpen.
God beleeft geen plezier in het lijden van egoïstische mensen,
maar Elohim kan op geen enkele andere manier geschapen worden;
dit kan enkel en alleen exact op de manier gedaan worden die God nu
gebruikt, door de mensheid eerst een fysiek leven te laten leiden. Het
menselijke leven is niet makkelijk, en het was ook nooit de bedoeling
dat het makkelijk zou zijn. Zoals eerder al uitgelegd werd, was het de
bedoeling dat de mens geschapen zou worden als een fysiek wezen
waarin zich een egoïstische menselijke natuur zou ontwikkelen.
Een tweede fysiek leven
God heeft een ongelooflijk doel voor ogen met aan de meeste mensen
die ooit geleefd hebben een tweede fysiek menselijk leven aan te
bieden. Het was niet Gods bedoeling om uit de voorbije 6.000 jaar grote
aantallen mensen tijdens hun eerste leven tot een geestelijke relatie
met Hem en Zijn Kerk te roepen. De reden daarvoor is, dat indien er
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grote aantallen geroepen geweest zouden zijn tijdens deze periode
van menselijk zelfbestuur op aarde, er een enorm groot potentieel
aan geestelijk leven verloren zou zijn gegaan. Met andere woorden,
het zou vergelijkbaar zijn met massale abortussen of miskramen die
nooit tot volgroeiing zouden hebben kunnen komen.
God heeft gedurende de voorbije 6.000 jaar veel meer mensen
‘geroepen’ dan er uiteindelijk ‘uitverkoren’ werden. Gedurende die
lange periode werden er slechts een klein aantal (144.000) effectief
‘uitverkoren’ die tot de eerste opstanding zullen behoren – die in Zijn
Familie geboren zullen worden bij de wederkomst van Christus. Het
zou op zich al een paar hoofdstukken in beslag nemen om dit proces
van ‘velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ afdoende uit te
leggen, alsook de reden waarom dit alles zo in werking gesteld werd.
Laten we hier volstaan met te zeggen dat God niemand wil verliezen,
en dat het extreem moeilijk geweest is voor diegenen die ‘geroepen’
werden in het soort van wereld waar we de voorbije 6.000 jaar getuige
van geweest zijn. De ultieme optimale manier om zoveel mogelijk
mensen potentieel deel van Zijn Familie te laten worden, is exact de
manier die God tot nu toe gebruikt heeft.
God heeft veel mensen geroepen, en heeft daaruit gedurende die
lange periode een specifiek aantal mensen (144.000) uitverkoren,
die Hij gekneed, getest, gezuiverd en voorbereid heeft om in het
Millennium in Zijn regering onder Christus te dienen, wanneer alle
heerschappij onder hun voeten gesteld zal worden. Omdat zij geroepen
werden en er met hen gewerkt werd in een slecht en verdorven tijdperk,
tijdens de periode van het zelfbestuur van de mensheid op aarde, zijn
zij door grote geestelijke verdrukking, ontbering en vervolging heen
gegaan, teneinde deel te kunnen worden van die toekomstige regering.
Er zijn grote offers gebracht om die Familie voor te bereiden, teneinde
het potentieel om miljarden mensen te kunnen redden veel groter te
maken, en om het leven van zij die in het Millennium zullen leven
en diegenen die later tot een tweede fysieke leven opgewekt zullen
worden, veel gemakkelijker te maken. De mensen die in één van die
twee latere periodes zullen leven, zullen zo gezegend zijn om onder de
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rechtvaardige, eerlijke en voorspoedige regering van de God Familie
over hen te kunnen leven.
Maar wat behelst dit tweede leven, en wat is de betekenis ervan?
Gedurende de voorbije 6.000 jaar hebben er miljarden mensen
geleefd in een wereld die door de mensheid bestuurd werd. Het is
geen goede of fijne periode geweest om in te leven, omdat de mensheid
ervoor gekozen heeft om niet Gods manier van leven na te volgen, de
enige manier die vrede, overvloed, zegeningen en ware vervulling in
het leven kan voortbrengen. De mensheid heeft exact het tegenovergestelde hiervan geleefd, in een wereld vervuld van egoïsme, oorlog,
onderdrukking, onrecht, losbandigheid en kwaad.
De meest eenvoudige manier om het doel van een tweede leven
uit te leggen, is door te zeggen dat God de mensheid voorziet van de
best mogelijke middelen om het leven te beoordelen, door een keuze
te maken tussen de weg van de mensheid en Gods wegen. Zij zullen
hierdoor in staat zijn om hun eerste levenservaring te vergelijken met
hun tweede fysieke leven.
Het eerste leven van de mensheid is een leven waarin zij heeft
kunnen ervaren wat de vruchten zijn van groot egoïsme en enorme
hoogmoed in zichzelf en anderen. Iedereen heeft altijd zo geleefd,
behalve de weinigen die gedurende die periode door God geroepen
zijn om een andere manier leven te mogen ervaren en leiden – Gods
manier van leven, die het omgekeerde is van die van de mensheid.
Satans manier van leven is er een van hoogmoed en egoïsme, en
God schiep de mens op zo’n manier dat hij eerst zou ervaren hoe het is
om zo te leven tijdens een tijdelijk fysiek bestaan. Vervolgens zal dan,
wanneer God hen een tweede fysieke leven geeft in een ongelooflijk
superieure wereld die door Zijn regering geregeerd wordt op basis
van Zijn wegen, het potentieel dat mensen voor Zijn manier van leven
zullen kiezen, veel en veel groter en ook veel gemakkelijker zijn. Dit
is de enige manier waarop het grootst mogelijk aantal mensen het
grootste mogelijke potentieel kan krijgen om voor Gods Familie te
kiezen en er deel van te worden, en eeuwigdurend geestelijk leven in
die Familie te kunnen ontvangen.
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Bijna alle mensen die de gelegenheid zullen krijgen om een tweede
fysiek leven te leiden, hebben in hun eerste fysieke leven al de egoïstische wereld van de mensheid kunnen ervaren. De meesten van hen
hebben persoonlijk een leven gebaseerd op egoïsme en hoogmoed
geleefd, uitgezonderd diegenen die nog heel jong waren toen zij stierven. Tijdens hun tweede kans op een fysiek leven, zullen diegenen
die opgewekt worden beter in staat zijn om te oordelen tussen die
egoïstische, hoogmoedige en kwade manier van leven van de mensheid
gedurende de eerste 6.000 jaar, en de manier van leven die God hen
gegeven heeft in een hogelijk superieure wereld die daarmee in schril
contrast staat. Het grootste deel van de mensheid dat tot dat tweede
fysieke leven opgewekt zal worden, zal de manier van leven waar
Satan voor gekozen heeft ervaren hebben, de weg van hoogmoed,
egoïsme, ego’s, leugens, bedrog, losbandigheid, etc.
Voordat die tijd aanbreekt dat miljarden mensen tot een tweede
fysieke leven opgewekt zullen worden, zullen de mensen in het Millennium een duidelijk en waarheidsgetrouw beeld van de geschiedenis
van de mensheid hebben, en van wat 6.000 jaar van de wegen van de
mensheid ons opgeleverd hebben. Zij zullen veel makkelijker in staat
zijn om uit dat verleden te kunnen leren, terwijl zij door een perfecte,
billijke en rechtvaardige regering geleid worden. Zij zullen niet het
hoofd moeten bieden aan de verwarring die er vandaag de dag in de
wereld en vooral in de religies van de wereld heerst. In plaats daarvan
zal er één ware Kerk zijn over heel de aarde, en één rechtvaardige
regering die over hen regeert en voor hen zorgt.
Uiteindelijk zal de mensheid na 6.000 jaar Gods wegen leren
kennen, en beter toegerust zijn om gefundeerd voor Gods wegen in
plaats van hun eigen wegen te kiezen; iets wat de mensheid in het
verleden wel altijd gedaan heeft. Tegen het einde van het Millennium
– het einde van de 1.000-jarige regering van de God Familie – zullen er
miljarden mensen geleefd hebben en gestorven zijn, die het potentieel
zullen hebben om voor Gods weg te kiezen. De miljarden die effectief
voor God kiezen en Hem getrouw volgen in hun leven, zullen aan het
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einde van het Millennium tot de God Familie kunnen toetreden, precies zoals de 144.000 tot die Familie toetraden duizend jaar daarvoor.
Maar er zijn ook nog miljarden mensen die voor het Millennium
geleefd hebben. Dat brengt ons bij de vraag betreffende hun lot, en de
reden waarom God in Zijn plan een tweede fysiek leven voorzag voor
het grootste deel van de mensheid dat tijdens die eerste periode van
6.000 jaar van het bestaan van de mensheid leefde en stierf.
De verzen die we eerder aanhaalden openbaren niet alleen de
144.000 die in de eerste opstanding tot geestelijk leven opgewekt
zullen worden, maar zij openbaren ook een tweede fysiek leven, dat
God zal geven aan het grootste deel van de mensheid die hun leven
tijdens die eerste 6.000 jaar leidden.
Als we even terugkeren naar die verzen die over de 144.000 gaan,
dan zien we dat daar het volgende staat: ‘...en zij werden weder levend
en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige
doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd
waren.’ (Openbaring 20: 4 – 5) Hier staat niet dat er ook maar iemand
van hen nog leeft of naar de hemel gegaan is.
De meesten van de 144.000 leefden en stierven in een of andere
tijd tijdens de eerste 6.000 jaar van de mensheid. De enige uitzondering hierop is een klein groepje mensen dat nog in leven zal zijn bij
de wederkomst van Christus, want zij maken deel uit van de Kerk in
de eindtijd en zijn dan nog in leven. Deze weinigen, die op dat tijdstip
ook opgewekt zullen worden, behoren niet tot de doden waarvan
hier sprake is, maar zij maken wel degelijk deel uit van de 144.000.
Gods uitleg betreffende die weinigen die dan nog in leven zijn, is dat
zij gewoonweg direct ‘in een ondeelbaar ogenblik’ (zoals Paulus dit
beschrijft) van sterfelijk naar geestelijk leven veranderd zullen worden.
Zij zullen de dood niet ervaren (proeven).
Maar deze verzen maken ook gewag van nog ‘anderen’ naast de
144.000, die ook tijdens die 6.000 jarige periode leefden en stierven:
‘De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren
voleindigd waren.’ (Openbaring 20: 5)
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In deze verzen in Openbaring staan twee hoofdgroepen uit de hele
mensheid beschreven, die ergens tijdens de eerste 6.000 jaar van het
menselijke bestaan op aarde hun leven leefden en stierven. De eerste
en veel kleinere groep die hier ter sprake komt zijn de 144.000 waarover gezegd wordt dat zij bij de wederkomst van Christus opgewekt
zullen worden tot geestelijk leven in Elohim.
Maar er wordt ook gewag gemaakt van een veel grotere groep
mensen: ‘De overige doden werden niet weder levend, voordat de
duizend jaren voleindigd waren.’ Dit openbaart een grote groep,
van vele miljarden mensen, die na het Millennium opgewekt zullen
worden. Maar omdat zij nooit de kans hebben gekregen om door Gods
heilige geest verwekt kunnen te worden, zullen zij opnieuw tot fysiek
leven opgewekt worden, zodat zij de kans kunnen krijgen om in hun
tweede fysieke leven daarvoor te kunnen kiezen, als zij dat willen.
De laatste van Gods Heilige Dagen (Feestdagen) is de ’Laatste Grote
Dag’. Deze dag beeldt de 100-jarige periode uit die aan iedereen in een
tweede fysieke leven zal gegeven worden. Een baby die bijvoorbeeld
vlak na de geboorte gestorven is, zal terug opgewekt worden als een
gezonde baby, en er zullen meer dan voldoende verwanten van dit kind
zijn, en waarschijnlijk zelfs één of beide ouders van dit kind, die dan
in staat zullen zijn om dit kind in een nieuwe wereld op te voeden.
Die periode wordt beschreven als een tijd waarin mensen tegen
de dood beschermd zullen worden, zodat zij een vol en gezond leven
tot de leeftijd van 100 jaar zullen kunnen leiden. De Bijbel vermeldt
ook dat kinderen in die tijd speciale bescherming zullen genieten. Er
staat geschreven dat niets hen zal kunnen deren, wat vandaag wel het
geval is. Er staat geschreven dat zij zullen kunnen spelen bij het hol
van een giftige slang, en dat die hun geen kwaad zal doen.
God zal er op toekijken dat iedereen een volle honderd jaar zal
leven, zodat eenieder gedurende die volledige tijdspanne die nieuwe
wereld zal kunnen ervaren die tot stand gekomen is na 1.000 jaar
van verandering op aarde. Binnen dit tijdskader, zal iedereen de kans
krijgen om vrijelijk voor Gods weg te kunnen kiezen, of niet.
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Zelfs over het dierenrijk wordt geschreven dat het niet langer
wild en gevaarlijk zal zijn voor de mens. God zal hun aard veranderen en ook fysieke veranderingen in hen aanbrengen. Er staat zelfs
geschreven dat de leeuwen gras zullen eten. Beschrijvingen van die
nieuwe wereld (die we nog niet volledig begrijpen) kan je terugvinden
in wat God in de Bijbel openbaart als ‘een leeuw en een lam die door
een klein kind geleid worden’.
Mensen die in hun eerste leven gebukt gingen onder misvormingen, slopende blessures, ontbrekende ledematen, ziekten, geestesziekten, blindheid of doofheid, of gelijk welke andere fysieke kwaal,
zullen volledig gezond opgewekt worden. Iemand die de leeftijd van
honderd jaar bereikt heeft, zal nu bij die opstanding veel gezonder
zijn dan toen hij of zij jong was, en zal in uistekende gezondheid en
kracht nog honderd jaar voort kunnen leven.
En dan, aan het einde van die 100-jarige periode, zullen allen
die voor Gods manier van leven gekozen hebben en die een nieuwe
schepping in zichzelf ondergaan hebben door middel van de geestelijke transformatie in hun geest, in de God Familie opgewekt kunnen
worden. Zij zullen uit geest samengesteld kunnen worden, en zullen
eeuwigdurend leven ontvangen precies zoals diegenen in de eerste
opstanding bij de wederkomst van Christus dit ontvingen, en ook de
miljarden aan het einde van het Millennium.
De grote en genadige Almachtige God heeft Zijn Familie, Elohim,
gepland, en Hij zal haar tot stand brengen. Als onze Vader heeft Hij
de best mogelijke manier gepland en gecreëerd en voorzien, zodat
iedereen die voor Hem en voor Zijn wegen kiest gered kan worden,
om een vervuld, gelukkig en overvloedig leven te kunnen leven in alle
eeuwigheid, als zij er uiteindelijk voor kiezen om dit te doen.

Hoofdstuk 7

DE AFTELLING NAAR
CHRISTUS’ KOMST

I

n
. het Oude Testament staan staan vele profetieën opgetekend
door de profeten van weleer, over de eerste en tweede komst van
Christus en de timing van de aftelling voor elk daarvan.
God voorspelde bij monde van de profeet David de exacte timing
van de eerste komst van de Messias wanneer hij zou komen om een
werk op aarde te vervullen. Deze verzen voorspelden ook wanneer
hij zou sterven. En zoals met het grootste deel van de profetieën het
geval is, werd dit niet dusdanig geschreven dat het gemakkelijk te
weten of te begrijpen zou zijn.
God liet ook nog een andere profetie optekenen waarin gewag
wordt gemaakt van een specifieke gebeurtenis die het begin van de
aftelling naar de tweede komst van Christus zou openbaren. Die
aftelling zullen we nu in dit hoofdstuk behandelen. Sommigen onder
jullie die niet erg van wiskunde of van het berekenen van data houden
zullen een aantal paragrafen van dit hoofdstuk misschien niet erg
waarderen of kunnen begrijpen, maar desalniettemin zal je er toch
een nuttig overzicht aan over kunnen houden. Bovendien zou de
uiterste precisie van het proces wat God door middel van deze timing
geopenbaard heeft, uitermate betekenisvol voor ons moeten zijn en
ons hopelijk ook met ontzag vervullen. Dit alles is erg diepgaand, en
houdt een groot bewijs in zich van de komst van Christus.
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Het feit dat de Messias een specifiek werk op aarde te doen had
bij zijn eerste komst, en het feit dat hij zou sterven voordat hij Gods
Koninkrijk op aarde zou vestigen, werd tot aan Christus’ opstanding
nooit begrepen, niet door de profeten noch door de religieuze leiders.
Zelfs de discipelen, aan wie Jezus Christus zijn eigen dood voorspeld
had, begrepen niet wat hij hun vertelde noch begrepen zij iets van
het werk wat hij als Messias aan het vervullen was; dat gebeurde pas
nadat hij reeds gestorven en weer opgewekt was.
70 Weken Profetie
Deze profetie uit Daniel die meestal de ’70 Weken Profetie’ genoemd
wordt, geeft ons informatie over de aftelling naar Christus’ eerste
komst. Specifiek voor deze profetie openbaart God dat elke ‘profetische
dag’ van deze profetie staat voor één letterlijk kalenderjaar.
Deze profetie begint met een heel specifiek moment in de tijd: ‘Weet
dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem
te herstellen en te herbouwen tot op de Messias, de vorst (het moment
waarop hij zijn werk, zijn ministry zou beginnen), zijn zeven weken;
en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met
plein en gracht, maar in de benauwdheid der tijden.’ (Daniel 9: 25)
De eerste periode die hier vermeld wordt is ‘zeven weken’, wat 49
dagen is. Die profetische 49 dagen zijn dus gelijk aan letterlijk 49 (kalender) jaren. In 457 voor Christus vaardigde Artaxerxes een decreet
uit voor de heropbouw van Jeruzalem; dit vond plaats in de tijd van
Ezra en Nehemia. Het duurde 49 jaar om de muren en de straten van
Jeruzalem te herstellen, en zodoende werd de eerste ‘zeven weken
profetie’ (49 jaar) vervuld, eindigend in 408 voor Christus.
De volgende periode die vermeld wordt is ‘tweeënzestig weken’.
Wanneer je dit getal vermenigvuldigd met zeven dagen in een week,
dan is dit gelijk aan een extra 434 profetische dagen, oftewel 434
letterlijke kalenderjaren. Als je uitgaande van 408 voor Christus 434
jaren telt, dan kom je uit in 27 na Christus (want je moet hier 1 jaar
aan toevoegen om te compenseren voor het feit dat er geen jaar nul
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is). Jezus Christus begon zijn ministry in 27 na Christus, en hij werd
3½ jaar later gedood op het Pascha van 31 na Christus.
Over die 3½ jaar gaat het nu volgende vers in Daniel: ‘En na die
twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid (gedood) worden, maar
het zal niet voor Hem zelven zijn (hij zou voor de hele mensheid sterven
als hun Paschalam).’ (Daniel 9: 26) En het volgende vers voegt hier
nog meer aan toe: ‘En hij (de Messias) zal velen het verbond versterken
een week; en in de helft der week (3½ dagen) zal hij het slachtoffer en
het spijsoffer doen ophouden...’ (Daniel 9: 27)
De profeten van weleer, de religieuze leiders uit die tijd en zelfs
de discipelen wisten niet dat de Messias eerst zou komen om te
sterven als het Paschalam voor de hele wereld, noch begrepen zij
dat hij hiermee ‘het slachtoffer en het spijsoffer zou doen ophouden’,
wat betekent dat hij met zijn dood de wetten met betrekking tot het
offersysteem zou vervullen en ongedaan maken. Wanneer er in de
Bijbel gezegd wordt dat de wet ‘veranderd wordt’ of ‘ophoudt’, en dit
vooral in Hebreeën, dan gaat dat niet over de 10 Geboden, maar wel
over het offersysteem en de wetten die daarmee te maken hadden, die
slechts een vooruitwijzing waren naar wat nog zou komen.
Deze profetie over de eerste komst van Christus tijdens welke
hij een ministry van 3½ jaar zou vervullen, waarna hij ‘afgesneden’
(gedood) zou worden, is makkelijk te begrijpen. Maar deze profetie
bevat nog veel meer betekenis betreffende de eindtijdgebeurtenissen,
kennis die nog niet volledig geopenbaard is. Datgene wat we daarover
wel al weten zal later nog aan bod komen.
Het begin van de eindaftelling
Een deel van de geschiedenis die in dit hoofdstuk naar voren zal
komen over de specifieke aftelling naar de tweede komst van Christus
is eerder al reeds aan bod gekomen, maar het is belangrijk om alles
wat hieromtrent gegeven is als een totaal beeld te ontvangen, teneinde
te kunnen zien hoe al deze tijdsperiodes precies in elkaar passen.
Zelfs nadat de Kerk begon op Pinksteren van 31 na Christus, wisten
zij nog steeds niet dat Christus niet tijdens hun leven zou terugkeren.

PROFETEER TEGEN DE NATIES

309

Generatie na generatie wachtte de Kerk; bijna 1.900 jaren lang wachtte
de Kerk. Pas toen God Herbert W. Armstrong als Zijn apostel aanstelde,
begon Hij aan de Kerk te openbaren dat zij zich in het einde van het
tijdperk voor de mensheid bevond – dat zij in de eindtijd leefden.
God openbaarde aan meneer Armstrong dat er zeven specifieke era’s voor Gods Kerk waren, zoals dat beschreven staat aan het
begin van het boek Openbaring. De eerste era tijdens het leven van
de oorspronkelijke apostelen, stond bekend als de era van Efeze.
Meneer Armstrong werd aangesteld om de zesde periode te leiden,
die bekend stond als de Filadelfia era (Openbaring 3). Toen hij in 1986
stierf eindigde deze era, en begon de zevende en laatste era – Laodicea.
Ongeveer halverwege die Laodicea era (na zo’n 9 jaar) werd er een
profetie die God door Paulus had laten optekenen vervuld. Die profetie
was voor Gods Kerk het teken dat Christus nu op komst was. Dit is in
Hoofdstuk 5 aan bod gekomen, toen we het gehad hebben over wat er
in 2 Thessalonicenzen 2 geschreven staat betreffende een Apostase
die in de Kerk van God zou moeten plaatsvinden, voordat Christus
aan zijn wederkomst zou beginnen. Dankzij deze Bijbelverzen wist
de Kerk al decennia lang dat er in de eindtijd een Apostase in de Kerk
zou plaatsvinden, maar zij had geen idee van de enorme verwoestend
kracht en omvang daarvan.
Teneinde de aftelling die op het moment van de Apostase begon
te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk dat we enigszins vertrouwd
geraken met bepaalde profetische tijdsperiodes die verband houden
met de eindtijd.
1.260 Dagen in de Profetieën
De Kerk begrijpt al lange tijd dat er in de timing rondom de komst
van Christus, sprake is van specifieke periodes van 1.260 dagen.
In de profetieën wordt er gewag gemaakt van een periode van 42
maanden, een specifieke periode die in verband staat met de aftelling
naar Christus’ (weder)komst. Dat is een periode van 1.260 dagen. Met
andere woorden, 42 maanden is het equivalent van een profetische
periode van 1.260 dagen.

310

De aftelling naar Christus’ komst

Op andere plaatsen in de Bijbel wordt er een periode van tijd,
tijden en een halve tijd vermeld, die ook het equivalent is van exact
1.260 dagen, waarbij een ‘tijd’ staat voor 360 dagen, ‘tijden’ staat voor
720 dagen en een ‘halve tijd’ 180 dagen is. Alles samen levert dit 1.260
dagen op. Dit zijn allemaal profetische periodes, en de laatste twee
era’s van Gods Kerk hebben begrepen dat dit specifieke tijdsperiodes
zijn die in de eindtijd voor de (weder)komst van Christus vervuld
zouden moeten worden. Alleen heeft de Kerk nooit begrepen hoe zij
op elkaar aansluiten.
Voordat we verder gaan is het ook belangrijk om te vermelden dat
er binnen deze periodes van 1.260 dagen bijkomende profetische betekenis verscholen ligt. Deze periode kan ook nog anders onderverdeeld
worden, en dit in periodes van 280 dagen, die Gods rechtstreekse
oordeel in een zaak openbaren.
Deze periode van 280 dagen staat op zichzelf, en is een periode
voor het oordeel van God. De dan overblijvende periode van 980
dagen (1.260 – 280) openbaart meer over waarom een bepaald oordeel geveld werd. Die overblijvende periode van 980 dagen kan ook
beschreven worden als ‘tijd, tijden en een halve tijd’ die te maken
heeft met oordeel. In het geval dat het over oordeel gaat, is 280 dagen
dan ‘tijd’, is 560 dagen ‘tijden en is 140 dagen ‘een halve tijd’. Al deze
periodes zijn belangrijk en van grote betekenis, maar God heeft nog
niet alles hierover aan Zijn Kerk geopenbaard. Desalniettemin blijft
de totale som steeds 1.260 dagen (280 + 980).
In dit voorbeeld staat het getal 280 voor ‘oordeel’, en is de overblijvende periode van 980 dagen ‘tijd, tijden en een halve tijd’ (280 + 560
+ 140 = 980). Die 980 dagen opgeteld bij de 280 dagen van ‘specifiek
oordeel’ vormen samen 1.260 dagen. Het is niet noodzakelijk om alles
volledig te begrijpen over deze periode van ‘oordeel’ binnen het profetische eindtijdgetal van 1.260 dagen, maar het helpt wel om aan ons
te openbaren dat God uiterst precies en methodisch te werk gaat bij
alles wat Hij doet. De vervulling van de profetieën is niet iets wat op
willekeur of toeval berust, maar het gebeurt ordelijk, georganiseerd,
gepland, naar ontwerp en bestendig.
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Terug naar de aftelling
Na de Apostase op 17 december van 1994, leerde de Kerk dat er op
die dag een aftelling naar de wederkomst van Christus begonnen
was. Maar te midden van al die gebeurtenissen, wisten we nog niet
wanneer dat zou zijn of hoe al deze profetische tijdsperiodes binnen
die aftelling pasten.
Het eerste wat God hierover aan Zijn Kerk openbaarde was een
kwestie van oordeel en het belang van een periode van 280 dagen, die
Gods oordeel openbaarden. Toen Joseph Tkach sr. de bewuste preek
gaf waarmee hij de tempel van God (de Kerk van God) bezoedelde,
werd de geprofeteerde ‘Gruwel der Verwoesting’ van de geestelijke
tempel van God vervuld. Deze profetie van Paulus betreffende de
Apostase was nu begonnen. God openbaarde een krachtig oordeel
wat Hij persoonlijk tegen deze ‘mens der wetteloosheid’ de ‘zoon
des verderfs’ uitvoerde. Exact 280 dagen nadat Joseph Tkach sr. die
bewuste preek gaf, en dit tot op het uur nauwkeurig, ontnam God
hem het leven.
Toen de overblijfsel Kerk zich bewust werd van het grote belang
van dit oordeel tegen de profetische ‘mens der wetteloosheid’ de
‘zoon des verderfs’, werd haar meer inzicht gegeven betreffende de
verschillende betekenisvolle tijdsperiodes die precies pasten binnen
datgene waar de Kerk toen doorheen ging.
Uiteindelijk openbaarde God aan de Kerk dat zij door een specifieke
eindtijdperiode van 1.260 dagen was heengegaan, na die Apostase.
Het was de eerste van vele tijdsperiodes die God nog zou openbaren.
Het bleek meer dan gewoon maar toeval te zijn, dat er vanaf die dag
van de Apostase op 17 december 1994, tot aan Pinksteren van 1998
precies 1.260 dagen vervuld waren. God openbaarde later dat die dag,
Pinksteren van 1998, de specifieke dag was waarop de overblijfsel Kerk
heropgericht werd als de ene ware Kerk waarmee God zou werken
tot aan de wederkomst van Christus. En hoewel dit pas veel later aan
de Kerk geopenbaard werd, toch was dit Pinksteren van 1998 ook de
dag waarop God mij als apostel voor Zijn Kerk had aangesteld – de
laatste apostel voor deze eindtijd.
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Over deze eerste periode werd ook geopenbaard dat zij dezelfde
periode was waarvan sprake is in Openbaring 12: 14. Dit Bijbelvers
spreekt over de Kerk die overbleef na de Apostase, die geestelijk gevoed
en beschermd werd tegen Satan, gedurende een periode van ‘tijd,
tijden en een halve tijd’ (1.260 dagen). Deze periode van bescherming
volgend op de Apostase, was noodzakelijk voor Gods Kerk, teneinde
haar terug op te kunnen bouwen, haar te sterken en haar voor te
bereiden op een werk dat nog zou volgen.
2012 – De eerste datum voor Christus’ wederkomst.
In de jaren na de heroprichting van de Kerk op Pinksteren van 1998,
begon God de Kerk te vormen en te kneden om haar voor te bereiden
op de nog veel grotere zaken die zij nog zou verwezenlijken doorheen deze aftelling. Jezus Christus inspireerde de Kerk om twee
boekjes uit te geven die erop gericht waren om uit te roepen naar de
verstrooiden van de Apostase. Het eerste boekje was getiteld ‘De tijd
loopt ten einde’. Het openbaarde aan de verstrooide groeperingen wat
hen was overkomen, omdat zij hier zelf geen antwoorden op hadden.
Zij konden niet eens zien dat er een Apostase had plaatsgevonden,
zelfs niet terwijl twee derde van de Kerk gewoon was opgehouden te
bestaan, en het overgeblevene verstrooid en versplinterd was in meer
dan 600 verschillende groeperingen.
Deze verstrooide groeperingen erkenden niet dat Joseph Tkach
sr. de geprofeteerde ‘mens der wetteloosheid’ uit 2 Thessalonicenzen
2 was. En zij zagen al helemaal niet dat de hele Kerk uit Gods mond
gespuwd was, zoals dit over het Laodicea tijdperk van de Kerk geprofeteerd stond.
Het tweede boekje ‘De tijd is ten einde’, bevatte een veel krachtigere boodschap voor deze verstrooide groeperingen, en diende als
waarschuwing voor hen, dat zij de waarheid over wat er met hen
gebeurd was onder ogen moesten zien. Het hield ook een krachtige
boodschap in tegen de gehele ministry, omdat zij datgene wat God
geopenbaard had niet erkenden, en zodoende gefaald hadden om
Gods mensen waarlijk te dienen en te waarschuwen.
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Vervolgens werd het boek ‘De geprofeteerde eindtijd’ geschreven
en in zeven verschillende talen in de wereld verspreid. Het werd in
verschillende landen geadverteerd, werd gratis beschikbaar gesteld
voor iedereen die het wilde bestellen en het kon ook gratis gedownload worden.
Toen begon God met te openbaren dat 2008 hét cruciale jaar was
in de aftelling naar de komst van Christus, en het boek ‘2008 – Gods
laatste getuigenis’ werd geschreven. Dit boek werd ook in verschillende
talen uitgegeven en gratis ter beschikking gesteld op het internet en
in boekvorm. De Kerk betaalde alle publicatie- en verzendkosten. Zij
deed er alles aan om het zo makkelijk mogelijk te maken, voor iedereen die erin geïnteresseerd was om meer te weten te komen over de
catastrofale eindtijdgebeurtenissen, om dit boek te kunnen ontvangen.
In het vorige hoofdstuk hebben we besproken hoe de Kerk ertoe
kwam om te geloven dat Christus’ wederkomst op Pinksteren van
2012 zou vallen. Tijdens die periode vanaf de Apostase tot aan die
datum van Pinksteren in 2012, begon God belangrijke profetische
tijdsperiodes te openbaren. Nogmaals, al die verschillende berekeningen en de data waarop zij vielen begonnen ontzagwekkend voor
ons te worden, omdat daaruit bepaalde patronen en volgordes geopenbaard werden, die geen toeval konden zijn, maar op een zorgvuldige
planning gebaseerd waren. De mathematische waarschijnlijkheid
dat er zich zoveel profetische periodes van vervulling voordeden op
bepaalde specifieke betekenisvolle data, was gewoonweg verbluffend
en enorm inspirerend.
Samenvattend, we hebben gezegd dat 2008 hét cruciale jaar was
wat bepalend was bij de beslissing of de datum voor de wederkomst
van Christus dezelfde zou blijven en dus in 2012 zou vallen, of dat
die wederkomst zeven jaar vooruit geschoven zou kunnen worden
tot in 2019. Maar de Kerk wist nog niet hoe enorm cruciaal 2008
werkelijk was.
Het was geopenbaard dat de drie geprofeteerde tijdsperiodes in
Daniel 12 (1.335, 1.290, & 1.260 dagen) tijdens het jaar 2008 zouden
beginnen. De eerste periode van 1.335 dagen zou leiden tot aan de
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specifieke Heilige Dag (Feestdag) waarvan God geopenbaard had
dat Christus daarop zou terugkeren – Pinksteren van 2012. 1.335
Dagen terugtellend vanaf Pinksteren in 2012, kwamen we uit op 30
September 2008. Dat was de dag van de jaarlijkse viering van het
Trompettenfeest in 2008. Dat was een opzienbarende openbaring.
Daarenboven was de betekenis van het Trompettenfeest hier heel
erg relevant, want de betekenis van het Trompettenfeest is o.a. ook de
aankondiging (door Trompetgeschal) van de komst van de Messias.
Vervolgens openbaarde God dat het laatste Zegel van Openbaring
op 14 november 2008 geopend zou worden (1.290 dagen voor Pinksteren van 2012). En op 14 december 2008 (1.260 dagen) schalden de
Zeven Trompetten van Openbaring; de fysieke verdrukking die zij
aankondigden zou echter pas plaatsvinden wanneer God zegt dat het
tijd is dat elk van hen moet beginnen.
70 Weken
De tijdspanne tussen de dag van de Apostase tot aan Pinksteren op
27 mei 2012, bleek ook een ongelooflijke openbaring van tijd (timing)
te zijn. Hoewel God pas later openbaarde dat Hij het tijdstip voor de
wederkomst van Christus veranderd had van Pinksteren 2012 naar
Pinksteren 2019, toch openbaarde Hij klaar en duidelijk het doel van
die eerste datum en de grote betekenis daarvan. Die tijdsperiode
besloeg 6.370 dagen.
Wanneer je tot aan Pinksteren van 2012 telt dan maakt de 27st geen
deel uit van die telling, omdat Christus’ wederkomst aan het einde
van de 26ste zou beginnen, precies op het moment dat het Pinksteren
op de 27st zou beginnen.
Dit getal, 6.370, is een specifiek meervoud van drie getallen die
een belangrijke profetische betekenis hebben. God openbaarde dat
die getallen 7, 70 en 13 zijn. Wanneer je deze getallen met elkaar
vermenigvuldigd, dan kom je uit op 6.370 dagen.
Eerder toonden we dat Gods oordeel tegen de ‘mens der wetteloosheid’ duidelijk zichtbaar werd toen geopenbaard werd dat hij exact
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280 dagen na de Apostase stierf. Dat getal is een vermenigvuldiging
van de 7-dagen week met 40, waarbij de profetische betekenis van het
getal 40 staat voor oordeel. De ‘mens der wetteloosheid’ probeerde
om Gods Sabbat, die op de 7de dag van de week gehouden wordt, te
veranderen. Omdat hij dit gedaan had voerde God Zijn oordeel tegen
hem uit, door tot op het uur nauwkeurig exact 7x40 (280) dagen later,
gerekend vanaf het moment dat hij verkondigde dat het niet langer
nodig was om de Sabbat te houden, zijn leven te beëindigen. Het getal
7 wat hier ook gebruikt werd, draagt in zich de profetische betekenis
van volledigheid.
Het is altijd bekend geweest dat het getal 70, wanneer het profetisch gebruikt wordt de betekenis in zich draagt van Christus komst.
Dit komt uit de gekende profetie van Daniel die beter bekend staat
als de ’70 Weken Profetie’. In het geval van de telling die volgde op
de Apostase, ging het niet om jaren maar om dagen. Als je de zeven
dagen van de week neemt en deze vermenigvuldigd met 70 (het getal
van de komst van Christus) dan kom je uit op 490 dagen.
En dan is er nog één veelvoud wat deel uitmaakt van het totaal
van 6.370 dagen, en dat is het getal 13. Dit getal is van groot belang en
de betekenis ervan is Apostase en rebellie. Er zijn meerdere naslagwerken die dit bevestigen. En bovendien is dit getal ook profetisch
verbonden aan Satan, die zelf het ultieme toonbeeld van rebellie en
Apostase is.
Al deze data en getallen waren van grote betekenis voor Gods
Kerk, omdat de Kerk begreep dat Satan door Christus voor duizend
jaar geketend zou worden bij diens wederkomst. Satan en de demonen
zullen zich niet in de nabijheid van de mensheid mogen bevinden
tijdens het Millennium en de daaropvolgende periode van honderd
jaar, waarin ‘de overigen’ van de mensheid opgewekt zullen worden
tot een tweede fysiek leven.
Dus, dit totaalgetal (6.370) was niet alleen van grote betekenis
omdat het te maken had met Christus’ komst (70), maar het had ook
betrekking op het einde van Satans heerschappij op aarde (13) en de
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vestiging van Christus’ heerschappij in plaats daarvan, en dat voltooide (7) Gods plan voor de vestiging van Zijn Koninkrijk op aarde
(7 x 70 x 13 = 6.370).
En daar bovenop had ook datgene wat er in de Kerk gebeurd
was ten gevolge van een geprofeteerde rebellie door de ‘mens der
wetteloosheid’, de ‘zoon des verderfs’, in een Apostase ongelooflijk
grote betekenis door het gebruik van het getal 13. Inderdaad, de
grote betekenis van deze hele periode van de Apostase tot aan de
eerste datum voor de wederkomst van Christus, bleek ongelooflijk
inspirerend te zijn voor Gods Kerk.
Deze getallen worden alsmaar verbazingwekkender en meer
openbarend, naarmate we er dieper op ingaan. Het idee dat er hier
sprake zou kunnen zijn van toeval of een samenloop van omstandigheden, is zo vergezocht dat het de verbeelding tart. De wiskundige
waarschijnlijkheid dat deze getallen zich zouden voordoen en dat in
combinatie met de datums die daarmee in verband gebracht worden,
blijft exponentieel toenemen naarmate er meer aan toegevoegd wordt.
De getallen die gebruikt werden om zulke totalen op te leveren zijn op
zichzelf al verbazingwekkend, maar het feit dat elk van deze getallen
ook een ‘exacte betekenis’ bevat, verheft dit alles tot een nieuw niveau
van ongelooflijke onwaarschijnlijkheid, en is een krachtige getuigenis
van wie de ontwerper van dit alles is.
Het tweede gebruik van het getal 70
In deze periode van 6.370 dagen herkennen we onmiskenbaar Gods
hand. Maar God gaf niet slechts een tijdsperiode die de wederkomst
van Christus aan de hand van een letterlijke 70 weken profetie bevestigde. God openbaarde ook het belang van de tijdcycli van 1.260
dagen, die de profetische eindtijd periodes identificeren. Over
deze tijdsperiode werd al eerder vermeld hoe zij op verschillende
manieren beschreven wordt, terwijl zij toch altijd gebruikt wordt
in de context van specifieke profetische eindtijd periodes die 1.260
dagen duren.
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Er is nog een ander getal dat een rol speelt in dit voorbeeld van de
periode van de Apostase tot aan het Pinksteren van 2012. Dat is het
getal 5. Dit getal wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de wegen
van de mens of van de mensheid. Eerder werd ook vermeld dat als
2012 de datum voor Christus’ komst was gebleven, de verwoesting en
het aantal doden veel en veel groter geweest zouden zijn. Bij die eerste
datum voor de komst van Christus was de mensheid al geoordeeld
en de uitvoering van dat oordeel zou veel zwaarder geweest zijn dan
wanneer dit verplaatst zou kunnen worden naar 2019.
Binnen deze periode van 6.370 dagen zijn er 5 gelijkwaardige
periodes van 1.260 dagen. God openbaarde twee zeer belangrijke
profetische eindtijdperiodes van 1.260 dagen, in de aftelling van
de Apostase tot aan de eerste datum voor Christus’ komst, zijn. De
eerste periode liep vanaf de Apostase (17 December 1994) tot aan
Pinksteren 1998 (30 Mei 1998)
De tweede specifieke profetische eindtijdperiode van 1.260
dagen, waarvan God openbaarde dat zij van groot belang is, werd
toen gezien als de laatste periode, in de aanloop naar de komst van
Christus. Deze periode begon toen de Zeven Trompetten van het
Zevende Zegel geblazen werden (14 December 2008). 1.260 Dagen
later was het 27 Mei 2012 (Pinksteren).
God heeft niet geopenbaard wat de betekenis of het belang is
van die drie andere periodes van 1.260 dagen, die tussen de eerste en
vijfde periode in vallen. Als zij al enige belangrijke betekenis in zich
dragen naast het feit dat zij betekenisvol zijn omdat zij het totaal van
deze tijdsperiodes op 5 brengen. Het totaal van deze vijf periodes van
1.260 dagen is 6.300 dagen. Zo blijven er 70 dagen over (in het totaal
van 6.370). Ook dit is geen kwestie van toeval maar van ontwerp,
en het geeft Gods doel weer – namelijk dat de mensheid geoordeeld
was en dat Christus kon terugkeren op Pinksteren 2012, als de tijd
‘ingekort’ (Mattheus 24: 22) zou blijven. Maar zoals gezegd, Gods
grootste wens was altijd al dat Christus zou kunnen terugkeren op
het Pinksteren in 2019.
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DE EERSTE AFTELLING, naar 2012:
Met twee profetische tekens betreffende Christus’ komst
1ste teken: 7 x 70 x 13 = 6.370
Vanaf de Apostase tot aan Pinksteren 2012
• 17 December 1994 tot 27 Mei 2012
• Totaal aantal profetische dagen 6.370
2de teken: 5 x 1.260 + 70 = 6.370
1ste profetische 1.260 dagen
• 17 December 1994 tot 30 Mei 1998
2de, 3de en 4de periode + 70 dagen
• 31 Mei 1998 tot 13 December 2008
5de profetische 1.260 dagen
• 14 December 2008 tot 27 Mei 2012
Profetische betekenis van getallen
5 = de mensheid
7 = compleet, volledigheid
13 = rebellie & Apostase/Satan
70 = Christus’ komst
280 = uitvoering van Gods oordeel
1,260 dagen = een profetische periode die de eindtijd markeert
Na 2012
Pas na 2012 toen de Kerk doorgezet had en verder gegaan was, begon
God eindelijk te openbaren dat de ‘aftelling’ naar Christus’ komst
7 jaar vooruitgeschoven was, van Pinksteren 2012 naar Pinksteren
2019. God openbaarde dat Zijn doel hiermee was om een grotere
verandering in Zijn Kerk (de kerkleden) te verwezenlijken, zodat zij
voorbereid zouden worden om een nog groter werk te volbrengen in
de eindtijd die nog restte.
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Dat Christus in 2019 zou terugkeren, gaf de Kerk een nieuwe
focus. God kon nu beginnen te bewerkstelligen dat diegenen uit de
Kerk die na de Apostase verstrooid geraakt waren, een veel groter
potentieel zouden kunnen hebben op verlossing in het Millennium.
Deze latere datum maakte het ook mogelijk dat een veel groter en
complexer werk verwezenlijkt kon worden, waardoor het potentieel
zou kunnen bestaan dat honderden miljoenen mensen meer gered
zouden kunnen worden om in het Millennium verder te kunnen leven.
Deze periode van extra tijd openbaarde een ander opmerkelijk
totaal aantal dagen, wat een nog grotere betekenis in zich hield. Dit
kon gezien worden als een bijkomende diepere betekenis voor de
wederkomst van Christus. Deze verandering van 2012 naar 2019
voegde 2.570 dagen toe aan de aftelling naar Christus’ komst. Dit is
zo ongelofelijk belangrijk en betekenisvol, omdat hierdoor twee extra
specifieke profetische eindtijd periodes van 1.260 dagen aan die totale
aftelling toegevoegd werden.
Binnen deze toegevoegde tijd tot aan de wederkomst van Christus,
loopt de eerste van deze twee nieuwe periodes van 27 Mei 2012 tot
7 November 2015. God openbaarde al in een vroeg stadium dat deze
eerste toegevoegde periode van 1.260 dagen de 42 maanden waren,
die in Openbaring 11 vermeld worden. Deze periode gaat over ‘het
opmeten van de tempel’ van God, wat gedurende die tijdsperiode
zou plaatsvinden, en te maken heeft met de laatste voorbereiding
van Gods Kerk op het uiteindelijke werk dat tot aan de wederkomst
van Christus zal leiden.
De tweede periode van 1.260 dagen loopt van 8 November 2015
tot aan 20 April 2019. Deze periode eindigt op de wekelijkse Sabbat,
midden in het eerste Feestseizoen van dat jaar, het Feest van Ongezuurde Broden. Over die periode wordt nu begrepen dat dit de tijd is
wanneer Gods twee getuigen het fysieke gedeelte van hun getuigenis
aan de wereld zullen voltooien. Openbaring 11:3-6 openbaart dat
God zijn twee eindtijd getuigen 1.260 dagen lang zal uitzenden om
gedurende die periode met grote kracht te profeteren. Veel van die
getuigenis en de kracht die daaraan gegeven wordt is datgene wat hier
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in dit boek geschreven staat. Tegen het einde van die periode zullen
zij de macht hebben om de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal
vallen, waar zij dit maar willen en voor zo lang als zij dit zeggen. Zij
zullen de aarde slaan met allerlei plagen, zo vaak als zij dit willen.
Veel van alles wat tijdens die periode vervuld zal worden heeft te
maken met de Donders van Openbaring, die dan vollediger vervuld
zullen worden door datgene wat zij verkondigen.
In deze verlenging met zeven extra jaren werden er dus twee
extra periodes van 1.260 dagen toegevoegd aan de aftelling naar de
wederkomst van Christus. De vijf periodes van 1.260 dagen die voor
2012 vielen, samen met deze twee extra periodes, leveren nu dus in
totaal 7 eindtijd periodes van 1.260 dagen op. Nogmaals, dit getal is van
groot belang, omdat het getal 7 in Gods plan staat voor volledigheid.
De week is compleet op de 7de dag Sabbat. Er zijn in totaal 7 jaarlijkse
Heilige Dagen (Feestdagen) die het volledige plan van God voor de
mensheid weergeven. God heeft 7 periodes van duizend jaar (7.000
jaar in totaal) aan de mensheid gegeven, waarbinnen zij het eerste
leven wat Hij hun gegeven heeft uit kunnen leven.
Maar er is nog een periode die we bij dit alles in ogenschouw
moeten nemen. De toevoeging van nog twee periodes van 1.260 dagen
na 2012, levert ons een totaal op van 2.520 extra dagen in de aftelling
naar de wederkomst van Christus. Maar gerekend van 27 mei 2012 tot
aan Pinksteren van 2019 op 9 juni van dat jaar, tellen we een totaal van
2.570 dagen. Dit getal bevat 50 bijkomende dagen die nog overblijven
na die twee laatste profetische periodes.
Deze periode van 50 dagen werd al eerder vermeld. Dat is de tijd
waarin God de Zeven Laatste Plagen begint uit te storten, welke ertoe
zullen leiden dat Christus terugkomt naar een wereld die vernederd
is en bereid is om naar hem te luisteren. Zoals eerder gezegd werd,
21 april 2019 is de dag dat zijn wederkomst zichtbaar zal worden in
de atmosfeer boven de aarde. Het lijkt erop dat die manifestatie zal
beginnen op het moment waarop normaal gezien het Beweegoffer
op die bewuste dag voor Gods aangezicht heen en weer bewogen
werd. Dat gebeurde midden in de week van het Feest van Ongezuurde
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Broden (Leviticus 23). Deze manifestatie van de komst van Christus,
zal beginnen op de ochtend van de 1ste dag van de week, volgend op
het Pascha van dat jaar.
Het Beweegoffer beeldde de tijd uit wanneer Jezus Christus de
betekenis daarvan zou vervullen, wanneer hij aangenomen zou worden
als de eerste van de eerste vruchten van Gods oogst; diegenen die uit
de wereld verzameld werden om in Zijn Familie te zijn, in Elohim.
Jezus Christus stierf op de dag van het Pascha, en hij werd vlak voor
de zonsondergang van de 4de dag van de week (Woensdag) in 31 na
Christus in de graftombe gelegd. Na zonsondergang begon toen de
week van het jaarlijkse Feest van Ongezuurde Broden. En vervolgens
werd Jezus Christus aan het einde van de 7de dag (de wekelijkse Sabbat)
vlak voor zonsondergang opgewekt uit de dood, nadat hij exact drie
dagen en drie nachten in het graf gelegen had.
Christus werd dus vlak voor zonsondergang op die wekelijkse
Sabbatdag opgewekt. En van zodra de zon onderging begon de 1st
dag van de week (Zondag). Maar Christus zou pas de volgende
morgen, op Zondagochtend, naar God opvaren, op het moment
dat de priesters het Beweegoffer (Garfoffer) offerden. En wanneer
Christus toen door God de Vader aangenomen werd, werd het Beweegoffer (Garfoffer) geestelijk vervuld. Later diezelfde dag, nadat
hij opgevaren was tot God en door Hem aangenomen was, keerde
hij terug om bij zijn discipelen en nog anderen te zijn, gedurende de
daaropvolgende 40 dagen.
De tijd voor het Beweegoffer (Garfoffer) heeft niet alleen te maken
met het begin van Gods geestelijke oogst, omdat het Jezus Christus
uitbeeld als de eerste der eerste vruchten, maar die dag was ook het
begin van een specifieke aftelling die door God geboden is, zodat
de mensen zouden kunnen weten wanneer de Heilige Dag van het
Pinksteren gehouden moet worden. Pinksteren is de dag waarop de
Beweegbroden geofferd werden. Deze beelden de eerste vruchten (de
144.000) uit, die aan God geofferd worden om door Hem aangenomen
te worden, op dezelfde manier waarop het Beweegoffer (Garfoffer)
aan God geofferd werd voor de aanneming van Jezus Christus.
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Paulus beschreef Jezus Christus als zijnde de eerste der eerste
vruchten van God die opgewekt werd. In 1 Corinthen staat een beschrijving van de volgorde waarin alle eerste vruchten van God
opgewekt zullen worden, allen die bij de eersten zouden zijn die
opgewekt worden in Gods Familie - in Elohim. Van Christus wordt
geschreven dat hij als eerste opgewekt wordt, en dat later bij zijn
wederkomst de overigen opgewekt zullen worden.
‘Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens
die (de overigen, de 144.000 eerste vruchten) van Christus zijn bij zijn
komst.’ (1 Corinthen 15: 23) Hier wordt duidelijk gezegd dat Christus
als eerste opgewekt wordt, en dat de overigen van deze eerste vruchten
bij zijn wederkomst opgewekt zullen worden.
Hoofdstuk 14 van het Boek Openbaring begint met de vermelding
van de 144.000 die opgewekt zullen worden om bij Christus te zijn
bij zijn wederkomst, en zij worden als volgt omschreven: ‘Dezen zijn
het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit
de mensen (gedurende 6.000 jaar) als eerstelingen (eerste vruchten)
voor God en het Lam.’ (Openbaring 14: 4)
Pinksteren is dus de jaarlijkse Heilige Dag (Feestdag) die de
eerste vruchten van God (de 144.000) uitbeeld, die tot geestelijke
leven opgewekt worden in de eerste opstanding bij de wederkomst
van Christus, en die vervolgens samen met hem terugkeren op de
Olijfberg op diezelfde dag - Pinksteren 2019.
Aan de eerste vijf periodes van 1.260 dagen voor 2012 werden 70
dagen toegevoegd, die symbool stonden voor de (weder)komst van
Christus. Na 2012 werden nog twee zulke periodes toegevoegd zodat
er nu sprake is van in totaal zeven periodes van 1.260 dagen sinds de
Apostase. Aan deze twee nieuwe periodes die volgden op 2012 werden
50 extra dagen toegevoegd die de komst van de eerste vruchten (de
144.000) samen met Christus symboliseert. Al deze periodes bevatten
grote betekenis betreffende Christus’ wederkomst om te gaan regeren
in het Koninkrijk van God gedurende de volgende 1.100 jaar.
Maar er zit nog veel meer betekenis achter dit alles, want Pinksteren openbaart het gebod dat God gaf over hoe bepaald moet worden
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wanneer die Heilige Dag (Feestdag) gehouden (gevierd) moet worden.
Pinksteren betekent letterlijk ‘vijftig tellen’. En precies die laatste
50 dagen verbinden op een ongelooflijke manier de grote betekenis
van Jezus Christus als eerste der eerste vruchten, met de overigen
van de eerste vruchten (de 144.000), die samen op de laatste vijftigste
dag – op Pinksteren van 2019 – naar deze aarde terugkeren.
DE TWEEDE AFTELLING, naar 2019:
Pinksteren 2012 tot Pinksteren 2019 (2.570 dagen)
• 27 Mei 2012 tot 9 Juni 2019
6de profetische 1.260 dagen
• 27 Mei 2012 tot 7 November 2015
7de profetische 1.260 dagens
• 8 November 2015 tot 20 April 2019
Laatste 50 dagen tot aan Christus’ komst
• 50 dagen telt de periode van het Beweegoffer (Garfoffer) tot
aan Pinksteren
• 21 April 2019 tot 9 Juni 2019
Twee belangrijke tekens
De aftelling naar de komst van Christus, beginnende vanaf de Apostase
tot 2019, beslaat een periode van bijna 24,5 jaar. Het eerste deel van
dit hoofdstuk beschrijft een groot deel van de cijfermatige uitsplitsing
van die totale telling, die grote profetische betekenis bevat. Maar bovenop deze uiterst precieze en gestructureerde telling, gaf God twee
belangrijke tekens aan Zijn Kerk, die zouden dienen om de komst van
Christus markeren: één aan het begin en een ander aan het eind van
deze aftelling. Het eerste teken was de Apostase, die diende als een
teken voor het begin van de aftelling naar de wederkomst van Christus.
De gebeurtenissen rondom de Apostase beslaan vele jaren, en zij
waren grotendeels het resultaat van het openen van de eerste vier
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Zegels van Openbaring, waarnaar vaak verwezen wordt in termen
van de ‘Vier Ruiters van de Apocalyps’. Deze gebeurtenissen gingen
niet over de wereld (zoals zo velen verondersteld hebben), maar zij
gingen over Gods Kerk en een geprofeteerde opstand die in de eindtijd zou plaatsvinden. Die Apostase was een grote afvalligheid van
Gods waarheid die Hij aan Zijn eigen Kerk gegeven had, en zij werd
gesymboliseerd door deze ‘Vier Ruiters’.
Het tweede en laatste teken wat God aan Zijn Kerk gaf was de
openbaring van Gods twee eindtijd getuigen en het werk dat zij
zouden vervullen dat zou leiden tot aan het einde van de aftelling
naar de wederkomst van Christus. De twee getuigen zouden binnen
Gods Kerk aangesteld en gevestigd worden, en hun werk zou een
teken zijn van de voltooiing van de eindtijd.
Hoewel de Kerk al decennia lang wist dat de periode van het werk
van de twee getuigen dat tot aan de wederkomst van Christus zou
leiden 1.260 dagen lang zou zijn, toch wist de Kerk niet dat hun werk
uiteindelijk drie zulke profetische tijdsperiodes van 1.260 dagen zou
beslaan, en niet slechts één.
Het werk dat deze twee getuigen vervullen wordt in het Boek
Openbaring uiteengezet. Pas in dit laatste hoofdstuk openbaarde God
dat het schrijven van dit boek effectief het hoofdzakelijke aandachtspunt en het middel bij uitstek is waardoor één van deze Bijbelverzen
vervuld zal worden.
Toen ik dit boek begon te schrijven, maakte ik er een gewoonte
van om elk hoofdstuk eerst naar de Kerk te sturen zodat het geredigeerd en nagekeken zou kunnen worden op grammatica, spelling
en duidelijkheid. Als er iets van hetgeen wat ik geschreven had niet
volledig duidelijk was voor diegenen die het nalazen, dan kon ik er
alsnog aan werken om dat deel duidelijker te maken. Ondanks dat zijn
er nog altijd een aantal zaken in het boek die ons nog niet volledig duidelijk zijn, omdat zij van profetische aard zijn en daarom niet meteen
begrepen kunnen worden. Toen ik aan dit laatste hoofdstuk werkte
stuurde ik eerst de eerste helft daarvan op, waarin de verschillende
combinaties van de tellingen die God geopenbaard had betreffende de
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totale aftelling naar Christus’ komst beschreven stonden. Ik wist dat
ik nog een laatste paragraaf moest schrijven - deze paragraaf. Maar
ik was niet zeker wat daarin nog aan bod moest komen teneinde dit
boek te vervolledigen.
Pas na een week of drie begon ik uiteindelijk die laatste paragraaf
te schrijven onder de titel ‘Twee Grote Tekens’. Mijn vrouw, die de
tweede eindtijd getuige is, was ook actief betrokken bij het nalezen
van het boek en het geven van feedback. Nadat zij het boek tot op dit
punt gelezen had, vertelde zij mij dat ik een specifiek vers in Openbaring moest lezen, omdat zij geloofde dat dit boek dat vers vervulde.
En toen ik dat vers las werd het mij duidelijk dat dit vers inderdaad
gaat over datgene wat ik zojuist geschreven had, en dat alles wat
ik geschreven had het middel bij uitstek zou zijn waardoor dit vers
vervuld zou worden.
In de rest van dit boek zal uiteen gezet worden welke gebeurtenissen God reeds vervuld heeft en nog zal blijven vervullen door
middel van Zijn twee getuigen. Een betere kennis en inzicht over deze
twee getuigen zal de meeste mensen helpen om de gebeurtenissen
die zich tot aan de wederkomst van Christus zullen voordoen beter
te kunnen begrijpen.
Het eerste deel van dit hoofdstuk werd gewijd aan de uiteenzetting van de effectieve onderverdeling van de aftelling naar de
wederkomst van Christus, en de diepe betekenis die besloten zit in de
manier waarop God die numerieke veelvouden tot stand bracht. Die
numerieke combinaties openbaren dat dit alles zuiver een kwestie van
Gods ontwerp is, en dat alleen God zoiets op die manier kon vervullen.
Dit laatste deel openbaart een deel van de profetische vervulling en
het werk wat God nog door middel van Zijn twee getuigen zal doen,
waarmee het werk dat in het laatste deel van deze aftelling naar de
wederkomst van Christus gedaan moet worden voltooid zal worden.
Er zijn twee hoofdstukken in het Boek Openbaring waarin een
overzicht gegeven wordt van het werk dat God voorzien had om door
middel van Zijn twee getuigen te vervullen. Hij liet dit bijna 2.000 jaar
geleden door Johannes optekenen. Deze twee hoofdstukken zullen
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nu nader verklaard woren, daar zij te maken hebben met gebeurtenissen die reeds plaatsgevonden hebben en gebeurtenissen die op het
punt staan om te beginnen, waardoor er een einde zal komen aan de
eindtijd. Deze gebeurtenissen die nog door de twee getuigen volbracht
zullen worden zijn verbluffend, en zullen in dezelfde periode vervuld
worden waarin catastrofale eindtijdgebeurtenissen en Wereld Oorlog
III zullen plaatsvinden.
De Zeven Donders
Dit verhaal begint in Openbaring 10 waar Johannes iets unieks over
de Zeven Donders schreef. En hoewel hij te horen kreeg wat deze
donders inhielden, toch werd hem verteld om dit niet op te schrijven.
De reden daarvoor was omdat zij niet geopenbaard mochten worden
tot in de eindtijd, omdat het Gods bedoeling was dat zij door de eindtijd
getuige die Johannes’ tegenhanger is geopenbaard zouden worden.
Johannes en deze getuige zijn de enige twee in de hele geschiedenis
van de Kerk, die op unieke wijze door God zowel als apostel én profeet
werden aangesteld.
Het verhaal dat leidt tot de introductie van Gods twee getuigen,
begint wanneer Johannes een engel uit de hemel ziet nederdalen die
luidkeels de Zeven Donders verkondigt.
‘En hij (de engel) had in zijn hand een geopend klein boekje en hij zette
zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, en hij riep met luider
stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen
hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden,
wilde ik het opschrijven (datgene wat verkondigd werd), maar ik hoorde
een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen
gesproken hebben en schrijf het niet op.’ (Openbaring 10: 2 - 4)
De beschrijving die Johannes hier geeft van een ‘klein boekje’ is
enigszins obscuur vanwege de manier waarop het in onze hedendaagse
talen vertaald is. Er staat geschreven dat de engel een klein boekje of
een boekje had, en dit geef dat de meeste mensen zich een vertekend
beeld voor ogen halen alsof het hier letterlijk over een boekje van
klein formaat gaat. Maar het gaat hier helemaal niet over een boek,
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maar wel over een heel kleine boekrol, waarover later tegen Johannes
gezegd werd dat hij deze moest opeten. Deze kleine boekrol bevatte
de woorden die door de engel gesproken werden, de Zeven Donders.
‘En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom
met mij spreken en zij zeide: Ga heen, neem het boekje (boekrol), dat
geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat.
En ik ging heen tot de engel en zei tot hem, dat hij mij het boekje zou
geven. En hij zei tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter
maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het
boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond
zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.’
(Openbaring 10: 8 - 10)
Johannes beschrijft wat er gebeurde toen hij deze kleine boekrol
opat en hoe dit fysiek op hem inwerkte, maar de realiteit is dat dit
gewoonweg een beeld schetste van wat er later, in de eindtijd, op
geestelijk gebied vervuld zou worden door Johannes’ tegenhanger.
Toen ik het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ schreef, werd mij
ingegeven om die Zeven Donders te openbaren. De ervaring dat ik dit
mocht vervullen was inspirerend en opwindend, vooral toen ik begon
te begrijpen dat deze zaken ertoe zouden bijdragen dat grote aantallen
mensen hierdoor geholpen zouden worden om zich te bekeren en te
veranderen, teneinde de kans te krijgen om in het Millennium verder
te mogen leven. Dit kon werkelijk vergeleken worden met het opeten
van iets wat zoet smaakt.
Maar toen deze zaken eenmaal geschreven en uitgegeven waren,
was het een bittere ervaring om de hoon, spotternij, haat en beschimpingen te incasseren van bijna iedereen die dit las. Hoewel dit altijd
al de normale standaard reactie geweest is van de mensheid op alles
wat God door alle tijden heen aan Zijn profeten gegeven heeft, toch
is het nog iets anders om zulke haat en boosdoenerij van anderen aan
den lijve te ondervinden. Het is ronduit bitter.
Het hoogtepunt van die spotternijen, haat en beschimpingen – de
bitterheid – werd bereikt tijdens de 5de profetische periode van 1.260
dagen. Het boek werd in de wereld verspreid in een hoeveelheid
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die God als voldoende achtte om een eindtijd getuigenis van de
normale reactie van de mensheid naar Hem toe vast te leggen. Dit
werd duidelijk uit hun reactie op diegene aan wie God de opdracht
gegeven had om dat boek te schrijven, hun reactie op degene die Hij
tot de wereld gezonden had. Het boek werd door enkele miljoenen
mensen in meer dan 170 landen in meerdere talen ontvangen. Niet
alleen stonden de Zeven Donders in dat boek opgetekend, maar ook
de Zeven Trompetten, de Zeven Laatste Plagen en de catastrofale
gebeurtenissen die zij openbaren werden daarin behandeld.
Sommigen van hen die dat boek lazen vroegen zich af of het
werkelijk mogelijk zou kunnen zijn dat deze dingen zouden kunnen
gebeuren, maar zij geloofden het niet echt. En toen het jaar 2012
arriveerde werd de bitterheid nog groter, omdat de mensen met nog
ergere boosheid, spotternij en minachting begonnen te reageren op
datgene wat geschreven was. Toch zullen al deze gebeurtenissen nog
steeds komen te gebeuren, maar dan zeven jaar later, en deze keer met
een paar veranderingen vanwege datgene wat God nu zo genadevol
aan de mensheid aanbiedt, als zij wil luisteren!
DE ZEVEN DONDERS:
• De kleine boekrol
• Uitvoerig behandeld in ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’
• De Donders nemen toe in intensiteit, herhaling en frequentie
• De Zeven Donders:
1) Oorlogsverschrikking
2) Aardbevingen: toenemend in kracht en verwoesting
3) Het weer: extreme droogten, overstromingen, temperaturen
en stormwinden
4) Wereldwijde economische ontreddering
5) Dood: plagen en het overlijden van hoofdzakelijk vooraanstaande
mensen
6) Openbaring van Gods eindtijdgetuigen
7) Versnelde openbaring van God aan de mensheid

PROFETEER TEGEN DE NATIES

329

Het opmeten van de tempel
Nadat Johannes verslag gaf van de Zeven Donders, begon hij te
spreken over bepaalde gebeurtenissen die zouden plaatsvinden te
midden van de laatste drie profetische eindtijdperiodes. Deze 6de
tijdsperiode draaide om Gods Kerk en liep van Pinksteren in 2012
tot 7 November 2015.
‘En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel
stond en zei: Sta op, en meet den tempel Gods (de Kerk) en het altaar,
en degenen, die daarin aanbidden.’ (Openbaring 11: 1)
Die periode diende als een laatste voorbereidingsperiode voor Gods
Kerk, om haar volledig klaar te maken voor de komst van Christus.
Deze periode werd vooral gekenmerkt als een periode voor een laatste
reiniging van de tempel van God (Gods Kerk), en als een tijd waarin
Gods mensen een laatste versterking, onderwijs en vorming ontvingen,
zodat zij tijdens de uiteindelijk eindtijdverdrukking sterk zouden
kunnen staan, en volledig klaargemaakt zouden zijn voor de komst
van het hoofd van de Kerk – Jezus Christus. God zal een gezuiverde,
geestelijk sterke en trouwe Kerk klaarmaken, die Christus tegemoet
zal treden bij zijn wederkomst.
Deze laatste zuivering betekende dat de Kerk de ‘maat van de
wasdom der volheid’ zou moeten bereiken, waarvan God wilde dat
Zijn volk die zou bereiken tegen de tijd dat Zijn Zoon zou komen.
Maar dit betekende automatisch ook dat diegenen die zich niet aan
dit proces onderwierpen en niet trouw bleven aan hun roeping, uit
de Kerk verwijderd zouden worden.
‘Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die
niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad (de
Kerk, geestelijk Jeruzalem) vertreden, tweeënveertig maanden lang.’
(Openbaring 11: 2)
Zij die zich ‘buiten de tempel’ bevonden, spreekt van diegenen die
deden alsof zij zich binnen de gemeenschap van de Kerk bevonden,
maar zich niet werkelijk aan de roeping die zij ontvangen hadden onderwierpen. Zij waren niet getrouw aan de waarheden van God – aan
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God. Tijdens deze periode werkte God niet met deze mensen, noch
werden zij tot de ‘maat van de wasdom der volheid’ gebracht die God
van Zijn mensen vereiste; en daarom mochten zij ook niet gerekend
worden als zijnde ‘in’ (deel uitmakend van) de tempel.
Over deze mensen wordt geschreven dat zij bij het opmeten van
de tempel verworpen worden, omdat zij zich in de ‘voorhof’ van de
tempel bevinden. Met andere woorden, zij gaven de indruk dat zij
deel uitmaakten van de tempel, maar waren niet echt bezig met de
ware aanbidding van God binnen de tempel. Het feit dat zij zich in
de ‘voorhof’ bevonden zou openbaren dat zij geen deel uitmaakten
van de Kerk, maar dat zij leugenachtig leefden ten aanzien van God
en degenen die wel degelijk ‘in’ de Kerk waren. Vandaar de opdracht
om hen afgescheiden te houden van de tempel, omdat zij niet als deel
van de Kerk gemeten zouden worden. Daarentegen zou geopenbaard
worden waar zij zich werkelijk bevonden, namelijk in de ‘voorhof’
– in de omgeving van de Kerk – maar niet in de tempel, niet in de
Kerk. Doordat zij zich slechts in de ‘voorhof’ bevonden, werden zij
bij de heidenen gerekend (een uitdrukking die gebruikt wordt voor
ongelovigen). Dezen werden door God verworpen en op één of andere
manier verwijderd, zodat zij niet langer de uiterlijke schijn konden
ophouden alsof zij tot Gods Kerk behoorden.
Dat is inderdaad wat er gedurende deze periode plaatsvond, en op
het moment van dit schrijven blijven er nog slechts enkele maanden
over in deze periode van het ‘meten van de tempel’. Wanneer dat
eenmaal voltooid is zal de wereld de 7de en laatste eindtijdperiode van
1.260 dagen voor de wederkomst van Christus binnentreden. Binnen
de omgeving van de Kerk is God bezig geweest met het verwijderen
van ontrouwe leden. Onder die groep mensen bevonden zich heel wat
leden van de ministry die ook verwijderd werden, waaronder ook een
aantal senior elders en zelfs een evangelist.
Deze periode behelsde niet alleen een grote zuivering van de
Kerk, maar diegenen die getrouw gebleven zijn, zijn doorheen een
opmetingproces gegaan waardoor zij beter getraind, gesterkt en
klaargemaakt zijn voor de komst van Christus. Tijdens deze periode
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is de Kerk hechter geworden, en geestelijk sterker naar elkaar en
naar God toegegroeid dan ooit tevoren het geval is geweest in de
laatste honderden jaren in de geschiedenis van Gods Kerk. Voordat
dit boek wordt uitgegeven, zal de Kerk volledig klaargemaakt zijn
voor de komst van haar Hoge Priester, haar Pascha en haar oudere
broer – Jezus Christus.
42 Maanden
Er is nóg een profetische vervulling die plaatsvond tijdens die 6de
profetische eindtijdperiode waar in deze Bijbelverzen naar verwezen
wordt. Dit gaat eerst en vooral over datgene wat er gedurende deze
tijdsperiode met Gods twee eindtijd getuigen zou gebeuren, en de
gevolgen daarvan zouden ook door de Kerk ervaren worden.
In het laatste vers wat we aanhaalden betreffende deze periode,
stond de opdracht om diegenen die zich ‘in de voorhof die buiten de
tempel is’ (de ontrouwe/leugenachtige aanbidders) bevonden niet
te ‘meten’, maar hen daarentegen over te geven aan de heidenen (de
ongelovigen). Het laatste deel van dit vers vervolgt met te vermelden
wat deze heidenen zouden doen gedurende deze periode. De context
waarin we dit moeten begrijpen is dat diegenen die niet langer als
deel van de tempel gerekend werden nu ook bij deze heidenen horen,
want zij werden uit de Kerk verstoten. Over deze heidenen staat het
volgende geschreven: ‘...en zij zullen de heilige stad (Gods Kerk) vertreden, tweeënveertig maanden lang.’ (Openbaring 11: 2)
Dit is de tijd waarin de heidenen, en vooral zij die niet gemeten
werden als deel van de Kerk, de grootste gelegenheid hadden om
Gods Kerk, en vooral haar leiders, te ‘vertreden’ en aan te vallen. Dit
is ook een tijd waarin Satan en de demonen hun best deden om Gods
Kerk zo hard als mogelijk aan te vallen en zij deden dit hoofdzakelijk
door diegenen die in dit vers als de ‘heidenen’ worden aangeduid zo
negatief mogelijk te beïnvloeden.
Hoewel de Kerk in de ogen van deze ‘heidenen’ uiterlijk zwakker
dan ooit leek te zijn, toch was dit echter een tijd waarin God haar pal
liet staan, sterker dan ooit, omdat de kerkleden geestelijk gesterkt
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werden en hun laatste training en voorbereiding ontvingen voor de
komst van Christus. Deze aanvallen hielpen effectief om dit versterkingsproces nog te intensiveren.
In de ogen van deze ‘heidenen’ die hier vermeld staan, leek de
Kerk op haar zwakst toen een rechter Gods apostel veroordeelde tot
een gevangenisstraf van 42 maanden, voor ‘poging tot belastingontduiking’. Hoewel het oordeel van de jury in dit proces schuldig luidde,
toch veranderde dit niets aan datgene wat waar was betreffende Gods
dienaren en Gods Kerk. Deze 6de periode van de eindtijd draaide ook om
de gebeurtenissen rondom dit proces: de veroordeling, het huisarrest
en de gevangenisstraf. Al deze gebeurtenissen vielen gedeeltelijk of
geheel binnen deze effectieve profetische periode van 42 maanden
(1.260 dagen). Dat de straf die over Gods profeet uitgesproken werd
42 maanden was ging niet onopgemerkt voorbij. En ook al viel de
periode waarin deze straf werd uitgezeten niet volledig binnen deze
6de periode, toch vervulden alle gebeurtenissen rondom de nasleep
van dit proces, de veroordeling en het grootste deel van de opsluiting
wel degelijk die ‘42 maanden profetie’.
Zoals gezegd, die hele periode dat de ‘heidenen’ Gods Kerk ‘vertraden’ verzwakte de Kerk niet, het bewerkstelligde integendeel
juist het tegenovergestelde. Het versterkte de vastberadenheid, het
geloof en de geestelijk overtuiging van Gods mensen. Nogmaals, dit
alles diende Gods grotere doel om Zijn Kerk tot een sterkere Kerk
te vormen en kneden, en tegelijkertijd Zijn twee eindtijd getuigen
nog meer voor te bereiden en beter toe te rusten om nog perfecter
datgene te kunnen volbrengen wat nog voor hen lag tijdens de laatste
7de profetische periode.
De twee getuigen
De 7de en laatste profetische eindtijdperiode van 1.260 dagen zal de
periode zijn waarin God Zijn twee eindtijdgetuigen hun belangrijkste
werk zal laten doen; het werk waarvan geprofeteerd staat dat zij dit
zullen vervullen. Gedurende de tijdspanne van de 5de en 6de profetische eindtijdperiodes zijn deze twee mensen het onderwerp van veel
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spot, haat en hoon geweest, en gedurende elk van deze profetische
periodes hebben deze twee een specifieke getuigenis vervuld. Maar
hun belangrijkste getuigenis zullen zij vervullen tijdens de laatste
periode van 1.260 dagen.
‘En Ik (de Almachtige God) zal Mijn getuigen macht geven, en
zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken
bekleed.’ (Openbaring 11: 3)
De uitdrukking ‘met zakken bekleed zijn’ is een symbolische
uitdrukking die betekent dat men in nederigheid voor Gods aangezicht wandelt. Dit vers beschrijft hoe Gods twee eindtijdgetuigen in
nederigheid gekleed gaan terwijl zij de opdracht, die God hen gegeven heeft, uitvoeren. Nederigheid is het tegenovergestelde van trots,
en God heeft deze beide personen voorbereid om het werk dat voor
hen ligt uit te kunnen voeren op een manier die ware gerechtigheid,
barmhartigheid en levend geloof weerspiegelt. Het doel wat God voor
ogen heeft met de macht die Hij aan deze twee mensen geeft, is dat
zij anderen die van trots vervuld zijn en weigeren om naar God te
luisteren, zouden vernederen.
Deze twee getuigen zullen de macht die hen gegeven is overeenkomstig hun eigen wil uitoefenen. Zij zullen zelf bepalen welke
middelen zij tegen anderen zullen inzetten om hen volledig van hun
hoogmoed en trost te ontdoen. Je kan dit perfect vergelijken met datgene wat er in de dagen van Mozes tegen Egypte en Farao gedaan werd.
Hoewel deze twee deze grote macht ontvangen die zij naar eigen
inzicht mogen gebruiken, zoals zij verkiezen, toch zullen zij hierdoor
niet hoogmoedig en trots worden. Integendeel, de manier waarop zij
deze macht zullen gebruiken zal nederigheid weerspiegelen, omdat
zij zich er terdege van bewust zijn dat dit van God afkomstig is en
alles te maken heeft met de uitvoering van Zijn doel, en dat dit alles
enkel en alleen door Zijn grote macht verwezenlijkt kan worden, en
door niemand anders. Deze twee getuigen begrijpen maar al te goed
dat alles wat er gebeurt te maken heeft met datgene wat God aan het
doen is om deze aarde te vernederen zodat Zijn Zoon als Koning der
koningen gevestigd kan worden.
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Deze kwestie van ‘met zakken bekleed’ zijn (met nederigheid
gekleed zijn) is gewoonweg het resultaat van de manier waarop God
hen gevormd en gekneed heeft door middel van alles wat zij hebben
moeten meemaken in de voorgaande zeven jaar, in die twee voorgaande profetische eindtijd periodes (de 5de en 6de periode van 1.260
dagen). Omdat deze twee gedurende die twee tijdsperiodes belachelijk
gemaakt, bespot en gehaat zijn geweest, en later vertreden werden
(onder de voet gelopen), hebben zij op een hoog geestelijk niveau
nederigheid geleerd.
Het gevolg van alles wat deze twee leiders van Gods Kerk moesten
ondergaan was dat de Kerk evenzeer deelde in deze ervaring. Zodoende
leerde Zij ook grotere geestelijke nederigheid in haar dienstbaarheid
aan God, omdat zij evenzeer deelde in die aanvallen door anderen op
Haar. Alles wat zich gedurende deze twee profetische eindtijdperiodes
heeft afgespeeld heeft er op krachtige wijze toe geleid dat er in Gods
mensen een veel grotere geestelijke kracht ontwikkeld werd. Dit heeft
een krachtig werk in elk van hen gedaan, om hen voor te bereiden op
de komst van Christus.
In het vers wat we zojuist hebben aangehaald staat geschreven
dat deze twee ‘duizend tweehonderd zestig dagen zullen profeteren’.
Een groot deel van dit ‘profeteren’ wordt vervuld door alles wat in
dit boek en het boek hiervoor geschreven staat. Dit boek zal aan het
begin van de 7de profetische eindtijdperiode klaar zijn en aan de wereld
aangeboden worden. De profetieën die in dit boek en het vorige boek
‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ zijn opgetekend zullen precies zo
komen te gebeuren als het geschreven staat. Dat zal de hoofdzakelijke
manier zijn waarop dit vers vervuld wordt, omdat tijdens die laatste
periode zo goed als al deze profetieën vervuld zullen worden.
Maar er staat nog veel meer geschreven over alles waar deze twee
getuigen mee bezig zullen zijn in deze laatste profetische eindtijdperiode.
‘Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan (aangesteld zijn).’ (Openbaring 11: 4)
Hoewel God nog niet de volle betekenis van dit vers heeft
geopenbaard, toch is dit vers ontzettend belangrijk voor Hem. Hier
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staat geschreven dat deze twee de twee kandelaren en de twee
olijfbomen zijn die in het Boek Zacharia aangeduid worden als Gods
twee gezalfden, aan wie Hij van Zijn grote macht zal schenken om
veel profetische gebeurtenissen te vervullen die zullen leiden tot aan
de wederkomst van Christus. God gaf deze profetie een paar jaar
voordat Christus geboren werd aan Zacharia. En dus is het werk wat
deze twee moeten uitvoeren erg belangrijk voor God en voor Zijn
doel met de eindtijd.
In de daaropvolgende verzen wordt beschreven wat God vastgelegd heeft dat zij voor Hem op aarde moeten uitvoeren.
‘En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun
mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil
toebrengen, moet hij zó de dood vinden.’ (Openbaring 11: 5)
God openbaart dat er mensen zullen zijn die deze twee getuigen
dusdanig zullen haten, dat zij zullen proberen om hun kwaad te
berokkenen en zelfs zullen proberen om hen te doden. Maar God
maakt het klaar en duidelijk dat deze twee niet zullen sterven totdat
God dit toestaat. Het vuur waarvan beschreven wordt dat het uit hun
mond komt, staat symbool voor de macht die zij zullen ontvangen om
een verterend oordeel uit te spreken tegen eenieder die zou willen
trachten om hen kwaad te doen.
‘Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen
valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over
de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met
allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.’ (Openbaring 11: 6)
God zal aan Zijn twee getuigen de macht geven om verwoestende
vernietiging te veroorzaken door middel van gelijk welke plaag en
naar hun eigen inzicht. Dit wil zeggen dat zij zullen beslissen waar en
wanneer welke soort van specifieke plaag voor hoe lang zal toeslaan,
en wanneer een plaag herhaald dient te worden. Sommige van deze
plagen die uitgeroepen worden zullen gepaard gaan aan gebeurtenissen
die beschreven staan in de Zeven Donders.
En er staat nog meer geschreven over deze twee eindtijdgetuigen
die door God ook Zijn profeten genoemd worden. Iedereen die hier
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meer over wil lezen in de Bijbel kan dit doen in de verzen die volgen
op degene die we zonet aangehaald hebben uit Openbaring 11.
Het Boek vervult een Profetie
Net zoals de vorige twee boeken zal ook dit boek in de meeste
landen ter wereld verspreid worden, naar volkeren van verschillende
landstalen. Eerder in dit hoofdstuk vermelde ik dat mijn vrouw me
zei dat ik een specifieke profetie moest nalezen die door dit boek
vervuld zal worden. Wanneer dit boek eenmaal af is, zal het die
profetie vervullen.
Dit specifieke boek zal geadverteerd en vertaald worden in meer
talen dan tevoren. Dit met het doel voor ogen om vele miljoenen meer
mensen te bereiken, en zo het potentieel te vergroten dat veel meer
mensen gered zouden kunnen worden.
Maar er zijn verschillende landen en volkeren en verschillende
landstalen die er totaal geen behoefte aan hebben om een boek als
dit te lezen, wat er ook in mag staan en ongeacht hoe erg het er in
de wereld aan toe gaat. God kent deze volkeren en daarom wordt dit
boek ook niet rechtstreeks voor hen beschikbaar gemaakt; maar zij
zijn wel gewaarschuwd.
Ieder van jullie die dit boek tot op dit punt gelezen heeft, ziet zich
nu geconfronteerd met het feit dat jij en jij alleen nu op het belangrijkste kruispunt in je leven staat. Nu is de tijd gekomen dat alleen
jij nu kan kiezen hoe je vanaf dit moment voorwaarts gaat leven. De
keuze is of je gaat vasthouden aan je oude manier van leven – aan je
eigen wegen – of dat je datgene wat God je nu door middel van dit
boek verteld heeft in de armen gaat sluiten. Wat er ook gebeurt, het
is niet mogelijk dat je je leven nu gewoon verder zet zoals je dat tot nu
toe geleefd hebt. De wereld gaat door grote veranderingen heen, en
in verhouding tot de wereldbevolking op dit moment, zullen er heel
wat minder mensen voortleven in het nieuwe duizendjarige tijdperk
dat God nu gaat introduceren.
God is momenteel bezig met alle mensen op het grootste keerpunt
in hun leven te brengen, waarbij zij belangrijke beslissingen zullen
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moeten nemen over hoe ieder van hen zal verkiezen om de rest van
zijn of haar leven verder te leiden. Dit zal oftewel een keuze zijn om
naar God te luisteren en hun levens te veranderen om in overeenstemming met Hem en Zijn wegen te gaan leven, of het zal de keuze
zijn om te verwerpen wat Hij hen nu aanbiedt.
Jij en jij alleen kan deze keuze maken voor jouw leven. Die verantwoordelijkheid ligt bij niemand anders.
Als iemand oprecht verlangt om in Gods nieuwe tijdperk verder
te leven, en om daarin Zijn manier van leven te gaan leven, dan zal
die persoon moeten veranderen. Niemand kan blijven leven zoals
hij of zij dit tot nu toe deed. Niemand kan blijven vasthouden aan zijn
of haar valse religieuze en/of immorele praktijken; integendeel, zij
zullen ze moeten verwerpen.
De hele reden waarom de wereld door catastrofale eindtijd gebeurtenissen heen gaat, is omdat de mensheid 6.000 jaar lang constant
in ongehoorzaamheid aan God geleefd heeft, en omdat zij nu door de
snelle technologische vooruitgang tot op het punt gekomen is van
haar totale zelfvernietiging.
Ongehoorzaamheid aan Gods wegen brengt enkel en alleen lijden,
smart en kwaad voort in het leven. God gaat hier nu een einde aan
maken, door een einde te stellen aan het zelfbestuur van de mensheid en aan haar opstandigheid en haar hoogmoedige zelfzuchtige
leven, wat gedurende vele millennia de oorzaak geweest is van zoveel
menselijk leed en verdriet.
Vanwege de zelfzuchtige en hoogmoedige levenswijze van de
mensheid gaat God nu ingrijpen om een einde te stellen aan dat
zelfbestuur. Hij gaat Zijn regering als Zijn Koninkrijk vestigen, onder
leiding van Jezus Christus die over alle landen ter wereld zal regeren.
Niet alleen gaat God Zijn regering aanstellen om over alle landen te
heersen, maar Hij gaat ook Zijn ene ware Kerk over heel de aarde
oprichten. Het zal de enige Kerk op aarde zijn, en ook de enige toegestane godsdienst. Wanneer het Millennium eenmaal een feit zal zijn,
zullen Hindoeïsme, Boeddhisme, Judaïsme, Islam, het traditionele
Christelijke geloof en alle andere mogelijke valse religieuze praktijken
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niet meer beoefend worden, maar enkel en alleen de waarheid die van
Gods enige ware Kerk afkomstig is.
Of men het hier nu mee eens is of niet, dat is wat er staat te gebeuren. Zij die het hier niet mee eens zijn, zullen hoogstwaarschijnlijk
behoren tot diegenen die zullen sterven voor de wederkomst van Jezus
Christus. Zij die datgene wat nu komen gaat overleven en dan toch nog
hun oude praktijken in het Millennium terug beginnen te beoefenen,
zullen zeker niet aan de dood ontsnappen. God openbaart namelijk
dat ook zij snel aan hun einde zullen komen als zij niet snel positief
reageren op datgene wat God invoert na 6.000 jaar van de miserabele
regeringsvormen, religies en levenswandel van de mensheid, die door
alle tijden heen zo ontzettend veel leed veroorzaakt hebben.
Tegen de tijd dat het Millennium gevestigd is en Jezus Christus
en de 144.000 terug op deze aarde zullen staan, zal meer dan de helft
van de wereldbevolking vernietigd zijn. Rekening houdend met de
koppigheid, opstandigheid, zelfzuchtigheid en hoogmoed van de menselijke natuur, zal dat aantal waarschijnlijk nog veel groter zijn. Als
het nodig is kan God de bevolking van de aarde zelfs reduceren tot een
paar miljoen of zelfs een paar honderd duizend mensen, voordat het
Millennium gevestigd wordt. Dat hangt volledig af van de verschillende
landen, leiders en volkeren die aan het einde van deze eindtijd leven.
De totale omvang van de dood en vernietiging die zullen plaatsvinden is volledig afhankelijk van hoe mensen over heel de wereld
zullen reageren naar God toe, en of zij naar Hem zullen beginnen te
luisteren of niet. Dat is waar jij je nu op dit moment bevindt. Jij en jij
alleen kan beslissen of je Gods wegen die leiden tot onbaatzuchtigheid
in tegenstelling tot zelfzuchtigheid, tot de weg van geven en liefde in
plaats van de weg van nemen, haat, vooroordelen en jaloezie, al dan niet
zal aanvaarden en in de armen sluiten. Gods wegen, en enkel en alleen
maar Zijn wegen, kunnen ware eenheid, bezorgdheid, vriendschap,
vrede en oprechte liefde voor de medemens voortbrengen. De wegen
van de mens hebben dit nooit voortgebracht en kunnen dat ook niet.
De wegen van de mensheid resulteren in exact het tegenoverstelde
van Gods wegen.

PROFETEER TEGEN DE NATIES
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Op dit moment bevind jij je op dat punt in je leven waarop je moet
kiezen of je vanaf nu Gods wegen gaat volgen, of dat je verder blijft
gaan in je eigen wegen. Dit is niet een beslissing die je voor je uit kan
schuiven of kan uitstellen. Nú is de tijd daarvoor, en het is gewoonweg
een kwestie van of eenieder individueel ervoor zal kiezen om naar
God te luisteren...of niet. Dit vertoont veel overeenkomsten met datgene wat God aan Israël vertelde toen Hij hen uit de gevangenschap
van Egypte leidde. God gaf hen kennis van Zijn manier van leven die
zij vanaf dan zouden moeten leven, en vervolgens zei Hij tot hen:
‘Vandaag stel ik voor u het leven en de dood.’ Vervolgens openbaarde
Hij Zijn grote verlangen voor hen, precies zoals Hij dit vandaag voor
ieder van jullie doet, en Hij zei: ‘Kies dan het leven!’ Die keuze lag in
hun handen. Het eindresultaat of het ‘leven of dood’ zou zijn, hing
volledig af van de individuele keuze van eenieder.
Wat de Israëlieten in die tijd betreft, was het niet zo dat er onmiddellijke een doodsoordeel over hen uitgesproken zou worden. Maar
vandaag ligt dat anders. Iedereen leeft nu in een tijd waarin veel dood
en verderf over deze aarde gekomen is, en alleen God kan ingrijpen en
de bescherming geven die nodig is om mensen te beschermen tegen
en te redden van die dood en vernietiging, opdat zij in het Millennium
verder zouden kunnen leven.
Dus inderdaad, dit boek vervult een profetie die de precieze reden
waarom het geschreven werd openbaart. Dat is ook de reden voor de
titel van dit boek. Het is Gods verlangen dat mensen de woorden in
dit boek zullen willen ontvangen en zullen luisteren naar datgene
wat Hij aan hen geopenbaard heeft, zodat er veel meer gered zouden
kunnen worden, die de kans kunnen krijgen om verder te leven in het
Millennium dat op het punt staat gevestigd te worden.
Om diezelfde reden heeft God specifieke landen en hun leiders
aangesproken, omdat leiders de grootste verantwoordelijkheid dragen
en potentieel de grootste mogelijkheid hebben om anderen te beïnvloeden om op zijn minst te luisteren naar wat hier geschreven
staat. In de dagen van Jona werd dit bijvoorbeeld door de koning
van Nineve gedaan. Daarom gaf God dus de opdracht om dit boek te
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schrijven, om uitleg te geven waarom Hij zeven extra jaren aan de
wereld geschonken heeft, zodat potentieel veel meer mensen gered
zouden kunnen worden en door deze laatste grote wereldoorlog en de
catastrofale gebeurtenissen die nu uiteindelijk aan de wereld vervuld
zullen worden heen kunnen komen.
Dit boek zal nu eindigen met het profetische Bijbelvers waarnaar
we verwezen hebben, wat door dit boek vervuld wordt. Hoewel dit
aan Johannes gegeven werd om op te schrijven, toch was dit niet
iets wat hij moest vervullen. Dat zou Johannes’ tegenhanger moeten
doen, degene die Gods profeet, apostel en eindtijdgetuige is. Dit vers
zou door Johannes’ tegenhanger profetisch vervuld worden door het
schrijven van dit boek. Het voorgaande boek ‘2008 – Gods Laatste
Getuigenis’ werd ook naar de meest landen ter wereld verzonden,
en werd in verschillende landstalen naar hun volkeren en leiders
verzonden, maar het is Gods doel om met dit boek nogmaals een nog
krachtiger boodschap uit te sturen; één laatste maal.
En de engel zei tot mij: Gij moet wederom profeteren tegen (naar,
over) vele natiën en volken en talen en koningen. (Openbaring 10: 11)

