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Hoofdstuk 1

DE OORLOG DIE ALLE
OORLOGEN BEËINDIGT
Door de eeuwen heen zijn er oorlogen uitgebroken en weer voorbijgegaan. Maar in de voorbije eeuw zijn de gevolgen van oorlog vele malen
destructiever geworden, door de snelle technologische ontwikkelingen.
Aan het einde van Wereld Oorlog II werd de wereld ontnuchterd door
de gevolgen van de twee eerste atoombommen die op Japan gegooid
werden. Er waren slechts twee van deze nieuwe bommen nodig om
bijna 200.000 mensen te doden.
Die twee bommen waren eigenlijk erg klein in vergelijking met
datgene wat de mensheid in tussentijd ontwikkeld heeft. Er zijn
ondertussen atoomwapens ontwikkeld die tot 4.000 keer krachtiger
zijn. Dat is moeilijk voor te stellen, laat staan dat je je zou kunnen
voorstellen wat de vernietigingskracht van zo’n atoombom kan zijn.
De eerste twee atoombommen veroorzaakten elk een paddenstoelwolk van meer dan 7 km hoog (7.600 m). In 1961 brachten de Russen
de ‘Tsar Bomba’ (de ‘Tsarenbom type: RDS-220) tot ontploffing en die
wierp een paddenstoelwolk van wel 64 km hoog op, en veroorzaakte
seismische schokgolven die bijna driemaal de wereld rondgingen.
Zoveel kracht is moeilijk te bevatten.
De flits van de ontploffing kon tot op bijna 1.000 km afstand waargenomen worden. Een verlaten dorp op 55 km afstand van ‘ground zero’
(het epicentrum van de explosie) werd met de grond gelijk gemaakt,
en tot op wel 160 km afstand werden gebouwen ernstig beschadigd.
Zo’n bom zou steden zoals New York City of Los Angeles praktisch
met de grond gelijk kunnen maken.
Toen die twee bommen in Augustus 1945 ontploften, trad de
wereld een nieuw tijdperk binnen. Het was het begin van een tijdperk
dat openbaarde wat God al lang geleden voorzegd had over wat er
uiteindelijk zou komen te gebeuren. Op dit tijdperk zijn veel profetieën
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van toepassing die openbaren wat God voorzegd had dat er aan het
einde van het eerste tijdperk van de mensheid zou gebeuren – niet
het einde van de mensheid, maar het einde van een tijdperk en het
begin van een ander.
Wat heeft de mensheid tot nu toe gedaan met de wapens die zij
ontwikkelde? Zij heeft ze uiteindelijk altijd ingezet! Is het daarom
niet de moeite waard om te overwegen dat er een grote kans bestaat
dat er vroeg of laat op grote schaal thermonucleaire wapens ingezet
zullen worden? Als je op voorhand zou kunnen weten wanneer dit
gaat gebeuren, zou je dat dan niet willen weten? En zou je ook niet
graag weten wat jij voor jezelf en je dierbaren kan doen om beter
voorbereid en beschermd te zijn?
Dat is de ultieme reden voor het schrijven van dit boek - om zoveel
mogelijk mensen te kunnen helpen die hulp willen aanvaarden. Als je
deze hulp wilt ontvangen dan betekent dat, dat je zal moeten openstaan voor wat hier geschreven staat en het eerlijk en open zal moet
beoordelen, en het niet bevooroordeeld en overhaast zult verwerpen.
Voor dit boek werden al drie andere boeken uitgegeven (waarvan
het eerste in 2005) die alle met dezelfde motivatie geschreven werden,
om mensen te informeren, te waarschuwen en te proberen om hen te
helpen om beter voorbereid te kunnen zijn op wat komen gaat.
Een paar jaar na dat eerste boek leerden we dat er tijdlijnen en
profetische tijdsegmenten bestaan die je kan gebruiken om in te
zoomen op specifieke gebeurtenissen die zullen leiden tot Wereld
Oorlog III. Zo is er een profetische aftelling naar Wereld Oorlog III
die op 17 December 1994 begon; dat zal later in dit boek gedetailleerd
aan bod komen.
Er zijn al een aantal profetische tijdsegmenten voltooid die perfect
in deze aftelling passen, en waarin belangrijke profetische gebeurtenissen reeds vervuld zijn. We staan nu voor de laatste mogelijke
tijdsegmenten die binnen die aftelling kunnen passen.
Je kan deze profetische tijdsegmenten en de effectieve datums
waarbinnen zij passen berekenen. We weten niet welk specifiek tijdsegment het laatste is dat tot Wereld Oorlog III leidt, maar God heeft
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ons wel de kennis gegeven om te weten wat de specifieke punten in
de tijd zijn wanneer dit kan plaatsvinden. Op deze manier kunnen
wij waakzaam blijven uitkijken naar wanneer dat laatste tijdsegment
van die aftelling kan beginnen, om zodoende goed voorbereid te
kunnen zijn.
Sindsdien hebben we nog veel meer inzicht en helderheid gekregen
over die aftelling inclusief profetische gebeurtenissen en specifieke
acties van cruciale landen die we nu kunnen identificeren, en die
meer en meer vervuld raken. Het kan zijn dat je een zeker mate van
angst zal overvallen bij het lezen over deze tijden, gebeurtenissen en
de daarbij betrokken partijen en landen.
Een gebalanceerde en realistische houding in combinatie met een
zekere mate van angst, kunnen ertoe bijdragen om jou te motiveren om
gepaste actie te ondernemen, die vele mensenlevens kan en zal redden.
Wat ons te wachten staat is gruwelijk en houdt een mate van vernietiging in die moeilijk te bevatten is. Dit alles gewoonweg negeren
zal er niet voor zorgen dat het niet gebeurt of vanzelf verdwijnt. Maar
als je dit onder ogen ziet en je je levenswijze desgevallend aanpast,
dan is dat het begin van een verstandige voorbereiding op datgene
wat nu voor de deur staat.
Mensen reageren heel uiteenlopend op het gebruik van de naam
‘God’. De meeste reacties zijn niet positief. Daarom werd ik ook met
een resem aan dilemma’s geconfronteerd, toen ik aan het begin van
dit boek gewag maakte van wat God al zo lang geleden gezegd heeft.
Het eerste dilemma presenteerde zich in de vorm van de vele
moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden betreffende hoe je
mensen het beste kan benaderen, en hoe je het beste met hen pleit
en hen helpt zonder hen te schofferen, terwijl je hen toch zo klaar en
duidelijk en beknopt mogelijk de waarheid voorlegt. Dit dilemma stelt
zich omdat we weten dat er heel veel zeer uiteenlopende religies en
geloofsovertuigingen zijn waar mensen aan vasthouden, terwijl er
ook veel mensen zijn die helemaal nergens in geloven.
Het zal veel inspanning kosten om de feiten naar waarheid uit te
leggen, zonder mensen voor het hoofd te stoten. Want als het aankomt
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op de geloofsovertuigingen die mensen koesteren, dan is de kans groot
dat zij er aanstoot aan nemen als er gezegd wordt dat iets anders de
waarheid is. Ik wil daarom ook van in het begin zeggen, dat het niet de
bedoeling is om met de inhoud van dit boek wie dan ook te oordelen
of veroordelen om zijn geloof.
Niemand is volmaakt. We hebben allemaal in ons leven wel zaken
waarvan we geloven dat ze waar zijn, waarvan later blijkt dat zij niet
waar zijn. Ons leven wordt er zelfs beter van wanneer we dingen
ontdekken die niet waar blijken te zijn, omdat we ze dan kunnen
corrigeren en zodoende beter geïnformeerd en wijzer kunnen worden.
Maar het is zo gesteld dat het vaak moeilijk en vernederend is om
zulke verandering onder ogen te zien.
Dus hoe kan je het best een zo groot mogelijk aantal mensen
bereiken, om hen vervolgens te kunnen helpen bij datgene wat zich
nu gauw voor hun ogen zal ontplooien? Hoe leer je leven met de
kennis van een potentiële realiteit dat 1/3de van alle leven op aarde
vernietigd zal worden?
Het volgende dilemma betreft de lezer. Dat komt door de vele
zaken die in dit boek geschreven staan, waarvan ieder voor zich
zal moeten uitmaken of je wat hier geschreven staat objectief zal
willen overwegen, of dat je gewoonweg zal stoppen met lezen. Je zal
keuzes moeten maken of je datgene wat jou onderwezen is en wat jij
altijd voor waarheid hebt aangenomen, objectief wilt afwegen tegen
bewijsmateriaal van dingen waarvan makkelijk bewezen kan worden
dat zij waar zijn.
Waarom over God spreken?
Het is een bijzonder moeilijke taak om een onderwerp te behandelen
waarin de absolute geldigheid onderbouwd wordt van de potentiële
uitroeiing van bijna twee derde van alle leven op aarde. Dat is verontrustend en schokkend.
Nogmaals, hoe redeneer je met mensen om hen te overtuigen
om op zijn minst te trachten om wat hier naar voren gebracht wordt
objectief en open te overwegen? Hoe overtuig je iemand ervan om
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dergelijke uitspraken die in eerste instantie choquerend, vergezocht
of zelfs afstotelijk zijn, toch te overwegen? Het pleidooi in deze is om
alsjeblieft de tijd te nemen om het volledige verhaal aan te horen, en
alle bewijs dat daarin gegeven wordt.
Vanaf het eerste moment dat de mensheid op aarde geplaatst werd,
hebben mensen geworsteld met de gedachte of God werkelijk bestaat.
Voor diegenen die effectief in het bestaan van God geloven, wordt
God op zeer uiteenlopende manieren voorgesteld en bestaan daarover sterk uiteenlopende ideeën en religieuze geloofsovertuigingen.
Verdeeldheid en oorlogen over zulke (religieuze) ideeën hebben vaak
geleid tot grote verwoesting, massale slachtpartijen, onderdrukking,
en grote kwaadaardigheid jegens anderen.
Dit is nu al duizenden jaren aan de gang. Het is precies al zo lang
bezig als God zei dat het zou duren; want God zegt dat Hij 6.000 jaar
gegeven heeft als een getuigenis van wat de mensheid zal doen. De
reden waarom God van aan het begin van dit boek vermeld wordt, is
vanwege wat er nu te gebeuren staat - God heeft het allemaal voorzegd.
Alleen God kent van af het begin het einde. Dat komt omdat enkel en
alleen God kan openbaren hoe Hij van af het begin van de schepping
met de mensheid gewerkt heeft, en hoe Hij Zijn doel zal verwezenlijken
door te voltooien waar Hij aan begonnen is. Als je zulke waarheid niet
eens in overweging wil nemen, dan is er in vele opzichten inderdaad
geen reden om nog verder te lezen. Dan staat jouw besluit al vast en
is jouw geest gefixeerd. Als dat het geval is, dan zal je pas weten wat
er gaat gebeuren wanneer het effectief plaatsvindt, en dan zal het te
laat zijn om je erop voor te bereiden.
Mensen zijn in vele opzichten als kleine kinderen! Onze geest is
niet in staat om het universum om ons heen te bevatten. Voor veel
mensen is het gewoonweg makkelijker om te geloven dat alles begon
met een ‘oerknal’, en dat het leven dan mettertijd - na héél lange
tijd - gewoonweg begon te evolueren. We zijn heel kleingeestig en
geneigd om blind te zijn voor zaken die eigenlijk heel voor de hand
liggend zijn. We houden ervan om onszelf als ‘intelligente wezens’ te
beschouwen. In dit tijdperk is de mensheid geneigd om heel trots te
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zijn op haar technologische vooruitgang en onze wetenschappelijke
kennis. Maar de realiteit is dat we eerder kleine kinderen zijn, en ons
vaak idioot gedragen.
Zij die geloven in een ‘oerknal’ en/of de ‘evolutietheorie’ gebruiken
geen échte wetenschap om hun conclusies te onderbouwen. Er wordt
gewoonweg van ons verwacht dat wij hun belachelijke onwetenschappelijke ideeën klakkeloos aannemen. Een ‘oerknal’ op basis van welke
wetten ontstond zo’n ‘oerknal’?
Waar kwam alle materie vandaan waardoor zich uit die ‘oerknal’
zo’n oneindig heelal kon vormen? Naarmate onze technologische
kennis toeneemt, groeit ook onze kennis over de omvang van het
heelal. Dat komt omdat we steeds verder in dit heelal kunnen ‘kijken’;
een heelal waar nog nooit iemand het einde van heeft kunnen ‘zien’.
Hoe kan je, gebaseerd op alles wat de mensheid de voorbije decennia bijgeleerd heeft, geloven dat een universum dat aan zulke wetten
en orde onderworpen is zomaar tot stand kan komen? Wiskunde
is een exacte wetenschap. Wetten zijn exact. Zij evolueren niet of
verschijnen niet plotseling ten tonele.
Ja, wij zijn als kleine kinderen en absoluut niet geweldig. Pas
in de laatste honderd jaar of zo heeft de mensheid meer inzicht gekregen in de grotere diepten van wiskunde en wetenschap. Nu pas
in deze periode heeft technologie de wereld veroverd - technologie
die de wereld gerevolutioneerd heeft. Is het menselijke verstand - de
menselijke geest - dan ineens zoveel beter geworden dan een paar
honderd of duizend jaar geleden?
Nogmaals, wij zijn geneigd om erg kleingeestig, kortzichtig en
hoogmoedig te zijn. Alles wat er nu ontdekt (vrijgegeven) is op gebied
van wiskunde en wetenschap, heeft altijd al bestaan. We konden het
gewoonweg nog niet ‘zien’! Wij zijn geen haar beter of geavanceerder
dan zij die ons voorgingen.
Wat is er dan veranderd? Waarom staan wij zoveel verder dan alle
mensen die ons voorgingen, die naar ons gevoel in de ‘middeleeuwen’
of in het ‘stenen tijdperk’ leefden?
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In plaats van de mogelijkheid te overwegen dat God hier misschien
de hand in zou kunnen hebben gehad, zullen mensen altijd veel liever
verwijzen naar beroemde uitvinders uit het verleden om die dan te
verheerlijken.
Laten we het bijvoorbeeld over Isaac Newton hebben. In een bron
wordt over hem gezegd: “Newton verenigde hemel en aarde met zijn
wetten. Wetenschappers geloofden dankzij hem dat zij nu in staat
waren om de geheimen van het universum te ontgrendelen.”
Dit is een goed moment om even stil te staan en het volgende te
bedenken: ’Newton had wetten? Hij bracht ons op het pad naar de
ontgrendeling van de geheimen van het universum?’ Echt? Het is uiteraard klaar en duidelijk dat hier niet staat dat dit zijn wetten waren,
maar wel dat dit wetten waren die hij begon te begrijpen - wetten die
altijd bestaan hebben, van in den beginne.
Het is altijd makkelijker voor de mens om zich te richten op zijn
‘eigen’ verwezenlijkingen, kennis, ideeën en intellect, in plaats van
onze aandacht te richten op de Ene die kennis, verwezenlijkingen
en intellect mogelijk maakt. Het is makkelijker om diegenen te loven
en te prijzen die wetten ontdekken die al lang in werking zijn, dan
de Ene die deze wetten in de eerst plaats in werking gesteld heeft
te loven.
Het is voor de mens zo goed als onmogelijk om zich een geest
als Gods geest voor te stellen. Het is veel makkelijker om dat links
te laten liggen, het te negeren en hieraan voorbij te gaan en ons in
plaats daarvan volledig op onze eigen grote verwezenlijkingen te
concentreren en op diegenen die daarbij instrumenteel geweest zijn.
Bovendien ligt het in de aard van de menselijke natuur dat zij zich
verzet tegen elke gedachte die waarheid over God inhoud – vooral
tegen de gedachte dat Hij de Schepper van alles is. Als we dat onder
ogen zouden kunnen zien, dan zouden we nog veel meer zaken onder
ogen moeten gaan zien en diep in onze menselijk geest moeten kijken
naar alles wat de menselijke natuur niet geopenbaard wil zien. Zaken
over onszelf en onze fundamentele menselijke natuur. De mens wil
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zo’n absolute autoriteit echt niet in zijn leven – een autoriteit die zegt
‘hoe’ je het leven wat jou gegeven is dient te leven.
Van nature wil onze geest zich niet onderwerpen aan een autoriteit
die ons verteld hoe wij ons leven moeten leven teneinde het gelukkigst
en meest vervuld te zijn, en te kunnen leven in de grootst mogelijke
overvloed en voorspoed. Integendeel, dat soort van zaken willen we
liever voor onszelf uitmaken. En dan moeten we onszelf de vraag
stellen: ‘Hoe gaat het ons af?’
Echt, wij zij als kleine kinderen, en zelfs nog veel minder als
we onszelf vergelijken met een Schepper, met God. Onze geest is
niet in staat om ook maar iets te begrijpen van alles wat het fysieke
leven of fysieke wetten te boven gaat. Waarom dan doen alsof?
Bovendien kan alleen kennis van en inzicht in het geestelijke ons
werkelijk vrij maken!
De WAARHEID is, dat God een plan heeft voor Zijn schepping
van de mensheid. We bevinden ons nu aan het einde van de eerste
fase van het doel waarom God het menselijke leven geschapen heeft.
God begint nu meer en meer kennis te openbaren over dat plan, om
dat de tijd nu gekomen is om dit plan te voltooien - het te vervullen.
Gedurende de voorbije 6.000 jaar is die kennis verborgen gehouden
voor de mensheid, zoals ook andere kennis van haar weerhouden werd.
Zelfs vooruitgang in wiskunde, wetenschappen en technologie
werden weerhouden van de mensheid. De waarheid is dat zulke
kennis gedurende millennia weerhouden werd van de mensheid, en
pas nu vrijgegeven is, aan het einde van het tijdperk van menselijk
zelfbestuur. De mensheid heeft niet uit zichzelf ineens kennis en
inzicht verworven in wiskunde en wetenschappen – God heeft dit
gegeven! God heeft Zelf bepaald wanneer het tijd was om deze kennis,
die voordien niet gekend was, aan de mensheid te openbaren (haar
die te laten ontdekken).
God heeft geen fysiek universum of rijk nodig om binnen te kunnen
functioneren, maar Hij heeft dit wel geschapen. God vertoeft in een rijk
ver boven en buiten het fysieke, en dat is iets wat de mensheid niet kan
begrijpen of bevatten totdat God dit openbaart. God bestaat (vertoeft)
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in een geestelijk rijk, en communiceert ook op geestelijk niveau. God
hoeft Zich niet aan fysieke wetten in een fysiek leefwereld te houden
om te kunnen communiceren, Hij communiceert in en vanuit een
geestelijk rijk waardoor Hij zaken - wat dan ook - rechtstreeks in de
menselijke geest kan communiceren en openbaren - rechtstreeks in
de gedachten, het denken van de menselijke geest.
God gaf aan Isaac Newton de ontdekkingen en de kennis die hij
verwierf. Ook het inzicht dat Albert Einstein kreeg, werd hem door
God gegeven. En dat geldt voor alle vooruitgang die geboekt werd in
wiskunde en wetenschappen. De WAARHEID is dat God deze kennis
en inzicht niet eerder aan de mensheid gaf, vanwege Zijn plan en doel
voor de eerste 6.000 jaar van de mensheid.
De reden hiervoor is dat indien God dit eerder gegeven had, wij
onszelf al millennia geleden vernietigd hadden. Gods doel was om de
mensheid 6.000 jaar van zelfbestuur te geven voordat Hij rechtstreeks
zou ingrijpen in de aangelegenheden van de mensheid, om hen in een
nieuw en voorspoedig tijdperk te leiden, waar alle mensen baat bij
zullen hebben.
De mensheid staat nu op het punt om zichzelf totaal te vernietigen
– de volledige uitroeiing van alle leven op aarde. Hoe geavanceerder
onze technologie wordt, des te meer verwoesting richten we aan op
deze planeet waarop wij leven.
Eerlijk, als er geen God bestaat, dan is al het leven op deze planeet
verdoemd. Maar de mens is zo ontzettend hoogmoedig dat de meeste
mensen willen geloven dat we alsnog onze eigen problemen kunnen
oplossen door ons eigen intellect. De waarheid is dat er een kernoorlog
zal komen, en dat er meer dan genoeg atoomwapens zijn in handen
van meerder grootmachten om alle leven op aarde meermaals uit te
roeien. Dat is de waarheid!
WAARHEID!
Er is en berucht maar heel gekende citaat, dat een goede samenvatting geeft van de algemene houding van de mens als het onderwerp
‘waarheid’ aan bod komt.
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In het relaas over de dag dat Christus gedood werd, staat er geschreven wat hij tegen Pilatus zei en wat diens antwoord daarop was.
Het gaat als volgt: “Pilatus vroeg of hij een koning was en Christus
zei ‘Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen,
opdat ik voor de [die] waarheid zou getuigen. Iedereen die uit de
waarheid is, hoort mijn stem.’” (Johannes 18: 37)
Pilatus’ reactie was zo typisch menselijk, want hij antwoordde
hierop: “Wat is waarheid?” (Johannes 18: 38). En toen liep hij weg.
Hij wilde Christus’ antwoord niet horen.
De wereld vandaag is precies hetzelfde als op het onderwerp
‘waarheid’ aankomt, en al zeker als het in verband met religie staat.
Mensen willen hun eigen waarheid. Daar ligt het grootste probleem
dat al gedurende 6.000 jaar menselijke geschiedenis bestaat. Als God
bestaat dan zou het makkelijk moeten zijn om het eens te zijn met
datgene wat Christus verkondigde: “Gods woord is waarheid.” Maar
er bestaan letterlijk duizenden verschillende interpretaties, ideeën,
leringen en geloofsovertuigingen betreffende wat die ‘waarheid’ is.
Als God bestaat dan kan er slechts één waarheid zijn die van
God komt. Dat zou geen al te moeilijk concept mogen zijn om te
onderkennen. De reden waarom hier zo benadrukt wordt dat je voor
jezelf moet overwegen of God al dan niet bestaat, is omdat als je dit
niet gelooft het geen enkele zin heeft om verder te redeneren over de
mogelijkheid dat God in toenemende mate openbaring heeft gegeven
over een duidelijk stappenplan dat leidt tot aan het einde van dit
tijdperk en een nu snel naderende Derde Wereldoorlog.
De waarheid is dat God gedurende de laatste paar eeuwen heel
uitgemeten meer en meer geavanceerde kennis aan de mensheid
heeft gegeven. Dit teneinde ons tot aan deze tijd te brengen, tot op
het huidige technologische niveau. God heeft dit alles minutieus
georkestreerd, zodat de technologie volgens een strak tijdschema kon
groeien tot op het huidige niveau.
Als de mensheid die kennis voor het goed van iedereen gebruikt
zou hebben, dan zou de wereld er nu heel anders uitzien. Maar God
weet nu eenmaal wat wij zullen doen wanneer ons zo’n overvloed aan
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kennis, inzicht en middelen gegeven wordt. Wij zullen ze misbruiken.
We hebben deze wereld alleen maar tot een veel meer vervuilde en
gevaarlijkere plaats gemaakt om op te leven. En dat is hoofdzakelijk
het gevolg persoonlijke, zakelijke en zelfs nationale hebzucht.
Nu, aan het einde van onze 6.000jarige geschiedenis, openbaart
God aan ons hoezeer wij niet in staat zijn om onszelf te regeren. Wij
zijn van nature egoïstisch, en die natuur verzet zich tegen God en
Zijn waarheid. God zegt ons dat de menselijke geest vijandschap
tegen Hem is. Hij verklaart dat die geest zich niet onderwerpt aan
Zijn wetten en dat ook niet kan.
Er moet iets veranderen! Daar bevinden wij ons nu in de tijd. God
gaat grote verandering teweegbrengen, en dat doet Hij door eerst
aan ons te openbaren hoe afschuwelijk destructief onze menselijke
natuur werkelijk is. Wanneer wij die realiteit eenmaal op zo’n enorme
wereldwijde schaal kunnen beginnen in te zien, pas dan kan er een
begin gemaakt worden aan een nieuwe era voor de mensheid.
God staat toe dat de mensheid zichzelf kan gaan ‘zien’ zoals zij
zichzelf nog nooit heeft kunnen zien. Uiteindelijk zal de mensheid
onvermijdelijk altijd de macht die haar gegeven wordt misbruiken.
Zelfs als er niet gauw een kernoorlog zou uitbreken, dan nog zouden
we uiteindelijk alle leven op aarde uitroeien. Maar de wildgroei aan
kernwapens en het onvermijdelijke misbruik daarvan, zal dit proces
sowieso versnellen.
God verkondigd dat nu in onze tijd, wanneer die laatste oorlog
eenmaal begint, één derde van alle leven op aarde vernietigd zal
worden voordat Hij uiteindelijk ingrijpt om dit een halt toe te roepen.
Maar er staat geschreven dat zelfs dan het merendeel van de mensheid
Gods interventie niet zal willen, en daarom zal er daarna nog meer
verwoesting volgen. In dit boek zullen alle details uitgebreid behandeld
worden, alsook welke rol verschillend landen hierin zullen spelen.
Dat wat nu snel staat te gebeuren, zal de allergrootste les uit de hele
geschiedenis van deze aarde worden. Het zal de moeilijkste les om te
leren zijn, maar alleen zo kan er een einde gemaakt worden aan oorlogen. Wereld Oorlog III zal de oorlog zijn die alle oorlogen beëindigt.
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De mensheid heeft povere inspanningen gedaan in de vorm van
de Volkenbond en de Verenigde Naties om een einde te maken aan
oorlogen. Hoe succesvol is dat geweest? Daarin ligt de grootste de
les die geleerd moet worden. De mensheid is niet in staat om vrede
op aarde te brengen. Alleen God kan dat, en gelukkig gaat Hij dit ook
doen. Maar eerst zal er catastrofale vernietiging op aarde plaatsvinden, op een schaal die de menselijke geest zich niet kan voorstellen.
Wat is de waarheid? Dit boek is geschreven met als uitgangspunt
dat alles wat hierin geopenbaard wordt over een geprofeteerde Wereld
Oorlog III en het resultaat daarvan op waarheid gestoeld is – door God
gegeven waarheid. Teneinde de waarheid te kunnen tonen, moeten
ook de leugen aan het licht gebracht worden, want dat is de reden
waarom God nu toelaat dat Zijn schepping zo’n oordeel ondergaat.
Nogmaals wat is de waarheid? God zegt dat de mensheid in het
algemeen misleid is. De mensheid zelf heeft niet in de gaten dat zij
misleid is, maar dat is wel de realiteit. De menselijke natuur gelooft
altijd dat zij gelijk heeft. Zij kan moeilijk toegeven dat zij het fout
heeft, of misleid is.
Wie heeft het bij het rechte eind, wat de waarheid betreft? Komt
de waarheid van het Boeddhisme of het Hindoeïsme? Of heeft de
Islam of het Joodse geloof de waarheid in pacht? Schuilt het bij het
Katholicisme of in het traditionele (protestantse) Christendom? We
moeten dit echt zien voor wat het is.
Als je Moslim bent, geloof jij dan dat de Joden het bij het rechte
eind hebben? Als jij Hindoe bent geloof jij dan dat het Boeddhisme
waar is? Als je Katholiek bent, geloof je dan dat het Jodendom, de Islam
of het traditionele Christendom juist zijn? Het antwoord hierop zou
voor de hand moeten liggen. Niemand gelooft dat een andere religie
dan de zijne waar en juist is, anders zou je voor die religie kiezen.
Laten we het traditionele (protestantse) Christendom eens nader
bekijken, nu dat we ons focussen op dit onderwerp ‘waarheid’. Maar
waar moet je beginnen? Dit zal voor veel mensen niet makkelijk zijn,
maar uit bepaalde uitspraken die we hier gaan doen, zal duidelijk
bewezen worden wat onwaar is en wat waar is.
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Datgene wat we hier nu gaan behandelen (en nog meer in het
hoofdstuk dat volgt) is niet bedoeld om wie dan ook te veroordelen
of te kwetsen. Het is geschreven om hopelijk opheldering te geven.
Niemand kan er iets aan doen dat zij de meeste waarheden die in dit
boek aan bod komen nooit te horen hebben gekregen. Maar wanneer
je eenmaal klaar en duidelijk de waarheid kan zien, dan kan je makkelijker datgene wat onwaar is aanpakken. En dat zal mensen ook
helpen om beter voorbereid te kunnen zijn op datgene wat nu voor
ons ligt - een laatste wereldoorlog.
Waar komen de belangrijkste doctrines en geloofsovertuigingen
die door het traditionele (protestantse) Christendom geadopteerd
zijn eigenlijk vandaan? Als je echt de waarheid hierover te weten wilt
komen, dan hoef je maar een klein beetje onderzoek op het internet te
doen. Doe jouw eigen onderzoek door bijvoorbeeld te zoeken naar de
oorsprong van Pasen, de Zondagsrust, Kerstmis en de doctrine dan
de Drie-eenheid. Dat zijn tenslotte zo’n beetje de meest fundamentele
doctrines van het traditionele (protestantse) Christelijke geloof.
Zo kan je zelf met eigen ogen zien hoe de Zondagsrust in het
traditionele (protestantse) Christendom geïntroduceerd werd. De
‘rust’ op de zevende dag van de week (Zaterdag, de Sabbat) werd
veranderd naar Zondag, de eerste dag van de week. Dit kan voor
enige verwarring zorgen bij sommigen, omdat in een heel aantal
landen al decennia geleden de dagen van de week op de kalender
veranderd werden. Daarbij werd Maandag op de eerste dag van de
week geplaatst, waardoor de Zondag automatisch de zevende dag
werd, alsof het de originele Sabbatdag was. Dat kan je allemaal best
makkelijk terugvinden in de geschiedenis.
Ik ga hier niet alle historische bronnen vermelden waar je bewijs
kan vinden van wat waar en wat onwaar is betreffende deze zaken.
Het is veel nuttiger dat je zelf (als je eerlijk met jezelf wilt zijn) een
klein beetje onderzoek doet. Moeilijk is het niet.
Als je de waarheid verwerpt wanneer je op deze manier positief
uitgedaagd wordt, dan zal dat sowieso je keuze zijn, en heeft het geen
zin om te proberen jou dit uit het hoofd te praten. Je zal dan geloven
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wat jij wilt geloven ongeacht de bewijzen die aangereikt kunnen
worden. Zoals eerder gezegd ‘Mensen willen hun eigen waarheid’.
De keuzes die ieder van ons individueel maakt worden hierbij
uitermate belangrijk. Een van de moeilijkste zaken in het leven waar
ieder mens op een volwassen wijze mee moet leren omgaan en onder
ogen moet zien, is dat je ‘moet leren verantwoordelijkheid voor je
eigen keuzes te nemen’.
De waarheid is dat het traditionele (protestantse) Christendom
pas ontstond in de 15de en 16de eeuw. Zij kunnen de oorsprong van hun
geloofsovertuigingen niet eens traceren tot aan de oorspronkelijke
apostelen. Maar je kan de origine van het traditionele (protestantse)
Christendom wel traceren tot aan haar oorspronkelijke wortels, dat
is namelijk de Katholieke kerk.
Als alle kerken die voortkomen uit de Katholieke kerk eerlijk met
zichzelf zouden zijn, zouden zij zich dan niet eerlijk moeten afvragen
waarom zij de meeste van haar (de Katholieke kerk) fundamentele
doctrines als waar aanvaard hebben (overgenomen hebben) en gebruikt
hebben als basis voor al hun eigen fundamentele doctrines? Wat is
dus de waarheid? Wie heeft er gelijk? Welke veranderingen heeft een
van hen meer waar gemaakt dan de andere? En als er verandering
gemaakt moesten worden, wat was er dan fout dat het rechtgezet
moest worden?
Valse ideeën eeuwenlang in stand gehouden.
Vaak vinden mensen het moeilijk te geloven dat valse ideeën eeuwenlang in stand gehouden kunnen worden, omgevormd kunnen worden,
om vervolgens in de samenleving opgenomen te worden. Feit is dat
valse ideeën vaak in religies opgenomen zijn, en als de norm en zelfs
de waarheid gezien werden.
In de Bijbel staat in het Boek Numeri een uniek verhaal over
precies zo’n voorval. Dit verhaal gaat over Mozes die de kinderen
Israëls doorheen de wildernis leidde. Tijdens deze omzwerving die 40
jaar duurde, klaagden en murmureerden de Israëlieten vaak. Bij een
van die gelegenheden waren zij ontmoedigd door de weg waarlangs
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Mozes hen leidde, en als gevolg begonnen zij zich uit te spreken tegen
Mozes en God.
Er was geen water voorhanden in dat land om gewassen te telen,
en zij waren het manna dat God voor hen voorzien had meer dan beu.
En dus zond God giftige slangen onder hen. Omdat er veel mensen
stierven ten gevolge van de slangenbeten, begonnen de Israëlieten
hun ongehoorzaamheid aan God te erkennen, en vroegen zij Hem
om de slangen van hen weg te nemen.
En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op
een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven,
als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette
hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar
de koperen slang keek en in leven bleef. (Numeri 21: 8-9)
Meer dan 700 jaar later deed er zich een andere ongelooflijke
gebeurtenis voor waarin deze zelfde koperen gifslang een historische rol speelde. Het speelde zich af in een tijd dat het volk Juda ver
afgeweken was van God en Hem niet gehoorzaamde doordat zij in de
Tempel verboden vereringpraktijken uitoefenden. Hizkia was in die
tijd een jonge koning die ernaar streefde om gehoorzaam te zijn aan
God, en die Juda terug tot God wilde keren. Hij begon met de tempel
te reinigen, door de beelden en plaatsen voor afgoderij te vernietigen.
Hier volgt het verhaal van die gebeurtenis:
Hij [Hizkia] deed wat juist was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de offerhoogten
weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om.
Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat
de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aan gebracht hadden, en hij
noemde het Nehustan [gewoon een stuk koper]. (II Koningen 18: 3-4)
De kinderen Israëls waren deze paal als een soort van religieus
symbool gaan beschouwen, en zij brandden er zelfs wierook voor,
omdat het voor hen een symbool van genezende kracht geworden
was. Daarom werd het door Hizkia vernietigd.
Dat symbool voor genezing verdween echter niet, omdat de Israëlieten het in stand hielden als een symbool voor geneeskracht. Hizkia
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vernietigde dat beeld, maar dat hield de Israëlieten niet tegen andere
gelijkende symbolen te blijven vereren telkens zij van iets genezen
wilden worden. Ook al wordt het niet meer aanbeden, toch zie je
vandaag nog steeds vaak dit symbool voor genezing in ziekenhuizen,
apotheken en op ambulances. Dit symbool van genezing wordt nu al
meer dan 3.000 jaar in stand gehouden.
Op deze zelfde manier zijn nog veel andere zaken in religie en
godsdienst binnen geslopen die niet door God gegeven noch bedoeld
zijn, en vele daarvan komen uit de aanbidding van andere godheden.
Men is zich gewoon niet bewust van al die zaken die door de eeuwen
heen ingeslopen zijn.
We zullen hier later dieper op ingaan, maar het zou nuttig zijn
om hier en nu even de oorsprong (etymologie) van het woord Pasen
(Easter in het Engels) te bekijken. Het oude Engelse woord ‘Eastre’
stamt van het Germaanse woord ‘Ostern’. Er zijn er die erkennen dat
dit woord (deze religieuze gewoonte/praktijk) verbonden is aan het
woord ‘Eastre’, wat ook de naam is van een godin van de vruchtbaarheid en de lente. Dit woord is in vele talen verbonden aan de praktijken
en de symbolen voor de aanbidding van deze zelfde godin. Dit woord
verwijst ook naar de windrichting ‘oost’ en dat heeft dan weer alles
te maken met het belang van de zon in een agrarische samenleving
en haar belang voor de landbouw.
Tijdens de lente-equinox vierden veel verschillende volken van
verschillende nationaliteiten een feest dat zij naar hun godin van de
vruchtbaarheid vernoemden, en zij was nauw verbonden met de kracht
van de zon en diens levensscheppende kracht. Die tijd van het jaar
was belangrijk en de traditionele viering begon met een kerkdienst
bij zonsopgang, waarbij men naar het oosten keek, daar waar de
zon opkomt.
Deze godin werd doorheen alle tijden door vele volken van verschillende nationaliteiten aanbeden. Zij werd beschouwd als de metgezel of
tegenhanger van Baal. Doorheen de tijd werden hieraan veranderingen
aangebracht door mensen van verschillende culturen en nationaliteiten. In de Bijbel wordt er naar haar verwezen als de ‘koningin van
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de hemel’. Zij werd aanbeden onder verschillende namen, zoals: Isis,
Isjtar (Ishtar) en Astarte.
Hoewel dit voor velen choquerend is, toch is de waarheid dat de
Engelse naam voor Pasen ‘Easter’ onlosmakelijk verbonden is met
de aanbiddingpraktijken van deze valse godin. Deze naam komt niet
uit de Bijbel voort, maar wel uit de valse vormen van aanbidding van
godheden die in verband staan met zonneaanbidding en vruchtbaarheidsriten.
De traditie van het houden van een kerkdienst bij zonsopgang op
Zondag ten tijde van de lente-equinox, is niet Bijbels. Symbolen zoals
de Paashaas en gebruiken zoals eieren zoeken zijn tradities die enkele
duizenden jaren teruggaan in de tijd. Veel verschillende religieuze
groeperingen proberen dit soort van zaken als onwaar van de hand
te doen, maar desalniettemin is dit de waarheid!
Zondag en Zonsopgang verering
Het zal voor velen moeilijk zijn om een aantal waarheden die men
gewoonweg nooit gekend heeft ‘onder ogen te zien’. Deze waarheden
hebben alles te maken met het waarom dat er een einde aan dit tijdperk
van de mensheid gaat komen, en waarom deze wereld nu veranderd
gaat worden - veranderd door God! Dit heeft ook alles te maken met
waarom God de mensheid gaat toestaan om eerst 1/3 van alle leven
op aarde te vernietigen, voordat Hij zal ingrijpen om dit een halt toe
te roepen.
God brengt de mensheid nu tot een tijd waarin de wereld de
waarheid ‘onder ogen’ zal moeten zien, over wat de waarheid is over
Hem, en wat vals is. Het zal de mensheid niet langer toegestaan
worden om voort te leven volgens haar eigen standaarden, ideeën en
religieuze overtuigingen, met al haar verschillende regeringsvormen
en levenswijzen. De wegen van de mensheid kunnen geen vrijheid of
vrede voortbrengen – enkel en alleen Gods weg kan dat.
Dus, hier is één van de grootste rechtzettingen die gemaakt dient
te worden: Christus’ opstanding was niet op een Zondag ochtend
en dat kan makkelijk bewezen worden. Christus’ opstanding vond
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niet op de eerste dag van de week (op Zondag) plaats. Maar er zijn
ontzettend veel mensen die vastgeroest zitten in het idee dat dit op
een Zondagochtend gebeurde, die dit absoluut niet onder ogen willen
zien. Het is voor hen veel makkelijker om dit als bespottelijk van de
hand te doen, omdat dit een hoogst ongemakkelijk onderwerp voor
hen is, dat zij liever niet onder ogen zien.
Het bewijs hiervan zal later in dit boek gegeven worden, samen met
nog veel andere waarheden die niet gekend zijn door mensen uit het
traditionele (protestantse) Christendom en uit het Katholieke geloof.
Het onomstotelijke bewijs zal geleverd worden van de waarheid
dat Christus aan het einde van het daglicht gedeelte van de Sabbat
- de zevende dag van de week - opgewekt werd, vlak voor het begin
van de eerste dag (Zondag) van de week bij zonsondergang. De dagen
begonnen niet om middernacht, zoals vandaag het gebruik is.
Ja, het is waar, Christus’ opstanding was niet op Zondag ochtend,
zelfs helemaal niet op die dag van de week. Bovendien stierf hij ook
niet op wat in de volksmond ‘goede Vrijdag’ genoemd wordt. Hij
stierf eerder in de week. Nogmaals, dit kan en zal makkelijk bewezen
worden uit Bijbelteksten. Hoe komt het dat mensen eeuwenlang in het
duister gehouden zijn, in verwarring en onwaarheid? Dat is iets wat
ieder voor zich moet overwegen, om daarna voor jezelf te beslissen
wat je nu gaat doen, en wat je gaat geloven?
Wanneer datgene wat vals is aan het licht gebracht wordt en de
waarheid geopenbaard wordt, dan is de tijd gekomen om te beslissen
wat je zal gaan geloven. Is het mogelijk dat het makkelijk is voor
de menselijke natuur om zelf te kiezen wat zij maar wil geloven, in
weerwil van wat waarheid is en makkelijk te bewijzen is?
Het Christendom raakte verdeeld
Voordat we verder gaan is het nuttig om even te pauzeren en jezelf
te testen, om te zien of je eerlijk met jezelf kan zijn. Ben jij in staat
wanneer aan het licht gebracht wordt dat geloofsovertuigingen die
je al lang als waarheid koestert vals zijn, om dit objectief onder ogen
te zien? Dat is niet makkelijk.
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God zegt dat Zijn woord waarheid is, en dat Zijn waarheid ons
vrij kan maken. Wat men niet begrijpt, is dat als je datgene wat niet
waar - dat wat vals is - aanvaard, je daardoor in een soort van gevangenschap gehouden wordt. Misleid zijn en vasthouden aan zaken
die niet waar zijn, is een vorm van ‘geestelijke gevangenschap’ die
letterlijk de menselijke geest tegenwerkt. Maar als je er werk van
maakt om jezelf te bevrijden van wat fout is, van misleiding en alles
wat niet waar is, dan kan je beginnen ervaren wat echt waar is en zal
je ware vrijheid en echte vrede beginnen te ervaren, op een niveau
dat daarvoor niet bereikbaar was.
Dat soort van vrede is een geestelijke vrede in je geest (verstand,
hoofd) die je bevrijdt en sterkt op een manier die maar weinig mensen
ooit in hun leven ervaren. De meeste mensen begrijpen niet dat het
functioneren van de menselijke geest geen fysiek element of proces
is, maar letterlijk een geestelijk element. Daarom kan men ook alleen
maar rekening houden het fysieke aspect en element van de menselijke
geest (verstand). Zij kan het aspect van de geestelijke essentie in de
menselijke geest (verstand) niet zien of waarnemen.
Wanneer we het over het Christendom hebben, dan moeten we
helemaal terug naar het begin gaan. De waarheid is dat Gods Kerk het originele Christendom - in 31 na Christus begon, op de jaarlijkse
Heilige Feestdag Pinksteren. Dat specifieke Pinksteren volgde op
het begin van een nieuw Feestseizoen (van Gods jaarlijkse Heilige
Feestdagen) nadat Christus gedood werd op de jaarlijkse dag van het
Pascha. God zegt ons dat Christus stierf als het Pascha-offer voor de
gehele mensheid, en hij stierf op die dag van het jaarlijkse Pascha.
Na de dood en opstanding van Christus kwamen de discipelen
niet samen om Pasen (Engels: Easter) te vieren, en er is nergens terug
te vinden dat zij dit in de decennia daarna ooit deden.
Vijftig dagen na de opstanding van Christus, waren de discipelen
allemaal samen in Jerusalem om de jaarlijkse geboden Heilige Dag
van het Pinksteren te vieren. De Bijbel openbaart ons klaar en duidelijk dat het hun blijvende gewoonte was om zich aan Gods wetten te
houden, en dus ook aan het houden van de jaarlijkse Heilige (Feest)

20

De Oorlog Die Alle Oorlogen Beëindigt

Dagen zoals uiteengezet in Leviticus 23. Zij vierden nooit Kerstmis
en zij vierden ook nooit Pasen (Engels: Easter)
Naarmate het Christendom langzaam groeide en zich verspreidde
naar andere gebieden in het Romeinse Rijk, ondervond het veel tegenwerking en dat vooral van de regeringen van de wereld; net zoals
Christus’ woorden door de meerderheid tegen gewerkt en verworpen
werden, en hij uiteindelijk ter dood veroordeeld werd door de regering.
Daar is in de loop der eeuwen niet veel aan veranderd.
Na Christus’ dood en het daaropvolgend begin van Gods Kerk,
begonnen er andere ideeën over Christus en zijn onderwijs in de door
Rome gedomineerde wereld binnen te sluipen. Er waren priesters en
leraren van andere godheden die de verhalen over God en Zijn Zoon
wel interessant vonden en ze stiekem adopteerden. Ze vermengden ze
met hun eigen geloof. Deze nieuwe verhalen en geschiedenis waren
beter dan de verhalen die zij zelf gebruikten om mensen te beïnvloeden
en hen te overtuigen van hun eigen ideeën en geloof in hun goden.
Het oude Rome stond bekend voor het grote aantal goden die zij
vereerden, en zij schreven hun succes als wereldmacht toe aan hun
collectieve vroomheid (pietas) die zich uitte in hun inspanningen om
goede relaties met de goden te onderhouden. De Romeinen veroverde
vele landen, en het was hun praktijk om de religieuze geloofsovertuigingen van veel van die veroverde volken te integreren in hun eigen
religie. Dit leren de geschiedenisboeken ons.
De oude Romeinse religie was meer gericht op kennis van het
correct uitvoeren van gebeden en rituelen, dan dat het op absoluut
geloof in de geloofsovertuiging gericht was. Toen Gods Kerk in 31
na Christus begon en de Christelijke leer zich begon te verspreiden,
vonden de priesters en leraren van de godheden in de Romeinse religie het makkelijk om het onderwijs en de praktijken rondom God en
Christus te assimileren met hun eigen religie. Deze praktijk werd zelfs
zo massaal en succesvol toegepast, dat zij zichzelf de naam ‘Christen’
toe-eigenden en zichzelf daarmee identificeerden.
Tegen het jaar 325 na Christus was deze beweging onder die
priesters van het Romeinse Rijk die zichzelf Christelijk noemden zo
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invloedrijk en machtig geworden, dat Keizer Constantijn de Grote
zelf ingreep om het onderricht (de leer) van dit nieuwe soort van
Christendom te consolideren. De geschiedenisboeken vertellen ons
dat hij dit deed omdat er verveeldheid heerste onder deze wijd en
zijd verspreide priester in het Romeinse Rijk. Hij begon aan de taak
om hen allen te verenigen en zo een nieuwe staatsreligie te vormen.
Constantijn wilde die priesters verenigen en in overeenstemming
brengen met een nieuw gevestigd en verenigd geheel van geloofsovertuigingen. Maar hij begon ook die sekte (strekking) van het
Christendom die naar de smaak van de Romeinen te nauw verbonden
was aan het Jodendom, vogelvrij te verklaren en uit te roeien. De
Joden werden al lange tijd gehaat in het Romeinse Rijk. Zij werden
zelfs als slaven gebruikt om het grote Colosseum in Rome te bouwen.
De Romeinse Keizer Constantijn belegde een vergadering waarin
alle zaken betreffende het Christendom vastgelegd moesten worden,
en geïntegreerd zouden worden in het Romeinse Rijk. Hij riep datgene
wat later bekend kwam te staan als het Concilie van Nicea van 325
na Christus samen, en hij nam actief deel aan het beslissingsproces
van die vergadering.
Daar werd de ‘Geloofsbelijdenis van Nicea’ vastgelegd; de verklaring van al hun geloofsovertuigingen waarin ook de doctrine van
de Drie-eenheid tot stand kwam. In de geschiedenisboeken staat
geschreven dat de grote motivatie voor Constantijn om de belangrijkste leiders onder de Romeinse priesters samen te roepen, een van
die Romeinse priesters genaamd Arius was, omdat die verdeeldheid
zaaide met zijn onderwijs. In de ogen van Constantijn en de overgrote
meerderheid van de Romeinse priesters, leunde Arius te dicht bij de
leringen van de Joden aan, die het Romeinse Rijk doorkruisten om
mensen te onderwijzen over Christus.
Er bestond grote onenigheid onder de Romeinse priesters over de
hoedanigheid van Christus. Arius onderwees dat hij - de zoon van
God - geschapen werd, en pas in het leven kwam na geboren te zijn
uit zijn moeder Maria. Maar de veel populairdere groep van priesters
die het oor en de goedkeuring van Constantijn hadden, geloofden dat
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Christus ook God was en eeuwig bestaan had.
Je kan dit alles makkelijk op het internet opzoeken en lezen. Om
een lang verhaal kort te maken, de Drie-eenheid werd in die tijd
vastgelegd als een van vele doctrines, en werd uiteindelijk een van
de belangrijkste godsdienstige leringen van deze nieuwe Romeinse
kerk. Constantijn creëerde zo de officiële staatsreligie voor heel het
Romeinse Rijk.
Arius werd als ketter bestempeld en werd verbannen. Alhoewel
hij het wel eens was met veel van de doctrines van deze priesters die
in Nicea vergaderd waren, toch kon hij zijn standpunt en geloof dat
Christus niet bestaan had voordat hij uit zijn moeder Maria geboren
was, niet loslaten. Zijn onenigheid met deze priesters van Rome, gaf
hen extra motivatie om hun geloof in de Drie-eenheid en hun geloof
in het eeuwige bestaan van Christus te consolideren. Deze controverse maakte de weg vrij voor een andere kerk, heel anders dan de
originele Kerk. Deze andere kerk verscheen op het wereldtoneel, en
nam een enorme groei omdat zij geruggensteund en geholpen werd
door de Romeinse regering van die tijd. Daarna, bijna 1.100 jaar later,
scheurden andere kerken die zich Christelijk noemden af van de
regering van die Romeinse kerk; zij vormden het fundament van de
Protestantse kerken.
Niet allen de doctrine van de Drie-eenheid werd in 325 na Christus
vastgelegd, maar ook Pasen werd toen officieel geadopteerd. En omdat
die leer van de lenteviering van Pasen (Engels: Easter) rechtsreeks
botste met het gebod om jaarlijkse in de lente het Pascha te houden,
werd het Pascha verboden in heel het Romeins Rijk.
Zelfs het houden van de wekelijkse Sabbat op de 7de dag van de
week werd verboden. Dit nieuwe Romeinse Christendom gebruikte
het verhaal van Pasen (Engels: Easter) als hun autoriteit om de viering
van de Sabbat op de zevende dag van de week te verplaatsen naar de
eerste dag van de week - Zondag. Deze verandering rechtvaardigden
zij niet op basis van de Bijbel, maar door te onderwijzen dat Christus
op een Zondag ochtend opgewekt werd, wat niet waar is! Toen ze de
Zondagochtend na zijn dood bij de graftombe van Christus aankwa-
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men, zei de engel tegen hen dat hij al reeds opgestaan was. Er staat
niet dat hij die Zondag ochtend opstond.
Voorts geeft de Katholieke Encyclopaedie toe dat er geen enkel
vers in de Bijbel ook maar enige autoriteit geeft om de 7de-dags Sabbat
naar de 1ste dag van de week – Zondag - te verplaatsen, maar zij verklarek dat zij dit gedaan hebben op basis van de autoriteit waarvan
zij beweren dat die aan de Katholiek kerk en de Pausen gegeven is.
Zodoende zeggen zij dus eigenlijk dat alle Protestantse kerken geen
enkele Bijbelse autoriteit hebben om de 1st dag van de week, de Zondag,
als hun Sabbat te vieren. Zij hebben in plaats daarvan klakkeloos de
autoriteit van de Katholieke erkk aanvaard om dit te doen.
De originele Kerk van 31 na Christus heeft ondanks dat zij door
de eeuwen heen vervolgd werd, altijd vastgehouden aan het jaarlijkse
Pascha, ondanks dat dit al heel vroeg door het Romeinse Rijk verboden
werd. In Johannes 13 komt duidelijk naar voren dat Christus zelf de
nieuwe ceremonie voor het Pascha instelde. En de apostel Paulus
onderwees en gebood de Kerk om diezelfde Pascha ceremonie te
houden (I Corinthiërs 11:23-28 & I Corinthiërs 5:1-8)
Dus wat is waar? Moeten mensen die zichzelf naar de naam van
Christus noemen, het Pascha houden of Pasen (Engels: Easter) vieren?
Dat is een van vele beslissingen die je zal moeten nemen, wat zal je
geloven en wat zal je niet willen geloven?
De wereld is zo ontzettend verward over wie God werkelijk is en
wat God effectief zegt. Het doel van te wijzen op deze misvattingen
en valse verhalen over God en Christus, heeft te maken met jou vermogen om de waarschuwing in dit boek te kunnen herkennen en
te gaan geloven, zodat je je adequaat kan voorbereiden op een derde
wereldoorlog.
Twee tegenstrijdige leerstellingen over Christus
De Romeinse kerk die door Constantijn over het Romeinse Rijk werd
aangesteld, groeide snel in populariteit, macht en omvang, omdat zij
door de belangrijkste wereldmacht van die tijd gesteund werd. Zij
bleef in de daaropvolgende eeuwen aan populariteit, invloed en macht
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winnen, en werd universeel erkend als het ‘Christendom’, terwijl Gods
eigen Kerk verdrukt en onderdrukt werd en als een gevaarlijke sekte
beschouwd werd.
Voordat we overgaan tot profetieën die bedoeld zijn voor dit huidige tijdperk in de menselijke geschiedenis, zullen we in dit hoofdstuk
eerst een aantal verhalen over God en Christus die gewoonweg niet
waar zijn, nader bekijken. We doen dit niet om wie dan ook te veroordelen of aan te vallen om datgene wat zij geloven. We doen dit om de
waarheid aan het licht te brengen, en potentieel mensen te bevrijden
van datgene wat niet waar is.
Het is de waarheid dat het Christendom dat in 31 na Christus
begon, niet hetzelfde ‘Christendom’ is dat zich sinds 325 na Christus
ontwikkelde en heel erg groot werd in het Romeinse Rijk en in de
wereld.
Je kan door gewoonweg terug te kijken op je kindertijd, jezelf
in staat stellen om eerlijk en objectief grote verschillen tussen twee
tegenstrijdige leerstellingen over het Christendom te beschouwen. Er
is namelijk een moment in het leven van elk kind dat opgegroeid is in
het traditionele Christendom, dat zij komen te zien dat hen niet altijd
de waarheid verteld is over een aantal elementaire zaken. Vroeg of
laat ontdekken zij dat de ‘Paashaas’ niet bestaat, en dat de Kerstman
(Engels: Santa Claus) die zogenaamd op de Noordpool woont en in één
nacht geschenken naar alle kinderen ter wereld brengt ook niet bestaat.
Dit verhaal wordt vooral gretig in de Verenigde Staten verspreid, en
werd overal ter wereld door veel mensen overgenomen. Maar er zijn
ook gelijkaardige Kerstmis vieringen waar andere gewoontes aan te
pas komen, met andere namen voor de Kerstman (Engels: Santa Claus)
Het verhaal van Kerstman (Engels: Santa Claus) vindt zijn oorsprong
in de Britse ‘Father Christmas’ figuur en de Nederlandse ‘Sinterklaas’.
Op andere plaatsen ter wereld heeft men het ook wel over ‘St. Nick’
oftewel ‘St. Nicholas’.
De volgende logische stap zou moeten zijn om ons af te vragen waar
‘Kerstmis’ in de eerste plaats eigenlijk vandaan komt. Het komt sowieso
niet uit de Bijbel – totaal niet! De meeste leraren van het traditionele
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Christendom weten en erkennen nu ook dat Christus helemaal niet
rondom de periode van 25 December geboren is - zelfs helemaal niet
in de winter. Het historische relaas in de bijbel openbaart dat hij in de
vroege herfst geboren werd. Pas gedurende de laatste decennia zijn
de leraars van het traditionele Christendom deze waarheid eindelijk
beginnen toe te geven.
Een ander verhaal wat in verband met Kerstmis verteld wordt, is
dat er een ster schitterde boven het kleine dorpje Bethlehem, die de
plaats aangaf waar Christus geboren werd. Dat is ook een fabeltje, en
bovendien totaal in strijd met de sterrenkunde. De waarheid is dat
er in de Bijbel vaak het begrip ster gebruikt wordt om een geestelijk
gecreëerde engel aan te duiden. Het was dan ook een engel die weg
naar de plaats waar Christus geboren werd aanwees.
Nogmaals, het is vandaag de dag heel makkelijk om dit soort van
informatie terug te vinden op het internet.
De ideeën over de geboorte van Christus en deze periode rondom
de winterse zonnewende, werden in de 12de eeuw door de kerk van
Rome samengebracht in één religieuze viering. Er bestond toen al
lang een feest dat hoofdzakelijk door een andere Romeinse keizer –
Aurelius - ingesteld was. ‘Sol Invictus’ (‘Onoverwinnelijke Zon’) was de
officiële zonnegod van het latere Romeinse Rijk, en de patroonheilige
van de soldaat.
Deze werd door Aurelius op 25 December 274 na Christus officieel
als godheid erkend naast de andere traditionele Romeinse goden.
De reden waarom de Romeinse kerk Kerstmis officieel erkende staat
geboekstaafd in de kanttekeningen van een manuscript dat deel uitmaakt van een werk van de 12de-eeuwse bisschop Jacob Bar-Salibi.
Daarin staat geschreven:
Het was een traditie van de heidenen om op 25 December de geboorte
van de zon te vieren, waarbij zij vreugdevuren ontstaken. De christenen
namen ook deel aan die plechtigheden en feestvreugde. Toen de leraren
(theologen) van de kerk bemerkten van de christenen naar dit feest neigden, beraadslaagden zij en besloten dat de ware geboorte (van Christus)
plechtig op diezelfde dag gevierd moest worden.
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Kerstmis is een bedenksel van die Romeinse Katholieke kerk.
Kerstmis is samengesteld uit twee woorden. Namelijk ‘Kerst’ afgeleid van ‘Christus’ en ‘mis’ wat het centrale liturgische ritueel van
de Katholieke kerk is. Het overgrote merendeel van de traditionele
Christenen houd vast aan de leer van Kerstmis en viert dit ook, maar dit
werd nooit erkend door Gods Kerk en zij die zich Christenen noemen
wiens doctrines en afkomst teruggaan tot aan de oorspronkelijke
Kerk uit 31 na Christus.
Sommige mensen zullen zich afvragen, kan het dan kwaad dat
je dit viert terwijl de Kerstman (Engels: Santa Claus) een fabeltje is
en ‘Kerstmis’ echt niet de geboortedag van Christus is? Het maakt
niets uit als je je niks aantrekt van wat God te zeggen heeft over zulke
praktijken en gewoontes. Maar als dat jou wel aan het hart gaat, zou
je dan niet de waarheid willen weten over wat God hierover zegt?
De ware Messias
In het laatste deel van dit hoofdstuk, zullen er veel van de verschillen
tussen deze twee totaal uit elkaar lopende geloofsstrekkingen van
het Christendom aan bod komen. In het volgende hoofdstuk zullen
we ons verdiepen in het absolute Bijbelse bewijs van wat er over de
waarheid geschreven staat.
De waarheid is dat deze twee strekkingen totaal van elkaar verschillen en tegenstrijdig zijn. Er kan er maar een waar zijn en de ander
vals, of beiden zijn vals. Maar het kan niet zo zijn dat beiden waar zijn!
Alles wat door de eeuwen heen massaal in de maatschappij geïntegreerd geraakte, is makkelijk om aan te nemen en zelfs voor waarheid
te nemen. Het is zo dat menselijke natuur erg geneigd is om zich te
conformeren. Daarentegen, is het uiterst moeilijk om tegen zulke vaste
waarden in de maatschappij in te gaan en aan het licht te brengen
wat vals is, want dat stuit vaak op harde tegenstand. Aanvaarden wat
waar is en daarnaar leven, is zo goed als onmogelijk.
Daarom ook zal Wereld Oorlog III nu gauw een realiteit worden.
Er zijn maar weinig mensen die ooit de waarheid gehoord of gekend
hebben over Gods doel met de schepping van menselijk leven. Maar
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weinigen hebben ooit geweten dat God vooraf een plan heeft vastgelegd
voor het menselijke leven, en dat Hij dat plan en doel systematisch
aan het volbrengen is.
Het is een feit dat God klaar en duidelijk cyclische tijdsperiodes
heeft vastgelegd voor de mens. God gaf de zevendaagse week aan
de mensheid, waarin de zevende dag een herinnering zou zijn aan
het feit dat Hij onze Schepper is, de Schepper van alles. God gaf de
zevendaagse week als een profetisch type van Zijn 7.000-jarige plan
voor de schepping van de mensheid.
Weinigen hebben ooit geweten of begrepen wat Gods doel was met
door de tijden heen aan Zijn profeten openbaring te geven over een
Messias die Hij aan de mensheid zou sturen. De woorden ‘Messias’ en
‘Christus” betekenen exact hetzelfde – ‘de Gezalfde’. Gezalfd voor wat?
Tot aan de tijd van Christus wisten de Israëlieten en het Joodse
volk dat dit betekende dat God een koning zou sturen die zou regeren
in Zijn Koninkrijk. Maar zij wisten niet wat dat werkelijk betekende.
Zelfs de discipelen worstelden met datgene wat Christus aan hen
over zichzelf vertelde. Zij geloofden dat hij de geprofeteerde Messias
was en dat God hem als koning zou aanstellen en hen zodoende zou
bevrijden van de Romeinse overheersing van die tijd.
Zelfs toen Christus in de laatste week van zijn fysieke bestaan zijn
intrede in Jeruzalem deed, werd hij door duizenden mensen toegejuicht die hem loofden als de Messias, de zoon (afstammeling) van
David, door God gezonden als Koning van Zijn Koninkrijk op aarde.
Christus zei meermaals tegen de discipelen dat hij niet gekomen
was om op dat moment de rol van Messias te vervullen, maar wel
die van het Pascha-offer. Maar zij konden de geestelijke betekenis
hiervan niet begrijpen, totdat zij na zijn dood Gods geest ontvingen.
Dit gebeurde op de dag van het Pinksteren in 31 na Christus, toen
Gods Kerk ook opgericht werd. Zoals in het Bijbelboek Handelingen
opgetekend staat, begrepen zij toen dat hij inderdaad de Koning van
Gods Koninkrijk dat later over de aarde zou regeren was, maar dat
hij eerst gekomen was om de betekenis en het doel van het Pascha
te vervullen.
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Christus kwam eerst als het Lam van God om het Pascha-offer
voor de gehele mensheid te zijn. Maar hij komt terug, en deze keer
als degene waar de discipelen in hun tijd naar uitkeken. Hij staat op
het punt om een tweede keer te komen, om de rol van de Leeuw van
God te vervullen, die over alle naties op aarde zal regeren als Koning
van alle koningen in Gods Koninkrijk.
Het Koninkrijk van God bevindt zich niet in de hemel. Het is
een Koninkrijk dat over onderdanen zal regeren, en die onderdanen
zullen diegenen zijn die verder zullen leven in een nieuwe era voor de
mensheid die zal volgen op deze laatste oorlog – Wereld Oorlog III.
Net zoals Hij de zevendaagse week vastlegde, legde God ook de
periode van 7.000 jaar die daardoor profetisch gesymboliseerd wordt
vast. God gaf de eerste zes dagen van de week aan de mensheid om
daarin haar eigen werk te doen, maar Hij legde de zevende dag - de
wekelijkse Sabbat - vast als de tijd waarin de mensheid haar aandacht
op Zijn werk, Zijn instructies en Zijn waarheid moest richten.
Die symboliek wordt op dezelfde manier profetische geopenbaard
in de 7.000 jaar die God voor de mensheid vastgelegd heeft. Wij naderen
nu het einde van 6.000 jaar. Gedurende die periode heeft de mensheid
naar ‘haar eigen wegen’ mogen leven. Maar in de volgende 1.000 jaar
zal de mensheid leren leven naar Gods wegen, want gedurende die
tijdspanne zal Zijn regering over alle naties ter wereld regeren.
Wanneer die 1.000 jarige regeerperiode begint - het Millennium
van Christus’ regering over alle naties - zal er slechts één regering
zijn. God zal niet toestaan dat er ooit nog een menselijke regering zal
bestaan. Er zullen nooit meer dictators, politiek of politieke partijen,
stemmingen of menselijke regeringen zijn. Dat is het ‘goede nieuws’
van Gods waarheid.
We zullen later het Bijbelboek Openbaring nog aan bod laten
komen, maar de laatste hoofdstukken daarvan openbaren de tweede
komst van de Messias als Koning der koningen. Hij is dezelfde als het
Pascha-offer en Christus. Hij is letterlijk de Zoon van God, Zij Vader
is de Ene Eeuwige Almachtige God. Zijn fysieke bestaan begon toen
hij uit zijn moeder Maria geboren werd.
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God openbaart dat Christus de ‘eerste der eerste vruchten’ uit Zijn
schepping van de mensheid is. Het is ook geopenbaard dat de rest van
die ‘eerste vruchten’ van God (uit die eerst fase van Gods schepping
om de mensheid eeuwig geestelijk leven te aan te bieden) opgewekt
zullen worden bij de wederkomst van Christus. Van in het begin beginnend met Abel de Zoon van Adam en Eva – is er gedurende de
voorbije 6.000 jaar een regering voorbereid die tijdens de komende
1.000jarige periode over de aarde zal regeren.
God heeft al die tijd gewerkt aan het voorbereiden van anderen
die samen met Zijn Zoon zullen komen bij zijn wederkomst en met
Hem zullen regeren. In het boek Openbaring wordt geopenbaard
dat deze nieuwe wereldregering samengesteld zal zijn uit 144.000
die tot geestelijk leven opgewekt zullen worden wanneer Christus
terugkeert. Die regering zal samengesteld zijn uit velen die in de Bijbel
vermeld staan, zoals Mozes, Jozua, Deborah, David, de profeten en
apostelen en nog zoveel meer.
Waarheid en Onwaarheid
De ware Kerk van God onderwijst nu al bijna 2.000 jaar lang, datgene
wat zonet vermeld werd over het tijdperk van de millennium regering
van Christus. Dat is het ‘goede nieuws’ dat verspreid werd door die
eerste Kerk, toen in 31 na Christus het ware Christendom opgericht
werd.
Nogmaals, alles wat hier tot nu toe aan bod gekomen is staat centraal in waarom de wereld nu - aan het eind van 6.000 jaar - tot op het
punt gekomen is dat Gods oordeel snel over de wereld uitgevoerd zal
worden. Hij zal de mensheid toestaan om tot op de rand van haar eigen
uitroeiing te komen, en dan zal Hij ingrijpen om deze krankzinnige
waanzin een halt toe te roepen. Het is ook geopenbaard dat God, nadat
Hij een einde maakt aan Wereld Oorlog III, dood en vernietiging zal
zaaien onder diegenen die zich niet zullen willen onderwerpen aan
de komst van Zijn Zoon. En Hij zal ook hen vernietigen die doorgaan
met het vernietigen van de aarde. De profetieën openbaren dat dit
potentieel het leven kan kosten aan meer dan een miljard mensen.
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Dit is geen kleinigheid, want er zullen grote aantallen mensen zich
verzetten tegen de wederkomst en regering van Christus. 6.000 Jaar
lang zijn Gods Zoon en diegenen waar God mee gewerkt heeft gehaat,
opgesloten, geslagen, geminacht, beschimpt, uitgescholden en zelfs
gedood. Gods waarheid is altijd gehaat geweest en men heeft zich er
altijd tegen verzet. We naderen nu snel de tijd dat God dit allemaal
gaat veranderen.
Wat is dus de waarheid en wat is onwaar? Zoals eerder gezegd, er
kan er maar een waar zijn, en als geen van beide waar is, dan zijn ze
alle twee vals. Er kan maar één waarheid zijn, en de waarheid komt
van God.
De originele Christenen uit 31 na Christus kunnen geïdentificeerd
worden aan de hand van een heel specifieke doctrine. Deze groep die
zichzelf Christelijk noemt, schaart zich onder de naam van de ware
Kerk, zoals Christus dat instrueerde, namelijk de ‘Kerk van God’. Zij
behoort aan geen enkele andere naam of systeem toe. Anderen die
zichzelf ‘Christelijk’ noemen die volgden na wat er in 325 na Christus
opgericht werd, zijn ook te identificeren aan de hand van specifieke
doctrines. Zij die zich na de oprichting van de kerk van Rome in 325
na Christus ‘Christelijk’ noemden, zijn van diezelfde ‘Christelijke’
strekking, ook als zij slechts enkele van haar doctrines aanvaarden.
In verband met de lijst hieronder, zullen we in het volgende hoofdstuk klaar en duidelijk gedocumenteerd bewijs (Bijbels bewijs) geven
van de doctrines van de originele Christenen wiens geschiedenis in
31 na Christus begon.
Een lijst van verschillen
Hieronder staat een lijst van makkelijk herkenbare verschillen tussen
beide groeperingen die zichzelf Christelijk noemen. We geven eerst
aan wat de originele Kerk uit 31 na Christus geloofde en daarna wat
zij NIET geloofde!
.........................................................
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Hield de wekelijkse zevende dag Sabbat (volgend op Vrijdag de 6de
dag, voorafgaand aan Zondag de 1st dag van de week) als de geboden
dag voor erering, NIET Zondag de 1ste dag van de week.
Hield Pascha, NIET Pasen (Engels: Easter).
Geloofde dat Christus exact drie dagen en drie nachten in het graf
(in het hart van de aarde) lag, NIET anderhalve dag (van Vrijdag laat
tot Zondagochtend).
Geloofde dat Christus tot leven opgewekt werd aan het einde van
de wekelijkse Sabbat, NIET op Zondag ochtend.
Geloofden in het jaarlijks nemen van de symbolen van het Pascha
op die dag zelf, NIET in een ‘Communie’ waar je elke week aan kan
deelnemen.
Hield de jaarlijkse Heilige (Feest) Dagen van God, NIET jaarlijkse
feestdagen zoals Pasen (Engels: Easter) en Kerstmis.
Onderwees dat er na de dood een opstanding tot een toekomstig
leven nodig is, NIET dat je een onsterfelijke ziel hebt die na de dood
rechtstreeks naar de hemel of naar de hel gaat.
Geloofde in een laatste eeuwig oordeel over sommigen, wat betekent dat je voor eeuwig ‘dood blijft’ ten gevolge van zulke oordeel –
zonder ooit nog opgewekt te worden, NIET dat je voor alle eeuwigheid
gekweld en gemarteld wordt in een ‘Hel’.
Geloofde dat er maar Een Eeuwige Almachtige God (Jahweh
Elohim) is, die eeuwig uit-zichzelf-bestaand leven inherent in Zich
heeft, NIET dat God een ‘Drie-eenheid’ is, waarin drie godheden te
onderscheiden zijn die ook als één god functioneren.
Geloofde dat Christus aan een paal genageld werd, NIET aan
een kruis.
Wist dat er geboden was dat Christus’ naam Jozua (Engels: Joshua)
moest zijn, NIET dat de naam van Christus Jezus is.
Geloofde dat Jozua (Engels: Joshua) de Christus pas in het leven
kwam nadat hij uit zijn moeder Maria geboren werd, NIET dat hij
eeuwig geleefd heeft net zoals God de Vader.

Hoofdstuk 2

WAARHEID EN BIJBELS
BEWIJS
Het vorige hoofdstuk openbaarde dat er twee totaal tegengestelde
geloofsovertuigingen zijn, die zich beide Christelijk noemen. Dat
roept dat automatisch de vraag op wat dan de waarheid is. Als Gods
woord inderdaad waarheid is, welke van de twee houdt zich dan
aan datgene wat God voor ons in de Bijbel heeft laten optekenen – in
Zijn woord?
Je kan niet realistisch de waarheid ‘zien’ over gebeurtenissen die
de dag van vandaag vervuld worden, die God al zo lang geleden geprofeteerde heeft, als je zwart op wit geschreven bewijs dat honderden
tot zelfs duizenden jaren geleden opgetekend werd niet kan geloven.
Dit boek zal aantonen dat er vandaag landen zijn die heel specifiek in
die profetieën beschreven worden, en die nu exact aan het doen zijn
wat God gezegd heeft dat zij zouden doen. Die hedendaagse landen
hebben al dingen vervuld die het wereldtoneel voorbereiden voor de
uiteindelijke vervulling van de eindtijd profetieën. Het wereldtoneel
staat nu klaar, zodat deze gebeurtenissen op elk moment kunnen
plaatsvinden. Deze landen hebben nu alles voltooid wat nodig is, om
de hele wereld in deze laatste oorlog te kunnen storten.
In dit hoofdstuk zal bewijs aan bod komen dat openbaart wat
de waarheid is. Die vraag over wat waar is, heeft alles te maken met
deze specifieke tijd in de menselijke geschiedenis waarin we ons nu
bevinden. Het heeft alles te maken met of het al dan niet waar is dat
wij ons nu voor de ergste tijd uit de menselijke geschiedenis bevinden
– een laatste wereldoorlog.
Voordat we ons verdiepen in die specifieke landen, gebeurtenissen
en het eindresultaat daarvan, is het belangrijk dat we eerst de waarheid
zien die God gegeven heeft, waar de overgrote meerderheid van de
wereld blind voor geweest is – waarin de wereld misleid geweest is.

WANNEER DE AFTELLING EINDIGT

33

PASCHA VERSUS PASEN
Misschien is het onderwerp van het Pascha versus Pasen wel de
allergrootste misleiding en verdraaiing van de Bijbelverzen door het
traditionele Christendom.
De meeste mensen zijn er zich totaal niet van bewust dat er ooit
een controverse was over het Pascha en Pasen. Zoals eerder gezegd bereikte deze controverse een hoogtepunt tijdens het Concilie van Nicea
in 325 na Christus. Dit concilie werd bijeengeroepen en voorgezeten
door de Romeinse Keizer Constantijn. En zoals eerder gezegd, werd
tijdens dit concilie het Pascha, dat door God in het Oude Testament
geboden werd, verboden in het Romeinse Rijk.
Tijdens dit Concilie van Nicea werd besloten dat Pasen de dag
voor de viering van de opstanding van Christus zou worden. Dan
en daar werd Pasen geadopteerd als centraal thema van een nieuwe
staatsreligie. En dan en daar werd in het Romeinse Rijk het Pascha
officieel vervangen door Pasen, en werd het Pascha officieel verketterd.
Honderden jaren lang, tot aan de tijd van Christus, had het volk
Juda de jaarlijks geboden viering van het Pascha in de lente gehouden,
en dat op de 14de dag van hun eerste maand (Abib of Nisan genaamd)
van het nieuwe jaar. Christus zelf hield het Pascha samen met zijn
discipelen, op de laatste dag van zijn fysieke leven op aarde.
De eerste maal dat het Pascha gehouden werd, was toen de kinderen Israëls in slavernij in Egypte leefden, waarbij God een heel
specifiek tijdstip koos om hen uit deze slavernij te bevrijden. Zoals
je in de volgende hoofdstukken zal zien, worden profetische gebeurtenissen op heel precieze, nauwkeurige en accurate wijze door God
vervuld. En er staat geschreven dat God bij deze gelegenheid precies
zo tewerk ging.
“En na vierhonderd en dertig jaar, juist op de dag af, gingen al de
legerscharen des Heren uit het land Egypte.” (Exodus 12: 41)
Christus hield samen met zijn discipelen het Pascha precies op
dezelfde manier als die eerste keer in Egypte. Er werd een lam geslacht,
geroosterd en opgegeten. De symboliek daarvan ging om Christus
zelf, die in de wereld zou komen om de eerste grote fase in Gods plan
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voor de redding (verlossing) van de mensheid te vervullen. Christus
kwam als het Lam Gods om de rol van het Pascha te vervullen – om
zijn bloed op aarde te spillen toen hij gedood werd, en zijn rol als het
Pascha voor de hele mensheid te vervullen.
Het is nuttig om op dit punt gekomen te wijzen op een aantal eenvoudige fundamentele waarheden, die door het traditionele Christendom verdraaid zijn en waarmee zij de mensheid misleid hebben. Wat
hier gesteld wordt is klaar en duidelijk. Nadat de originele discipelen,
apostel gemaakt werden en tot het volk Israël gezonden werden, koos
Christus nog een andere apostel wiens hoofdopdracht het zou zijn
om Gods waarheid aan de heidenen (vreemdelingen, niet-Joden) te
brengen. Hier volgt wat de apostel Paulus schreef:
“Doet het oude zuurdeeg (gist) weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn;
gij zijt immers ongezuurd (huizen waren ontzuurd – gist en gezuurde
producten verwijderd). Want ook ons Pascha is geslacht: Christus.
Laten wij derhalve het Feest houden, niet met oud zuurdeeg, noch met
zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood
van oprechtheid en waarheid.” (1 Corinthiërs 5: 7-8)
Mensen uit het traditionele Christendom hebben geen idee van wat
Paulus hier zegt, omdat zij hierover nooit onderwijs gekregen hebben
van hun predikanten en onderwijzers. Integendeel, bij Bijbelverzen
zoals deze beroepen onderwijzers zich op de valse vooronderstelling
dat Gods wet weggedaan is door Christus, en dat gehoorzaamheid aan
het houden van de 7de dag Sabbat (die volgt op de 6de dag, Vrijdag) na
de dood en opstanding van Christus niet langer geboden is.
Deze verzen en de verzen daarvoor en daarna werden meer dan
20 jaar na de dood van Christus geschreven. Zij openbaren klaar
en duidelijk dat de Kerk toen nog altijd het gebod om het Pascha te
houden gehoorzaamde, evenals datgene wat daar onmiddellijk op
volgde, het Feest van Ongezuurde Broden, wat zeven dagen duurde
na de dag van het Pascha.
Paulus benadrukte het belang van het houden van de geboden
jaarlijkse Heilige (Feest) Dagen die volgden op de dag van het Pascha.
Hij sprak niet alleen over het belang van deze viering, maar ook over
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het geestelijke doel en de betekenis daarvan. Hij zei: “Laten wij
derhalve het Feest Houden”.
De verzen die we zonet hebben aangehaald helpen om ons de
betekenis te tonen die schuilt in het houden van deze dagen. God gebruikt zuurdeeg (gist zoals in brood) symbolisch om aanschouwelijk
te maken wat zonden in de mens doen. Zuurdesem wordt vergeleken
met zonde die een mens doen opzwellen van trots (hoogmoed). God
heeft geboden dat de Dagen (het Feest) van Ongezuurde Broden, een
tijd is waarin alle zuurdesem (gist) en alle gezuurde producten uit
de huizen verwijderd moeten worden, en dat iedereen gedurende
die periode ongezuurd brood moet eten. Dit benadrukt de lering dat
mensen het zuurdesem (zonde) uit hun leven moeten wegdoen, naar
analogie van het zuurdesem dat zij uit hun huis verwijderen, om
vervolgens gedurende die zeven dagen enkel ongezuurd brood te eten.
Zuurdesem is een symbool voor zonde en hoogmoed (trots), en
ongezuurd zijn staat symbool voor gehoorzaamheid. Zoals Paulus
schreef, Gods mensen moeten leven in gehoorzaamheid aan Zijn
wetten (wegen) in “oprechtheid en waarheid”.
Er staat ook duidelijk geschreven dat Christus het doel waarvoor hij de eerste keer in het menselijke leven kwam vervulde – hij
vervulde de rol van het Pascha (offer) in Gods plan. Hij was het Lam
Gods en verzette zich niet tegen de perverse vervolging tegen hem
en zijn daaropvolgende dood, maar onderwierp zich als een lam aan
wat hem aangedaan werd. Zodoende, door op die manier te sterven,
door zijn bloed op de aarde te spillen met de dood als gevolg, werd
hij het Pascha(offer) voor de hele mensheid.
De meeste mensen geloven dat Christus stierf doordat hij aan een
kruis genageld werd, maar dat is niet waardoor hij stierf. Hij stierf
omdat een soldaat terwijl hij daar zo hing een speer in zijn zijde stak,
waardoor zijn bloed op de aarde gespild werd. Dit zal later nog erg
belangrijk blijken te zijn, wanneer we nog een ander aspect van dit
verhaal aan het licht zullen brengen.
Het volgende verslag dat we gaan lezen gaat over Christus’ dood.
Maar voor we daaraan beginnen is het belangrijk dat we de juiste
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volgorde van de gebeurtenissen voor ogen houden. Gedurende het
grootste deel van de geschiedenis van de mensheid begon de dag
bij zonsondergang, beginnend dus met de avond, gevolgd door het
daggedeelte wanneer de zon weer opkwam. Vervolgens begon er een
nieuwe dag bij zonsondergang van dat daglichtgedeelte. Het Pascha
begon dus bij zonsondergang op de 14de van de eerste maand (Nissan)
en ging verder in en doorheen het nachtgedeelte. Het daglicht gedeelte
van het Pascha vervolgde bij zonsopgang. Vervolgens begon de eerste
jaarlijkse Heilige (Feest) Dag van dat nieuwe jaar bij zonsondergang.
Het was de eerste dag van het Feest van Ongezuurde Broden - waarover
Paulus schreef dat wij die horen te houden.
Rekening houdend met deze timing is het belangrijk om op te
merken dat Christus samen met zijn discipelen het Pascha hield,
waarbij zij aan het begin van de avond van het Pascha een lam roosterden en aten, voorafgaand aan het daggedeelte van de Pascha dag,
toen hij gedood werd.
Voordat we deze verzen lezen moeten je begrijpen dat het Joodse
volk het begrip ‘voorbereiding’ of ‘voorbereidingsdag’ gebruikte, als
een tijd om voorbereidingen te treffen voor de wekelijkse Sabbat of
een jaarlijkse Sabbat (Heilige/Feest dag). De voorbereidingsdag voor
de wekelijkse Sabbat was de laatste dag van de week waarop je de
nodige voorbereidingen kon treffen voor het houden van de Sabbat
die volgde. Het Joodse volk heeft dus altijd geweten dat Vrijdag (de
6de dag van de week) een van deze voorbereidingsdagen is, omdat het
de voorbereidingsdag voor de wekelijkse 7de dag Sabbat is.
De dag voor gelijk welke Jaarlijkse Sabbat (Heilige/Feest dag) is ook
altijd een ‘voorbereidingsdag’. Het Pascha is een heilige samenkomst
maar geen Jaarlijkse Heilige (Feest) Dag, het is een ‘voorbereidingsdag’.
Het Pascha is een ’voorbereidingsdag’ omdat de daaropvolgende dag
een jaarlijkse Sabbat is, zoals in Leviticus 23 geschreven staat - de
eerste Dag van Ongezuurde Broden.
“De Joden dan, daar het voorbereiding (voorbereidingsdag voor
een Jaarlijkse Sabbat) was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis
paal (Grieks: stauros) mochten blijven – want die Sabbat was groot (een
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jaarlijkse Sabbat) – vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken (zodat
zij sneller zouden doodgaan) en zij weggenomen (zodat zij daar niet
zouden blijven hangen tijdens de Sabbat) zouden worden. De soldaten
dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die
met Hem gekruisigd waren; maar toen zij bij Jezus gekomen waren en
zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet, maar een
van de soldaten stak met een speer (had eerder gestoken) in zijn zijde
en terstond kwam er bloed en water uit (hij was toen dus gestorven).”
(Johannes 19: 31-34)
Christus werd met een speer doorboord omdat hij de symboliek
van het bloed van het Pascha moest vervullen, waarbij het bloed van
het lam op de aarde gespild werd waarop het stierf.
Christus stierf dus niet in de late namiddag samen met de andere
twee. Integendeel, hij stierf meteen nadat hij in zijn zij doorboord
werd met een speer, en dat was halverwege de middag.
“En van het zesde uur (12u ’s middags) af kwam er duisternis over het
gehele land tot het negende uur (3u ’s middags). Omstreeks het negende
uur (3u ’s middags) riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama
sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Hij roept zijn God
Jahweh (verkeerd vertaald als Elia) aan.” (Mattheüs 27: 45-47)
Het dient toegelicht te worden dat dit deel van het verhaal de
vertalers woorden in dit historisch verslag geïnterpreteerd hebben
als zijnde de naam van de profeet Elia, maar dat is volslagen onzin!
Christus riep niet een of andere profeet aan die enkele honderden
jaren daarvoor geleefd had en gestorven was, daarentegen riep hij
tot zijn Vader, Jahweh Elohim - de Eeuwige God. Het woord ‘Elia’
betekent ‘mijn God is Jahweh’, en dat zijn de woorden die Christus
gebruikte toen hij ‘zijn God Jahweh’ aanriep.
“En terstond liep een van hen (een soldaat) toe en nam een spons,
drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken.
Maar de anderen zeiden: Stil, laat ons zien, of zijn God Jahweh komt
om Hem te redden. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest
(hij stierf).” (Mattheüs 27: 48-50)
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Inderdaad Christus stierf halverwege de middag op de Pascha
dag. Nadat een soldaat zijn speer in zijn zijde gestoken had (Johannes 19: 34) en Christus’ bloed op de aarde gespild werd, riep hij uit
tot zijn Vader God en gaf vervolgens de geest en stierf. Hij vervulde
daarmee de rol van het Pascha Lam en stierf voor de zonden van de
hele mensheid. Deze jaarlijkse plechtigheid is van zeer grote betekenis
in Gods plan van redding.
Waarom dan werd het Pascha door die nieuwe Romeinse Kerk
die opgericht werd tijdens het Concilie van Nicea in 325 na Christus
verketterd en vervangen door een nieuwe viering genaamd Pasen? Je
kan Pasen nergens in de Bijbel terugvinden, hoewel er wel vertalers
zijn die de Hebreeuwse en Griekse woorden die duidelijk Pascha
betekenen foutief als Pasen vertaald hebben. Al vele honderden jaren
proberen veel predikanten en onderwijzers die zichzelf Christelijk
noemen, om alle mogelijke waarheid en kennis betreffende het Pascha
en het Feest van Ongezuurde Broden uit te wissen.
DOOD AAN EEN PAAL OF EEN KRUIS?
Voor velen zal dit een absurde vraag lijken, maar zij moet gesteld
worden omdat ook hierover nooit de waarheid verteld is. Het Pascha
voor de gehele mensheid stierf niet aan een kruis. Hierover bestaan
twee klaar en duidelijke waarheden.
De eerste en meest eenvoudige waarheid heeft te maken met het
echte woord dat gebruikt werd en als ‘kruis’ vertaald werd. Hoewel
vele zogenaamde Bijbelgeleerden hierover graag argumenteren en
debatteren omdat zij hier veel bij te verliezen hebben, toch is de
waarheid dat zij niet eerlijk zijn over hoe het originele woord, dat
fout vertaald wordt als ‘kruis’, in andere historische literatuur en
documenten uit die tijd gebruikt wordt.
In de verzen uit Johannes 19 die we eerder aanhaalden, is het
woord dat als ‘kruis’ vertaald wordt totaal niet afkomstig van enig
Grieks of Aramees woord dat ‘kruis’ betekent Het woord dat gebruikt
wordt betekent ‘een paal of houten balk’. Maar de vertalers hebben het
Griekse woord ‘stauros’ foutief als ‘kruis’ vertaald. Maar er bestaat
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geen enkele mogelijke vertaling of gebruik van dit woord in het oude
Grieks die enige geloofwaardigheid zou geven aan zo’n bespottelijke
interpretatie.
Er zijn genoeg woorden in het oude Grieks die gebruikt hadden
kunnen worden om een kruis te beschrijven, maar dit woord ‘stauros’ is
er daar zeker niet één van! Maar zoals gezegd, velen zullen gewoonweg
verkiezen om te blijven geloven wat zij als de waarheid willen zien.
Het doel van het breken van de benen
Er bestaat echter ook onomstotelijk bewijs dat elk debat over de
correcte of foute manier van het vertalen van woorden verre te boven
gaat. Het grootste bewijs of Christus nu stierf aan een kruis of een
paal, kunnen we terugvinden in het verhaal dat we net aanhaalden,
over de twee die samen met Christus ter dood veroordeeld waren.
Je moet goed begrijpen wat er werkelijk verteld wordt. Dus nogmaals, de religieuze leiders van het Jodendom in die tijd wilden niet
dat de lichamen van die drie mannen aan de palen zouden blijven
hangen tijdens de hoogdag, hun eerste jaarlijkse Sabbat van het jaar
- de 1ste Dag van Ongezuurde Broden. Het was al in de late namiddag
op die Pascha dag, en zij wilden dat de lichamen vóór het begin van
die Heilige (Feest) Dag bij zonsondergang, van de palen gehaald en
afgevoerd zouden worden. Zij geloofden dat dit werk was dat niet op
hun Jaarlijkse Sabbat gedaan mocht worden.
Maar toen de soldaten de benen van alle drie veroordeelden gingen
breken, teneinde hun dood te bespoedigen, zagen ze dat Christus
reeds dood was omdat al eerder een soldaat een speer in zijn zijde
gestoken had. Hier rijst een vraag die er om smeekt om gesteld te
worden. Hoe kan het breken van de benen van iemand die aan een
kruis hangt resulteren in een snelle dood?
Het is echt niet moeilijk te begrijpen hoe dit werkt. Het klaar
en duidelijke antwoord op deze vraag openbaart een onmiskenbare
waarheid.
Er is maar één enkele reden waarom de soldaten opdracht kregen
om de benen van de drie veroordeelden die daar hingen te breken. Als
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zij werkelijk aan een kruis hingen, dan zou het breken van hun benen
niet het door de Joodse leiders gewenste resultaat van een snelle dood
gehad hebben. Maar dit geldt wel als je aan een paal genageld bent,
en dat is de waarheid van wat er werkelijk gebeurde.
Wanneer iemand in die tijd ter dood veroordeeld werd en dit
werd uitgevoerd aan een paal, dan werden beide handen (of polsen)
over elkaar gelegd en zo ook de voeten. De voeten werden over elkaar
gelegd en met één enkele nagel vastgenageld onderaan de paal. De
handen (of polsen) werden ook over elkaar gelegd en met één nagel
bovenaan de paal vastgenageld, net zoals de voeten.
Als je op die manier aan een paal hing, dan kon je van zodra je
benen gebroken waren jezelf niet meer omhoogduwen om te kunnen
ademen. De reden waarom men de benen brak, was omdat je dan snel
zou stikken doordat je niet langer kon ademhalen.
Profetieën over de komst van de Messias openbaren dat geen bot
in zijn lichaam gebroken zou worden. Bovendien moest zijn bloed
op de aarde gespild worden als oorzaak van zijn dood, teneinde de
symboliek van het slachten van het Paschalam te vervullen. God ging
niet toestaan dat de benen van Zijn Zoon gebroken zouden worden,
noch zou Hij toestaan dat hij de verstikkingsdood zou sterven, omdat
dat niet overeen zou komen met de symboliek van hoe de Pascha
lammeren gedood werden.
Als deze drie aan een kruis gehangen hadden, dan had het geen
enkele zin om hun benen te breken, omdat zij dan nog steeds konden
ademen. Misschien zou het wat moeilijker ademen worden, maar zij
zouden nog urenlang hebben kunnen ademen, en de Joden wilden
dat zij meteen zouden doodgaan.
Wanneer je met armen recht boven je lichaam gestrekt hangt,
dan zal je adem afgesneden worden wanneer de rest van je lichaam
je naar beneden trekt. Dat is gewoon een fysiek feit.
Bovendien, waarom zou je je de moeite getroosten om een kruis te
vervaardigen zodat je iemand met gestrekte armen kan vastnagelen,
als je zoveel makkelijker iemands handen over elkaar kan leggen net
zoals de voeten en ze zo aan een paal kan vastnagelen?
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Er zijn veel historische verslagen over de doodstraf aan een paal
terug te vinden, waaruit naar voren komt dat er door de eeuwen heen
veel variaties waren. Zelfs de uitvoering van deze straf varieerde
waarbij soms effectief een kruisvormige constructie gebruikt werd.
Wanneer er bij een executie zo’n kruis gebruikt werd, dan duurde
het veel langer voordat men stierf. Dit was veel wreder dan wanneer
je aan een paal genageld werd, omdat je dan veel langer leed door
ontbering, grote honger en dorst en blootstelling aan de elementen.
Het ultieme doel voor het gebruik van een kruis was om groter lijden
te veroorzaken, en vaak ging deze methode gepaard aan martelpraktijken toegepast op degene die aan het kruis hing.
Wanneer er een paal gebruikt werd en beide polsen (of handpalmen) over elkaar geslagen de armen boven het hoofd gestrekt met
één nagel vastgenageld werden, dan moest je je in die positie met
je voeten omhoog drukken om te kunnen ademen. Zelfs wanneer je
niet de dood bespoedigde door iemands benen te breken, dan nog zou
deze methode leiden tot een veel snellere dood dan wanneer je aan
een kruis genageld wordt.
Dus nogmaals, iemand die aan een kruis vastgemaakt werd zou
langer in leven blijven en veel langer lijden. Iemand die aan een paal
bevestigd werd, zou veel sneller doodgaan. Omdat je in die positie extra
inspanning moest doen om jezelf omhoog te duwen teneinde te kunnen
ademen, zou je veel sneller uitgeput raken, en niet meer in staat zijn om
jezelf omhoog te duwen, om vervolgens te sterven. Als je aan een kruis
genageld werd in plaats van aan een paal, dan was dat veel sadistischer
en wreder, omdat je veel langer in leven bleef doordat je ademfunctie
niet zo belemmerd werd als wanneer je aan een paal bevestigd werd.
Afgezien daarvan waren beide praktijken wrede executie methodes.
En dit werpt nog een andere prangende vraag op. Als men in die tijd
de technologie had gehad om Christus met een geweer te fusilleren,
zouden mensen dan de gelijkenis van een geweer om de hals dragen
om hun Christelijke geloof te onderstrepen?
Er zijn duidelijke redenen waarom de Kerk van Rome van het 325
na Christus het idee verspreidde dat hun Christus aan een kruis in
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plaats van aan een paal gestorven was. Zij veranderden de verhaallijn
van deze geschiedenis. De grootste reden waarom zij dit deden komt
voort uit bepaalde gebruiken die zij hadden in combinatie met hun
geloof in andere goden en het gebruik van kruisen, en dan was er ook
nog het visioen of de droom die Constantijn beweerde gehad te hebben.
De verhalen lopen uiteen over wat er exact gebeurde, of Constantijn
nu een visioen of een droom of beiden had. Maar de algemene teneur
was dat Constantijn zei dat hij een visioen van een symbool of een
teken aan de hemel gezien had. Vervolgens wordt er gezegd dat hij
de volgende nacht, vlak voor een belangrijke veldslag, een droom had
waarin Christus aan hem zei dat hij dat teken wat hij gezien had moest
gebruiken om te overwinnen. De woorden die hij naar verluid hoorde
of aan de hemel zag waren ‘In dit teken zal je overwinnen’ of uit een
andere vertaling ‘Overwin hiermee!’. Constantijn beval zijn soldaten
vervolgens om dit teken op hun schild aan te brengen. De veldslag die
zij de volgende dag voerden leidde tot een grote overwinning voor
zijn leger, waardoor zij gingen geloven dat God aan hun zijde stond.
Dit verhaal dat Christus aan het kruis stierf werd mettertijd
alsmaar populairder, omdat dit symbool uit Constantijns visioen
later op verschillende manieren afgebeeld werd in schilderijen en
verhalen. Het ‘kruis’ werd de norm om Christus’ dood mee uit te
beelden, en uiteindelijk werd als algemene verhaallijn aanvaardt dat
dit het voorwerp was waar Christus aan genageld werd en aan stierf.
Maar wat in de geschiedenisboeken geschreven staat over wat
Constantijn zag, gaat niet over een kruis zoals het kruis waar Christus
zogenaamd gestorven is. Het symbool leek meer op de vorm van een
X over een P. Dit teken werd het ‘Chi-Rho teken genoemd, omdat het
samengesteld is uit de twee Griekse letters X en P. Dit werd verder
gepopulariseerd doordat deze twee Griekse letters de twee eerste
letters in het Grieks zijn die het woord Christos (Christus) vormen.
Als je dit symbool dat Constantijn gebruikte wilt kunnen zien, dan
kan je dit terugvinden onder de naam ‘het Labarum van Constantijn’.
En zelfs in deze is de waarheid dat één van de geboden die God
aan Israel gaf stelt, dat er geen gebruik gemaakt mag worden van
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afgodsbeelden of enige beeltenis als symbool voor godsdienstige
verering. Maar de mensheid doet niets liever dan allerlei beeltenissen
gebruiken als symbool van hun geloof en bij hun erediensten. Zoals
daar zijn: het kruis, beeltenissen van Christus en Christus aan een
kruis, beeltenissen van een moeder met een kind, en nog zoveel
andere symbolen die in het hedendaagse traditionele Christendom
gebruikt worden.
Wat is dan de waarheid in deze zaken, en wat is vals? Hoe is het
mogelijk dat de mensheid er na vele eeuwen toe gekomen is om dingen
te gaan doen en geloven die vrijwel tegengesteld zijn aan datgene wat
God klaar en duidelijk in Zijn woord zegt?
Het is alsof de meest duidelijke geboden die in de Bijbel opgetekend
staan over hoe wij ons leven moeten leiden, eenvoudigweg genegeerd
worden en als irrelevant beschouwd worden. Zoals bijvoorbeeld datgene wat Christus zei in verband met religieuze leraren. Christus zei
klaar en duidelijk hoe zij nooit aangesproken mochten worden door
anderen. Het is niet moeilijk om het principe van deze instructie te
begrijpen.
‘Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Eén is uw Meester,
namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. En gij zult niemand uw vader
noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen
is.’ (Mattheüs 23: 8-9)
Het principe is duidelijk. Niemand mag enige religieuze titel die
aan Christus of God toebehoort gebruiken of door anderen daarmee
aangesproken worden. Maar veel religieuze leiders laten zich Rabbi,
Eerwaarde, Vader, Heilige Vader, Paus, Pastoor, Bisschop etc. noemen.
Het gebruik van dergelijke woorden als religieuze titels of begroetingen
is duidelijk in strijd met de instructie die Christus gaf.
Maar je moet ook begrijpen dat er woorden zijn die wel gebruikt
kunnen worden in een religieuze context, als functietitel of om de
taak van een religieuze leider te omschrijven. Dat moeten we niet
verwarren met religieuze titels. Iedereen zou dit makkelijk en eenvoudig moeten kunnen begrijpen, maar vaak is dat niet het geval.
Er zijn nog andere verzen die ons helpen om hierin gebalanceerd
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te zijn, waarin aangeven wordt dat het perfect aanvaardbaar is om
woorden te gebruiken zoals predikant, leraar, minister, elder etc. als
taakomschrijving, maar nooit als aanspreektitel.
CHRISTUS OPSTANDING NIET OP EEN ZONDAG OCHTEND
Een van de duidelijkste en onbetwistbare bewijzen die in dit hoofdstuk behandeld worden, betreffende misvattingen, fouten en leugens
over Christus, is de waarheid dat Christus niet opgewekt werd op
een Zondag ochtend.
‘Toen antwoordden Hem enige der schriftgeleerden en Farizeeën en
zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij
antwoordde hun en zei: Een boos en overspelig geslacht verlangt een
teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de
profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het
zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn,
drie dagen en drie nachten.’ (Mattheüs 12: 38-40)
Christus zei duidelijk dat er maar één teken gegeven zou worden
om te bewijzen wie hij was – één teken dat de Messias zou identificeren. En dat teken was dat Christus exact drie dagen en drie nachten
in het ‘hart der aarde’ - in de graftombe - zou vertoeven.
De manier waarop deze uitspraak in het Grieks en vooral in het
Aramees gesteld wordt, maakt het overduidelijk dat het hier om een
periode van drie volledige dagen en drie volledige nachten gaat. En het
feit dat er ook duidelijk gezegd wordt dat deze periode gelijk zou zijn
aan de periode dat Jonas in de buik van de grote vis zat, maakt het nog
specifieker. Uit het Hebreeuws (de taal waarin dit relaas opgetekend
werd) komt duidelijk naar voren dat de tijdspanne van die drie dagen
en drie nachten exact het equivalent van 72 uur is.
Het traditionele Christendom heeft het moeilijk met deze uitspraak
van Christus, en zij proberen zo goed en zo kwaad hun eigen timing
van deze gebeurtenis te verdedigen en te onderbouwen. Zij proberen
om de definitie van wat een dag en wat een nacht is te veranderen,
en sleutelden zelfs aan het jaar waarin Christus stierf. Dat doen zij
met en groot doel voor ogen. Want zij moeten hun verhaallijn over
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een begrafenis die laat op een Vrijdag middag plaatsvond en een
opstanding op Zondag ochtend flink verdedigen.
Inderdaad, het traditionele Christendom leert dat het Pascha van
dat bewuste jaar op een Vrijdag viel (wat niet waar is), en dat hun
Jezus laat in de middag van die Vrijdag stierf. En vervolgens leren zij
dat zijn opstanding op Zondag ochtend plaatsvond. Maar niemand
kan drie dagen en drie nachten in deze periode inpassen, en dat is
precies wat zij proberen te doen. Zij beweren dat dit alles precies zo
gebeurd is, en dat dit Christus’ uitspraak over die drie dagen en drie
nachten vervult.
Als we dit even nader bekijken, dan betekent dit dus dat hij Vrijdag
middag laat stierf en vlak voor het begin van de wekelijkse Sabbat bij
zonsondergang in de graftombe gelegd werd. Als je dat combineert
met een opstanding op Zondag ochtend, dan betekent dit dat hij alleen
Vrijdag nacht en Zaterdag nacht in de tombe lag – twee nachten.
En wanneer zij zeggen dat hij drie dagen (de daglicht periodes)
in de graftombe lag dan wordt het traditionele Christendom wel
heel erg creatief. Hun uitleg is als volgt: omdat hij op die vermeende
Vrijdag in de graftombe gelegd werd terwijl er nog een klein beetje
daglicht was, dit de eerste dag was. Vervolgens lag hij gedurende
heel de wekelijkse Sabbat in de graftombe – dag twee. En omdat zij
beweren dat zijn opstanding op Zondag ochtend plaatsvond, stelt dat
kleine stukje daglicht op die Zondag de derde dag voor.
Als je dit alles bij mekaar optelt kom je met deze telling absoluut
niet aan drie dagen en drie nachten. Zelfs als zij gelijk zouden hebben
dat je die drie daglicht periodes als drie dagen zou kunnen aanrekenen, dan nog ontbreekt er een hele nacht. En volgens Christus’ eigen
woorden ontkracht dat dus dat hij de Messias was. Maar toch beweert
het traditionele Christendom dat ‘hun’ Jezus deze timing van Vrijdag
laat in de middag tot Zondag ochtend vervulde.
De waarheid betreffende de echte timing van Christus’ opstanding is niet moeilijk te begrijpen, maar je hebt daarbij wel de ware
kennis nodig van wat er echt gebeurde en wat de ware timing is van
de gebeurtenissen die leidden tot Christus’ dood en zijn opstanding.
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Het is een ongelooflijk inspirerende openbaring als je begint te zien
wat er werkelijk gebeurd is.
De lering dat Jezus de Christus zou zijn, is gebaseerd op een
verhaal waarin hij slechts half zo lang in het hart van de aarde lag als
er geschreven staat dat Jozua de Christus echt in de graftombe lag.
Als je effectief de tijd berekent die Bijbelgeleerden en leraren uit het
traditionele Christendom aangeven over hoe lang Jezus in het hart
van de aarde was, dan kom je echt slechts aan de helft van de tijd die
in de Bijbel geopenbaard wordt.
Zij die geloven dat Jozua de Christus is, leren dat hij na zijn dood
voor een totale periode van drie volle dagen en drie volle nachten in
het hart van de aarde – de graftombe – vertoefde.
Nu we de echte timing van deze gebeurtenissen gaan bekijken,
moet je daarbij onthouden dat een nieuwe dag altijd bij zonsondergang begon. Iedere dag werd van zonsondergang tot zonsondergang
gerekend, niet van middernacht tot middernacht.
Het kwam juist door die manier van tellen van de ene dag naar
de andere, dat de Joden wilden dat de benen van deze drie ter dood
veroordeelden gebroken zouden worden. Want dan konden zij de
lichamen na een snelle dood van de palen halen en nog voor de zonsondergang op de Pascha dag wegdragen. Dat was belangrijk omdat bij
zonsondergang van de Pascha dag hun jaarlijkse Sabbat zou beginnen,
en tijdens de Sabbat mocht er geen werk gedaan worden.
Maar hier komt nog veel meer bij kijken, en het zal enige tijd in
beslag nemen om de exacte timing op een ordelijke en duidelijke
manier uit te leggen en te opbaren.
Het jaarlijkse Pascha kan jaar na jaar op een andere dag van de
week vallen. In het jaar van Christus’ dood in 31 na Christus, viel het
Pascha op de 4de dag van de week. In onze tijdsrekening betekent dit
dat het Pascha dus begon bij zonsondergang op een Dinsdag, en die
hele Dinsdagnacht en het hele daglicht gedeelte van de daaropvolgende Woensdag besloeg. Heel die tijdsperiode werd beschouwd als
zijnde de 4de dag van de week, en in 31 na Christus was dat dus de dag
waarop het jaarlijkse Pascha viel.
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Op die bewuste Dinsdagavond hield Christus wat men ‘het laatste
avondmaal’ noemt. Het was inderdaad een maaltijd en het was zijn
laatste, maar het was veel meer dan gewoon een laatste maaltijd.
Het was de Pascha maaltijd, waarbij een lam geslacht en geroosterd
werd, en vervolgens gegeten werd door diegenen die toen het Pascha
hielden. Op die manier werd het Pascha gehouden, dat de eerste
keer door de kinderen Israëls gehouden werd toen zij in slavernij in
Egypte woonden.
Nadat dit honderden jaren op deze manier gehouden werd, met het
slachten, roosteren en opeten van een lam, was Christus nu gekomen
om de grotere betekenis van die dag te vervullen. Hij kwam om te
sterven als het Pascha Lam voor de gehele mensheid, door wie alle
zonden vergeven zouden kunnen worden.
Dit Pascha dat hij samen met zijn discipelen hield was het laatste
dat op die manier gehouden werd. Christus en zijn discipelen hielden
het zoals dat geboden was, maar na dat Pascha maal stelde Christus
de nieuwe manier waarop dit gehouden moest worden in. Er moest
niet langer een lam geslacht en gegeten worden tijdens die jaarlijkse
viering, maar vanaf dan moesten Gods mensen het op die nieuwe
manier houden, zoals Christus het op die laatste avond van zijn leven
openbaarde.
Hierbij lag de grotere betekenis vervat in het drinken van een beetje
wijn en een stukje ongezuurd brood. Het traditionele Christendom heeft
deze jaarlijkse ceremonie misbruikt en veranderd in wat zij de ‘Heilige
Communie’ noemen, die een heel andere betekenis en timing heeft.
Het drinken van een klein beetje wijn en het eten van een klein
stukje ongezuurd brood verwijst naar Christus die in onze plaats
stierf. De wijn is het symbool voor zijn bloed dat hij voor ons gespild
heeft als het ware offer voor zonden. Zo’n offer kon alleen maar gebracht worden door iemand die een leven zonder zonden geleefd had,
iemand die waardig was om het offer te zijn voor de vergeving van
zonden. In deze ceremonie staat het eten van een stukje ongezuurd
brood symbool voor Christus die tijdens zijn leven ‘zonder zonden
was - ongezuurd was’.
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Je kan makkelijk zelf zien dat de apostel Paulus enkele decennia
later de Kerk eraan herinnerde hoe zij deze jaarlijkse ceremonie
moesten houden. Hij zei dat zij dit op precies dezelfde manier moest
doen als Christus het de eerste keer geopenbaard had.
‘Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd,
dat de Heere Jozua in de nacht (de Pascha nacht) waarin Hij werd verraden, brood (ongezuurd brood) nam, en nadat Hij gedankt had, brak
Hij het en zei: Neem, eet (een afgebroken stukje), dit is Mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis (tijdens elk
jaarlijks Pascha). Evenzo nam Hij ook de drinkbeker (met wijn), na het
gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker (met wijn) is het
nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot
Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker
drinkt, verkondigt (bekend maken) u de dood van de Heere, totdat Hij
komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker
van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere.’
(1 Corinthiërs 11: 23-27)
De juiste timing van Christus’ dood
Iedereen erkent dat Christus op de Pascha dag stierf, maar zij zijn het
er niet allen over eens wanneer het Pascha in het jaar van Christus’
overlijden viel. Het zal wat tijd in beslag nemen om alle Schriftgedeelten
die hierover spreken door te spitten, maar het is echt de moeite waard
en een ware openbaring om een groot deel van dit verhaal te lezen.
Het traditionele Christendom leert dat het Pascha in dat jaar
op de 6de dag van de week viel. De reden daarvoor is dat zij niet begrijpen dat een van de Sabbatdagen waarvan sprake in deze timing
rondom Christus’ dood, geen wekelijkse Sabbat was. Zij begrijpen
dit al eeuwenlang verkeerd, omdat zij niet begrijpen wat de timing
van het Pascha is in relatie tot de Jaarlijkse Heilige (Feest) Dagen die
daarop volgen. Zij begrijpen niet hoe het Joodse volk, vanaf de dagen
van Mozes, honderden jaren lang de Heilige (Feest) Dagen hield.
Deze staan allemaal netjes op volgorde opgesomd in het Bijbelboek
Leviticus, in hoofdstuk 23.
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Zoals reeds eerder gezegd, de dag die volgt op het Jaarlijkse Pascha
is een Jaarlijkse Sabbat - een jaarlijkse Heilige (Feest) Dag, de eerste
dag van het Feest van Ongezuurde Broden. Maar zij begrijpen ook
niet dat in de Joodse traditie een dag die voorafgaat aan een Sabbat,
altijd als een ‘voorbereidingsdag’ beschouwd wordt, om zich voor te
bereiden op en Sabbat.
Degenen die de Bijbel rondom 380 na Christus uit het Grieks en
het Aramees in het Latijn begonnen te vertalen, begrepen niets van
deze Joodse gebruiken, of ze gaven er gewoon niks om. De kerk van
Rome besloot dat zij de geschriften in één boek voor haar eigen gebruik vertaald wilden hebben. Dus gaf zij opdracht om die geschriften
in het Latijn te vertalen, en dat werk kwam bekend te staan als het
‘Latijnse Vulgaat’.
Vele eeuwen later na de uitvinding van de drukkunst, volgden
nog meer vertalingen die resulteerden in nog grotere verwarring en
foute vertalingen van de geschriften.
Toen die eerste vertalers over het verhaal van Christus’ dood,
begrafenis en opstanding schreven, waren zij verward en begrepen
zij niet precies wat er gebeurd was en interpreteerden dit verkeerd.
Zij lazen over een ‘voorbereidingsdag’ en concludeerden automatisch
dat dit over de 6de dag van de week ging - de dag die wij nu Vrijdag
noemen. Maar niets is minder waar. Als je het volledige relaas leest,
dan wordt dit heel duidelijk.
“Opdat de lichamen niet aan de paal (Grieks: stauros) zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding (voorbereidingsdag
voor een Sabbat) was, want de dag van die sabbat was een grote dag
(een jaarlijkse Sabbat, een Jaarlijkse Heilige Dag), vroegen de Joden
dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten
worden (opdat zij daar niet tijdens de Sabbat zouden blijven hangen.”
(Johannes 19: 31)
Als je dit goed begrijpt, dan openbaart dit op exact welke dag
van de week dat Pascha viel en wanneer Christus opgewekt werd.
Zoals we zullen aantonen viel deze jaarlijkse Hoogdag, de jaarlijkse
viering van de 1ste Dag van Ongezuurde Broden (die altijd volgt op de
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Pascha dag) op de 5de dag van de week, die wij vandaag Donderdag
noemen.
Dus, bij zonsondergang aan het einde van de Pascha dag op de 4de
dag van de week (Woensdag), begon de jaarlijkse Sabbat – de jaarlijkse
Hoogdag genaamd de 1ste Dag van Ongezuurde Broden. De Joden
wilden dat alle drie lichamen van de palen genomen en weggedragen
zouden worden voor het begin van die jaarlijkse Sabbat. Het vervolg
van het verhaal verteld hoe Christus’ lichaam weggedragen werd en
in een graftombe gelegd werd.
“En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun
voornemen en handelwijze (van de anderen in de raad). Hij kwam uit
Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het Koninkrijk
van God. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jozua. En
toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen
en legde het in een graf (tombe) dat in een rots uitgehouwen was, waarin
nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en
de Sabbat brak aan (stond op het punt te beginnen).” (Lukas 23: 50-54)
Je moet hierbij wel de wet uit het Oud Testament begrijpen en
weten hoe de Joden de Sabbat hielden. Er mocht op de Sabbat geen
werk gedaan worden, daarom was elke dag die aan een Sabbat dag
voorafging een voorbereidingsdag, waarop men zijn normale doordeweekse werk kon afronden en zich gereed kon maken om de Sabbat
waarop niet gewerkt mocht worden correct te houden. Het vervolg van
het verhaal is dan ook belangrijk om goed te begrijpen. Hier volgt het:
“En ook de vrouwen die met Hem (Christus) uit Galilea gekomen
waren (naar Jeruzalem), volgden (volgden Jozef van Arimathea) en
zagen het graf (tombe) en hoe Zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij
teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de
sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod.” (Lukas 23: 55-56)
Hier wordt wat deze vrouwen deden erg belangrijk in het verhaal.
Er staat dus in deze verzen geschreven dat zij weggingen om specerijen
en mirre gereed te maken. Later zouden zij met deze specerijen en
mirre naar het graf teruggaan, om ze bij Christus’ lichaam te leggen.
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Deze vrouwen wisten niet op voorhand dat Christus ter dood
veroordeeld zou worden en in de namiddag van de Pascha dag zou
sterven, daarom hadden zij uiteraard deze specerijen en mirre ook niet
op voorhand bereid. En dus moesten zij wachten tot op het moment
dat zij deze konden kopen en bereiden.
Tegen de tijd dat Christus gestorven en in het graf gelegd was liep de
Pascha dag teneinde, en hadden zij zeker geen tijd meer om specerijen
te kopen laat staan ze te bereiden. Zij konden ze niet na het Pascha
kopen, omdat de volgende (aansluitende) dag een jaarlijkse Heilige
Dag was, en op een Sabbat kon je geen specerijen kopen of bereiden.
Er staat geschreven dat zij rustten op de Sabbat, dat is makkelijk
te begrijpen. Zij mochten geen werk verrichten op die Sabbat volgend
op het Pascha. Christus’ lichaam werd vlak voor zonsondergang op de
Pascha dag in de graftombe gelegd. Christus lag nog maar nauwelijks
in die graftombe toen die jaarlijkse Sabbat begon. De vrouwen konden
geen werk verrichten op die jaarlijkse Sabbat, dus rustten zij zoals
dat geboden is.
Wanneer bereidden zij deze specerijen dan wel? Niet op de jaarlijkse Heilige (Feest) Dag volgend op het Pascha, maar de volgende dag
konden zij ze wel bereiden. Want die volgende dag was de 6de dag van
de week (Vrijdag). Op die dag werkten zij, want het was de wekelijkse
voorbereidingsdag voor de wekelijkse Sabbat. Maar zij moesten eerst
nog iets anders doen, voordat zij effectief die specerijen en mirre op de
traditionele wijze voor een begrafenis konden beginnen te bereiden.
In Markus staat een kort maar duidelijk vers dat dit opheldert:
“En toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en
Maria, (de moeder) van Jakobus, en Salome specerijen om Hem (Christus’ lichaam) te gaan zalven.” (Marcus 16: 1)
Hier staat dus duidelijk geschreven dat de vrouwen eerst nog
specerijen moesten gaan kopen, voordat zij ze konden bereiden. Ze
kochten en bereidden ze dus op de volgende dag, de 6de dag van de
week. Zijn konden ze namelijk niet op de Sabbat kopen noch bereiden.
Het traditionele Christendom heeft geen enkele kennis over de
timing van de Joodse heilige dagen, daarom hebben zij dit verhaal
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kort door de bocht geïnterpreteerd, en geconcludeerd dat het hier de
wekelijkse Sabbat betreft. Maar zodoende missen zij iets heel voor de
hand liggend, want als dat zo was dan konden de vrouwen ten vroegst
op Zondag de specerijen gaan kopen. Maar deze versie strookt niet
met verhaal, omdat er duidelijk staat dat zij ze reeds gekocht en bereid
hadden voordat zij op Zondag ochtend bij de graftombe aankwamen.
Zij hadden de hele dag nodig om deze specerijen te gaan kopen en
ze te bereiden. Het nu volgende Schriftgedeelte openbaart dat zij niet
de tijd hadden om dit alles uit te voeren (op Vrijdag) en het ook nog eens
op diezelfde dag naar de graftombe te brengen, om Christus’ lichaam
correct op de traditionele manier te begraven (want zijn lichaam was
aan het einde van de Pascha dag gehaast in het graf gelegd). Het nu
volgende Schriftgedeelte vertelt het vervolg der gebeurtenissen.
“En zeer vroeg op de eerste dag der week (Zondag) gingen zij naar
het graf, toen de zon opging.” (Marcus 16: 2)
Deze twee Verzen in Marcus vertellen ons het verhaal van hoe de
vrouwen tot na de jaarlijkse Sabbat moesten wachten om de specerijen
voor Christus’ begrafenis te kunnen kopen en bereiden. Zij voerden
dat werk uit op de 6de dag van de week (Vrijdag). Vervolgens toen al
dat werk op de voorbereidingsdag gedaan was, rustten zij opnieuw
– deze keer op de wekelijkse Sabbat. En omdat de wekelijkse Sabbat
pas eindigt bij zonsondergang op de 7de dag van de week, gingen zij
niet met de specerijen naar het graf omdat het dan al donker werd.
Daarom gingen zij op de ochtend van de eerste dag van de week, die
zondag ochtend, naar de graftombe om Christus’ lichaam te zalven
(balsemen).
Als je een goede kennis hebt van hoe de Sabbat gehouden wordt en
hoe de voorbereidingsdagen werken, dan klopt het natuurlijke verloop
van het verhaal duidelijk. De vrouwen konden de specerijen niet kopen
noch bereiden op een Sabbat, dus deden zij dit op de eerstvolgende
mogelijke dag. Namelijk, op de 6de dag van de week (Vrijdag).
Dat nam veel tijd in beslag, zodat bij het naderen van de wekelijkse Sabbat (Zaterdag) er niet genoeg tijd overbleef om nog naar de
tombe te gaan om het werk van het traditioneel voorbereiden van
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Christus’ lichaam in zijn graf te voltooien. Als het voor hen mogelijk
geweest was om de nodige specerijen te kopen, te bereiden, en naar
het graf te brengen op die voorbereidingsdag (Vrijdag), dan zouden
zij dit gedaan hebben. In plaats daarvan moesten zij gedurende die
wekelijkse Sabbat rusten en wachten.
De wekelijkse Sabbat eindigde aan het einde van het daglicht
gedeelte van de 7de dag, waarna bij zonsondergang de 1ste dag van de
week begon, maar snel daarna viel de nacht. Dus moesten zijn tot de
ochtend wachten om met de specerijen en de balsem naar het graf
te gaan.
Als je alle verslagen leest die over dit verhaal geschreven werden
vanuit verschillende standpunten door de vier die er getuige van
waren en dit alles opschreven, dan wordt heel dit verhaal nog duidelijker. Het is heel belangrijk om de getuigenissen van de discipelen
die dit beleefden en meemaakten allemaal te vergelijken. Dit betreft
de geschriften van Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes die alle
vier veel geschreven hebben over het leven en de dood van Christus.
De Zondag na Christus’ opstanding
In Mattheüs’ verslag komt nog een andere misvatting en misinterpretatie betreffende de jaarlijkse Sabbat en de wekelijkse Sabbat die
op dit Pascha volgden aan bod:
“Laat na de Sabbat (Grieks meervoud - Sabbatten), toen het licht
begon te worden op (tijdens) de eerste dag van de week, kwamen Maria
Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.” (Mattheüs 28: 1)
In dit relaas van Mattheüs staat effectief geschreven dat er ‘Sabbatten’ beëindigd waren voordat Maria Magdalena en Maria de moeder
van Jacobus op Zondag ochtend bij de graftombe aankwamen. De
meeste vertalers hebben dit fout vertaald als zijnde ‘Sabbat’ enkelvoud,
maar in het Grieks is dit wel degelijk meervoud. Direct volgend op het
Pascha van Christus’ dood en begrafenis, waren er twee Sabbatten.
Hier staat gewoon dat er twee Sabbatten voorbijgegaan waren voordat
de twee Maria’s bij het ochtendgloren van het daglichtgedeelte van
de eerste dag van de week bij de graftombe kwamen.
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Het is duidelijk dat er in deze periode dus twee Sabbatten vielen,
en we hebben ook gelezen over de periode waarin zij de specerijen
kochten en bereidden. Maar het traditionele Christendom houdt
duidelijk geen rekening met deze twee Sabbatten noch met de voorbereidingsdag daartussen.
Het kan enorm inspirerend, verhelderend en bevrijdend zijn
wanneer je eindelijk de waarheid over zoiets als dit verhaal gaat zien.
Maar als je heel je leven geloofd hebt in een kruisiging op Vrijdag en
een Zondagochtend opstanding, dan is het niet zo makkelijk om zo’n
waarheid onder ogen te zien. Dit is geen veroordeling noch de schuld
van degene die misleid is door anderen. Maar het is wel de fout van
diegenen die de geschriften fout vertaald hebben, en diegenen die
sinds die tijd de waarheid hierover ingezien hebben maar geweigerd
hebben om dit zo te onderwijzen.
Ook overschaduwen de leer en de tradities over de viering van
Pasen deze kwestie van de timing van Christus’ opstanding en zaait
verwarring hierin. De idee van een kerkdienst bij zonsopgang omdat
men beweert dat de opstanding van Christus op dat tijdstip viel,
berust niet op feiten.
“En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen
het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf
weggenomen was.” (Johannes 20: 1)
Er volgen nog anderen vlak na hen toen de zon net begon op te
komen, maar Maria Magdalena en Maria (de moeder van Jacobus)
kwamen aan toen het nog donker was en de zon nog niet opgekomen
was. En hoewel dit allemaal best heel raar vertaald is, toch is het
verhaal nauwkeurig en helder. Beide Maria’s kwamen als eerste aan
toen het nog donker was, en de anderen die volgden met de specerijen,
kwamen ter plekke toen de zon net begon op te komen. De boodschap
is dezelfde: ‘Christus was reeds opgestaan’. Hij was reeds opgewekt
voordat zijn aankwamen. Hij werd niet opgewekt op dat moment toen
de zon begon op te komen, noch op het moment dat de zon effectief
opkwam. Hij was reeds eerder opgestaan!
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“Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag
van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar
het graf te kijken.” (Mattheüs 28: 1)
Na de Sabbat, begint de eerste dag van de week bij de zonsondergang op de 7de dag van de week. Dan wordt het dus donker, en
de dageraad van de eerste dag van de week is wanneer de eerste
zonnestralen de hemel beginnen te verlichten.
Dan volgt het relaas over de grote steen die door een engel van
voor het graf weggerold was. Er staat geschreven dat de vrouwen zich
zorgen maakten over hoe zij die steen zouden verplaatsen, zo dat zij
bij het lichaam zouden kunnen om dit volgens de tradities te zalven
(balsemen) met hun specerijen. Maar toen zij aankwamen was de
steen al weggerold, en was Christus niet langer daar – hij was reeds
eerder opgewekt.
“En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf,
toen de zon opging. En zij zeiden tegen elkaar (hadden reeds eerder
hierover gepraat): Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf
wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen (reeds eerder)
weggerold was, want hij was heel groot.” (Markus 16: 2-4)
De manier waarop die steen weggerold was nog voordat zij aankwamen, wordt ook in Mattheüs 28 beschreven. Beginnend in vers 1:
“Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag
van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar
het graf te kijken. En zie, er vond (had reeds eerder plaatsgevonden)
een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de
hemel was neergedaald) neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van
de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem
en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor
hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de
vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jozua zoekt,
die aan de paal genageld. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals
Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.”
(Mattheüs 28: 1-6)

56

Waarheid En Bijbels Bewijs

Dit relaas over deze twee die als eersten geconfronteerd werden
met de waarheid dat Christus reeds eerder opgewekt was, wordt in
verschillende vertalingen op verschillende manieren verteld. Maar
hoe het ook geschreven werd, het feit blijft dat wanneer zij bij de
graftombe kwamen hij niet langer daar was, omdat hij inderdaad
reeds eerder opgestaan was. Er bestaat geen enkel Bijbelvers waarin
gezegd wordt dat hij bij zonsopgang of rondom die tijd opstond of
opgestaan was. Maar in de leer van Pasen en het verhaal daarrond
wordt dit wel beweerd.
Het is niet nodig om alle Bijbelverzen rondom dit verhaal door te
lezen, want zij zeggen allemaal hetzelfde. Christus was niet langer
in de graftombe. Hij was reeds eerder opgewekt. Maar kan je ergens
terugvinden hoeveel eerder? Jawel!
Het is nuttig om ook te kijken naar wat Lukas over dit relaas te
zeggen had:
“En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen,
naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden,
en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld
van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het
lichaam van de Heere Jozua niet. En het gebeurde toen ze daarover in
twijfel (verbijsterd) waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende
gewaden (twee engelen). En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht
naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de levende
bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij
tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: ‘De Zoon des mensen
moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en aan de paal
gehangen worden en op de derde dag opstaan.’ En zij herinnerden zich
Zijn woorden.” (Lukas 24: 1-8)
En zo komen we weer terug bij datgene wat Christus zei over
het enige teken dat gegeven zou worden om de ware Messias te
identificeren. Hij zou drie dagen en drie nachten in het hart van de
aarde - de graftombe – zijn. En vervolgens zou hij opgewekt worden,
exact aan het einde van die derde dag.
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De timing is zo dat Jozef van Arimathea Christus vlak voor zonsondergang op de Pascha dag, voor het begin van de jaarlijkse Heilige
(Feest) Dag in de tombe legde. Dat was dus vlak voor zonsondergang op
de 4de dag van de week, aan het einde van de Pascha dag. En vervolgens
begon de jaarlijkse Heilige (Feest) Dag, de 1ste Dag van Ongezuurde
broden - een jaarlijkse Sabbat. Dat was de 5de dag van de week.
Dat betekent dus dat de eerste dag dat Christus in het graf lag,
loopt van vlak voor zonsondergang op de 4de dag van de week tot
zonsondergang op de 5de dag van de week (het grootste deel van die
dag was dus die jaarlijkse Sabbat).
Dan, vlak voor het einde van die eerste dag in het graf, aan het
eind van die jaarlijkse Sabbat, vlak voor zonsondergang, zou dag twee
beginnen, en die zou eindigen vlak voor zonsondergang op de 6de dag
van de week, waarvan we weten dat het de voorbereidingsdag voor
de wekelijkse Sabbat was (voor ons Vrijdag dus).
Vervolgens zou de derde dag dat Christus in het graf lag, vlak voor
zonsondergang op die voorbereidingsdag, vlak voor het begin van de
wekelijkse Sabbat, beginnen. Die derde dag in de graftombe besloeg
de hele nacht van die Sabbat doorlopend in het daggedeelte van die
Sabbat, tot vlak voor zonsondergang, wanneer die derde dag en ook
de Sabbat ten einde zouden lopen.
Teneinde te vervullen wat Christus over de Messias gezegd had, dat
hij drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zou zijn, moest
hij dus aan het einde van die wekelijkse Sabbat opgewekt worden.
Dat zou dus kort voor zonsondergang op die Sabbat dag geweest zijn,
wanneer een nieuwe dag op het punt stond te beginnen. Die nieuwe
dag na zonsondergang op de wekelijkse Sabbat was de eerste dag van
de week - Zondag. De eerste dag van de week (Zondag) begon altijd
na zonsondergang op de wekelijkse zevende dag Sabbat.
Teneinde het teken te vervullen van wie Christus werkelijk was,
moest hij exact drie dagen en drie nachten later opgewekt worden
- drie volle dagen nadat hij in de graftombe gelegd was. Die periode
eindigde aan het einde van de wekelijkse Sabbat. De Christus - de ware
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Messias - moest aan het einde van de wekelijkse Sabbat opgewekt
worden, teneinde te bewijzen wie hij was. Hij werd op geen enkel
moment of tijdstip van de eerste dag van de week opgewekt. Zijn
opstanding was niet op een Zondag.
GOD DE VADER NOEMDE ZIJN ZOON JOZUA
In de nieuwe officiële Kerk van het Romeinse Rijk onder leiding van
Keizer Constantijn, hadden de gelovigen van die nieuwe religie het
gebruik om Christus met de naam Jezus aan te spreken. Maar dat
was niet de naam die de discipelen, en anderen in de Kerk die in 31
na Christus begon, gebruikten om Christus mee aan te spreken. Zij
noemden hem Jozua.
De naam ‘Jezus’ (Iesous in het Grieks, later in het Latijn vertaald
als ‘Iesus’) werd in 325 na Christus door de Katholieke Kerk geadopteerd, en veel later door de Protestantse kerken (die pas honderden
jaren later ontstonden) geaccepteerd.
God had geboden dat Zijn Zoon nadat hij geboren zou zijn uit
Maria, Jozua genaamd moest worden. Het was dezelfde naam als
die van Jozua uit het Oude Testament, die de kinderen Israëls het
beloofde land binnenleidde. Die naam betekent ‘de Eeuwige (Jahweh)
is redding’. In zijn fysieke leven kwam de Messias eerst als het
Pascha Lam – inderdaad ‘de redding van de Eeuwige’ geschonken
aan de mensheid.
Eenieder die iets meer dan gemiddeld de Bijbel bestudeerd heeft,
weet dat namen van grote betekenis zijn voor God. Als God namen
geeft, dan dragen die grote betekenis in zich. Het zijn niet zomaar
namen die goed klinken.
Laat in de 4de eeuw gaf de Katholieke Kerk opdracht voor een
Latijnse vertaling van de Bijbel - het Vulgaat - die door hen ook geadopteerd werd. Daarin werd in het Oude Testament de naam Jozua
als ‘Iosue’ vertaald. De uitspraak hiervan ligt dichter bij de uitspraak
van de naam Jozua (Yehoshua). Maar in het Latijnse Vulgaat van
het Nieuwe Testament wordt een ander woord gebruikt – Iesus. In
Hebreeën 4 vers 8 gebruikten ze deze naam ‘Iesus’ ook voor Jozua
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(degene die Israel het beloofde land binnenleidde). Misschien beseften
ze niet dat dit niet naar Christus refereerde.
De apostel Paulus zou zeker klaar en duidelijk de correcte naam
Jozua gebruikt hebben toen hij schreef over hoe Jozua de kinderen
Israëls het beloofde lande binnenleidde. Blijft dus de vraag waarom
zij in het Vulgaat van het Nieuwe testament niet dezelfde naam
‘Iosue’ gebruikte, die zij in de vertaling van het Oude Testament
wel gebruikte.
Zowel in de Griekse als de Latijnse vertaling van het Nieuwe
Testament is die naam veranderd, terwijl de naam Jozua een veel
duidelijkere transliteratie is, die in de vertaling van het Oude Testament wel gebruikt werd. Vooral in het Latijnse Vulgaat maakte de
Katholieke Kerk om nog onbekende reden een duidelijk onderscheid
tussen de naam van Jozua in het Oude Testament en naam die voor
Christus gebruikt had moeten worden in het Nieuwe Testament.
In beide talen had men een vertaling kunnen gebruiken die dezelfde betekenis in zich draagt als die van Jozua in het Hebreeuws,
maar dat deed men niet. Toch werd dit wel correct gedaan wanneer
het woord voor ‘Messias’ in het Oude Testament, in het Nieuwe
Testament als ‘Christus’ (Christos) vertaald werd. Beide woorden
dragen dezelfde betekenis, namelijk ‘de gezalfde’. Dat is de correcte
manier om woorden te vertalen, aan de hand van hun werkelijke
betekenis in de originele taal.
Maar de naam die de Katholieke Kerk aan Christus gaf is geen
vertaling in een woord dat dezelfde betekenis in zich draagt, zoals
dit wel gedaan werd met de woorden voor ‘Messias’ en ‘Christus’.
De naam ‘Jezus’ heeft niet dezelfde betekenis als de naam Jozua’.
En het is zelfs niet eens een correcte transliteratie (een woord dat
hetzelfde klinkt in een andere taal).
De Bijbelboeken Mattheüs, Markus en Lukas werden alle drie in
het Aramees geschreven, dat is een Semitische taal die uit dezelfde
familie komt als de Hebreeuwse taal. Maar tegenwoordig trachten
de meeste Bijbelgeleerden dit te discrediteren en beweren zij dat de
apostelen uitsluitend in het Grieks schreven.
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Paulus schreef wel in het Grieks tot de heidenen, want hij had
een hogere opleiding genoten in Jeruzalem toen hij nog Saulus
heette. Maar de discipelen van Christus kenden en spraken enkel
Aramees. De Joodse leiders in Jeruzalem keken zelfs neer op hen
en bespotten hen, omdat zij niet dezelfde hoge opleiding als hen
gekregen hadden. Veel Joden in die tijd in verschillende regio’s van
het Romeinse Rijk spraken en schreven Grieks, maar in de streek
waar de discipelen ten tijde van Christus woonden was Aramees de
voertaal van de Joden.
Het woord ‘Jezus’ werd pas laat in de 16de eeuw geïntroduceerd
in de Nederlandse taal. Het was een transliteratie van het Griekse woord ‘Iesous’, en hetzelfde corresponderende Latijnse woord
‘Iesus’. Maar zoals reeds eerder gezegd, ‘Iesous’ en ‘Iesus’ zijn geen
van beide een goede transliteratie voor ‘Jozua’. Als Gods instructie
in deze gevolgd was, dan zou de naam als ‘Jozua’ vertaald geweest
zijn – dezelfde naam als die van Jozua die de kinderen Israëls na
Mozes’ dood het beloofde land binnenleidde.
Hier volgt die opdracht die God gaf, met de correcte vertaling
van die naam uit het Aramees naar het Nederlands:
“De geboorte van Jezus de Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn
moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen
samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige geest. Daar nu Jozef, haar
man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was
hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij
hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom
en zei: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u
te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige geest. Zij zal
een zoon baren en gij zult Hem de naam Jozua geven (de Eeuwige
is redding). Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door
de profeet gesproken heeft, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger
worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël (Jesaja
7: 14) geven, hetgeen betekent: God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap
ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en
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hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar,
voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jozua.”
(Mattheüs 1: 18-25)
Inderdaad, na bijna 2.000 jaar staat God op het punt om Zijn Zoon
terug te sturen, als de Messias - de Christus - om de mensheid in de
eerste plaats van haar zelfvernietiging te redden, en vervolgens de
regering van het Koninkrijk van God over alle landen aan te stellen.
De laatste grote fout die uit Gods Kerk weggenomen diende te worden,
zodat zij volledig gereed gemaakt zou zijn voor de komst van Christus,
is de correctie van zijn naam. De naam ‘Jezus’ vertegenwoordigt de
geloofsleer van die kerk die doctrines aanhangt zoals de Drie-eenheid,
Pasen, Zondagviering, Kerstmis en nog veel meer foute zaken die in
tegenstrijd zijn met Gods Woord.
Degene wiens voeten nu, na bijna 2.000 jaar, binnenkort weer
op de Olijfberg zullen staan is Jozua de Christus – de ware Messias
door God gezonden om de mensheid te redden.
ANDERE LEERSTELLINGEN DIE GECORRIGEERD MOETEN
WORDEN.
Er zijn nog andere doctrines (leerstellingen) die niet waar zijn, en
die door het traditionele Christendom in stand gehouden worden,
zoals de Drie-eenheid, de hel, de onsterfelijkheid van de ziel, etc.
die allemaal in het laatste hoofdstuk aan bod zullen komen. Maar
nu we op dit punt in dit boek aangekomen zijn, is het belangrijk dat
je begint te begrijpen dat deze valse doctrines de mensheid in het
duister gehouden hebben over de catastrofale eindtijdgebeurtenissen
die op het punt staan om deze aarde te overspoelen, en dat vooral wat
betreft een geprofeteerde laatste wereldoorlog – Wereld Oorlog III.

Hoofdstuk 3

GOD HEEFT Wereld Oorlog
III VOORSPELD
Dit is echt een beangstigend verhaal, vooral omdat gaat het over onze
tijd nú. De omvang van de catastrofale vernietiging die deze oorlog
teweeg zal brengen, is echt huiveringwekkend. God zegt duidelijk dat
er in de hele menselijke geschiedenis nooit een tijd als deze geweest
is, en gelukkig zal er ook nooit meer zo’n tijd zijn.
We bevinden ons nu aan het einde van een plan dat 6.000 jaar
geleden door God in beweging gezet werd met de schepping van de
mens op aarde. God heeft Zich grotendeels ‘afzijdig’ gehouden van
de zaken van de mensheid, teneinde de mensheid haar ‘eigen wegen’
en het resultaat daarvan te kunnen laten ondervinden.
In tegenstelling met wat men in het traditionele Christendom
lijkt te denken en onderwijst, is God de voorbije 6.000 jaar niet bezig
geweest met te proberen de mensheid te redden. Daarentegen heeft
God de mensheid toegestaan om gedurende die tijdspanne haar eigen
gang te gaan, en pas aan het einde van die periode zou Hij ingrijpen
om de eindeloze kringloop van menselijke lijden, oorlogen en mislukkingen te beëindigen. Maar God zal wel toestaan dat de mensheid tot
op de rand van de totale zelfvernietiging komt, teneinde ons de les te
leren die we moeten leren.
Zoals eerder gezegd, God heeft tot aan het laatste deel van Zijn
6.000 jarige plan, de grotere kennis van wiskunde, fysica, chemie,
etc. aan de mensheid weerhouden. Als deze kennis eerder gegeven
was, dan zou de uitroeiing van de mensheid door Wereld Oorlog III
al lang geleden gebeurd zijn.
Maar het is altijd Gods doel geweest om ons die tijdspanne te
geven voor ons eigen zelfbestuur, zodat we lessen zouden kunnen
leren die we op geen enkele andere manier zouden kunnen leren. Een
van de belangrijkste lessen die wij moeten leren, is dat de mensheid
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zichzelf niet succesvol kan regeren. Alle kleine en grote landen, elk
imperium en elk koninkrijk zijn allemaal opgekomen en weer ten
onder gegaan. En dat zal nu uiteindelijk weer gebeuren. Onze wegen
en onze regeringen werken niet en lopen altijd ten einde.
Vandaag de dag geloven de meeste mensen niet dat hun land of
hun regering zal ophouden te bestaan. Maar dat staat wel op het
punt te gebeuren! De wereld heeft nog nooit een totale kernoorlog
meegemaakt, noch de gevolgen daarvan ondervonden. Het is een
uiterst afschuwelijk, gruwelijk en beangstigend iets.
God voorspelde de opkomst en de val van volkeren, naties en koninkrijken. Velen daarvan, die reeds eeuwen geleden ten val kwamen,
migreerden naar andere gebieden in de wereld, waar zij terug opkwamen onder andere namen. God openbaart hoe je die vandaag
nog kan identificeren. Want God voorspelde de daden en de migraties
van deze landen en koninkrijken, en de toekomstige profetische rol
die zij doorheen de tijd zouden spelen, en dat vooral voor ons nu in
de eindtijd.
God heeft altijd de ‘timing’ in handen gehad over wanneer grote
uitvindingen zouden gedaan worden en wanneer er vooruitgang in
wetenschappen en technologie geopenbaard zouden worden, zodat de
wereld tot op haar huidige niveau zou uitgroeien, exact waar zij zich
nu bevindt. De mensheid heeft altijd, en vooral in de laatste honderd
jaar, dat soort van openbaringen eerst en vooral gebruikt voor militaire
macht en overwinning – voor oorlog! Daarom staat het ook absoluut
vast dat de mensheid de kernwapens die zij nu ontwikkeld heeft zal
gebruiken in een laatste oorlog.
God kent de menselijke natuur door en door. Hij schiep ze. En
Hij gaf aan de mensheid vrije morele keuze – de macht van vrije
keuze. God wist welke keuzes de mensheid gedurende de voorbije
6.000 jaar zou maken. De menselijke natuur die zich ontwikkeld
in fysiek mensen die de vrije keuze en vrije wil gekregen hebben,
ligt absoluut vast. De manier waarop wij geschapen zijn resulteert
automatisch in een zelfzuchtige levenswijze gebaseerd op eigenbelang – waarbij men zijn eigen belang boven dat van anderen plaatst.
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Dat geld zowel individueel, als voor families, gemeenschappen en
volkeren en naties.
God kan die zelfzuchtige natuur in ons gebruiken voor het veel
hogere doel waarvoor Hij ons schiep. Wat God voor ons gepland heeft
is opwindend en inspirerend, en is nu niet meer veraf. Maar voordat
we die nieuwe era die God voor ons in petto heeft kunnen binnentreden, zal er eerst nog één catastrofale oorlog plaatsvinden. Die oorlog
met alle catastrofale gevolgen van dien, zal er voor zorgen dat de
mensheid uiteindelijk onder ogen zal kunnen zien hoe vernietigend
‘haar eigen wegen’ zijn. Tenzij deze natuur veranderd wordt zal zij
zichzelf onvermijdelijk vernietigen.
Toen God begon te openbaren dat DIT de Eindtijd is.
Zoals gezegd, Gods Kerk begon in 31 na Christus en heeft sindsdien
altijd voortbestaan. Maar de wereld heeft haar zelden gekend (erkend),
omdat dit ook niet Gods bedoeling was. Maar waar zij gekend was,
is zij altijd vervolgd, gehaat en verguisd geweest. Daardoor is Gods
Kerk door de eeuwen heen altijd klein gebleven, en dat is altijd Gods
plan en doel geweest. De redenen hiervoor zullen duidelijker worden
naarmate er in de volgende hoofdstukken meer over de Kerk aan bod
zal komen.
Tegen 1930 was het zover gekomen dat Gods Kerk waarheden die
zij van in het begin van God gekregen had begon te verliezen, doordat
zij in de vier eeuwen daarvoor dusdanig door de haar omringende
wereld onderdrukt was. Daarom stelde God in de jaren 30 Herbert
W. Armstrong aan als eindtijd apostel voor Zijn Kerk, met als doel
stelselmatig waarheden terug te herstellen, teneinde haar te beginnen
voorbereiden op de tweede komst van Zijn Zoon. En vanaf dan begon
God ook progressief de technologische vooruitgang van de mensheid
te bevorderen.
Tegen het einde van Wereld Oorlog II begon God aan Zijn apostel
Herbert W. Armstrong te tonen dat Wereld Oorlog II perfect in de
profetische eindtijdgebeurtenissen paste, en dat er nog één grote
oorlog zou volgen – de laatste oorlog op aarde – Wereld Oorlog III.
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Hij toonde hem ook dat de wereld destijds de periode van de ‘eindtijd’
waarvan sprake is in de Bijbel binnentrad. En tezelfdertijd begonnen de profetieën uit Daniel en het Boek Openbaring ook aan hem
geopenbaard te worden.
Zodra Wereld Oorlog II voorbij was, begon Herbert W. Armstrong
te waarschuwen dat Wereld Oorlog III op komst was. God had heel
specifieke profetieën aan hem geopenbaard, waardoor hij te weten
kwam welke landen het voortouw zouden nemen in deze laatste
eindtijdgebeurtenissen.
Hij legde uit dat er een grote kernoorlog zou zijn, en hij verkondigde
ook wat God over de uitkomst van die oorlog te zeggen had. God zei dat
die oorlog van zo’n grootte zou zijn en er zoveel vernietigingskracht
aan te pas zou komen, dat de mensheid zichzelf zou uitroeien als Hij
niet zou ingrijpen om dit te stoppen. Dat is de enige ware hoop die
de mensheid heeft – dat God ingrijpt in de zaken van deze wereld, en
deze onvoorstelbare gruweldaad van de mensheid stopt.
God gaf toen ook meer gedetailleerde uitleg over hoe Europa,
met Duitsland aan het roer, zou herrijzen in de vorm van een unie
van landen met een gemeenschappelijke munt en regering, en uiteindelijk ook een militaire unie van exact 10 Europese landen. Om
aan het einde van Wereld Oorlog II te spreken van de herrijzenis
van Duitsland aan het hoofd van een verenigd Europa, was destijds
geen populair concept.
Maar in Maart 1957 ondertekenden Frankrijk, West-Duitsland,
Italië, Nederland, België en Luxemburg het Verdrag van Rome,
waarbij de Europese Economische Gemeenschap (EEG) met haar
interne markt opgericht werd. En hieruit ontstond uiteindelijk na
verloop van tijd de huidige Europese Unie.
Deze geprofeteerde eindtijdgebeurtenissen waarvan Herbert
W. Armstrong zei dat ze zouden komen te gebeuren, werden door
veel mensen bespot. En hoewel hij nog meemaakte dat Europa zich
begon te verenigen in een gemeenschappelijke regeringsstructuur,
toch duurde het nog tot 13 jaar na zijn dood voordat Europa in 1999
haar gemeenschappelijke munteenheid – de Euro – introduceerde.
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Vandaag telt de Europese Unie 28 lidstaten, en in 2018 werd door
10 Europese lidstaten een intentieverklaring voor een verenigd militair
pact ondertekend.
De drie belangrijkste gebeurtenissen die in de vorming van een
verenigd Europa resulteerden, vonden exact zo plaats als Gods apostel
gezegd had. De vervulling van deze drie gebeurtenissen waardoor een
verenigd Europa gevormd werd, openbaart dat Wereld Oorlog III de
volgende grote profetische gebeurtenis is die nu zal volgen. De laatste
gebeurtenissen in deze eindtijdperiode komen nu snel dichterbij! Dit
boek zal die gebeurtenissen verder blijven identificeren, teneinde
mensen te helpen om beter geïnformeerd en dus ook beter voorbereid
te kunnen zijn op wat komen gaat.
Het Boek Openbaring
Het heeft geen zin om ons te verliezen in een uitgebreid studie van
de geschiedenis of van alle Bijbelse profetieën. In plaats daarvan zal
in dit boek een overzicht gegeven worden van al deze zaken, met als
doel dit alles op een eenvoudiger manier te verhelderen, in plaats
van een uitgebreide studie met ellenlange uiteenzettingen te moeten
doen. Op deze manier kan je ook de eindtijdgebeurtenissen waar de
wereld blind voor is gaan zien.
Het laatste Bijbelboek is het boek Openbaring. In dit Bijbelboek
worden de laatste fasen van Gods plan voor de schepping van de
mensheid geopenbaard. Het openbaart het einde van 6.000 jaar
menselijke geschiedenis, die eindigt met grootschalige catastrofale eindtijdgebeurtenissen die zullen uitmonden in een nucleaire
Wereld Oorlog III. Het openbaart ook dat God dan, wanneer bijna
één derde van alle leven op aarde door de mensheid vernietigd is, zal
ingrijpen om die kernoorlog te stoppen, om vervolgens de mensheid
een nieuw 1.000jarig tijdperk van wereldwijde voorspoed en vrede
binnen te leiden.
In het boek Openbaring wordt hoofdzakelijk over de eindtijd geschreven, de tijd waarin wij nu leven. Gedurende de voorbije 30 jaar
hebben veel van die eindtijdgebeurtenissen reeds plaatsgevonden,
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maar de wereld is zich daar totaal niet bewust van. Het is Gods bedoeling om die zaken die reeds plaatsgevonden hebben nu te beginnen
openbaren, en vervolgens de veel grotere catastrofale gebeurtenissen
die nu voor de deur staan te openbaren.
Deze laatste eindtijdgebeurtenissen worden geopenbaard aan de
hand van profetische symboliek die vervat zit in de beschrijving van
de Zeven Zegels van Openbaring, de Zeven Trompetten, de Zeven
Donders, en de Zeven Laatste Plagen. Velen die uitgebreide studies
over dit onderwerp gedaan hebben zijn tot de conclusie gekomen dat we
nu de tijd naderen dat deze zaken zullen plaatsvinden op aarde. Maar
de waarheid is dat vele van deze gebeurtenissen reeds plaatsgevonden
hebben, en dat we nu het einde van deze profetische tijden naderen,
en dat Wereld Oorlog III op het punt staat te beginnen.
Er volgt nog meer uitleg hierover, maar op dit moment is het
belangrijk dat je weet dat alle Zeven Zegels van het Boek Openbaring reeds geopend zijn. Het Eerste Zegel werd op 17 December
1994 geopend.
Men begrijpt deze openbaringen niet. Veel mensen die geloven dat
we de eindtijd naderen, geloven dat we de tijd naderen dat de Zegels
van Openbaring geopend zullen worden. Maar zij beseffen niet dat
die zaken allemaal al lang bezig zijn, en dat er al veel van vervuld is.
Daarom zullen de meeste mensen die geloven dat we nu het begin
van de eindtijd naderen, net zoals de rest van de mensheid volledig
verrast worden en onvoorbereid zijn op wat nu staat te gebeuren.
Niet alleen werd het Eerste Zegel van Openbaring geopend in
December 1994, maar ook de rest van de Zegels zijn al geopend. Het
Zesde Zegel werd geopend op de dag dat de Eerste Donder van
Openbaring weerklonk. Bijna iedereen ter wereld is bekend met die
dag, maar zij weten niet wat dit profetische voorspeld.
11 September 2001 was een dag die zo luid donderde dat men
overal ter wereld weet waar je het over hebt als je die datum nog maar
vernoemd. Noem die datum, en iedereen ter wereld weet wat er toen
gebeurd is. Maar men weet niet wat de ware betekenis die achter die
dag schuilt is, waarom die dag zo ontzettend belangrijk is. Het is de
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dag dat het Zesde Zegel van Openbaring geopend werd en de Eerste
Donder begon te weerklinken, en dat is van grote profetische betekenis.
Wat er op die dag in New York, Washington D.C. en in een veld
in Pennsylvania gebeurde, is niet het belangrijkste aan die dag. De
grotere betekenis van deze dag ligt in de Bijbelse betekenis ervan.
De gebeurtenissen van die dag zijn profetisch. Deze gebeurtenissen
dragen profetische symboliek in zich, en zijn voorspellen een grotere
vervulling hiervan. Hun vervulling wordt geopenbaard in het weerklinken van de eerste Vier Trompetten van Openbaring die reeds
geschald hebben, maar de effectieve vernietiging die zij aankondigen
wordt tegen gehouden. En je moet weten wat dit betekent.
De vernietiging die volgt op het schallen van deze eerste Vier
Trompetten, wanneer God eenmaal toestaat dat dit begint, gaat over
de ondergang van de Verenigde Staten. De meeste mensen denken dat
zoiets niet mogelijk is, maar zij zouden ook niet op voorhand geloofd
hebben dat zoiets als 9/11 in de Verenigde Staten kon gebeuren.
De gebeurtenissen van 9/11 zijn een profetische voorbode van wat
nog komen gaat wanneer eenmaal de vernietiging van het schallen
(aankondigen) van die eerste Vier Trompetten mag beginnen. In de
ogen van alle landen ter wereld is er geen belangrijker statussymbool
van de grootsheid en de rijkdom van de Verenigde Staten dan de torens
van het World Trade Center.
Laten we even de geschiedenis van deze torens bekijken, zodat je
een betere kijk op hun symbolische waarde kan krijgen.
De torens van het World Trade Center staan het meest bekend
vanwege de iconische 110 verdieping tellende Twin Towers. Deze
torens overleefden een bomaanslag op 23 Februari 1993, maar door de
aanslag op 11 September 2001 werden alle originele bouwwerken van
het complex verwoest. De Twin Towers stortten de ene na de andere
in, en de andere torens (nummer 3, 4, 5 en 6) werden onherstelbaar
beschadigd en later gesloopt. Het zevende gebouw stortte later in de
middag ook in ten gevolge van die aanslag.
De torens werden initieel gebouwd als een complex voor bedrijven
en organisaties die direct betrokken waren bij de ’internationale
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(wereld) handel’, maar initieel lukte het niet om het juiste doelpubliek
hiervoor aan te trekken. Daarom werden tijdens de eerste jaren van
haar bestaan de kantoren hoofdzakelijk aan verschillende overheidsinstanties verhuurd. Het duurde tot in de jaren ’80 voordat de benarde
financiële situatie van de stad verbeterde, waarna er meer en meer
commerciële bedrijven (hoofdzakelijk financiële ondernemingen
verbonden aan Wall Street) huurders van het complex werden.
De Twin Towers van het World Trade Center waren ook een
icoon van de grootsheid van een natie. De naam zelf geeft aan dat zij
gebouwd werden met het ideaal voor ogen om een centrum voor de
wereldhandel te zijn; een rol die de Verenigde Staten nu al decennialang
vervult. De twee torens waren hét statussymbool van Wall Street. Het
belang van de verwoesting van een icoon zoals de zeven torens van
het World Trade Center zou niet aan goede Bijbelstudenten voorbij
mogen gaan, vanwege de symboliek die het getal zeven in zich draagt,
namelijk compleetheid.
Door die terroristische aanslag werden alle zeven gebouwen verwoest. Dit voorspelt inderdaad de ondergang van de Verenigde Staten
ten gevolge van de vernietiging die door de eerste Vier Trompetten
reeds profetisch aangekondigd is.
En het vliegtuig dat zich in Washington D.C. in het Pentagon
boorde mag ook niet aan onze aandacht ontsnappen. Profetisch betekent dit dat zelfs de militaire macht van het machtigste land ter wereld
niet aan Gods oordeel en wat Hij zal laten gebeuren kan ontsnappen.
We zullen later dieper ingaan op waarom deze eerste Vier Trompetten die reeds geschald hebben de ondergang van de Verenigde
Staten openbaren. Maar eerst moet je begrijpen waarom Europa zo’n
grote rol speelt in de eindtijd profetieën.
Europa en Wereld Oorlog III
Hoe kan het dat Herbert W. Armstrong met zulke precisie voorspelde
dat Europa zou opkomen en een grote wereldmacht zou worden vlak
voor de laatste oorlog – Wereld Oorlog III? Hoe kon hij weten dat er een
bestuursorgaan gevormd zou worden, waaruit een Europese Unie van

70

God Heeft Wereld Oorlog III Voorspeld

landen zou voortkomen, die een eenheidsmunt zouden overeenkomen,
en vervolgens een militaire alliantie tussen exact tien Europese landen
zouden vormen? Dit komt omdat hij te zien kreeg hoe de Europese
geschiedenis perfect past in specifieke profetische gebeurtenissen die
door profeten van God eeuwen geleden opgetekend werden.
Hier komt veel geschiedenis en veel profetie aan te pas, maar
het volstaat om te zeggen dat die tien landen die een Europese Unie
gevormd hebben, verwijzen naar een geprofeteerde zevende en laatste
herrijzenis van Europa die leidt tot deze laatste wereldoorlog. Een
overzicht van wat geschiedenis en enige profetieën zal illustreren wat
geleid heeft tot het inzicht dat er een Europese Unie zou opkomen en
wat zij te maken heeft met Wereld Oorlog III.
In de Bijbel zijn er twee boeken die hoofdzakelijk veel informatie
verstrekken over de opkomst en de ondergang van specifieke landen
en koninkrijken, gepaard aan een profetische chronologie van de
gebeurtenissen rondom hun opkomst en ondergang.
God gaf aan de profeet Daniel een aantal zeer gedetailleerde
profetieën over deze koninkrijken uit zijn tijd helemaal tot aan de
eindtijd. En 600 jaar later gaf God aan de apostel Johannes nog meer
gedetailleerde profetieën die voortbouwen op de kennis die aan Daniel
gegeven werd. Wat aan Johannes gegeven werd is veel meer gericht
op specifieke landen en gebeurtenissen in de eindtijd, vlak voor de
wederkomst van Christus.
Daniel 2 is een geweldige profetie die een heel lange periode van
tijd bestrijkt, en die spreekt over koninkrijken die zouden voortbestaan
helemaal tot in de tijd dat het laatste ten val zal komen. Deze profetie
openbaart ook machtig wat zo velen in het traditionele Christendom
nooit begrepen hebben over Gods Koninkrijk. Velen onderwijzen dat
het Koninkrijk van God iets is wat na bekering in de harten van mensen
woont, anderen geloven dat dit in de hemel is. Er zijn veel ideeën en
leringen hierover, maar het bestaan van een letterlijk Koninkrijk op
aarde waarin Christus zal regeren is er zeker niet één van.
Egypte was een van de eerste grote koninkrijken die in de wereld
opkwamen. God verloste uiteindelijk de Israëlieten uit de slavernij
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van Egypte. Nadat de legermacht van Egypte samen met de Farao
vernietigd werd was Egypte niet langer een groot wereldrijk. Enkele
honderden jaren later nadat de Israëlieten bevrijd waren en zelf een
natie gevormd hadden, viel het uiteen in de twee aparte naties Israël
en Juda.
Israël werd als eerste door de Assyriërs veroverd en Juda werd
later in gevangenschap naar Babylon gevoerd. In die tijd, toen Juda
in Babylon verbleef, stelde God Daniel als profeet aan. Kort na die
verovering had de koning van Babylon, Nebukadnezar, een droom
en wilde hij weten wat de betekenis ervan was. God had hem deze
droom gegeven en God openbaarde de droom en zijn betekenis aan
Daniel. Het is interessant om te lezen wat hij eerst en vooral tegen
de koning zei:
‘Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei:
De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders,
magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar
er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft
koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw
droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze...’
(Daniel 2: 27-28)
God gebruikte deze droom om via Daniel alle grote koninkrijken
van de wereld tot in de laatste dagen te openbaren, tot in de eindtijd
van Gods plan en doel waarom Hij de mensheid toestond zichzelf
te besturen, totdat het tijd zou zijn dat Zijn Zoon de controle en de
regering over de naties overneemt. De volgende verzen geven aan de
hand van datgene wat Daniel aan de koning vertelde uitleg over het
verloop die lange tijdsperiode:
‘U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog,
de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was
schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst
en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn
benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.
Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd
afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en
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verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en
het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer.
De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd.
Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en
vulde de hele aarde.’ (Daniel 2: 31-35)
Deze beknopte uitleg voert je van het hoofd van het standbeeld
naar beneden, waarbij je door de tijd reist en bij de tenen aangekomen
in de eindtijd belandt Het eerste deel van dit standbeeld is van goud en
beeldt het Chaldeeuws-Babylonische Rijk uit waarin Nebukadnezar
in die tijd koning van Babylon was. Dit werd gevolgd door een deel
uit zilver dat het Medo-Perzische Rijk uitbeeldde, en daarna volgde
met het bronzen deel het Greco-Macedonische Rijk.
De interpretatie van de droom begon met de beschrijving van
het gouden hoofd van het beeld wat het Babylonische Rijk onder
Nebukandezar was, en vervolgde met de opkomst en ondergang van
opeenvolgende grote koninkrijken (keizerrijken) in de loop der tijd.
Het eindigde met het vierde deel van het standbeeld dat zijn eigen
specifieke eigenschappen had, beschreven als ‘benen van ijzer, en
voeten van ijzer en leem’. Dit vertegenwoordigde het laatste grote
koninkrijk dat verschillende heroplevingen zou beleven in Europa.
Om zo’n groot standbeeld te moeten dragen is de samenstelling van ijzer en leem geen goed mengsel. Maar de benen van ijzer
en de voeten van ijzer gemengd met leem beschrijven zo goed de
worsteling die al honderden jaren in Europa aan de gang is. Tijdens
een groot deel van haar geschiedenis droeg het de identiteit van het
Romeinse Rijk, later het Heilige Roomse Rijk. Haar geschiedenis
past precies in de profetieën die haar op verschillende plaatsen in
de Bijbel beschrijft.
Maar voordat we dieper ingaan op die worsteling van Europa die
uitgebeeld wordt door de voeten van ijzer en leem, moeten we eerst
nog lezen wat Daniel als laatste aan de koning vertelde. Er staat dat
‘een steen niet door mensenhanden uitgehouwen’ het beeld aan de
voeten van ijzer en leem trof, waardoor het standbeeld afbrokkelde
en tot stof verviel dat door de wind weggeblazen werd. De steen ‘niet
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door menshanden uitgehouwen’ betekent dat dit niet door de mens
veroorzaakt werd.
In de latere verzen van ditzelfde hoofdstuk geeft Daniel de interpretatie en de betekenis van al deze zaken:
‘In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een
Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en
waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal
al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het
voor eeuwig standhouden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons,
leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten
weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan
betrouwbaar.’ (Daniel 2: 44-45)
Hoewel dit in de meeste vertalingen vrij ongelukkig vertaald is,
toch openbaart en verheldert dit samen met nog andere profetieën
nog altijd veel over Gods algehele plan voor de mensheid. God heeft
6.000 jaar van zelfbestuur aan de mensheid gegeven, en in deze verzen
wordt geopenbaard dat er een einde komt aan de regeringen van alle
koninkrijken (keizerrijken) van de mensheid. Er staat geschreven
dat ‘in de dagen van’ oftewel ‘in de tijd van’ deze heersers, er aan
het einde een tijd zal zijn waarin aan al deze koninkrijken en alle
regeringsvormen daarvan een einde zal komen.
Het zelfbestuur van de mensheid loopt ten einde, en wanneer
dat eenmaal gebeurt dan zal over geen enkel land ter wereld nog een
regering van mensen bestaan, want de regering over de mensheid
zal nooit meer aan ‘andere mensen’ overgelaten worden. Dat komt
omdat ‘de steen niet door mensenhanden afgehouwen’ ook de steen is
die ‘door de bouwers verworpen werd’ (Psalm 118: 22). De ‘bouwers’
spreekt over de bouwers van de regeringen van de mensheid, en de
‘steen’ gaat over Christus - de Messias - die door God gezonden wordt
om over alle naties te regeren. Dat zal niet langer aan de mensheid
overgelaten worden.
Wanneer er een einde gekomen is aan de regeringen en het zelfbestuur van de mensheid door de komst van de Messias, zal God een
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koninkrijk op aarde vestigen - een koninkrijk dat zal heersen over
alle landen op aarde - Zijn Koninkrijk. Na 6.000 jaar van menselijk
zelfbestuur zal God het Koninkrijk van God oprichten om over de
aarde te regeren, met Jozua de Christus aan het hoofd als Koning der
koningen. God verkondigd dat Zijn Koninkrijk voor altijd stand zal
houden, terwijl de regeringen van de mensheid alle gefaald hebben
en geëindigd zijn.
Benen van ijzer
Door middel van dit standbeeld geeft God een overzicht van de opkomst en ondergang van de vier belangrijkste profetische koninkrijken
(keizerrijken) vanaf Daniels tijd. God gebruikt dit als een middel om
profetische een einde te stellen aan het zelfbestuur van de mensheid,
waarna er nooit meer een autonome menselijke regering zal bestaan.
In plaats daarvan zal Gods Koninkrijk - Gods regering - over alle
landen ter wereld regeren.
Daniel schreef uitgebreid over deze gebeurtenissen en hun timing,
maar de belangrijkste boodschap in dit alles is dat mettertijd - in Gods
tijd - Zijn regering over alle landen aangesteld zou worden. Dat zou
gebeuren in een tijd die als ‘de tijd van het einde’ of ‘de laatste dagen’
omschreven wordt - de tijd wanneer een einde gemaakt wordt aan
het zelfbestuur van de mensheid.
Daniel wilde graag meer weten over alles wat hem gegeven was
om op te schrijven, maar God zei hem dat alles aan wat hem gegeven
was niet voor zijn tijd was:
‘Toen zei Hij (God tegen Daniel): Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.’ (Daniel 12: 9)
God zei niet alleen tegen Daniel dat er hem niet meer inzicht
gegeven zou worden in alles wat hij zonet had opgetekend, maar dat
deze zaken zelfs ‘verzegeld’ waren, en niet geopend (geopenbaard)
mochten worden tot ‘de tijd van het einde’ - de huidige tijd waarin
wij ons nu bevinden. Zelfs alles wat God aan de apostel Johannes gaf
om op te tekenen in het boek Openbaring, wat nog veel meer toevoegt
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over een laatste koninkrijk in de eindtijd, mocht niet geopenbaard
worden tot in die tijd - die eindtijd. Dat IS onze huidige tijd NU!
Het laatste deel van Nebukadnezars droom ging over de benen
van ijzer en de beide voeten van ijzer en leem. Dat gaat over Europa
en de heerschappij van het Europese rijk, waarvan God voorspelde
dat het een grote rol zou spelen in profetische gebeurtenissen die
uiteindelijk zouden leiden tot de eindtijd.
En hoewel er van tijd tot tijd ook andere regio’s van de wereld aan
de macht zouden komen en grote oorlogen zouden ontketenen, toch
openbaarde God dat Europa een lange geschiedenis toebedeeld zou
zijn en tijdens haar verschillende heroplevingen een prominente rol
zou spelen als een machtig rijk. Die heroplevingen gebeurden onder
de leiding van sterke machtshebbers die met grote kracht zouden
regeren, en dit vooral in oorlogsvoering, teneinde het rijk te versterken
en behouden.
Deze profetie over Europa en haar verschillende heroplevingen
als een prominent en machtig rijk, is profetisch ook nauw verbonden
aan valse godsdienst en de invloed daarvan op de mensheid die zou
aanhouden tot aan de tweede komst van Christus. 62 Jaar nadat dit rijk
op het wereldtoneel verscheen gaf het zijn fiat om Jozua de Christus
aan een paal te nagelen en te doden. En Christus zal nu een tweede
keer komen, om een einde te maken aan de heerschappij van dat rijk.
Er is een zoekterm die je kan googelen die veel openbaart over
de overtuigingen rondom de oprichting van Europa. Die zoekterm is
de ‘naam Europa’. Die naam is afkomstig uit de Griekse mythologie.
Het was de naam van een Fenisische prinses, die ontvoerd werd
door Zeus die zich veranderd had in een witte stier, en zo Europa op
zijn rug gezeten meenam naar Kreta. Het Europese continent dankt
zijn naam aan deze mythe, en daar komen ook veel van de religieuze
ideeën die in die regio van de wereld bestaan vandaan.
Ook interessant om op te merken is, dat bij de invoering van de
euro als de officiële munt van de Europese Unie, elk land op één zijde
van de munten een uniek symbool aanbracht. Het symbool dat op de
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Griekse twee euro munt staat is een vrouw schrijlings gezeten op een
stier - het symbool voor Europa en nog veel meer. Dit symbool speelt
in het boek Openbaring ook nog een belangrijke rol.
Van alle koninkrijken die God profetisch in de Bijbel heeft laten
optekenen, is het Romeinse Rijk op het Europese continent het langst
bestaande. Het wordt in het standbeeld in de droom van Nebukadnezar
voorgesteld door de twee benen van ijzer en de twee voeten van ijzer
en leem. Vanaf 31 voor Christus nam dit rijk een sterke dominante
positie in in die regio van de wereld. Die oppermacht hield aan tot
476 na Christus wanneer het rijk ten val kwam, in Openbaring wordt
dit omschreven als een ‘dodelijke wond’.
In het boek Openbaring wordt ook gesproken over een tijd waarin
het rijk zou genezen, en die genezing vond plaats tijdens de regering
van Justinianus. Hij probeerde om gebieden die verloren waren gegaan
terug te veroveren, vooral in het westelijke gedeelte van het rijk in
het gebied van Italië. En hij trachtte ook om de Katholieke Kerk terug
grotere macht en invloed te verschaffen in het rijk
De benen van Nebukadnezars standbeeld vertegenwoordigen het
Romeinse Rijk. In Openbaring begint God meer beschrijving te geven
van deze laatste periode en de profetische invloed van dit Europese
rijk, helemaal tot aan de wederkomst van Christus. We zullen bij de
verzen die nu volgen een beknopte uitleg geven van het profetische
belang en de betekenis ervan:
‘Hij ging staan aan het strand (zand) van de zee. Toen zag ik uit de
zee een Beest opstijgen met tien horens en zeven koppen; op zijn horens
tien kronen en op zijn koppen godslasterlijke namen.’ (Openbaring 13: 1)
De apostel Johannes schreef op wat hij te zien gekregen had in
het profetische visioen dat God hem gegeven had. Het zand van de
zee is een profetisch symbool van de mensenmassa’s waar dit beest
zijn macht over zou uitoefenen. De zeven hoofden vertegenwoordigen
de zeven onderscheiden periodes waarin dit beest grotere macht zou
uitoefenen (aan het hoofd zou staan) over diegenen waarover het zou
heersen. Uit deze verzen komt niet heel duidelijk naar voren dat de

WANNEER DE AFTELLING EINDIGT

77

tien horens en kronen op het zevende hoofd prijken, maar uit latere
verzen blijkt dit wel.
‘En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die
van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf
hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen
als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele
aarde ging het beest met verwondering achterna.’ (Openbaring 13: 2-3)
De ‘draak’ is Satan, van wie God zegt dat hij grote invloed kan
uitoefenen op de mensheid en de naties van deze wereld. Hier zie je
dat deze draak grote invloed op dit rijk uitgeoefend heeft, en het volk
en haar leiders misleid heeft om hem te volgen om zodat hij hen ten
oorlog kon doen trekken. Dat leidde ertoe dat die leiders grotere macht
en controle konden uitoefenen over diegenen waarover zij heersten.
De ‘hele aarde’ waarvan hier gesproken wordt betekent niet letterlijk de hele aarde, maar het hele gebied waarover dat rijk zijn macht
uitoefende. En het volk (zeker in dat deel van de wereld) volgde de
draak - zij volgden in zijn wegen (leugens) die van God weg leidden.
Zij aanvaardden Satans vervalsingen en zodoende beoefenden zij
praktijken die God en Gods wegen (Zijn waarheden) lasteren.
Het kan soms moeilijk zijn voor mensen om de waarheid over
zoiets als dit onder ogen te zien, maar er bestaat dus wel degelijk
een geestelijk wezen dat Satan heet. En hij vertoeft op deze aarde en
oefent grote macht uit over de mensheid en is uitermate leugenachtig
en bedrieglijk. Zijn grote macht om te beïnvloeden komt voort uit het
feit dat God de mensheid vrijheid van keuze - vrije morele keuze - gegeven heeft. De mens kan vrij kiezen om zijn ‘eigen wegen’ te volgen,
en om te geloven wat hij wil. Maar helaas is onze natuur geneigd om
egoïstisch ons eigenbelang te volgen, en ons ‘eigenbelang’ te verkiezen
boven die van God.
Onze natuur zal veeleer geneigd zijn om de evolutietheorie aan te
hangen, dan te geloven in een Schepper. Onze natuur is geneigd om
datgene te kiezen waar de meerderheid van de mensheid in gelooft, ook
op het vlak van religie, dan te geloven wat God gebiedt. Onze natuur
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neigt naar het vieren van een feestdag die Kerstmis heet: cadeautjes
geven en krijgen, versieren met felle lichtjes, speciale familiemaaltijden, genieten van een soort van pseudo geluk en het eindeloos spelen
van kerstmuziek, en nog veel meer van dat soort tradities en sensaties
die aan deze feestdag gepaard gaan.
Onze natuur neigt naar het houden van speciale feestdagen die we
mettertijd verbeterd, uitgebreid en verfraaid hebben, in plaats van ons
in Gods Heilige (Feest) Dagen te verheugen. We zijn er als de kippen
bij om eieren te beschilderen en te verstoppen en kinderen ze te laten
zoeken. En als we cadeautjes geven houden we ervan om daarbij het
verhaaltje op te hangen van een dikzak op een slee voortgetrokken
door rendieren die cadeautjes rondbrengt, zelfs in tropische landen.
We doen al deze zaken graag onder het mom van fabeltjes, in plaats
van God te eren in geest en waarheid.
Onze natuur is geneigd om datgene te doen wat ‘wij graag doen’ en
wat ‘wij graag willen’ en dat zet de deur wagenwijd open voor Satan
om ons steeds verder van God weg te leiden. Hij is een meester in
het misleiden en liegen, en onze natuur is meer geneigd om leugens
te geloven en ermee te leven, dan om God te gehoorzamen. Dat is nu
eenmaal de waarheid en de realiteit. Dit alles wordt gezegd om de
waarheid en de realiteit van het leven naar voren te brengen, en absoluut niet om wie dan ook te veroordelen, te kwetsen of te beledigen.
‘En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven
had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en:
Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die
grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven
dit tweeënveertig maanden lang te doen. En (het beest) opende zijn mond
tot lasteringen tegen God, om Zijn naam te lasteren en Zijn tent en hen,
die in de hemel wonen.’ (Openbaring 13: 4-6)
Deze verzen beschrijven zeven heroplevingen van machtige
heerschappijen in Europa – macht die altijd geassocieerd geweest
is met oorlog.
Gedurende lange tijd was de heerschappij van dit Romeinse rijk
in Europa nauw verbonden aan een kerk die enorm invloedrijk en
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machtig werd, en vaak ook grote invloed en macht uitoefende over
die heersers zelf.
Deze verzen spreken over een specifieke periode dat deze kerk
haar allergrootste invloed over dit rijk en haar leiders uitoefende.
Er staat geschreven dat die periode een profetisch tweeënveertig
maanden duurde. In het geval van dit soort van profetieën, wordt
het aantal dagen van die totale periode in jaren gerekend. Dit was
dus een profetische periode van 1.260 jaar. Gods Kerk gelooft dat
deze profetische periode begon toen Justinianus aan het einde van
de Gotische oorlog in 554 na Christus zeggenschap over Italië kreeg,
en eindigde bij de val van Napoleon.
Het standbeeld van Nebukadnezar in Daniel beeldde het Europese
rijk uit als benen van ijzer en voeten en tenen van ijzer en leem. De
beschrijving van dit rijk betreft profetische gebeurtenissen die te
maken hebben met monumentale perioden in de Europese geschiedenis
gekenmerkt door invloedrijke leiders, oorlogen en veroveringen. De
profetieën over dit rijk beginnen in 31 voor Christus en leiden helemaal
tot aan de tijd van Christus’ komst.
De profetieën in Daniel geven ons overzicht van dit rijk, maar
in Openbaring wordt een meer gedetailleerde beschrijving gegeven,
vooral wat betreft de invloed die Satan op dit rijk gehad heeft.
In Openbaring 13 wordt de regeringsperiode van Justinianus als
keizer van dit rijk, weergegeven door het eerste hoofd van dit beest.
Het wordt voorgesteld als het hoofd dat dodelijk gewond was maar
weer genas. Dat was een heropleving, de eerste heropleving nadat
het gevallen was.
Na Justinianus raakte het rijk in verval maar uiteindelijk kende het
in 774 zijn tweede heropleving (het tweede hoofd van het beest) onder
Karel de Grote in het Frankische Rijk. Karel de grote werd vervolgens
in 800 na Christus door de paus tot keizer gekroond. Iedere keer dat
het rijk in verval raakte, volgde er uiteindelijk een heropleving.
Een derde heropleving vond plaats onder Otto de Grote, die
in 962 ook door de Paus gekroond werd. Vervolgens beleefde dit
profetische rijk een langere periode voordat het in 1520 zijn vierde
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heropleving kende waarbij Karel de Vijfde door de Paus tot keizer
gekroond werd.
Deze kerk in Rome verwierf zo’n grote macht en invloed over dit
rijk, dat uiteindelijk alleen de pausen bepaalden wie de keizers van
Europa zouden zijn. Er waren zelfs perioden dat deze kerk zo machtig
werd, dat de regerende macht en autoriteit meer in handen van de
pausen lag dan in de handen van de keizers. Maar die van macht over
deze heroplevingen begon uiteindelijk te tanen en eindigde tegen de
tijd van de vijfde heropleving.
Toen de vijfde heropleving in 1804 plaatsvond, stemde Paus Pius
de VII ermee in om naar Parijs af te reizen om de keizerskroning van
Napoleon uit te voeren. Maar het staat geboekstaafd dat Napoleon op
het laatste moment zelf de kroon greep en op zijn eigen hoofd plaatste.
Dat was een afspiegeling van wat er toen precies aan het gebeuren
was - de pausen en de kerk waren de macht en invloed die zij tot dan
toe genoten hadden aan het verliezen. Dit betekende het einde van
dergelijke keizerskroningen in Europa.
De voeten van ijzer en leem
Vanaf die tijd worstelde Europa bij de opkomst van verschillende
nationale machten met haar eigen identiteit. De kerk van Rome kon
niet langer dezelfde macht die zij eeuwenlang genoten had over deze
opkomende landen van Europa uitoefenen. Daarmee brak een onstabiele tijd voor Europa aan, waarin grote technologische vooruitgang
geboekt werd en belangrijke uivindingen gedaan werden.
Hoewel de individuele deelstaten van Europa flink aan macht en
invloed gewonnen hadden, toch vormden zij geen samenhangend
geheel. Zij waren erg verdeeld. Vandaar dat de beschrijving van voeten
van ijzer en leem echt goed is.
Het uitbreken van Wereld Oorlog I was het begin van een beweging in de richting van de zesde heropleving van een Europees rijk,
voorgesteld door de voeten (niet de tenen) van ijzer en leem. Bij die
oorlog was een alliantie van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije
en het Ottomaanse Rijk betrokken (de Centrale Mogendheden). Het
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was de eerste oorlog waarbij zoveel landen wereldwijd betrokken
waren. Zij werd gevoerd tegen Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland,
Italië, Roemenië, Japan en de Verenigde Staten. Deze landen stonden
bekend als de ‘Geallieerden’.
Na verloop van duizenden jaren waren degenen die bij deze oorlog
betrokken waren, de eersten die het gebruik van een veel geavanceerder wapenarsenaal aan den lijve ondervonden, in een tijd van
groeiende wetenschappelijke kennis, technologie en uitvindingen
als nooit tevoren.
Deze oorlog bracht een grote sociale kentering teweeg, omdat miljoenen vrouwen gemobiliseerd werden om aan het werk te gaan in de
plaats van de mannen die naar het front waren gegaan. Zij vervingen
uiteindelijk zelfs de mannen die nooit van het front terugkeerden.
Deze oorlog eiste het leven van zo’n 9 miljoen soldaten, en er vielen
zo’n 10 miljoen burgerslachtoffers. Daarbovenop was deze oorlog
verantwoordelijk voor het verspreiden van de eerste pandemie - de
Spaanse griep van 1918, die verantwoordelijk was voor de dood van
zo’n 30 tot 50 miljoen mensen.
Deze eerste wereldoorlog was slechts de aanleiding tot de zesde
heropleving van het profetische Europese Rijk, het baande slechts de
weg voor een veel machtiger heropleving onder Hitler. Deze heropleving was een poging om heel Europa te veroveren, en dit openbaart
welke geest hierachter zat, dezelfde geest die achter alle heroplevingen van dit profetische Europese Rijk zat. Omdat Satan niet langer
zoals tevoren die grote kerk kon gebruiken om de heroplevingen van
Europa te beïnvloeden, maakte hij nu gewoon rechtstreeks gebruik
van één man. Hij oefende grote geestelijke invloed uit op de geest en
het denken van Hitler.
Hitler was vastberaden om een ‘Derde Rijk’ op te richten. Het Duitse
woord ‘Reich’ betekent ‘Keizerrijk of Koninkrijk’. Hieruit blijkt het diepe
verlangen dat hij had om het oude Romeinse Rijk in Europa opnieuw
op te richten, maar dit keer onder Duitse naam en Duitse heerschappij.
Het ‘Derde Rijk’ (das ‘Dritte Reich’) was de populaire naam voor
deze historische periode, maar het was Hitlers grote verlangen dat
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dit als het ‘Groot-Germaanse Rijk’ (das ‘Großdeutches Reich’) bekend
zou komen te staan. Een andere naam was ook ‘das Tausendjähriges
Reich’ (het ‘Duizendjarige Rijk’).
Hitler wilde van Berlijn de hoofdstad van een Groot-Duits ‘Wereld
Rijk’ – groter dan het Romeinse Rijk, maken. Op een bijeenkomst in
Nürnberg verkondigde hij dat ‘er in de volgende duizend jaar geen
andere revolutie meer in Duitsland zou plaatsvinden.’
Ook hiermee wilde Satan Gods waarheid bespotten, want er is
maar één Millennium en dat is de 1.000jarige regering van Jozua de
Christus - de Messias. Dat is precies wat God gezegd heeft dat Hij zal
oprichten bij de komst van Christus in zijn regering in Zijn Koninkrijk
op aarde tijdens het Millennium. In Gods Koninkrijk zullen er geen
revoluties meer zijn – nooit meer oorlog.
Satan heeft vanaf het moment van de schepping van de mensheid
tegen God gevochten. Hij liet er geen gras over groeien om de eerste
twee mensen die geschapen werden, Adam en Eva, tot zonde en
opstand tegen God te verleiden. Hij trachtte zelfs om Jozua als klein
kind te laten vermoorden, en hij heeft altijd Gods profeten en apostelen
tegen gewerkt, hoofdzakelijk door hen gevangen te laten zetten en/
of te laten doden. Hij is ook verantwoordelijk voor een verwoestende
aanval op Gods eigen Kerk in deze eindtijd, die resulteerde in de
Apostase waarover de apostel Paulus profeteerde.
Maar er is nog één laatste heropleving van het profetische Europees Rijk, die al enige decennia in de maak is. We bevinden ons nu
zelfs dicht bij het einde daarvan, wanneer het een belangrijke rol zal
spelen in de timing van Wereld Oorlog III. De wereld is diep in slaap,
en heeft geen idee van het belang en de realiteit van de Europese Unie
in de profetische eindtijdgebeurtenissen.
Maar Herbert W. Armstrong had hier wel kennis van en waarschuwde de wereld over wat er op handen was. Hij legde uit dat het
feit dat 10 landen zich in een Europese Unie zouden verenigen, een
van de laatste grote profetische gebeurtenissen zou zijn die vervuld
moeten worden voor het begin van catastrofale verdrukking en een
derde wereldoorlog. Dit alles wordt geopenbaard in de betekenis van
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de laatste kop met de tien horens van het beest in Openbaring 13, en
de tien tenen van ijzer en leem van het standbeeld van Nebukadnezar.
Er bestaat geen betere beschrijving van een profetische Europees
Rijk gedurende de voorbije tweeduizend jaar, dan dat standbeeld
met benen van ijzer en voeten van ijzer en leem. Vandaag bestaat de
Europese Unie als een unie van Europese landen die haar sterkte put
uit het bundelen van hun gezamenlijke krachten en hun gezamenlijke
economische potentieel. Zij kan ook potentieel overal ter wereld
krachtige militaire acties uitvoeren, indien zij dit zou willen. Maar net
zoals klei worstelt zij ermee om een samenhangend bestuursorgaan
te zijn, met een betere eenheid onder haar lidstaten.
Hoewel het voorlopig nog open staat welke deze tien landen zullen
zijn, toch zullen er in totaal tien landen zijn die op een gegeven moment
zullen beslissen om het ondenkbare te doen, en zo door hun aandeel
in Wereld Oorlog III een grote profetische rol zullen vervullen.
Tien van de 28 lidstaten van de Europese Unie hebben een gezamenlijk Europees interventie-initiatief onderschreven, en daarmee
ook het proces in gang gezet waarmee zij zich distantiëren van de
dominantie van de Verenigde Staten en de NAVO.
Vorig jaar nog deed de Franse president Macron zonder het te
weten een erg onheilspellende uitspraak die maar weinig mensen
kunnen begrijpen, omdat deze precies past in de profetieën. Hij zei:
‘Wij moeten ons beschermen tegen China, Rusland en zelfs de Verenigde Staten’. Dit is veel onheilspellender dan je je kan voorstellen,
omdat deze zevende en laatste heropleving van een Europees Rijk zal
vooropstaan in een uiteindelijke confrontatie met alle drie de landen
die door Macron genoemd werden.
De profetieën openbaren dat deze laatste heropleving van een militaire unie van tien Europese landen in een kernoorlog met China en
Rusland betrokken zal raken. Maar voordat dat gebeurt, zullen zij ook
verwikkeld raken in een choquerend conflict met de Verenigde Staten.
In een ander hoofdstuk van Openbaring wordt nog uitgebreider
en openlijker gesproken over deze tien landen. Datgene wat zij uiteindelijk zullen doen, is precies datgene wat de komst van de Messias zal
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bespoedigen. Geruime tijd voor zijn dood 34 jaar geleden kon Herbert
W. Armstrong klaar en duidelijk zien hoe de Europese Unie er heden
ten dage zou uitzien, omdat God hem inzicht in deze profetieën gaf.
Het is met grote reden dat er de laatste jaren onder veel Europeanen een steeds groeiend verlangen heerst naar de heropleving van
een oud Europa in de vorm van een Verenigde Staten van Europa. Zij
vervullen daarmee datgene wat reeds zo lang geleden geprofeteerd is
over een zevende en laatste heropleving van een profetisch Europees
Rijk. Die zevende heropleving begon voor het eerst vorm te krijgen
in de jaren 1950, en is nu bijna voltooid.
De Europeanen hebben niet alleen de grondslag voor een gezamenlijk leger gelegd, maar zij hebben zichzelf hiermee ook het recht
op zelfbeschikking over hun eigen militaire operaties toegeëigend,
zonder enige invloed of inmenging van de NAVO. Zij hebben grote
macht binnen handbereik als zij die willen gebruiken. Het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk hebben grote nucleaire wapenvoorraden opgeslagen in Europa, en de NAVO heeft ook een groot nucleair arsenaal
verspreid over Europa liggen. De dag dat deze wapens gebruikt gaan
worden is niet meer veraf!
De macht die deze wereld misleid heeft
In hoofdstuk 17 van Openbaring geeft God heel helder en precies
uitleg over wat de profetische betekenis van de zeven heroplevingen
van dit Europees Rijk is. Haar betekenis wordt in die verzen namelijk
in religieuze context gezet. Voor mensen uit het traditionele Christendom zal dit een van de moeilijkste zaken blijken te zijn om onder
ogen te zien.
Het onderwerp dat in het volgende hoofdstuk behandeld zal
worden, is niet bedoeld om mensen te kwetsen of pijn te doen, maar
het zal ongetwijfeld toch kwetsen en pijn doen. Daar is niets aan te
doen. Dit alles wordt gegeven om eenvoudigweg te zeggen wat de
waarheid is om opheldering, kennis en inzicht te geven, zodat mensen
in hun leven met meer kennis van zaken keuzes kunnen maken.
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Je kan pas echt geholpen worden om jezelf beter te kunnen voorbereiden op wat nu voor de deur staat, als je onder ogen wil zien wat
er gesteld wordt. Of je dit nu (nu er nog tijd is om je voldoende voor
te kunnen bereiden) of pas later onder ogen wil zien, je zal het toch
een keer onder ogen moeten zien. Daar is geen weg omheen.
Op dit moment is er nog tijd om hier vrijwillig voor te kiezen,
zodat je beter kan oordelen over deze zaken. Maar eenieder die dit
niet vrijwillig doet nu er nog tijd is, zal zich alsnog gedwongen zien om
dit onder ogen te zien wanneer deze eindtijdgebeurtenissen eenmaal
de aarde overspoelen. Echter, dan zal het te laat zijn om jezelf en de
mensen die je dierbaar zijn voor te bereiden.
Uiteindelijk zal iedereen deze waarheden toch onder ogen moeten
zien. Je kan dat nu doen, of op het moment dat we de vernietigende
kracht van een derde wereldoorlog begint te ondervinden of in een
toekomstige tijd, in een toekomstig opstanding tot leven. Ongeacht
jou beslissing nu, openbaart God dat iedereen op een bepaald tijdstip
toch datgene onder ogen zal moeten zien waarvan Hij zegt dat het de
waarheid is.

Hoofdstuk 4

DE OPKOMST EN VAL VAN
DE EU
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de zevende en laatste
geprofeteerde heropleving van het Europese rijk in de jaren 1950
vorm begon te krijgen, en nu bijna voltooid is. Helaas is de wereld
hier volkomen blind voor en ziet zij niet dat er zich nu letterlijk voor
onze ogen eindtijdgebeurtenissen voltrekken die al duizenden jaren
geleden geprofeteerd werden.
Gods Kerk verkondigt nu bijna 70 jaar lang aan iedereen die maar
wil luisteren de waarheid over die zevende heropleving. Ruim 63
jaar geleden begon die eenmaking concrete vorm aan te nemen, en
groeide zij uit tot de huidige Europese Unie. Maar nu staat zij op het
punt om uiteen te vallen!
In dit hoofdstuk concentreren we ons specifiek op deze manier
op dit onderwerp, in de hoop dat de Europeanen positiever zouden
reageren dan anderen gedaan hebben. Want meer dan wie dan ook
zouden de Europeanen de betekenis, het belang en de waarheid van
wat in dit hoofdstuk over hun geschiedenis en hun huidige toestand
geopenbaard wordt, moeten kunnen begrijpen.
Herbert W. Armstrong
Nogmaals, het is belangrijk om te weten wat God aan het einde van
Wereld Oorlog II aan Herbert W. Armstrong te kennen gaf betreffende
een derde wereldoorlog die op komst was. Hij kreeg het inzicht dat
er een laatste heropleving van het Europese rijk zou zijn, en dat de
Verenigde Staten van Amerika ineen zou storten voordat die laatste
oorlog haar hoogtepunt zou bereiken.
De reden waarom ik de hoop uitsprak dat de Europeanen misschien
positiever op deze boodschap zouden kunnen reageren, is omdat
de Verenigde Staten dit niet gedaan heeft, hoewel zij de langste en
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grondigste waarschuwing van al gekregen heeft. Indien de V.S. anders
gereageerd had, dan had haar veel leed en catastrofale vernietiging
gespaard kunnen worden. Maar dat gebeurde niet!
Decennialang werd de Verenigde Staten overspoeld met de waarheid betreffende al deze eindtijdgebeurtenissen, maar het leek alsof
het iedereen koud liet. Meteen na Wereld Oorlog II begon Herbert W.
Armstrong te waarschuwen voor deze laatste eindtijdgebeurtenissen.
Die waarschuwing werd met grote kracht aan de Verenigde Staten
verkondigd, maar noch de mensen noch hun leiders trokken zich er
veel van aan. Zij luisterden niet.
Herbert W. Armstrong pleitte, argumenteerde en getrooste zich
veel moeite en tijd om mensen te waarschuwen voor de eindtijdgebeurtenissen die op handen waren. Die waarschuwing ging uit naar
een land waarin veel mensen openlijk hun geloof in God en Zijn Zoon
de Christus belijden. Maar hoewel Herbert W. Armstrong datgene wat
hij zei en waarvoor hij waarschuwde onderbouwde met veel Bijbelse
bewijslast, toch werd hij nooit door dit land erkend noch werden zijn
waarschuwingen ernstig genomen.
De reden waarom hij de V.S. zo fel waarschuwde, was omdat hij
niet alleen het inzicht kreeg dat er een zevende en laatste profetische
heropleving van Europa op komst was, maar ook te zien kreeg dat
de totale ondergang van de Verenigde Staten deel uitmaakte van de
vervulling van die laatste heropleving. Hij wist dat de V.S. de eerste
natie was die in die eindtijd ten onder zou gaan. Die ondergang zal
plaatsvinden nog voordat er een totale atoomoorlog uitbreekt, die zal
resulteren in de vernietiging van bijna 1/3 van alle leven op aarde.
En nu, nu er ons nog een weinig tijd rest, geeft God aan Europa
en vele andere landen ter wereld een laatste gelegenheid om datgene
waarvoor Herbert W. Armstrong waarschuwde onder ogen te zien.
Gods Kerk groeide nooit uit tot een grote Kerk zoals andere religies
van deze wereld, en de meeste mensen hebben nooit van Gods Kerk
gehoord noch hebben zij Herbert W. Armstrong gekend. Toch zond
God hem tot de wereld om aan haar te verkondigen wat er zich spoedig
tijdens een laatste wereldoorlog zou voltrekken. En ook al werd die
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boodschap nog zo krachtig verkondigd, toch werd zij niet aanvaard
door het land waaraan dit destijds hoofdzakelijk gericht werd.
In de Verenigde Staten werd op Herbert W. Armstrong neergekeken, en hij werd er belasterd, vals beschuldigd, gehaat en zelfs
vervolgd door zijn eigen regering. Zelfs nu, meer dan drie decennia
na zijn dood, worden er nog veel leugens over hem verspreid die van
een grote haat jegens hem getuigen. De gelijkenis is treffend met wat
Christus overkwam, die toen hij aan de mensheid gezonden werd
gehaat werd vanwege de boodschap die hij verkondigde.
Herbert W. Armstrong publiceerde voor zijn dood miljoenen
boeken, brochures en tijdschriften die heel veel informatie bevatten
over de eindtijd en het komende Koninkrijk van God. Alleen al het
tijdschrift ‘De Echte Waarheid’ werd maandelijks in zeven talen in een
oplage van 8,2 miljoen exemplaren uitgegeven. Ter vergelijking, het
bekende en ruim verspreidde ‘Time’ magazine had destijds slechts
een oplage van 5,9 miljoen exemplaren.
Zijn wekelijkse televisieprogramma ‘De Wereld van Morgen’ en
zijn radioprogramma’s bestreken de hele Verenigde Staten en ook
grote delen van de wereld. Dat was veel meer dan gelijk welke andere
religieuze organisatie ooit bereikt had.
Het is interessant om te zien hoe anderen in de wereld wel erkenden
dat wat hij zei uniek en betekenisvol was. Hij werd in andere landen
heel anders behandeld dan in de Verenigde Staten.
Zijn erkenning door andere mensen in de wereld begon hoofdzakelijk nadat hij een heel unieke onderscheiding ontving van koning
Leopold III van België. Het was een horloge dat gemaakt was van
een kanonskogel die Leopolds vader, koning Albert I, tijdens Wereld
Oorlog I van een slagveld had meegenomen. Koning Albert liet uit
die kanonskogel vier horloges smeden met het verlangen om deze
te schenken aan de vier mensen die volgens hem de belangrijkste
bijdrage tot wereldvrede geleverd hadden. Koning Albert vond
niemand die volgens hem waardig was om het vierde horloge te
mogen ontvangen, en zodoende gaf hij dit door aan zijn zoon, die
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zich op zijn beurt bewogen voelde om het in 1970 aan meneer Armstrong te geven.
Vanaf dat moment werd Herbert W. Armstrong ook door andere
wereldleiders meer en meer erkend, en zo kwam hij bekend te staan
als een ‘ambassadeur zonder portefeuille voor de wereldvrede’. Hij
bracht zijn boodschap ook aan Prins Mikasa van Japan en een aantal
leden van het Japanse Parlement. Keizer Hirohito kende Herbert
W. Armstrong de ‘Orde van de Heilige Schat – 2de Klasse’ toe - één
van de hoogste onderscheidingen die aan een niet-Japans onderdaan
uitgereikt kan worden. Gedurende een periode van twee decennia,
beschouwden zeven opeenvolgende Japanse premiers meneer Armstrong als een persoonlijke vriend en raadgever. Sommige leden van
het Japanse parlement noemden zichzelf zijn Japanse zonen. Hoewel
deze leiders grote bewondering voor meneer Armstrong hadden, toch
gaf geen van hen gevolg aan zijn eindtijd waarschuwing noch aan zijn
boodschap over het komende Koninkrijk van God.
Meneer Armstrong had een hechte vriendschap met koning Hoessein van Jordanië, koning Bhumibol Adulyadej en koningin Sirikit
van Thailand, en enkele premiers van Israël waaronder Golda Meir
en Menachem Begin. Anderen die hem als een persoonlijke vriend
beschouwden waren onder andere de Egyptische president Anwar
Sadat, Jomo Kenyatta de oprichter en eerste president van Kenia,
keizer Haile Selassie van Ethiopië, de burgemeester van Jeruzalem
Teddy Kollek en oude vriend Nagendra Singh een rechter aan het
Internationaal Gerechtshof in Den Haag in Nederland.
Herbert W. Armstrong had ook persoonlijke ontmoetingen met
leiders zoals de eerste minister van het Verenigd Koninkrijk Margaret
Thatcher, de koning van Spanje Juan Carlos, de Egyptische president
Hosni Mubarak en de Indiase eerste minister Indira Ghandi. Maar
ook deze wereldleiders gaven geen gevolg aan zijn boodschap.
De president van de Filippijnen, Ferdinand Marcos, kende meneer
Armstrong de ‘Presidentiële Medaille voor Verdienstelijkheid’ toe,
voor ‘zijn morele aanwezigheid en zijn meeslepende invloed om
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mensen ertoe te bewegen om aan een rechtvaardige en vredevolle
wereldorde te werken’. Hij ontving ook de medaille van ‘Commander
of Our Most Nobel Order of the Crown of Thailand’. Maar nogmaals,
geen van deze leiders noch hun volk gaf gevolg aan zijn boodschap.
Andere leiders die meneer Armstrong ontmoette waren onder
andere president Allende van Chili, president Suharto van Indonesië,
de Zuid-Vietnamese president Nguyen van Thieu, en hij werd ook
uitgenodigd door Nicolae Ceausescu de president van Roemenië.
Meneer Armstrong ontmoette ook Deng Xiaoping van de Volksrepubliek China, en werd 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 bezoek zonder
precedent, sprak hij vertegenwoordigers van 76 landen toe in de ‘Grote
Volkszaal’ in Beijing. Hij sprak over de weg die tot echte vrede leidt, en
waarom de mensheid er maar niet in slaagt om dit te bereiken. Geen
enkele andere religieuze leider werd ooit door China uitgenodigd om
zo’n vergadering bij te wonen en toe te spreken, maar toch ging dit
ongemerkt aan de rest van de wereld voorbij.
Herbert W. Armstrong ontving nog talloze andere 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 nogmaals vermeld te worden dat één specifiek land waar
hij naartoe gezonden werd hem niet wilde erkennen noch ontvangen.
Dat was de Verenigde Staten van Amerika, en zij staat in het middelpunt
van het begin van de catastrofale profetische gebeurtenissen die zich
zullen ontvouwen tijdens de laatste periode van de eindtijd. En het
kan zijn dat we dat punt in de tijd over luttele maanden bereiken, en
niet over een paar jaren.
Terwijl de wereld de eindtijd naderde vervulde God een belofte
die Hij enkele duizenden jaren tevoren gemaakt had, namelijk dat Hij
van dit specifiek volk de rijkste en machtigste natie die de wereld ooit
gezien had zou maken. Het was een belofte die God aan Jozef, de zoon
van Jacob (wiens naam later in Israël veranderd werd), gemaakt had.
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De uiteindelijke tien landen van Europa
In het vorige hoofdstuk zeiden we dat God in Openbaring 17 heel klaar
en duidelijk wordt betreffende het profetische belang van de zevende
en laatste heropleving. In hoofdstuk 17 krijgt het verhaal over de
heroplevingen ook een sterke religieuze context. En daar wordt ook
de oorsprong van die religieuze context gegeven. Dit zal voor mensen
uit het traditionele Christendom een van de moeilijkste zaken blijken
te zijn om mee geconfronteerd te worden en om onder ogen te zien.
In Openbaring 13 wordt een ander ‘beest’ beschreven dan het
‘beest’ waar we nu op gaan focussen. De beschrijving van het ‘beest’
in hoofdstuk 13 dient als een soort van overbrugging tussen datgene
wat in het boek Daniel over Europa geopenbaard wordt, en alles wat
God zo’n 2.500 jaar later - in de eindtijd – nog zou openbaren en
verduidelijken uit het boek Openbaring.
De betekenis van de beschrijving van dit volgende ‘beest’ in Openbaring 17, is een veel grotere openbaring over de geschiedenis van de
zeven heroplevingen en over macht die altijd aan het werk geweest
is om elke heropleving nieuw leven in te blazen - en tot oorlog aan
te zetten.
Herbert W. Armstrong ontving inzicht in deze hoofdstukken, en
daardoor kon hij zo helder begrijpen wat er zou komen te gebeuren
in de Europese Unie vandaag:
‘En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en
sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote
hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen
van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken
geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg
naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood
beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien
hoorns.’ (Openbaring 17: 1 - 3)
Wat hier beschreven wordt is exact wat de naam ‘Europa’ voorstelt.
De naam ‘Europa’ is afkomstig van de Fenicische prinses Europa uit
de Griekse mythologie, die op de rug van een stier (Zeus had zich
veranderd in een stier) naar het eiland Kreta ontvoerd werd. Deze
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geschiedenis van Europa zit diepgeworteld – veel dieper dan men ooit
geweten heeft. Als je dit alles gaat begrijpen, dan zal je ook kunnen
begrijpen wat God in dit hoofdstuk openbaart.
God heeft deze beeltenis van een vrouw gezeten op een beest
gebruikt om het verband te beschrijven tussen de heersers van het
profetische Europese rijk en haar valse religies, in al haar heroplevingen doorheen de tijd. De invloed van vele godheden is diepgeworteld
in het ontstaan en de opkomst van het Romeinse rijk – het begin van
een profetisch rijk – een Europees rijk dat zou voortbestaan tot in de
eindtijd en tot aan de laatste oorlog op aarde.
Onder de titel ‘Lijst van Romeinse Goden’ in Wikipedia, staat in
de eerste alinea een samenvatting van alles wat een mens dient te
weten betreffende de fundamentele oprichting van het Romeinse Rijk:
‘De meest gekende Romeinse Goden zijn diegenen die de Romeinen
vereenzelvigen met hun Griekse evenknieën, waarbij zij Griekse mythes
en iconografie, en soms ook religieuze praktijken opnamen in de Romeinse
cultuur, in hun Latijnse literatuur, de Romeinse kunst en in hun religie
zoals die in het hele Rijk beleefd werden.’
Je herinnert je het voorbeeld van de ‘slang aan de paal’ nog en
hoe dat dit symbool gedurende vele duizenden jaren van generatie
op generatie doorgegeven werd. Dit voorbeeld indachtig dien je goed
te begrijpen dat datgene wat ervan in het begin in het Romeinse Rijk
gebeurde, op een nog veel grotere schaal in Europa voortgezet werd.
In het vroege Romeinse Rijk was het de gewoonte om godheden en
religieuze praktijken te adopteren uit all hoeken van het Rijk en deze
met elkaar te vermengen. En door de eeuwen heen veranderden al
deze zaken geleidelijk aan en mondden uiteindelijk uit in datgene wat
in het Romeinse Rijk bekend kwam te staan als het ‘Christendom’.
Je kan dan ook vandaag nog steeds de ware oorsprong achterhalen
van bepaalde mysterieuze praktijken en geloofsovertuigingen, die van
origine niets te maken hebben met enige Bijbelse waarheid, doctrine of
onderwijs. Integendeel, alle leringen en ideeën van zaken zoals Pasen,
Kerstmis, de Drie-eenheid, het Kruis, de Zon en de Zondagsviering,
Moeder en Kind verering, de Paashaas en Eieren als vruchtbaarheids-
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symbool en nog zoveel meer, zijn allemaal mettertijd opgenomen in
de huidige leer en religieuze praktijken van meer de 2 miljard mensen
op aarde. De oorsprong van al deze ideeën die gebruikt werden om
die nieuwe Romeinse religie te creëren, is terug te brengen naar de
religieuze ideeën en praktijken van zij die in oude godheden geloofden.
God heeft veel te zeggen over de valse leringen en praktijken die
voortkomen uit het geloof in andere goden. En omdat de mensheid
God genegeerd heeft en Zijn waarheid besmeurd heeft met fabeltjes
en valse religieuze praktijken, gaat God nu oordeel over de wereld
vellen omdat zij dit alles gedaan heeft. Gedurende deze periode van
oordeel zal Hij een einde stellen aan de religies en het zelfbestuur
van de mensheid, waarbij Hij Zijn Koninkrijk zal oprichten dat zal
heersen over de hele wereld.
Vol van Godslasterlijke namen
Als je de geschiedenis doorloopt van de tijd dat Het Romeinse Rijk
begon en je ziet hoe de religieuze ideeën veranderden, dan kan dit
je helpen om de waarheid onder ogen te gaan zien aangaande alles
wat gaandeweg opgenomen werd in wat wij vandaag als het ‘traditionele Christendom’ beschouwen. De geboorte van het traditionele
Christendom is geworteld in deze traditie van het vermengen van
verschillende uiteenlopende geloofsovertuigingen.
De Romeinen hadden het gebruik om verschillende religieuze
geloofsovertuigingen samen te voegen, en de goden van andere volken
onder hun eigen goden te mengen. Nadat zij een land veroverd hadden
stonden zij open voor hun geloofsovertuigingen, omdat dit het voor
hen makkelijker maakte om de verschillende bevolkingsgroepen in
hun steeds groeiende rijk te verenigen. Dit gebruik in het Rijk vermengde niet alleen geloofsovertuigingen van de Grieken, de Kelten
en de Germaanse volken, maar ook geloofsovertuigingen uit het
Jodendom en van diegenen die vasthielden aan het ware Christelijke
geloof en haar leringen.
Bij deze zeer uiteenlopende geloofsovertuigingen hoorde ook
het geloof in vele godheden. Daarom ook beschreef God dit ‘beest’ in
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Openbaring 17 op deze specifieke manier. Zijn beschrijving van dit ‘beest’
gelijkt op de mythische god Zeus die zichzelf in een stier veranderde
die prinses Europa op zijn rug naar Kreta droeg. Kreta is het grootste
en dichtst bevolkte eiland van Griekenland, en heeft de historische
reputatie het centrum van de eerste ontwikkelde Europese beschaving
te zijn - de Minoïsche beschaving van 2700 tot 1420 voor Christus.
Wanneer er dus geschreven staat ‘En ik zag een vrouw zitten op
een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was’, dan
moet je begrijpen wat het doel van die uitspraak is. Het feit dat de
naam van Europa uit dit mythische verhaal afkomstig is, belichaamt
het proces waarmee een ‘vals Christendom’ geschapen werd. Het
gebruik in het Romeinse Rijk van het vermengen van mythologie,
religieuze geloofsovertuigingen en gebruiken, en nog andere concepten
betreffende nog veel meer verschillende goden, werd ook toegepast
bij de vorming van een vals Christendom.
En omdat dat gebruik zo onlosmakelijk verweven is met de schepping van het traditionele Christendom, wordt dit dan ook profetisch
beschreven als ‘vol van godslasterlijk namen’. Godslastering is een
kwestie van het zichzelf toe-eigenen van het recht om zaken te veranderen of in te gaan tegen datgene wat God zegt dat de waarheid is
over hoe wij Hem dienen te vereren.
Wat in dit hoofdstuk beschreven wordt als ‘een vrouw zittend op
een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was’, is
exact wat er ook in Openbaring 13 beschreven wordt:
‘Hij ging staan aan het strand (zand) van de zee. Toen zag ik uit de
zee een Beest opstijgen met tien horens en zeven koppen; op zijn horens
tien kronen en op zijn koppen godslasterlijke namen.’ (Openbaring 13: 1)
‘En zij aanbaden de draak (Satan), omdat hij aan het beest de macht
gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest
gelijk? En: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond
gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd
macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En (het beest)
opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om Zijn naam te lasteren
en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen.’ (Openbaring 13: 4 - 6)
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Uit deze verzen komt duidelijk naar voren dat de vorming van
dit valse Christendom vervuld is van godslastering. Voorbeelden
hiervan kwamen eerder al aan bod, onder andere dat men God als
een ‘Drie-eenheid’ begon te beschouwen, en ook dat de naam van
Jozua verbasterd werd naar de naam Jezus. En hoewel het na zo
vele honderden jaren moeilijk te bewijzen is, toch zijn er mensen die
geloven dat de naam ‘Jezus’ zijn oorsprong vindt in de naam ‘Zeus’.
Hoewel in deze beschrijving gesproken wordt van ‘godslasterlijke
namen’, toch gaat het hier om veel meer dan alleen maar letterlijke
namen. Het gaat hier ook over zaken die in de mythologie beschreven
worden die te maken hebben met allerlei soorten van vereringspraktijken. Zelfs kunst en beelden die in de mythologische vereringspraktijken gebruikt werden, werden opgenomen in de verschillende
vereringspraktijken van het valse Christendom. Dit alles valt ook
onder de beschrijving van ‘godslasterlijke namen’.
Er zijn inderdaad een groot aantal zaken die perfect bij die beschrijving aansluiten, die opgenomen zijn in het traditionele Christendom.
We hebben het al over een aantal van deze zaken gehad, maar toch
zijn er een aantal die herhaald mogen worden.
Gods Sabbat op de zevende dag van de week werd veranderd naar
een wekelijkse eredienst op de eerste dag van de week, de dag die naar
de zon vernoemd is – Zondag.
De doopceremonie, waarbij een volwassene er bewust voor kiest
om zich te bekeren van zijn zonden, en vervolgens in water ondergedompeld wordt, werd gelasterd. Dit werd veranderd in een ceremonie
waarbij wat water op het hoofd van een kind gesprenkeld wordt, wat
men het doopsel noemt.
Er bestaat behoorlijk wat kunst waarin symbolen en objecten
verwerkt zijn die stammen uit de praktijken en de leer rondom valse
goden en valse doctrines over deze valse godheden. Veel daarvan
werd door dit valse Christendom geadopteerd en op exact dezelfde
manier weergegeven. In deze kunstwerken over valse goden, komen
ook vaak scènes voor over de hemel en de hel. Symbolen zoals kruisen
en andere religieuze beeltenissen zoals dat van een ‘Moeder en kind’
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werden al eeuwen voordat Christus van zijn moeder Maria geboren
werd gebruikt in valse goden verering. Al deze zaken werden in het
valse Christendom vermengd.
En wat we ook al eerder vermeld hebben, de religieuze titels met
betrekking tot God, waarvan Christus zei dat zij nooit gebruikt mochten worden door religieuze leraren, zijn wel gebruikt door duizenden
mensen die zichzelf ministers van God noemen.
Het is goed om herinnerd te worden aan al de godslasterlijke zaken
die Constantijn deed, toen hij in 325 na Christus het Concilie van
Nicea samenriep en dit voorzat, en hielp om een nieuwe staatsreligie
te creëren die zichzelf ‘Christelijk’ noemde.
God gebood dat Zijn volk jaarlijks het Pascha diende te houden,
voor altijd. Maar de symboliek van het jaarlijkse deelnemen aan
een ceremonie waarbij men een klein stukje ongezuurd brood eet en
een klein beetje wijn drinkt, werd veranderd naar een wekelijkse
ceremonie waarin men deze symbolen tot zich neemt die men de
‘Communie’ noemt.
De definitie van ‘godslastering’ houdt onder andere in ‘datgene
wat heiligschennis tegen God of heilige zaken is’; het is gewoonweg
een tekort aan respect voor God.
En God’s Zoon een andere naam geven dan de naam die God
hem zelf gaf, is ook godslasterlijk. God een ‘drie-eenheid’ noemen is
godslastering. God openbaart klaar en duidelijk dat Hij alleen eeuwig
leven inherent in Zichzelf heeft, en dat er geen enkele andere god is
die eeuwig bestaan heeft. Nog voordat Zijn eigen Zoon geboren werd
uite een fysieke vrouw, maakte God dit heel duidelijk:
‘Ik ben de HERE (Hebreeuws – Jahweh, betekent de Eeuwige),
en niemand anders, buiten Mij is er geen God (Hebreeuws – Elohim). Ik
zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, opdat men zal weten, vanwaar
de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets is. Ik ben
de HERE (Jahweh, de Eeuwige), en niemand anders.’ (Jesaja 45:5-6)
Want zo zegt de HERE (Jahweh, de Eeuwige), Die de hemel geschapen heeft, die God (Elohim) Die de aarde geformeerd en haar gemaakt
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heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat
zij woest zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou
wonen: Ik ben de HERE (Jahweh, de Eeuwige), en niemand anders.
(Jesaja 45: 18)
God legt hier, en in nog vele andere Schriftgedeelten, duidelijk
uit dat Hij alleen eeuwig leven heeft. Maar in het Romeinse Rijk
stond een kerk op die beweerde dat God een drie-eenheid is. Dat is
de definitie van godslastering.
Tijdens het Concilie van Nicea werd de viering van Pasen vastgelegd, nadat het houden van het Pascha verketterd werd. Het Romeinse
Rijk adopteerde een religieuze viering die Pasen (Engels – Easter)
heet, en die haar oorsprong vindt in een godin uit vele oude culturen.
Het Christendom van het Romeinse Rijk onderwees een vals
tijdstip van Christus’ dood, een vals tijdstip van zijn opstanding,
Zondagochtend erediensten, dat Christus zogenaamd aan een kruis
stierf, de verdraaiing van zijn naam, het gebruik van die naam voor
de zogenaamde viering van zijn geboortedag – een geboortedag die
niet in de winter plaatsvond, en nog zoveel meer. Zou je al deze dingen
als godslastering kunnen bestempelen?
En de leiders van die kerk en de kerken die uit haar zijn voortgekomen hebben Gods naam gelasterd door zich onterecht titels zoals
Vader, Eerwaarde, Paus en andere toe te eigenen. Haar religieuze
leiders hebben zichzelf het recht toegeëigend om mensen van hun
zonden vrij te spreken, iets wat allen de Almachtige God kan doen. Dit
wordt gedaan door middel van het offer dat Zijn Zoon gebracht heeft,
die met dat doel voor ogen als het Pascha offer zijn bloed op aarde
spilde, zodat de zonden van de mensheid door middel van Christus
vergeven kunnen worden.
De ultieme vraag die je je bij dit alles moet stellen is ‘Wat is waar en
wat is vals?’ Alleen wat vals is kan Gods naam lasteren. Godslastering
is het misbruiken van Zijn naam en van Zijn ware woord dat in de
Bijbel opgetekend werd. Per definitie is het verdraaien en het foutief
vertalen van Gods woord een kwestie van godslastering.
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De vrouw op het beest
Wie is dan deze vrouw in Openbaring 17 die op het beest zit? Elke
lezer heeft hierover nu genoeg gelezen om hier een eerlijk antwoord
op te kunnen geven. Het is nuttig om dit nog een keer te lezen, om dan
verder te gaan om nog veel meer te leren over de zevende heropleving
die nu vervuld wordt:
‘En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en
sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote
hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen
van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken
geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg
naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood
beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien
hoorns.’ (Openbaring 17: 1 - 3)
De vrouw die gelijk is aan Europa, symboliseert de religie die in het
Romeinse Rijk opgericht werd. Profetisch wordt de kerk symbolisch
voorgesteld door een vrouw. Naar Gods eigen Kerk wordt verwezen als
een vrouw – zij wordt zelfs beschreven als ‘de moeder van ons allen’.
Het was Gods bedoeling dat Zijn volk gevoed en gevormd zou worden
door de Kerk. Maar de voorgaande beschrijving van deze vrouw gaat
niet over Gods Kerk, maar over een kerk die verantwoordelijk is voor
het voeden (vormen) op een godslasterlijke manier – zij maakt mensen
dronken met wat zij geeft.
‘En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid
met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in
haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En
op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote
Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.
En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen,
en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate
verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij: Waarom
verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en
van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien
hoorns.’ (Openbaring 17: 4 - 7)
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Als je dus begrijpt wat de voorstelling van een ‘vrouw’ betekent,
dan kan je makkelijk zien wat God hier profetische met deze symboliek
beschrijft. In deze beschrijving van een vrouw die een kerk voorstelt,
draagt zij felgekleurde weelderige kleding en bezit zij duidelijk grote
rijkdommen die zij graag ten toon spreidt. Zij is een kerk die overal
bovenuit steekt, zichtbaar voor iedereen. In Europa torent zij overal
bovenuit in het centrum van steden en dorpen zodat zij goed zichtbaar zou zijn voor iedereen, omdat voor deze bouwwerken veel werd
opgeofferd en er veel rijkdommen aan te pas kwamen.
De vrouw wordt beschreven met ‘een gouden drinkbeker in haar
hand’, dit draagt een unieke symboliek in zich en heeft te maken met
haar leringen en haar gebruik van Gods woord - godslasterlijk. Gods
gebied zijn mensen om eenmaal per jaar op de Pascha avond een klein
beetje wijn te drinken. Zoals eerder gezegd staat dit symbool voor het
bloed van Christus, dat op de aarde gespild werd voor de vergiffenis
van onze zonden, waarmee hij de betekenis van het Pascha vervulde
en zodoende stierf als ons Pascha Lam. Zij die tijdens de jaarlijkse
Pascha ceremonie zo’n kleine hoeveelheid wijn tot zich nemen, doen
dit niet uit een gouden beker of kelk.
Maar in het onderricht van die grote kerk van het Romeinse Rijk
wordt gezegd dat je dit wekelijks kan doen tijdens de zogenaamde
‘Communie’, in het tweede belangrijkste deel van die eredienst. Die
eredienst wordt de ‘Mis’ genoemd, en in het tweede gedeelte van
deze ‘Mis’ vindt de ‘Liturgie van de Eucharistie’ plaats. Tijdens het
eucharistische gebed ‘herdenkt deze kerk Jezus Christus en zijn verlossende werk, vooral zijn offer voor de mensheid door zijn kruisiging’.
Wat is waar en wat is vals? Is het de viering van een ‘Communie’
die plaatsvindt tijdens een ceremoniële dienst die ‘de eucharistische
liturgie’ heet, of is het het Pascha wat één keer per jaar gehouden
wordt? Vind God dit belangrijk? De waarheid is dat zo’n veranderde
viering van wat God en Jozua de Christus gebieden, een gruwel
zijn voor God. God noemt het veranderen van Zijn geboden, vooral
als het gaat om gebruiken en praktijken voor de aanbidding van
door de mens geconcipieerde godheden, een vorm van overspel
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en geestelijke hoererij, omdat dit ontrouw aan God en Zijn ware
woord weerspiegelt.
Dus, deze vrouw wordt een hoer genoemd - iemand die overspel
pleegt – of ook wel iemand die heel losjes omgaat met haar seksuele
relaties met anderen (het vermengen van verschillende religies met
Gods woord). Als je dit vanuit geestelijk oogpunt bekijkt, vanuit het
oogpunt van hoe een relatie met God behoort te zijn, een relatie van
gehoorzaamheid in geest en in waarheid, dan krijgt dit een nog veel
diepere betekenis.
Deze vrouw wordt beschreven als ‘de hoer die het beest berijdt’,
en ook als ‘de moeder aller hoeren’. Met andere woorden, uit haar
zijn veel andere hoeren voortgekomen. Wat dat werkelijk betekent
zou overduidelijk moeten zijn voor iedereen die de waarheid hierover
onder ogen wil zien. Uit die kerk, die in 325 na Christus de officiële
staatsreligie van het Romeinse Rijk werd, kwamen vele kerken voort.
En haar ‘dochters’ adopteerden de meeste van haar valse doctrines.
Zij wordt ook ‘Geheimenis het grote Babylon’ genoemd, omdat
haar onderwijs (woorden) als een mysterie zijn, want zij beweren dat
hun geldigheid van God komt, terwijl zij niet stroken met Gods woord.
Babylon is ook een goede omschrijving omdat dat woord afgeleid is
van het woord ‘babel’ wat ‘verwarring’ betekent’, en gedefinieerd
wordt als ‘iets wat onduidelijk of verwarrend is als gevolg van het
vermengen van veel stemmen’. Deze kerk verklaart zelf dat haar belangrijkste leerstelling over de Drie-eenheid niet uit de Bijbel komt,
maar dat het ‘een mysterie is dat aan de kerk gegeven werd, iets wat
niet volledig begrepen kan worden’.
Er wordt om twee redenen naar Babylon gerefereerd. De eerste
reden gaat terug naar wat er kort na de zondvloed in de dagen van
Noah gebeurde, toen er opnieuw in verschillende steden allerlei
valse religies de kop opstaken, onder andere ook in de stad Babel.
De bewoners van die stad hadden zich voorgenomen om een toren
te bouwen die tot in de hemel zou reiken. Dit streven was vermengd
met allerlei valse religieuze ideeën. Je kan de ruïnes van die toren
vandaag nog steeds terugvinden in het gebied van Irak. Corruptie
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en hoogmoed groeide in zo’n hoog tempo in de geest van de mensen
die daar toen woonden, dat God zich genoodzaakt zag om opnieuw
in te grijpen teneinde dat proces van verdere corruptie te vertragen.
In die tijd vlak na de zondvloed, spraken alle mensen dezelfde taal.
Het middel dat God ging gebruiken om het kwaadaardige streven van
de mensheid af te remmen, was door verwarring te zaaien onder de
mensen door hen verschillende talen te geven. God veranderde van
het ene moment op het andere iets in de geest van de mensen, zodat
ze ineens een andere taal spraken en verstonden. Toen God dit deed
konden verschillende groepen mensen elkaar niet meer verstaan, zij
konden alleen nog maar die mensen verstaan die dezelfde taal konden
spreken als zijzelf.
Het zou hetzelfde zijn als wanneer iedereen Nederlands spreekt
er plotseling groepjes zijn die alleen nog maar Frans kunnen spreken,
en anderen alleen nog maar Japans, en weer anderen alleen maar
Russisch. Zij zouden zich dan ook in verschillende groepen opsplitsen.
Het is misschien moeilijk om je zoiets in te beelden, maar dat is precies
wat er gebeurde. Voor de mens die het ene moment één bepaalde taal
sprak en het volgende moment een totaal andere taal sprak, was het
alsof zij nooit een andere taal dan deze nieuwe taal gesproken hadden,
en zij hadden geen enkele herinnering of begrip meer van de taal die
zij daarvoor altijd gesproken hadden.
Die stad kwam bekend te staan onder de naam Babel. De naam
Babylon, de naam van het eerste profetische wereldrijk, heeft dezelfde betekenis. Dat was het eerste koninkrijk dat in Nebukadnezzars
standbeeld door het hoofd van goud vertegenwoordigd werd.
Babel en Babylon betekenen allebei ‘verwarring’. En die uitdrukking is een synoniem geworden voor de religies en de regeringen van
deze wereld. Het zijn systemen die door de mens bedacht zijn en die
alleen maar verwarring, beroering, verdeeldheid en oorlog teweegbrengen. Ze zijn het tegenovergestelde van Gods wegen, die eenheid,
gemoedsrust en ware vrede voortbrengen.
Je kan een nog veel dieper inzicht putten uit het gebruik van de
uitdrukking ‘Geheimenis (mysterie) het grote Babylon’, omdat daar
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het begin ligt van de vorming van valse religies. Na de zondvloed
begonnen in de stad Babel valse religieuze ideeën en praktijken de
kop op te steken. Die groeiden uit tot de verering van verschillende
valse goden die allen uit dezelfde ideeën voortkwamen, in de tijd dat
iedereen nog één taal sprak in Babylon.
Nadat de mensen verstrooid raakten en zich vervolgens hergroepeerden in verschillende regio’s met mensen die dezelfde taal
spraken, verschilden de namen van die godheden vanwege de verschillende spreektalen. Vervolgens begon elke cultuur zijn eigen
religieuze geloof en praktijken te ontwikkelen. Dat geldt evenzeer
voor de aanbidding van zonnegoden, de maan en de planeten en ook
vruchtbaarheidsgoden.
De aanbidding van Tammuz, Ishtar, Astarte, Diana, Zeus, Artemis, Ra, Aton, Apollo en nog zoveel meer andere afgoden is allemaal
geworteld in Babylon. Uit alles wat toen in de stad Babylon begon
evolueerden alle andere valse religies, en uiteindelijk lagen vele van
deze gebruiken en ideeën ook ten grondslag aan de organisatie die
zich later in 325 na Christus het ‘Christendom’ ging noemen. Dat was
de geboorte van het valse Christendom, en daarom wordt er ook naar
verwezen als ‘Geheimenis (mysterie) het grote Babylon’.
In deze verzen staat ook geschreven dat deze vrouw, deze kerk,
‘dronken is van het bloed van de heiligen’. Het woord ‘heiligen’ is een
woord dat de apostelen gebruikten wanneer zei over de leden van Gods
Kerk spraken, degenen die getrouw Gods manier van leven volgden.
Heiligen zijn niet wat die kerk ervan gemaakt heeft.
Diezelfde kerk is verantwoordelijk voor de vervolging en het
vermoorden van veel van Gods mensen door de tijden heen. En het
was de Romeinse overheid die deze kerk stichtte, dezelfde overheid
die Gods Zoon Jozua de Christus ter dood veroordeeld en hem aan
een paal liet nagelen. Diezelfde regering liet ook Johannes de Doper
onthoofden.
Uit de geschriften en tradities die door de tijd heen doorgegeven werden, gelooft men zelfs dat alle oorspronkelijke apostelen
gevangengezet werden (sommigen van hen zelfs meerdere malen)
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en dat zij allen op één na uiteindelijk ook op bevel van de Romeinse
overheid gedood werden. Er staat geschreven dat Herodes Jacobus
(de broer van Johannes) doodde met het zwaard. En in de archieven
kan je terugvinden dat Johannes, de apostel die op het eiland Patmos
gevangengezet werd, waarschijnlijk de enige was die niet door de
Romeinse overheid gedood werd.
Paulus, de apostel voor de heidense (niet-joodse) wereld, werd
geslagen, gestenigd, gevangengezet en voor lange tijd in Rome onder
huisarrest geplaatst, voordat hij uiteindelijk gedood werd. En sinds
die tijd heeft de mensheid de boodschap die Gods apostelen en leraren
gebracht hebben gehaat, en ten gevolge daarvan zijn ook nog veel
andere leiders van Gods Kerk gevangengezet en/of gedood.
Satan en de bodemloze put
Nadat Johannes’ de beschrijving van de vrouw op het beest, zei de
engel hem dat hij hem het mysterie zou vertellen van de vrouw die
hij zag en het beest dat haar droeg, dat de zeven hoofden met tien
horens had:
‘Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de
afgrond (of de bodemloze put) en naar het verderf gaan. En zij die op de
aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam
geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij
het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.’ (Openbaring 17:8)
Het zou erg veel tijd kosten om aan te tonen waar de betekenis
van al deze zaken geopenbaard en verklaard wordt. Er zullen later
nog een aantal van deze zaken aan bod komen, maar op dit moment is
het voldoende om gewoonweg uit te leggen wat hier geschreven staat.
Naarmate we verder lezen in dit verhaal, zal het duidelijk worden
dat het ‘beest’ Satan voorstelt. Hij is degene die de vrouw draagt
(ondersteund, helpt), en hij is degene die macht en kracht aan deze
kerk geeft. Hij zit achter alle opeenvolgende heroplevingen van het
profetische Europese rijk. Inderdaad, Satan wordt omschreven als
een ‘beest’, enerzijds in de vorm van een grote draak en anderzijds in
de vorm van een scharlakenrood beest met zeven hoofden - de zeven
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heroplevingen van het Europese rijk. Die heroplevingen zouden zich
vanaf haar eerste opkomst onder Justinianus, over een periode van
iets meer dan 1.450 jaar voltrekken.
Datgene wat er geschreven staat over het beest dat uit de afgrond
(de bodemloze put) opkomt, is deels in de vorm van een raadsel geschreven. Zoals gezegd, dit ‘beest draagt de vrouw’ - deze Romeinse
kerk. En ditzelfde ‘beest’ geeft aan de ‘vrouw’ grotere macht en
aanzien. Dit ‘beest’ is Satan, en deze term ‘beest’ beschrijft ook voor
een groot deel de rol van de landen waarmee hij specifiek gewerkt
heeft om die kerk te ondersteunen en haar tijdens elke heropleving
te verheffen tot grotere macht een aanzien.
Het doel van elke heroplevingen is oorlog. Die kerk was altijd op
de een of andere manier betrokken bij alle heroplevingen tijdens die
eerste 1.260 jaar tot aan de tijd van de val van Napoleon. Dat was ook
meteen het moment in de tijd dat de macht en invloed van de Katholieke
Kerk over het Europese rijk flink begon af te nemen.
Het grootste deel van de betrokkenheid van die kerk bij deze heroplevingen en oorlogen, speelde zich in het geheim achter de schermen
af. Dat heeft alles te maken met de beschrijving van het ‘beest’ dat
die kerk ondersteund, want dit ‘beest’ is de eigenlijke macht achter
die kerk - Satan en de demonische geestenwereld.
Degene die in de Bijbel beschreven wordt, die ‘opgesloten zit in de
afgrond (bodemloze put)’ en die daarna ‘voor korte tijd, uit zijn gevangenis losgelaten wordt’ is Satan. De timing van deze twee toestanden
die in de vorm van een raadsel gegeven worden, is heel specifiek.
Deze ‘afgrond’ (de bodemloze put) wordt voor het eerst genoemd
in verband met de gebeurtenissen die het gevolg zijn van het schallen
van de Vijfde Trompet. In dit relaas begint er symbolisch rook uit de
put te komen op het moment dat er een geestelijke fase van de Vijfde
Trompet vervuld wordt (Openbaring 9: 1 - 3). Die fase werd reeds
vervuld. Het was de fase waarin Satan toegelaten werd om Gods Kerk
te vervolgen. Die periode ligt nu achter ons.
Maar de fysieke fase moet nog vervulde worden. De beschrijving
van Satans vrijlating gebruikt het beeld dat hij uit de put opstijgt, wat
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gewoon betekent dat hij zich uit zijn gevangenschap bevrijd ziet, zodat
hij tien landen van Europa kan beïnvloeden om hen in een laatste grote
oorlog te storten – een totale kern- of atoomoorlog – Wereld Oorlog III.
God liet Satan toe om de verschillende heroplevingen van het
Europese rijk te beïnvloeden. Wanneer een heropleving teneinde liep,
werd Satan gewoonweg terug door God ingetoomd en werd hem de
macht om te beïnvloeden en tot oorlog aan te zetten ontnomen, tot de
tijd dat God hem terug zou toelaten om dit te doen. De eerstvolgende
keer dat Satan opnieuw volledig uit de put zal mogen opstijgen, en
voor een laatste keer verlost zal worden van zijn ketens, zal zijn op het
tijdstip dat God zal toelaten dat tien landen van Europa zich verenigen
met het oog op oorlog. Wanneer die tien landen zich volledig als één
kunnen verenigen, en niet langer het gewicht van de overige landen
van de huidige Europese Unie achter zich aan moeten slepen, dan
zal de tijd aangebroken zijn die leidt tot een totale Wereld Oorlog III.
Het is heel belangrijk dat je probeert om het belang te begrijpen
van wat er in de nu volgende alinea gezegd wordt.
Als God niet volledig de timing van al deze gebeurtenissen en
wanneer Satan al dan niet vrijgelaten wordt in handen zou hebben,
dan nog zouden deze landen in oorlog verwikkeld geraken. Deze
wereld stevent wat er ook gebeurt rechtstreeks op Wereld Oorlog III
af, omdat de mensheid en alle landen ter wereld dusdanig corrupt
geworden zijn. Indien God niet precies zo zou ingrijpen als Hij dit
gaat doen (en Hij zal dit doen), dan zou die oorlog alleen maar veel
langer duren en veel meer pijn en leed veroorzaken omdat het zo’n
langgerekt afschuwelijk conflict zou zijn. God zal dus niet alleen ingrijpen om de mensheid ervan te weerhouden zichzelf te vernietigen,
Hij zal deze oorlog ook inkorten om de intensiteit van het menselijk
lijden te beperken.
De ‘afgrond (de bodemloze put)’ is een fysieke beschrijving
die van twee woorden afgeleid is. Het ene woord heeft de betekenis
‘afgrond’ (ook vertaald als bodemloos), en het andere woord ‘put’
wordt vaak omschreven als ‘bassin’ (letterlijk ‘een ondergronds waterreservoir’).
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Het is moeilijk om zaken uit een geestelijk rijk te beschrijven aan
de hand van fysieke voorbeelden en fysieke beschrijvingen. Deze plek
waar we het over hebben is eigenlijk een specifieke geestelijke toestand
die Satans vermogen om zijn volle geestelijke macht uit te oefenen
inperkt. Het is een toestand waarin het grootste deel van zijn macht
ingeperkt wordt, vooral zijn macht om mensen ten oorlog te leiden.
God staat hem namelijk niet toe om dit te doen, tot op een specifiek
moment in de tijd. Nogmaals, het kan moeilijk zijn om dit soort van
zaken te begrijpen, maar God heeft de timing hiervan volledig in
handen en gebruikt dit voor Zijn grotere doel om de mensheid zo
effectief mogelijk te verlossen.
Wanneer God zijn macht inperkt is hij dus niet in staat om zijn volle
macht te gebruiken, macht die hem op dit moment nog niet volledig is
ontnomen. Maar zelfs wanneer hij in die geestelijke ‘put’ opgesloten
is, kan hij nog steeds met zijn geest de mensheid krachtig beïnvloeden. Er komt echter een tijd aan, aan het einde van dit tijdperk, vlak
voordat het Koninkrijk van God in het Millennium op aarde gevestigd
wordt, dat Satan in volledige gevangenschap verzegeld zal worden,
in een toestand van waaruit hij GEEN ENKELE mogelijkheid zal
hebben om ook maar enige macht over de mensheid uit te oefenen
gedurende die 1.000 jaar.
De tijd wanneer Satan uit de afgrond (de bodemloze put) opstijgt
en uit zijn toestand van geestelijke inperking verlost wordt, situeert
zich aan het einde van zevende en laatste heropleving die in de jaren
1950 begon. Deze laatste heropleving wordt vertegenwoordigd door de
tien horens. Zij komen een paar verzen verder terug ter sprake. Over
deze tien horens (tien landen) zal Satan zijn grootste macht kunnen
uitoefenen, zodat hij de leiders van deze landen kan beïnvloeden om
samen ten oorlog te trekken. Maar Satan kan zo hard werken als hij
wil om deze leiders te beïnvloeden en hen te verleiden om zijn wil te
doen, toch ligt de beslissing om hierop in te gaan nog steeds in hun
eigen handen.
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Het beest dat was en niet is
Dit vers in Openbaring 17 over het ‘beest’, Satan, dat ‘was en niet is’,
leest echt als een raadsel. De enige manier waarop je dit kan begrijpen,
is door te weten dat God tijdens alle heroplevingen Satans macht niet
inperkt.
Het beest ‘was’ verwijst naar iedere periode dat Satan actief
was tijdens één van de heroplevingen van Europa, en dus niet in de
geestelijke put gebonden was. Maar dit specifieke vers verwijst naar
een heel specifiek moment in de tijd. Het verwijst naar de laatste keer
dat hij niet gebonden was en druk aan het werk was met Duitsland
en Italië, door de macht en invloed die hij rechtstreeks op Hitler en
Mussolini uitoefende.
Maar toen Wereld Oorlog II voorbij was, werd Satan meteen terug
gebonden, en in die huidige toestand van gebondenheid ‘is hij niet’ in
staat om zijn volle macht uit te oefenen, omdat zij in die geestelijke put
ingeperkt wordt. Hij bevindt zich nu al bijna 75 jaar in die toestand.
Dus, zelfs wanneer Satan in geestelijke gevangenschap zat, was hij
altijd in staat om zijn invloed en macht aan te wenden om zijn geestelijke mentaliteit uit te zenden om mensen te misleiden, maar kon hij
niet zijn grootste macht en invloed aanwenden als de ‘Vernietiger’ in
oorlog. Satan heeft vele namen die zijn kwade praktijken benoemen,
één daarvan die in een Bijbelvers vernoemd wordt is ‘Apollyon’, wat
‘De Vernietiger’ betekent. In dat vers wordt geprofeteerd wat er aan
het einde van die periode zal gebeuren: ‘Het beest, dat gij zaagt, was
en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond (de bodemloze put) en
het vaart ten verderve.’ (Openbaring 17: 8)
Hier wordt beschreven dat Satan uit de geestelijke put opstijgt,
uit zijn plaats van gebondenheid. Dit is de tijd wanneer hij al zijn
invloed aanwendt om het proces te versnellen dat onvermijdelijk leidt
tot een totale Wereld Oorlog III. En dan staat er geschreven dat hij
wanneer dit voltrokken is ‘ten verderve’ gaat. Deze uitdrukking ‘ten
verderve’ wordt op uiteenlopende manieren aangewend en betekent
zoveel als ‘verdoen, vernietiging, vergaan, sterven’. Zoals het in dit

108

De Opkomst En Val Van De EU

vers gebruikt wordt heeft het een dubbele betekenis. Van zodra Satan
losgelaten wordt zal hij geen tijd verspillen om mensen en landen ertoe
te bewegen om een totale Wereld Oorlog III te beginnen, en door zijn
toedoen zal dit resulteren in grote verwoesting, vernietiging en de
dood van honderden miljoenen mensen. Maar het zal ook de laatste
keer zijn dat Satan toegestaan wordt om een oorlog te ontketenen die
zo’n verschrikkelijke verwoesting veroorzaakt, hoewel hij dit wel nog
een keer zal proberen.
Europa zal precies zo reageren op Satan zoals hij dat wil, en zal
zodoende in een grote kernoorlog met andere landen verwikkeld
raken, maar hoever zij hierin gaan ligt volledig in hun eigen handen.
Wereld Oorlog III is waarlijk de oorlog die alle oorlogen zal beëindigen. Want nadat God een einde stelt aan het zelfbestuur van de
mensheid op aarde, zal Hij nooit meer toestaan dat er nog een oorlog
gevoerd wordt. Nadat God een einde maakt aan Wereld Oorlog III zal
Hij vrede stichten, een vrede die gedurende de volgende 1.000 jaar
van de mensheid zal heersen. God zal nooit meer oorlog toestaan. Dat
is trouwens een groot deel van het ‘goede nieuws’ (het evangelie) van
het Koninkrijk van God, want dat gaat over de vestiging van Gods
regering op aarde en de vrede die daaruit voortkomt.
Wanneer Satan een laatste grote oorlog aanwakkert die verschrikkelijke verwoesting zal aanrichten en dood en verderf zal zaaien, zal
hij tegelijkertijd ook rechtstreeks afstevenen op zijn eigen ondergang
en dood. Wanneer hij zich eenmaal in die laatste oorlog stort, zal hij
zelf ook rechtstreeks op zijn eigen ‘verderf’ afstevenen, ook al zal dat
pas veel later plaatsvinden.
Nu, ‘het beest dat was en niet is, hoewel het (er) toch is’
Het laatste deel van nog steeds hetzelfde vers is ook als een raadsel
geschreven, maar het verschilt van wat er in het eerste deel van dit
vers geschreven staat. Lees:
‘Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit
de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van
wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat
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in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat
was en niet is, hoewel het (er) toch is.’ (Openbaring 17: 8)
Je moet eerst begrijpen wie de mensen zijn wiens naam wel reeds
in het boek des levens geschreven zijn. Dit heeft niets te maken met
predestinatie zoals in sommige doctrines geleerd wordt. Zoals reeds
eerder gezegd is en nog nader behandeld zal worden, zijn zij wiens
naam in dit ‘boek des levens’ geschreven is, die mensen met wie God
in de voorbije 6.000 jaar gewerkt heeft die samen met Christus zullen
komen om de aarde te regeren. Zij zijn diegenen die voor dat doel
geroepen zijn, sinds de grondlegging van de aarde, sinds de mensheid
voor het eerst op aarde geplaatst werd.
Zij zijn diegenen die bij de wederkomst van Christus tot geestelijk
leven opgewekt zullen worden, samengesteld uit geest-essentie,
maar in staat om zich in fysieke vorm te manifesteren, net zoals
Christus dit deed na zijn opstanding. Van in het begin ‘vanaf de
grondlegging van de wereld’, was het Gods plan dat er 144.000
samen met Christus zouden terugkeren bij zijn komst. Zij zijn diegenen die tijdens een periode van 6.000 jaar door God ‘gekozen’
werden, die deel uitmaken van de eerste opstanding tot geestelijk
leven bij Christus’ wederkomst - diegenen wiens naam in het ‘boek
des leven’ geschreven staan tot op dit moment in de tijd. Velen van
hen staan vernoemd in de Bijbel, maar nog veel meer van hen worden
daarin niet vermeld.
De anderen waarvan in dit vers sprake is, ‘zij van wie de naam
nog niet geschreven staat in het boek des levens’, zijn degenen die
tijdens die millenniumperiode onder de regering van Gods Koninkrijk zullen leven. Zij zullen leven in een tijd waarin zij zullen weten
(zien) wat Satan gedurende 6.000 jaar tegen God en de mensheid
ondernomen heeft. Zij zullen stomverbaasd zijn en zij zullen weten
dat dit wezen en ook de demonische wereld niet langer de mensheid
kunnen misleiden en kwetsen.
Iedereen die tijdens het Millennium leeft zal weten dat Satan het
‘beest’ was dat ‘was’ en nu ‘niet is’, omdat hij zich niet langer onder
de mensheid kan begeven. Zij zullen ook begrijpen (zien) dat hij nog
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steeds bestaat - hij ‘(er) toch is’. De mensen die tijdens die 1.000 jaar
zullen leven, kennen en geloven de waarheid die in de Bijbel opgetekend
staat, dat dit wezen totaal uit het bijzijn van de mensheid verwijderd
is, en dat hij wanneer het Millennium voorbij is voor ‘een korte tijd’
vrijgelaten zal worden.
Dit vers is heel profetisch over het ‘beest’ - over Satan. Het gaat
over de 7de en laatste heropleving, en vervolgens concentreert het zich
op de tijd die daarop volgt, wanneer Satan eindelijk in de ‘afgrond’ (de
geestelijke bodemloze put) gegooid wordt die voor 1.000 jaar verzegeld
wordt, beginnend vlak na de wederkomst van Christus. Dit staat in
Openbaring 20:1-3 geschreven.
Openbaring aan Herbert W. Armstrong gegeven
In het verloop van deze verzen wordt een overzicht gegeven van de
dingen die nog zullen volgen. Dit hoofdstuk gaat verder met het verloop
van de verdere gebeurtenissen te geven in een soort van ‘volgorde’
die leidt tot aan de uiteindelijke aftelling naar Wereld Oorlog III en
de wederkomst van Christus.
‘Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven
bergen, waarop de vrouw zit.’ (Openbaring 17: 9)
Deze ‘wijsheid’ gaat over wat de mensheid kan krijgen uit Gods
geest, want dit is het woord (logos) van God. God geeft dit soort
van wijsheid, want zij kan niet voortkomen uit menselijk inzicht of
intellect. Enkel en alleen God kan ‘dit soort van wijsheid’ geven. God
gaf aan Herbert W. Armstrong de wijsheid om deze verzen die over
de eindtijd gaan te kunnen begrijpen.
God gaf aan Herbert W. Armstrong het inzicht dat Hij het woord
‘bergen’ gebruikt wanneer Hij profetisch over grotere landen of
koninkrijken spreekt. In dit vers wordt duidelijk geopenbaard dat
de vrouw, de Katholieke Kerk, ‘op’ ieder van deze beesten gezeten
was tijdens hun heroplevingen. Maar na de vijfde heropleving onder
Napoleon, had deze vrouw niet langer dezelfde macht en invloed die
zij daarvoor sinds de tijd van Justinianus had genoten en uitgeoefend.
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Desalniettemin, heeft haar aanwezigheid en invloed doorheen al
deze tijdsperiodes Europa gevormd tot wat het vandaag is geworden.
‘Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere
is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven
(een kort seizoen).’ (Openbaring 17: 10)
Er was maar één tijdsperiode, die slechts een paar jaar duurde,
waarin je dit specifieke vers kon lezen zodat het deze specifieke betekenis kon hebben die op die periode van toepassing was - exact op
dat moment in de tijd. Tijdens die specifieke periode waarin dit alles
vervuld werd, werd aan Herbert W. Armstrong geopenbaard wat dit
precies betekende.
God openbaarde aan Herbert W. Armstrong dat er nog een laatste
heropleving van het Romeinse Rijk (hoewel niet onder die naam)
vervuld moest worden voor de wederkomst van Jozua de Christus.
Hij had in deze profetieën het inzicht gekregen, dat er in totaal zeven
heroplevingen zouden zijn.
Op een bepaald moment aan het einde van Wereld Oorlog II
openbaarde God dit specifieke vers, dat profetisch van toepassing
was op de exacte tijd waarin hij toen leefde, aan hem. Hij wist dat er
zeven heroplevingen zouden zijn, en dat er steeds één heerser aan het
hoofd van elk van die heroplevingen zou staan. Zonet werd vermeld
dat Napoleon aan het hoofd van de vijfde heropleving stond, en in de
tijd dat dit vers aan Herbert W. Armstrong geopenbaarde werd stond
Hitler aan het hoofd van de zesde heropleving.
Uit dit vers leerde hij dat er zeven koningen (één leider aan het
hoofd van elke heropleving) zouden zijn, vijf daarvan waren reeds
gevallen, en de zesde stond op dat moment aan het hoofd van deze
Tweede Wereldoorlog. Dus, vijf van de zeven koningen waren reeds
opgekomen en ten onder gegaan, en één heerste op dat moment - Hitler,
en de andere - de zevende en laatste - ‘was nog niet’.
Er staat geschreven dat de ene die nog komen gaat - de zevende
– ‘een korte tijd moet blijven’. Die zevende heropleving – Wereld
Oorlog III - zal veel korter duren dan alle andere daarvoor, maar
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vanwege ons moderne wapentuig zal de ravage veel groter zijn dan
alle voorgaande zes bij elkaar.
De taal waarmee deze heroplevingen beschreven worden, gaat
vooral over oorlog en verwoesting. De aanzet tot de vorming van een
heropleving kan al lang voor de oorlog die daaruit voort zal komen
beginnen, maar dan nog gaat de primaire betekenis van deze heroplevingen over oorlog. Gelukkig staat er geschreven dat deze oorlog
slechts korte tijd (slechts een kort seizoen) zal duren. Hier wordt
nadruk op gelegd omdat het hier gaat over een atoomoorlog die op
korte tijd de hele aarde kan vernietigen. Maar God gaat niet toestaan
dat dit lang zal duren, en wanneer die oorlog een bepaald stadium
bereikt, dan zal God ingrijpen om dit te beëindigen.
Het volgende vers is nog steeds in de vorm van een raadsel geschreven, en beschrijft het ‘beest’ - Satan.
‘En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de
zeven, en gaat tot verderf.’ (Openbaring 17: 11)
Omdat we nu begrijpen wat er tot nu toe gegeven werd, wordt
nu ook duidelijk wat dit vers betekent. Degen die ‘tot verderf’ gaat is
Satan. Satan is het ‘beest’ dat aan elke heropleving zijn macht geeft.
Hij is ook de ‘beestmacht’ die gedurende elk van deze heroplevingen
werkt om oorlog teweeg te brengen. Satan is het ‘beest’ dat ‘was’ en
‘niet is’ zoals eerder gesteld werd.
Dus Satan is ‘uit de zeven’ omdat hij de drijvende kracht achter
elke heropleving is, en omdat hij ‘uit’ elk van de zeven is, en over alle
zeven, wordt hij als ‘de achtste’ gerekend.
Tien landen verenigen zich als één
‘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. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en
macht aan het beest.’ (Openbaring 17: 12 - 13)
Tijdens de zevende heropleving worden de tien horens beschreven
als tien koningen, die samen hun macht krijgen als ‘één koninkrijk’.
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Wanneer dit plaatsvindt, zullen er tien landen het snel onder elkaar
eens worden om atoomwapens in te zetten. Zij zullen slechts voor
een korte tijd zo verenigd zijn, want al gauw zullen er scheuringen
onenigheid de kop opsteken. Kort daarvoor zal Satan uit de ‘afgrond’
(uit de geestelijke bodemloze put, waar zijn macht ingeperkt wordt)
opgestegen zijn. Hij zal de gebeurtenissen op korte tijd dusdanig
manipuleren, dat deze tien landen zullen geloven dat zij zich snel
moeten verenigen, als één, teneinde datgene wat zij in de wereld zien
gebeuren te kunnen overleven.
Er staat geschreven dat zij macht ontvangen als koningen in één
uur samen met het beest. Wanneer zij zich eenmaal verenigen, komt
daar geen erg hecht koninkrijk uit voort. Nadat zij zich eenmaal
verenigd hebben is het te laat om datgene wat zij gedaan hebben
ongedaan te maken, ook al zouden ze dat wel willen. Wanneer alles
eenmaal in gang gezet is en daar een wereldoorlog uit voortvloeit,
kan dit niet meer zomaar ‘gestopt’ worden.
In Daniel wordt deze laatste heropleving enigszins anders beschreven, en wordt er meer inzicht in een aantal van haar inherente
zwakheden gegeven. Het is nuttig om nu eerst een deel van wat we
in Hoofdstuk 3 over Daniels’ profetie besproken hebben te herhalen.
Daarna zullen we deze profetie nog meer in detail behandelen.
Herinner je dat God aan Daniel het vermogen gaf om de droom
van koning Nebukadnezzar te interpreteren. Daniel kon aan Nebukadnezzar vertellen wat hij in zijn droom gezien had, en vertelde
hem vervolgens wat dit te betekenen had. Hij had in zijn droom een
standbeeld gezien dat van kop tot teen uit verschillend materialen
vervaardigd was. Het eerste was het hoofd van goud. Daniel vertelde
aan Nebukadnezzar dat dit hoofd hemzelf en het grote koninkrijk
waarover hij regeerde representeerde - het Babylonische Rijk.
Daniel vertelde hem vervolgens over drie opeenvolgende koninkrijken die nog zouden volgen, die zouden leiden tot aan het einde van
het zelfbestuur van de mensheid, wanneer God zou ingrijpen en Zijn
eigen Koninkrijk op aarde zou vestigen. Het tweede koninkrijk dat
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beschreven werd was het Medo-Perzische rijk en het derde was het
Grieks-Macedonische rijk. Tenslotte was er het Romeinse Rijk oftewel
de Europese Rijken.
Dit laatste koninkrijk werd vertegenwoordigd door de benen van
ijzer en de voeten en tenen van ijzer en leem.
‘En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt
en verplettert dit koninkrijk alles (oorlog). Dat u verder de voeten en
de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk
van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets
hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd
met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer
en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en
gedeeltelijk broos. In de dagen van die koningen (de tien tenen zijn
de tien koningen en de laatste heropleving, het laatste deel van het
standbeeld) zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen
dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet
op een ander volk zal overgaan (het wordt niet geregeerd door mensen,
maar door Christus en de 144.000). Het zal al die andere koninkrijken
verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.
(Daniel 2: 40 - 42, 44)
In deze profetie die aan Daniel gegeven werd, honderden jaren
voordat God aan Johannes alles gaf wat hij in het Boek Openbaring
optekende, profeteerde God wat er allemaal zou komen te gebeuren tijdens de opkomst en val van de grote koninkrijken tot aan de
wederkomst van Christus in het Koninkrijk van God. En in Daniels
profetieën openbaart God ook zaken die de exacte timing van de
eerste komst van Christus voorzeggen, en ook veel zeggen over de
timing van Christus’ tweede komst.
Deze verzen in Daniel openbaren dat het Romeinse Rijk sterkt als
ijzer zou zijn tot aan het einde, wanneer de voeten en de tien tenen
beschreven worden als samengesteld uit ijzer en leem. Dit is een
correcte beschrijving van iets wat God openbaarde over dit laatste
deel van het standbeeld, over het oude Romeinse Rijk (een Europees
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Rijk) dat helemaal aan het einde voor korte tijd terug zou opstaan. Aan
de ene kant zou het grote kracht hebben, en aan de andere kant zou
het ook heel kwetsbaar zijn. Het zou niet erg hecht of samenhangend
zijn, wat je vandaag ook over de Europese Unie kan zeggen. Zij heeft
grote gezamenlijke macht, maar haar samenhang is zwak.
Van de tien koningen in Openbaring 17 wordt gezegd dat zij hun
macht voor één uur samen met het ‘beest’ ontvangen. Natuurlijk is
Satan het ‘beest’ dat deze koningen verenigd met als ultieme doel voor
ogen een atoomoorlog, en wanneer hij dit doet is dat het moment dat
‘zij hun kracht en macht aan het beest overdragen’ - aan Satan.
We zeiden reeds eerder dat tien van de huidige achtentwintig
lidstaten van de Europese Unie een militair akkoord onderschreven
hebben. Welke de tien landen zullen zijn die in dit akkoord blijven
kan nog veranderen, maar het zullen uiteindelijk wel degelijk tien
landen zijn.
Het éne uur waarvan hier sprake is, is absoluut een profetische
tijd en hoogstwaarschijnlijk gaat dit over een specifiek periode van 60
dagen. God heeft in gelijkaardige profetieën geopenbaard dat dit het
geval kan zijn. Maar op dit moment weten we niet of dit daadwerkelijk
de timing is. Desalniettemin is het overduidelijk dat het wereldtoneel
volledig klaar is gezet voor die laatste oorlog.
Wat volgt er nu?
In dit hoofdstuk is aan bod gekomen dat Herbert W. Armstrong aan
het einde van Wereld Oorlog II het inzicht kreeg dat Europa gauw weer
zou opkomen in haar zevende en laatste heropleving. Hij verkondigde
dat deze unie van landen zich zou verenigen onder één regering, dat
zij een gemeenschappelijke munteenheid zou voeren, en dat tien van
haar lidstaten zich zouden verenigen in een militaire unie die in een
laatste atoomoorlog verwikkeld zou raken.
Hij voegde hier nog aan toe dat Duitsland aan het hoofd van deze
unie van tien landen zou staan. Toen hij dit alles aan het einde van
Wereld Oorlog II verkondigde, leek dat voor velen inderdaad te gek
voor woorden, want het was ondenkbaar dat Duitsland terug zou
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opstaan en de leiding zou nemen over zo’n unie. Dit was ondenkbaar,
maar het is exact wat er aan het gebeuren was.
Het was ondenkbaar omdat de Europeanen een diepe afkeer van
Duitsland hadden gekregen, vanwege de gruweldaden die de Duitsers
begaan hadden. Het was ook ondenkbaar omdat op dat moment Duitslands industriële capaciteit zo goed als geheel verwoest was door de
bombardementen op haar steden. Het leek absurd dat Duitsland terug
uit haar as zou oprijzen om zo’n prominente en machtige rol op zich te
kunnen nemen, en aan het hoofd zou staan van een verenigd Europa.
Maar het duurde niet lang totdat in 1957 de eerste aanzet gegeven
werd tot de vereniging van Europa, bij de oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap (de EEG). Inderdaad al vrij snel na Wereld
Oorlog II begon Europa terug op te komen. Er zijn nu meer dan zeventig jaar verstreken sinds Wereld Oorlog II en in Europa is het toneel
klaargezet voor Wereld Oorlog III, want de laatste voorspelling van
Herbert W. Armstrong is nu ook uitgekomen – een verenigde militaire
macht in een Europese unie van landen.
Dus wat volgt er nu? Je zal het met absolute zekerheid weten
wanneer het laatste deel van die geprofeteerde tijdlijn begonnen is die
leidt tot de gruwelijke catastrofale eindtijdgebeurtenissen, wanneer je
leest wat het volgende is wat profetisch gaat gebeuren. Dit gaat over
de ondergang van de Verenigde Staten. Iedereen zal zich ten volle
bewust zijn van die catastrofale gebeurtenissen wanneer zijn zich
voltrekken. De hele wereld zal hier getuige van zijn, maar zij zullen
niet weten wat dit betekent noch wat er zal volgen. Maar God heeft dit
allemaal voor ons voorspeld. Wij kunnen alert en goed voorbereid zijn.
Voordat de wereld in een totale kern- atoomoorlog gestort wordt,
zal dat eerst gebeuren. Hier zullen ook atoomwapens aan te pas komen,
maar het is nog geen totale atoomoorlog.
Datgene wat eerst de Verenigde Staten van Amerika overkomt is
nog maar het begin van de uiteindelijke catastrofale eindtijdgebeurtenissen. Alle grote catastrofale gebeurtenissen die op het punt staan
om over de wereld uitgestort te worden, worden in de profetieën van
het Boek Openbaring geopenbaard. Evenzeer als alles wat aan Herbert

WANNEER DE AFTELLING EINDIGT

117

W. Armstrong geopenbaard werd over de laatste heropleving van
een Europees rijk dat nu helemaal klaargestoomd is, zijn de gebeurtenissen die tot de ondergang van de Verenigde Staten leiden nu ook
geopenbaard. Dat is wat er nu gaat volgen!

Hoofdstuk 5

DE ZEVEN TROMPETTEN
VAN OPENBARING
Sinds het moment dat God de mensheid op deze aarde plaatste heeft
Hij verschillende mensen de wereld ingezonden die getrouw aan Zijn
wegen leefden, en die anderen over Zijn wegen en waarheden zouden
vertellen. Onder hen waren er ook vele apostelen en profeten die meer
waarheid en meer inzicht ontvingen, die zij moesten verkondigen.
Dat gebeurt nu al zo’n 6.000 jaar lang. Van in het begin tot vandaag
heeft God progressief meer en meer over Zijn plan en doel voor
het bestaan van de mensheid geopenbaard. Het is een ongelooflijk
verhaal, en de overweldigende meerderheid van de mensheid heeft
dit nog nooit gehoord.
Pas 4.000 jaar nadat God de eerste mens, Adam, schiep, zond Hij
Zijn zoon Jozua de Christus naar de wereld om openbaring te geven
over geestelijke zaken die tot dan toe niet gekend waren. Christus
begon ook meer over Gods plan en doel voor de schepping van de
mensheid te geven.
Tegen het einde van zijn drie-en-een-half jaar durende periode
van prediking, dachten velen van de Joden (inclusief zijn eigen discipelen) dat hij gekomen was om hun Messias te zijn en het Koninkrijk
van God dan en daarop te richten. Zij geloofden effectief dat hij de
Romeinse overheersing over hen omver zou werpen, om vervolgens
zijn regering te vestigen. Hoewel zij niet konden begrijpen wat hij
zei, toch openbaarde hij klaar en duidelijk aan hen dat zijn regering
pas op een veel later tijdstip zou beginnen.
Christus sprak over de eindtijd en over de gebeurtenissen die
zouden leiden tot aan zijn tweede komst als de geprofeteerde Messias
– degene die gezalfd is om Koning te zijn. Geen van hen kon bevatten
dat hij gekomen was om als het Pascha Lam te sterven. En zelfs vlak
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na zijn dood en hemelvaart, keken zij nog altijd vol verwachting uit
naar zijn wederkomst naar aarde (nog in hun tijd) om als de Messias
over alle landen gevestigd te worden.
Enkele decennia later keek de Kerk nog steeds actief uit naar de
wederkomst van Christus, en daarom begon hij te openbaren dat zijn
wederkomst nog niet meteen op handen was, maar zij konden zich
er geen enkele voorstelling van maken hoeveel tijd er nog voorbij
zou moeten gaan voordat hij zou terugkeren - bijna 2.000 jaar later.
Christus openbaarde aan de apostel Paulus dat er eerst een aantal
zeer specifieke gebeurtenissen moesten plaatsvinden, voordat hij een
tweede keer kon komen.
De belangrijkste gebeurtenis waar Paulus over sprak, vond plaats
op 17 December 1994. Datgene wat Paulus beschreef is zo belangrijk
in de voltooiing van de 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur, dat
hierover geopenbaard wordt dat dit de meest belangrijke profetische
mijlpaal ooit is om de tijd af te kunnen tellen naar de vestiging van
Gods Koninkrijk op aarde. Dit zou hét teken voor Gods Kerk zijn, dat
de wederkomst van Jozua nu imminent was. Die datum was de dag
dat het Eerste Zegel van Openbaring geopend werd en de aftelling
naar Wereld Oorlog III begon.
De Zegels van Openbaring
Bijna 90 procent van alle profetieën in de Bijbel gaan over de eindtijd.
En er zijn veel eindtijd profetieën in de Bijbel opgetekend, maar de
openbaring van en het inzicht in al deze zaken bleef verborgen, gesloten
en verzegeld tot aan de tijd voor hun onthulling en vervulling. In
die tijd leven wij nu!
Eerder kwam al aan bod dat God aan Daniël profetieën gaf over
de opkomst en ondergang van landen en koninkrijken. De laatste
van die profetieën bevatte de openbaring van een Europees rijk dat
tijdens een periode van iets meer dan 2.000 jaar meerdere malen
zou opkomen en ten onder gaan. De laatste van die geprofeteerde
heroplevingen zou de tijd zijn dat de laatste eindtijdgebeurtenissen
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voor deze wereld ontzegeld en geopenbaard zouden worden, hoewel
de meeste mensen niet zullen luisteren naar de waarschuwing die
van deze openbaringen uitgaat.
Al deze profetieën over de opkomst en ondergang van profetische
wereldrijken en de profetische timing daarvan die tot aan de tweede
komst van de Messias zou leiden liet God aan de profeet Daniel zien.
Op het einde daarvan wilde Daniël graag meer inzicht krijgen in
datgene wat God hem zojuist gegeven had. Maar God zei hem dat
alles wat hem zojuist gegeven was niet voor zijn tijd bestemd was,
maar dat deze profetieën tot aan de eindtijd gesloten en verzegeld
zouden blijven.
Het boek Openbaring gaat hoofdzakelijk over de eindtijdgebeurtenissen, en bevat meer gedetailleerde informatie hierover dan
aan Daniël gegeven werd. Maar het is nu bijna 1.900 jaar geleden
dat deze profetieën aan Johannes (de laatste van de oorspronkelijke
apostelen) gegeven werden. Hij kreeg deze profetieën om ze op te
schrijven, terwijl hij door de Romeinse regering op het eiland Patmos
gevangengehouden werd.
En hoewel Johannes alles wat hij ontving getrouw noteerde,
toch begreep hij het niet. Dat kwam omdat de eindtijd toen nog niet
begonnen was; net als in het geval van Daniël was ook alles wat
Johannes optekende niet voor zijn tijd bestemd. Ook dat alles werd
gesloten en verzegeld. En het duurde nog eens bijna 1.850 jaar voordat
God een klein gedeelte van de betekenis van dit alles aan Herbert W.
Armstrong begon te openbaren. En vervolgens duurde het nog eens
tot 1994, voordat God in versneld tempo een progressieve openbaring
begon te geven van alles wat met deze eindtijd te maken heeft.
In het begin van het boek Openbaring wordt het verhaal verteld
dat er niemand gevonden kon worden die waardig was om de Zegels te
openen en hun betekenis te openbaren. Vervolgens wordt er geopenbaard dat Jozua de Christus, het Pascha Offer voor de mensheid, wel
waardig is om dit te doen. Dit deel van het verhaal werd gegeven om
nader uit te leggen hoe God de betekenis van de Zegels zou openbaren,
en dat Christus degene zou zijn die deze zal openen.
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Alle waarheid en openbaring die God aan Christus geeft, geeft
Jozua op zijn beurt aan de Kerk waarvan hij het hoofd is. En door
middel van Gods huidige eindtijd Kerk worden deze zaken nu geopenbaard. Dit is dezelfde Kerk van God waarin Herbert W. Armstrong
door God geroepen werd en als apostel aangesteld werd - dezelfde
Kerk die in 31 na Christus begon.
Wat zijn dan die Zegels van Openbaring? Het zijn eindtijd openbaringen van heel specifiek getimede gebeurtenissen die leiden tot
Wereld Oorlog III en het einde van dit huidige tijdperk van de mensheid, wanneer vervolgens het Koninkrijk van God gevestigd wordt
om over aarde te regeren. De Zegels werden sinds de tijd dat zij voor
het eerst aan Johannes gegeven werden gesloten en verzegeld, zodat
niemand er kennis of inzicht in zou kunnen verwerven tot de tijd
gekomen zou zijn dat deze gebeurtenissen zich zouden gaan afspelen
Het kan erg verwarrend zijn om het boek Openbaring te lezen,
omdat dit boek onderverdeeld is in zoveel verschillende profetische categorieën met benamingen als de Zeven Zegels, Zeven Donders, Zeven
Trompetten, Drie Weeën en de Zeven Laatste Plagen. En wanneer je
je specifiek op één van deze categorieën gaat concentreren, dan kan
dat heel overweldigend zijn. Daarom vanwege de intentie van dit boek,
worden de Zegels hier met opzet op een bepaalde manier besproken.
Het kan zijn dat dit in het begin moeilijk lijkt, maar naarmate je in
dit onderwerp vordert zal alles op zijn plaats vallen.
In dit hoofdstuk zullen we onze volle aandacht op het Zevende
zegel richten, wat over de vervulling van de Zeven Trompetten gaat.
Het zou voor eenieder ontnuchterend moeten zijn wanneer je hoort
dat alle Zeven Zegels reeds door Jozua de Christus geopend zijn. Zó
dicht bevind de wereld zich bij het uitbreken van Wereld Oorlog III.
De betekenis van alle Zeven Zegels is aan Gods Kerk geopenbaard.
Hoewel het Zevende Zegel geopend werd en alle Zeven Trompetten geschald hebben, toch is de vervulling van de gebeurtenissen
van deze Trompetten nog niet begonnen.
Zoals reeds gezegd, het Eerste Zegel van Openbaring werd op
17 December 1994 geopend. Hoewel dit in latere hoofdstukken nog

122

De Zeven Trompetten Van Openbaring

uitgebreid aan bod zal komen, is het nuttig om te weten dat de eerste
vier Zegels gaan over wat er in Gods Kerk gebeurde - over profetische
gebeurtenissen die een teken zouden zijn van het begin van een heel
specifieke aftelling in deze huidige eindtijd.
Diegenen die verkondigen dat zij betekenis van deze eerste vier
Zegels kennen, waar ook vaak naar verwezen wordt als de ‘Vier
Ruiters van de Apocalyps’, begrijpen ze totaal niet. En dat is dan ook
de reden waarom zo velen die een oppervlakkige kennis van het boek
openbaring hebben totaal verrast en overrompeld zullen worden
wanneer de totale ondergang van de Verenigde Staten begint - want
dat vindt namelijk plaats tijdens de gebeurtenissen van de eerste vier
Trompetten van het Zevende Zegel. Zij zullen ook totaal gechoqueerd
zijn wanneer Wereld Oorlog III uitbreekt, omdat zij geloven dat die
oorlog nog ver van ons bed is. Zij geloven namelijk dat de eerste vier
Zegels over gebeurtenissen in de wereld gaan die mettertijd tot Wereld
Oorlog III zullen leiden. Zij weten niet dat deze gebeurtenissen reeds
hebben plaatsgevonden, en dat zij over de Kerk gaan en niet over de
wereld.
Sinds de tijd dat die gebeurtenis uit het Eerste Zegel waar Paulus
van sprak in December van 1994 plaatsvond, heeft Christus nog veel
meer geopenbaard over andere gebeurtenissen die ook reeds vervuld
zijn.
Omdat Christus zoveel zaken over de profetieën voor deze eindtijd
zo snel achter elkaar aan Zijn Kerk begon te openbaren, en omdat
zoveel van deze gebeurtenissen zo perfect pasten binnen specifiek
profetische tijdlijnen, geloofde de Kerk dat de specifieke datum van
zijn wederkomst ook geopenbaard werd. Maar dat was niet het geval.
En dus zijn er fouten gemaakt door het vooropstellen van datums
voor het specifieke jaar waarin Christus zou terugkeren. De Kerk,
en meer specifiek de leiding van de Kerk, heeft veel uit deze fouten
geleerd en is hierdoor meer matuur geworden, en heeft door deze
ervaring effectief nog veel meer inzicht gekregen.
De Kerk geeft nu gewoon bepaalde profetische mijlpalen aan die
voor deze eindtijd geopenbaard zijn, en mensen kunnen aan de hand
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daarvan kiezen om alert en waakzaam te zijn en deze tijdlijnen terwijl
zij zich ontplooien goed in het oog te houden. Op die manier kunnen
mensen veel beter voorbereid zijn op de catastrofale gebeurtenissen,
wanneer deze zich eenmaal voltrekken.
Een overzicht van de Eindtijd Gebeurtenissen
Een overzicht van de verschillende onderverdelingen in het boek
Openbaring kan helpen om een beter inzicht te krijgen in de structuur
van de vervulling van de profetische eindtijd gebeurtenissen. Het
is niet nodig om alle aspecten daarvan in dit boek te behandelen,
maar we zullen wel de meest relevante aspecten behandelen die ons
inzicht kunnen verschaffen in de belangrijkste gebeurtenissen van
deze eindtijd.
Zeven Zegels: Geopend door Jozua de Christus
1ste - 5de Zegel geopend: Gebeurtenissen in Gods Kerk
6de Zegel geopend: gaat over de Zeven Donders die vervuld worden
1ste Donder was 9/11
Alle Donders duren voort tot aan de 7de Trompet
7de Zegel geopend: Zeven Trompetten worden vervuld
1ste - 4de Trompet: Verenigde Staten gaat ten onder
5de Trompet: 1ste Wee - EU zet nucleaire wapens in
6de Trompet: 2de Wee - Een derde van de mensheid vernietigd
7de Trompet: Begint met Christus die Koning gekroond wordt
Eindigt met het 3de Wee
Het eerste in dit overzicht zijn de Zeven Zegels. Er werd geopenbaard dat Jozua de Christus degene is die elk Zegel zal openen.
Gedurende de voorbije jaren heeft hij elk van deze Zegels geopend,
en heeft hij de betekenis hiervan aan Zijn Kerk geopenbaard.
Deze zijn ongemerkt aan de wereld voorbijgegaan en zelfs aan het
grootste deel van de Kerk die na de Apostase verstrooid raakte. Dat
is omdat de eerste vijf Zegels over de Kerk gaan. Het is belangrijk om
die Apostase en de gebeurtenissen van deze Zegels goed te begrijpen,
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dat alles wordt in hoofdstuk 6 uitgelegd. Dankzij deze gebeurtenissen
en hun timing kan je kennis hebben van de daadwerkelijke aftelling
naar Wereld Oorlog III.
Vervolgens werd het Zesde Zegel geopend, maar Christus openbaarde die gebeurtenis pas later, toen de Zeven Donders geopenbaard
werden. Deze Zeven Donders werden aan de apostel Johannes gegeven,
maar God zei hem dat hij ze niet mocht opschrijven, omdat zij niet
geopenbaard mochten worden tot in de eindtijd.
Deze Donders zijn niet van essentieel belang bij het onderwerp
van dit boek wat gaat over de aftelling naar Wereld Oorlog III. Zij
staan opgeschreven in een vorig boek met als titel ‘2008 – Gods Laatste
Getuigenis’, wat je op de website van de Kerk (cog-pkg.org/nederlands/
publicaties) kan terugvinden.
Alleen de Eerste Donder is van belang in de context van het verloop
van deze Zegels, omdat de dag dat het Zesde Zegel geopend werd op
11 September 2001 viel. Die gebeurtenis toen was de openbaring van
de Eerste Donder die gaat over het begin van de ‘terreur van oorlog’
voor deze eindtijd. Deze Donder heeft sindsdien meermaals gerommeld, maar de mensen zijn er doof voor omdat zij dit niet herkennen.
Na het Zesde Zegel volgt de opening van het Zevende Zegel. Dit
Zegel is opgedeeld in zeven specifieke tijdssegmenten (de Zeven Trompetten) die gaan over de grote catastrofale eindtijd gebeurtenissen
die zich beginnen te voltrekken. Het zijn gebeurtenissen die de hele
wereld zal ondergaan, en als zij weten wat hier geschreven staat, dan
zullen zij precies weten wat er aan de hand is en wat nog zal volgen.
De eerste Vier Trompetten (van het Zevende Zegel) gaan over
de ondergang van de Verenigde Staten. Alle Trompetten en hun
betekenis zijn onderwerp van dit hoofdstuk, en zij zullen allemaal
uitgelegd worden.
Wanneer de tien landen van Europa onderling overeenkomen om
oorlog (de laatste oorlog) te voeren zal de Vijfde Trompet vervuld beginnen te worden. Dit wordt het Eerste Wee genoemd, en er volgen er
nog twee. De eerst twee Weeën beschrijven een massale vernietiging
die 1/3 van alle leven op aarde zal uitroeien.
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En vervolgens, wanneer het geluid of de aankondiging van de
Zevende Trompet eenmaal vervuld begint te worden, zal Christus
gevestigd worden als Koning der koningen in het Koninkrijk van
God. Wanneer dit plaatsvindt, zal God Wereld Oorlog III beëindigen.
God is heel precies en geordend in hoe Hij Zijn Woord vervuld.
En alle profetieën worden heel nauwkeurig vervuld. Zelfs het gebruik
van het profetische getal ‘7’ wat staat voor ‘volledigheid’ openbaart
hoe God een einde zal maken aan het zelfbestuur van de mensheid,
waarna Hij de heerschappij van Zijn Koninkrijk zal vestigen. Want
de 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur gevolgd door de regering van
Jozua de Christus tijdens de daaropvolgende 1.000 jaar, openbaren
aan ons een volledig plan van 7.000 jaar voor de mensheid. Daarop
volgt wat wij kennen als de ‘Laatste Grote Dag’ (ook het Grote Witte
Troon Oordeel genoemd) wat een tijdspanne van 100 jaar na het
Millennium beslaat.
In 1994 begon de opening van de Zegels. We bevinden ons nu
in een tijd waarin het Zevende Zegel reeds geopend is. Er zijn geen
Zegels meer die geopend moeten worden, en dat op zich schreeuwt
het uit dat Wereld Oorlog III voor de deur staat. Het komt nu snel
naderbij!
Zevende Zegel Geopend
Op 14 November 2008 werd het Zevende Zegel geopend, gevolg door
het schallen van de Zevende Trompet op 14 December 2008. Maar
de gebeurtenissen van de fysieke verdrukking die zij aankondigden
zijn nog niet begonnen. Zij worden momenteel nog tegen gehouden,
en de reden waarom is een ongelooflijk verhaal op zich.
Je kan grote kennis en inzicht verwerven wanneer je begrijpt wat
dat specifieke ‘werk’ is dat de gebeurtenissen tegenhoudt die door
het schallen van de eerste vier Trompetten aankondigt worden. De
voltooiing van dat ‘werk’ bepaalt wanneer de ergste en meest angstaanjagende catastrofale eindtijd gebeurtenissen kunnen beginnen. Die
gebeurtenissen (die nu nog tegengehouden worden) zullen resulteren in
de ondergang van het aller-machtigste land dat de wereld ooit gekend
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heeft - de Verenigde Staten. En kort daarop zal een totale nucleaire
oorlog volgen – Wereld Oorlog III.
Laten we even lezen wat er in de Bijbel geschreven staat over de
engelen die op de eerste vier Trompetten blazen.
‘Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij
hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien
op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel
opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En
hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de
aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan
de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van
onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal
van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er
verzegeld…’ (Openbaring 7: 1-4)
Zoals we reeds eerder gezegd hebben, God heeft gedurende de
voorbije 6.000 jaar mensen geroepen en met hen gewerkt om hen
de kans te geven om door Hem getraind en gevormd te worden. Het
doel wat God hiermee voor ogen heeft, is om toekomstige leiders
te vormen die in Zijn Koninkrijk zullen heersen, wanneer dit aan
het begin van het Millennium eenmaal gevestigd zal worden. Verderop in het boek Openbaring kan je lezen dat dit diegenen zijn die
opgewekt worden om samen met Jozua de Christus te regeren bij
zijn tweede komst.
Over deze mensen worden geschreven dat zij groeien tot volwassenheid tot op een bepaald punt in hun leven wanneer zij verzegeld
kunnen worden door God, en gerekend kunnen worden tot dat getal
van de 144.000 die met Christus zullen wederkeren. Er zal hierover
later nog meer gezegd worden, maar het is nu belangrijk dat je begrijpt
dat de belangrijkste catastrofale eindtijdgebeurtenissen niet kunnen
beginnen totdat dit werk door God voltooid is, en de laatste mensen
die dit getal moeten vol maken verzegeld zijn. Er zijn er nog een paar
die verzegeld moeten worden zodat het getal van de 144.000 voltooid
kan worden.
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Dit is een verzegeling op een geestelijk niveau, in de geest van
diegenen die God aan het transformeren, vormen en kneden is, teneinde
hen op specifieke plaatsen in Zijn regering te kunnen plaatsen. De
timing van wanneer iemand verzegeld kan worden ligt volledig in Gods
handen, en kan alleen door Hem voltooid worden. De voorbereiding
en voltooiing van zo’n proces is geen exacte wetenschap. De reden
daarvoor is omdat God aan alle mensen morele vrijheid - vrije keuze,
vrije wil - gegeven heeft.
Het vormen van geest die verzegeld kan worden, is alleen maar
mogelijk als iemand ervoor kiest om alles wat God openbaart aan te
nemen. Als een persoon alles wat God openbaart blijft aanvaarden en
ook tracht te leven naar de waarheid, dan kan zijn geest na een lange
tijd veranderd - getransformeerd - worden tot op het punt dat God
uiteindelijk kan zeggen wat Hij ook tegen Abraham zei: ‘Nu ken ik u’.
De 144.000 die tot geestelijk leven opgewekt zullen worden om
samen met Christus te regeren, hebben dit lange en beproevende
proces doorlopen, tot op het punt dat hun geest ‘onveranderlijk vast’
ligt - getransformeerd is - tot volledig trouw aan de wil, het doel en de
weg van God. Dat is de weg van vrede, gezond verstand, voorspoed en
een waarlijk vervullend leven. Het is niet een soort van zoetsappige
schijnheilige manier van leven die sommige ‘religieuze’ mensen ten
toon spreiden.
God heeft inderdaad gewerkt aan de voorbereiding van de 144.000
die in Zijn Koninkrijk zullen regeren samen met Christus. Wanneer
eenieder van hen verzegeld werd en wordt weet alleen God, omdat
Hij alleen dit werk uitvoert. En daarom kan ook niemand weten wat
de exacte datum of het uur van de wederkomst van Christus is.
Maar weet dit! Het feit dat wij ons in het tijdsgewricht bevinden
waarin de catastrofale gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten
worden tegengehouden, zou zeer ontnuchterend moeten zijn. Het is
dan ook niet moeilijk om te begrijpen dat deze niet veel langer tegengehouden zullen worden, voordat het werk van de verzegeling van de
laatsten die het getal van de 144.000 zullen vervolledigen voltooid is en

128

De Zeven Trompetten Van Openbaring

deze eerste vier gebeurtenissen ontketend zullen worden. Het feit dat
de Zeven Zegels reeds geopend zijn, en dat er nu dus op elk moment
grote verwoesting over de aarde kan uitbreken, spreekt boekdelen.
We bevinden ons aan het einde van de eindtijd.
DE EERSTE VIER TROMPETTEN
Openbaring betreffende de lamlegging van Amerika
De eerste vier Trompetten van het Zevende Zegel gaan over de ondergang van de Verenigd Staten van Amerika. Zij is het aller-machtigste
land geweest in de eindtijd, en de gebeurtenissen van de eerste vier
Trompetten zijn erop gericht om haar werelddominantie, invloed en
macht te beëindigen. Zij zal als eerste aller landen door God vernederd worden, omdat zij van Hem het allermeeste gekregen hebben en
omdat zij de grootste kans gekregen hebben om te luisteren, maar dit
niet gedaan hebben. Dit vernederingproces wat de Verenigde Staten
zal ondergaan zal heel zwaar zijn.
Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nieuw-Zeeland zullen de
impact van deze vier Trompetten ook voelen, en zullen hieronder zwaar
lijden. Maar de mate waarin zij hieronder zullen lijden zal volledig
afhangen van hoe elk individueel land op God zal reageren, wanneer
de gevolgen van de Eerste Trompet zich manifesteren. Indien zij niet
zullen luisteren wanneer de volle omvang van iedere Trompet zich
manifesteert, dan zullen zij hun eigen lijden alleen maar erger maken.
Hoewel de Zeven Trompetten op 14 December 2008 weerklonken,
toch werd later geopenbaard dat de catastrofale gebeurtenissen die
door de eerste vier Trompetten aangekondigd waren tegengehouden
werden, omdat de verzegeling van de 144.000 nog niet voltooid was.
Wanneer dat eenmaal gebeurd is, zal de ondergang van de Verenigde
Staten beginnen. Het is iets wat de hele wereld meteen zal herkennen
voor wat het is – nog veel meer dan de gebeurtenissen op 9/11.
Wanneer deze gebeurtenissen zich eenmaal beginnen te voltrekken, zal dit ook effectief het begin van Wereld Oorlog III zijn. Kort
daarna zal de grootste uitwisseling van kernwapens in een totale
kernoorlog beginnen.
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In Openbaring 7 wordt geopenbaard wat het belangrijkste werk
in Gods plan is wat eerst voltooid moet zijn voordat Hij zal toestaan
dat gebeurtenissen van de Trompetten hun vernietigende werk beginnen. Eerst moet Gods regering compleet en volledig voorbereid
zijn, voordat de regeringen van de wereld beëindigd kunnen worden.
In Openbaring 8 staan in profetische taal de gebeurtenissen beschreven, die zullen leiden tot de ondergang van de Verenigde Staten
die als eerste zal vallen. Dit alles zal zich beginnen te ontvouwen zodra
de gebeurtenissen beginnen die het gevolg zijn van het weerklinken
van de Eerste trompet.
‘En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur,
vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde
deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.’ (Openbaring 8: 7)
Dit zal in hoofdstuk 7 nog verder uitgelegd worden, maar de
eerste vier Zegels van Openbaring waren losstaande gebeurtenissen
die elkaar vlug opvolgden en culmineerden in de vervulling van het
vierde Zegel. De eerste drie bleven voortduren, waarbij hun vernietigende kracht bleef toenemen. En hun gezamenlijke verwoesting
culmineerde in de beschrijving van het vierde Zegel.
Hetzelfde is het geval met de eerste vier Trompetten, zij voltrekken
zich volgens een gelijkaardig patroon.
De Eerste Trompet begint met datgene wat Johannes alleen
maar kon beschrijven als een ‘groot vuur dat op de aarde geworpen
werd’. Vervolgens wordt dit vuur vermengd met veel bloed. Dit gaat
over moderne wapens die zich manifesteren als een fel vuur dat uit
de hemel komt gevallen en alle leven op zijn pad verwoest. Het doodt
niet alleen mensen en dieren in zijn zog, maar veroorzaakt ook enorme
verwoesting van alle plantenleven.
Je moet wel begrijpen dat hier niet staat dat dit op het gehele
grondgebied van Amerika plaatsvindt, maar daar waar dit zich voordoet is dit wat er gebeurt.
Er wordt niet geopenbaard waar deze aanval vandaan komt en in
de profetieën wordt niet specifiek vernoemd wie hier achter zit, maar
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het zal wel gebeuren. Het zal de machtigste natie die de wereld ooit
gekend heeft overkomen.
Wat er vervolgens in de Tweede Trompet beschreven wordt,
is niet iets wat pas veel later gebeurt. De profetische taal die hier
gebruikt wordt doet vermoeden dat dit iets is wat parallel hieraan
kan gebeuren. De beschrijving die Johannes geeft van datgene wat
hij zag, is iets wat zich in havensteden voltrekt.
‘En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote
berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de
zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven
hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.’ (Openbaring
8: 8-9)
Hoe kan iemand die bijna 2.000 jaar geleden leefde zo’n visioen van
catastrofale gebeurtenissen waarbij de krachtigste wapens van onze
moderne tijd worden gebruikt beschrijven? Als je een beschrijving zou
moeten geven van zo’n gebeurtenis in een hedendaagse havenstad,
zou dat er dan misschien kunnen uitzien als een vuurberg die in zee
gestort wordt?
Dit gaat over de verwoesting van bepaalde grote havensteden
in Amerika, als gevolg van wat er uiteindelijk gebeurt wanneer de
Tweede Trompet weerklinkt. Hierbij zullen veel schepen vernietigd
worden, en dat draagt een tweeledige vervulling in zich. Een daarvan
is een vernietigende aanval op de wereldhandel. En de ander is een
grootschalige aanval tegen een grote zeemacht.
Hier staat geschreven dat dit vuur een derde van alle leven in en
op zee vernietigde, waardoor het water als bloed werd. En vervolgens
wordt een beschrijving gegeven van de gebeurtenis die het gevolg is
van het weerklinken van de Derde Trompet.
‘En toen de derde engel op de trompet blies, viel er een grote ster
uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van
de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem.
En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen
stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.’ (Openbaring
8: 10-11)
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In elk van deze beschrijvingen doet Johannes zijn best om zo goed
mogelijk weer te geven wat hij zag. Zijn beschrijving van een ‘ster’,
beschreef iets dat op een fel licht leek dat uit de lucht viel vlammend
als een toorts.
Op die specifieke plaatsen waar dit gebeurt, vernietigt dit alle leven
in de rivieren en verspreid het een dodelijke besmetting over een derde
van alle water in die streek. De beschrijving van deze gebeurtenissen
is gewoonweg een samenvatting van een algemene toestand van
vernietiging die steeds blijft toenemen. Elke Trompet richt zich op
een specifieke vorm van vernietiging, maar zij zijn allen met elkaar
verbonden en maken onderdeel uit van één grote gebeurtenis die in
de Vierde Trompet geopenbaard wordt.
‘De vierde engel blies op de trompet, en het derde deel van de zon
werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de
sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de
dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. En ik zag
en hoorde een engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem
riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige
trompetstoten van de drie engelen die nog op de trompet zullen blazen.’
(Openbaring 8: 12-13)
De Vierde trompet is het hoogtepunt van de gevolgen van de
eerste drie Trompetstoten, en kondigt nog meer verwoesting aan.
De vernietiging ten gevolge van de gebeurtenissen van de eerste
drie Trompetten, gaat over de vernietiging die zal plaatsvinden in
specifieke regio’s waar deze wapens gebruikt zullen worden.
De Vierde Trompet openbaart dat specifiek in het gebied van de
Verenigde Staten de normale hoeveelheid zonlicht met een derde
zal afnemen. De weersomstandigheden zullen op gruwelijke wijze
veranderen, omdat een derde van het licht van de zon niet langer
het aardoppervlak zal kunnen opwarmen. En de normale groeicycli
zullen niet langer door de zon ondersteund worden, zoals daarvoor
wel het geval was.
Deze afname van het zonlicht zal wereldwijd ook andere landen
beginnen te beïnvloeden, zij zullen ook getroffen worden door de
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gevolgen van wat zich in de Verenigde Staten afspeelt. De verwoesting
die het gevolg is van alle vier Trompetten zal resulteren in hongersnood in vele landen ter wereld. Veel landen hangen namelijk af van
wat er in de Verenigde Staten verbouwd wordt. De gevolgen van de
Vierde Trompetstoot zullen wereldwijd een grote sterfte veroorzaken
- oplopend in de tientallen miljoenen.
Uit de beschrijving van de gebeurtenissen van de eerste vier
Trompetten, kun je eventueel afleiden dat sommige van de gevolgen
hiervan veroorzaakt kunnen worden door het gebruik van een EMP
(elektromagnetische puls). Het gebruik van een EMP bovenop de
inzet van klassieke atoomwapens en de ravage die deze reeds zullen
aangericht hebben in een aantal belangrijke grote steden en havensteden, zal hen zeker voor enige tijd lamleggen.
Wetenschappers hebben geprobeerd om te berekenen wat de gevolgen van het ontploffen van een EMP centraal boven de Verenigde
Staten zouden zijn. Maar omdat zo’n wapen dat hoog in de atmosfeer
boven een gebied tot ontploffing wordt gebracht nog nooit is ingezet, is
men niet honderd procent zeker wat de gevolgen zouden zijn. Maar als
je bedenkt hoeveel moderne technologie er in heel Amerika gebruikt
wordt, dan weet je dat dit absoluut rampzalig zou zijn.
Als je drie of meer van deze wapens strategisch zou inzetten, dan
kan dat een heel land lamleggen op een manier die niemand zich kan
voorstellen. Door zo’n aanval zouden motorvoertuigen letterlijk niet
meer kunnen functioneren en oncontroleerbaar worden; dat zou een
absolute ravage aanrichten op snelwegen. En hierdoor zouden ook
vliegtuigen zomaar uit de lucht kunnen vallen.
De ontploffing van een EMP kan ook al onze elektronica en de
meeste van onze elektronisch gestuurde apparaten vernietigen. Alleen
dat al kan een land van het ene op het andere moment lamleggen en
massale sterfte veroorzaken op een schaal die wij ons niet kunnen
voorstellen. Stel je voor dat tijdelijk het leger, alle communicatie,
ziekenhuizen, hulpdiensten, het elektriciteitsnet, de gastoevoer, alle
productie, het bedrijfsleven, de benzinehandel, voedseltransporten,
financiële transacties, watervoorzieningen, het afvalbeheer, andere
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elektriciteitsvoorzieningen etc. volledig lamgelegd worden. En het
gebruik van het woord ‘tijdelijk’ betekent niet dat dit slechts enkele
weken zou duren, want de gevolgen van zo’n lamlegging zouden
maandenlang kunnen aanslepen.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over het soort van
vernietiging die het gevolg zou zijn van slechts enkele steden die
door kernwapens getroffen worden. Men heeft er geen idee van hoe
kwetsbaar de wereld is en dat dit soort van vernietiging elk land op
elk moment kan overvallen.
Het is niet moeilijk om een aanval te coördineren in deze tijd van
supersonische raketten, met onderzeeërs die vlakbij grote steden
gepositioneerd zijn en als lanceerplatform gebruikt kunnen worden
zodat er geen tijd voor respons is, en het gebruik van kernwapens
vanuit satellieten die boven elk land kunnen cirkelen en op elk moment
voor een EMP-aanval ingezet kunnen worden.
Ongeacht de exacte manier en de exacte timing waarop deze
gebeurtenissen zich zullen voordoen, het resultaat van de eerste vier
Trompetten zal zijn dat de Verenigde Staten lamgelegd zal worden
door een eerste kleine nucleaire aanval.
Meer vernietiging over de Verenigde Staten na haar lamlegging
De lamlegging van de Verenigde Staten zal zorgen voor een groot
machtsvacuüm in de wereld; landen zullen over elkaar struikelen om
dat machtsvacuüm op te vullen. Vele gebieden in de wereld die door
de invloed van de Verenigde Staten en haar belangrijkste bondgenoten
aan de kant geschoven werden, zullen dan vastberaden zijn om hun
eigen wil aan anderen op te leggen. Denk aan landen die langdurige
grens- en territoriale disputen hebben, en ook aan landen die onderling
religieuze en politieke disputen hebben die nooit opgelost werden. Nu
zullen zij niet langer tegengehouden worden!
Tijdens de afgelopen zeven jaar is de Verenigde Staten door
haar morele verval en grotere arrogantie en oneerlijkheid nog veel
kwaadaardiger geworden. Daarom heeft God recentelijk geopenbaard
dat zij nu nog veel erger zal lijden onder de profetische vervulling

134

De Zeven Trompetten Van Openbaring

van deze gebeurtenissen dan als de timing daarvan in 2012 had
plaatsgevonden.
De corruptie en het gebrek aan gezond verstand in de hoofden
van vele leiders en het gros van de bevolking is dusdanig toegenomen
dat de dood en het verderf die zij nu zullen ondergaan NU veel erger
zal zijn. De verdeeldheid, haat, valse berichtgeving, kwaadaardige
laster, perversie van denken, buitensporige hebzucht en algehele
geestesgesteldheid is zo corrupt geworden, dat er nu toegelaten zal
worden dat er grotere vernietiging over haar zal komen door de
gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten.
Hoogmoed en trots hebben deze afgelopen zeven jaar een hoge
vlucht genomen en haar weigering om naar God te luisteren is nog
meer ‘onveranderlijk vast’ komen te liggen tegen Hem. Maar nadat
deze massale verwoestingen beginnen kunnen zij nog altijd veranderen
en toch beginnen te luisteren, waardoor zij uiteindelijk veel minder
zou moeten lijden onder de gevolgen van de trompetstoten die nog
volgen, want daaruit volgt nog veel meer lijden. De lamlegging van
de Verenigde Staten is nog maar het begin, want er staat geprofeteerd
dat daarop nog veel meer catastrofale verwoesting zal volgen.
In het boek Openbaring openbaart God dat Hij in de eindtijd ‘twee
getuigen’ heeft die zij aan zij zullen werken om Zijn waarschuwing
over te brengen aan verschillende landen, te beginnen bij de Verenigde Staten. En wanneer de gebeurtenissen die deze vier Trompetten
aankondigen voorbij zijn, dan zal de omvang van nog meer lijden
en sterfte volledig afhangen van hoe mensen beginnen te reageren.
God heeft alle hoop voor de Verenigde Staten volledig in handen
van Zijn ‘twee getuigen’ gelegd. Zij alleen hebben de macht ontvangen
om haar te helpen bevrijden. De omvang van de verdere vernietiging
die zij zal ondergaan is volledig afhankelijk van de mate waarin zij
zich zal vernederen en naar Gods ‘twee getuigen’ zal luisteren.
God openbaart dat als zij niet wil luisteren nog meer catastrofale
gebeurtenissen zoals natuurrampen en plagen een even groot effect
kunnen hebben als de eerste Trompetten teweegbrachten. Deze
kunnen zelfs nog veel vernietigender worden dan de kernwapens die
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dan reeds tegen haar gebruikt zijn. Alles hangt af van haar reactie
op God en diegenen die Hij naar haar gezonden heeft. Het lot van de
bevolking van de Verenigde Staten ligt volledig in hun eigen handen,
en of zij wanneer dit alles eenmaal begint snel nederig gemaakt
kunnen worden of niet.
Onthoud bij het lezen over deze eindtijd gebeurtenissen die nu snel
wereldwijd zullen beginnen, dat dit een tijd van grote overgang is voor
deze wereld. Het is een tijd waarin God toestaat dat de mensheid aan
het onvermijdelijke proces van haar eigen zelfvernietiging begint. Al
deze geprofeteerde gebeurtenissen hebben te maken met wat er moet
gebeuren om het soort van ommekeer te bewerkstelligen die nodig is
voordat Zijn Koninkrijk bij de wederkomst van Zijn Zoon gevestigd
kan worden. Het kan zijn dat dit moeilijk te bevatten is, maar het zal
allemaal veel duidelijker worden.
God staat toe dat de mensheid oog in oog komt te staan met de
onmiskenbare mogelijkheid van haar eigen zelfvernietiging. Door
die ervaring kan de mensheid ertoe bewogen worden om een verandering van haar eigen natuur te ondergaan. God weet hoe intens
deze ervaring zal moeten zijn teneinde een einde te kunnen maken
aan het zelfbestuur van de mensheid, en haar gewillig en met verlangen Zijn regering die gevestigd zal worden te laten aanvaarden
en ondersteunen.
De verenigde Staten van Amerika is het eerste land dat op zo’n
grote schaal vernietigend getroffen zal worden door de eindtijd
gebeurtenissen. De eerste Vijf Trompetten zijn rechtstreeks op
haar gericht. En nogmaals, dit is profetische zo omdat zij door alle
tijden heen bij uitstek de natie ter wereld is geweest die de grootste
rijkdommen en macht van God gekregen heeft, terwijl zij ook de
ene is die zich het meest van al tegen God verzet heeft. Zij heeft niet
naar God willen luisteren, terwijl zij meer dan alle andere landen
gedurende de voorbije 70 jaar de grootste gelegenheid gehad heeft
om dit wel te doen.
De regering en het volk van de Verenigde Staten wilden Herbert
W. Armstrong niet als Gods apostel erkennen, noch wilden zijn naar
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zijn waarschuwingen luisteren. Integendeel, zij probeerde in de
late jaren 70 om de controle over de Kerk over te nemen en haar te
vernietigen - de Kerk waarvan mr. Armstrong Gods apostel was. En
in 2012 probeerde zij opnieuw om Gods Kerk te vernietigen. God heeft
deze directe belediging aan Hem niet lichtvaardig opgevat.
Maar indien zij dit verkiezen dan kan de Verenigde Staten en/of
haar volk zich op elk moment beginnen te vernederen en beginnen te
luisteren. Dat is wat God al zo lang geleden geprofeteerd heeft. Amerika heeft meer dan alle andere landen de grootste kans gekregen om
Gods waarschuwing voor deze eindtijd te kunnen horen. Daarom zal
God met grote zekerheid de Verenigde Staten vernederen. Door haar
hoogmoed is Amerika tot op de rand van een enorme economische
ineenstorting gekomen - en die is werkzaam geweest om een totale
wereldwijde ineenstorting te veroorzaken. Dat is op zich de aanleiding
tot de eerste vier Trompetstoten.
De profetieën openbaren dat de Verenigde Staten bovenop de
ontreddering van de eerste vier Trompetten ook de gevolgen van
plagen en de vernietigende gevolgen van de profetische Donders zal
beginnen te ondervinden; en die zullen blijven escaleren totdat zij
naar God zal beginnen te luisteren. Dat onderdeel wordt grotendeels
bepaald door Gods ‘twee eindtijd getuigen’.
Hoe koppiger Amerika vasthoudt aan haar trots des te meer zal
zij lijden totdat zij vernederd is. Dat is Gods oordeel. Dat is Gods
besluit over hoezeer Amerika vernederd dient te worden.
Dit is te vergelijken met de vernedering van Farao door God in
Mozes’ tijd. God vernederde Egypte teneinde Israel uit Egypte te
kunnen bevrijden, maar dit ging zwaar ten koste van Egypte en alle
Egyptenaren vanwege hun hoogmoed. Het grootste deel van de Egyptische landbouw werd verwoest, het grootste deel van hun veestapel
werd vernietigd en uiteindelijk stierven ook alle eerstgeborenen van
de Egyptenaren. Tot slot werden Farao en zijn gehele leger vernietigd
in de Rode Zee. Trots is een groot kwaad en een hardnekkige vijand
van het gezonde verstand.
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VIJFDE TROMPET: Het Eerste Wee!
Hoewel de vernietiging die volgt op de eerste vier Trompetstoten
resulteert in ondenkbare verwoesting en de dood van vele honderdduizenden mensen (potentieel zelfs nog veel meer), toch staat er in het
laatste vers van Openbaring 8 een waarschuwing dat er snel daarop
nog veel ergere gebeurtenissen zullen volgen. Wanneer er eenmaal
kernwapens gebruikt zijn tegen welk groot land dan ook, is het zeker
dat daarop een nog veel grotere kernoorlog zal volgen.
‘En ik zag en hoorde een engel, die hoog aan de hemel vloog en met
een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege
de overige trompetstoten van de drie engelen die nog op de trompet zullen
blazen.’ (Openbaring 8: 13)
De uitdrukking ‘wee’ verwijst naar zware gevolgen die nog veel
en veel verwoestender zullen zijn voor de wereld. Er zijn drie ‘weeën’
en die verwijzen naar wat zal volgen tijdens de gebeurtenissen die
aangekondigd worden door de laatste drie Trompetten. Deze ‘weeën’
gaan over de uitvoering van Gods oordeel over de mensheid omdat
zij weigeren naar Hem te luisteren.
Het volgende is dus dat de gebeurtenissen die door de Vijfde
Trompet worden aangekondigd beginnen waardoor het Eerste Wee
vervuld wordt. Deze Trompet wordt in specifieke bewoording omschreven om nadruk te leggen op het soort van vernietiging die dan op
aarde zal plaatsvinden. Deze is vele malen groter dan de verwoesting
die de Verenigde Staten zal overkomen door de gebeurtenissen van de
eerste vier Trompetten. Dit zal uitlopen op het begin van een totale
thermonucleaire oorlog - een grootschalige Wereld Oorlog III. Die
oorlog begon effectief toen Amerika initieel aangevallen werd, maar
wat toen gebeurde is heel klein in vergelijking met wat er vervolgens
gaat gebeuren.
De gebeurtenissen van deze Vijfde Trompet kunnen moeilijk te
begrijpen zijn, omdat sommige gebeurtenissen daarvan over Gods Kerk
gaan en reeds hebben plaatsgevonden. Maar de overige gebeurtenissen
van deze Trompet die nog vervuld moeten worden, gaan over wanneer
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Satan volledig vrijgelaten wordt uit zijn geestelijke gebondenheid
waar we eerder van spraken. Dan zal hij zijn volle macht kunnen
aanwenden om de wereld tot zo’n totale kernoorlog te leiden. Dat zal
hij zijn invloed aanwenden om de tien lidstaten van de Europese Unie
ertoe te bewegen kernwapens in te zetten, op een manier die we ons
nu niet kunnen voorstellen, die nu nog ondenkbaar is.
Herbert W. Armstrong kreeg in de jaren 1950 het inzicht dat 10
landen van Europa zich zouden verenigen en kernwapens zouden
gebruiken in een derde wereldoorlog, maar het was nooit helemaal
duidelijk hoe dit tot stand kon komen – tot nu toe.
Je kan je makkelijk verliezen in alles wat er in verwante profetieën geopenbaard wordt met betrekking tot wat er zich in de Vijfde
Trompet afspeelt, daarom zullen we hier gewoonweg uitleggen wat
in deze verzen geprofeteerd wordt. Het gaat over een laatste heropleving in Europa van het oude Europese rijk. En de belangrijkste rol
voor die laatste heropleving is om heel precieze profetische timing te
vervullen die dan machtig escaleert tot een totale kernoorlog onder
landen wereldwijd.
Op dit moment is God aan het ingrijpen om een apocalyptische
oorlog te voorkomen, een oorlog waarin de mensheid onvermijdelijk
toch zal belanden - een oorlog die alle leven op aarde zou vernietigen
als God niet zou ingrijpen. God zal op een specifiek tijdstip rechtstreeks
moeten ingrijpen om Wereld Oorlog III te beëindigen. Maar voordat
Hij dit doet zal Hij geregeld ingrijpen in de timing van bepaalde gebeurtenissen in de wereld, en met bepaalde eindtijdgebeurtenissen
werken om een verandering in de natuur en de houding van mens
teweeg te brengen; weg van het kwaad en in de richting van het goede.
Teneinde dit algehele proces te beginnen, zal God toestaan dat tien
lidstaten van Europa op een specifiek moment in de tijd samen zullen
opkomen, waardoor deze laatste oorlog in zo’n stroomversnelling
terecht komt en tot zo’n grote schaal uitgroeit dat God zal moeten
ingrijpen om de mensheid te redden van zijn eigen uitroeiing. Er staat
geopenbaard dat God zal ingrijpen op het moment dat deze oorlog
dusdanig geëscaleerd is dat zij 1/3de van alle leven op aarde vernietigd
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heeft - in plaats van alle leven op aarde, wat de mensheid zeker zou
doen indien God niet zou ingrijpen zoals Hij dat zal doen.
Onthoud goed dat het niet God is die de mensheid ten oorlog doet
trekken. De mensheid heeft altijd uit zichzelf oorlog gevoerd en het
is slechts een kwestie van tijd voordat de mensheid verzeild raakt in
een derde wereldoorlog - een totale kernoorlog. God weet wat het
beste is voor de mensheid, en Hij heeft dit moment in de menselijke
ontwikkeling uitgekozen om de mensheid ertoe te brengen zichzelf
meer realistisch te kunnen gaan zien. God weet wat er voor nodig is
om de mensheid te vernederen, Hij weet precies tot op welke hoogte
de mensheid door haar eigen toedoen zal moeten lijden teneinde zich
uiteindelijk tot Hem te keren.
‘En de vijfde engel blies op de trompet, en ik zag een ster, uit de hemel
op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond
(een plaats van geestelijke gebondenheid) gegeven. En hij opende de put
van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven.
En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit
de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven,
zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.’ (Openbaring 9: 1-3)
God openbaart dat Hij Satan nogmaals vrij zal laten uit de geestelijke gebondenheid waarin Hij hem sinds het einde van Wereld Oorlog II
gehouden heeft. Al die tijd werd zijn vermogen om zijn volle krachten
te gebruiken ingeperkt - die grotere macht die tot grote verwoesting
en oorlog leidt. Hij is de ‘Vernietiger’, maar heeft die kracht niet altijd
kunnen/mogen gebruiken. Daarentegen is hij voor het grootste deel
van de menselijke geschiedenis geestelijk gebonden geweest.
De ‘sprinkhanen’ verwijzen naar enorme legermachten, en het
gebruik van het woord ‘schorpioenen’ verwijst naar de kracht die zij
bezitten om snel toe te slaan wanneer zij aanvallen. Nooit tevoren
hebben legers de macht gehad die zij vandaag bezitten dankzij moderne technologie - en dat betreft vooral atoomwapens.
Eerder werd in de Vierde Trompet beschreven dat Amerika de
gevolgen van nucleaire wapens zal ondergaan, waardoor 1/3de van
het zonlicht niet langer het aardoppervlak zal kunnen bereiken in de
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gebieden waar die wapens gebruikt zullen worden. Grote delen van
Amerika zullen getroffen worden, het zonlicht zal het aardoppervlak
niet kunnen bereiken, en in mindere mate zullen de gevolgen daarvan
ook in andere delen van de wereld te voelen zijn.
In deze Vijfde Trompet wordt een nog verdere verduistering
van de zon en de atmosfeer geopenbaard, maar deze keer over veel
grotere gebieden op aarde. Dit zal op zich grote ravage en verwoesting op aarde veroorzaken, die makkelijk kan leiden tot de dood van
honderdduizenden mensen. Want als gevolg daarvan zal een groot
deel van de landbouw vernietigd worden waarop hongersnood zal
volgen. En een ander gevolg daarvan is dat de temperatuur op aarde
een duik zal nemen waardoor er in vele gebieden extreme koude
zal heersen.
De profetische vervulling van deze tien Europese landen wordt
bereikt, wanneer zij het eens worden om het nucleaire arsenaal waarover zij de controle hebben te gebruiken. Want hoewel het verbond
van deze landen zwak is (tenen van ijzer en leem), toch beschikken
zij over grote macht en kracht (het ijzer in de tenen) die zij kunnen
gebruiken.
We staan nu vlak voor de tijd dat deze verzen vervuld zullen
worden. Laat het duidelijk zijn dat welke de exacte 10 landen zullen
zijn misschien nog niet vastligt. Want ook al zijn er 10 landen die
een militair verdrag ondertekend hebben, er kan nog altijd een van
hen uitstappen. Maar wanneer dit alles eenmaal plaatsvindt, zullen
er exact 10 landen van Europa een overeenkomst bereiken en deze
profetie vervullen.
Er zijn slechts een paar scenario’s die kunnen passen in de
voltrekking van deze profetische eindtijdgebeurtenissen zoals beschreven in deze Vijfde Trompet. God heeft niet geopenbaard wat de
specifieke gedachtegang en de daden van elk hierbij betrokken land
zijn, maar de belangrijkste landen die hierbij betrokken zullen zijn,
zijn gekend. Ongeacht wie hierbij betrokken raakt op welke manier
dan ook, de omvang van de vernietiging zal uitzonderlijk groot zijn,
dat staat vast.
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Wie wordt door Europa aangevallen?
De echte vraag is dus, ‘Tegen wie zullen die 10 landen van Europa
atoomwapens inzetten?’
Op het moment dat Europa zich dusdanig onder druk gezet voelt
dat zij besluit om kernwapens te gebruiken, is de wereld diep geschokt
en vervuld van afschuw. Iedereen die zich herinnert hoe geschokt
mensen overal ter wereld waren ten tijde van 9/11, dit zal vele malen
erger zijn. Deze keer zal de Verenigde Staten met kernwapens aangevallen worden en volledig lamgelegd worden. Gedurende de vervulling
van de eerst vier Trompetten zal zij niet afdoende kunnen reageren
op wat er gebeurd is
In de profetieën wordt niet geopenbaard door wie Amerika in
eerste instantie aangevallen wordt. Het kan een kleinere schurkenstaat
zijn of een groter land dat zo’n aanval uitvoert en zich voordoet als
een schurkenstaat. Maar het is duidelijk dat dit niet rechtstreeks door
een van de grote landen uitgevoerd wordt.
Desalniettemin zal de wereld na de vernietigende werking van
de gebeurtenissen tijdens de eerste vier Trompetten, op een punt
staan dat zij afwacht of Amerika in staat zal zijn om een beperkte
maar dodelijke tegenaanval te lanceren. Hoewel er niet geopenbaard
wordt of Amerika in staat zal zijn om een schamele tegenaanval uit te
voeren tegen wie er ook verantwoordelijk is voor de aanval tegen haar,
wordt wel duidelijk gemaakt dat de eerstvolgende grote gebeurtenis
datgene is wat de Vijfde Trompet openbaart.
Uit de profetieën komt duidelijk naar voren dat Europa op dat
moment effectief een zeer krachtige aanval tegen de Verenigde Staten
zal uitvoeren. Maar waarom en hoe zou zoiets kunnen gebeuren? Het
is ondenkbaar dat zij dit zouden doen. Het is werkelijk onvoorstelbaar,
en wel in zulke mate, dat de meeste mensen niet zullen geloven dat
dit mogelijk is, tot het daadwerkelijk gebeurt.
De profetie van de Vijfde Trompet gaat hoofdzakelijk over tien
lidstaten van Europa die tegen de Verenigde Staten zullen optreden,
maar de precieze redenen voor deze actie worden niet ten volle
geopenbaard. Er zijn echter maar een beperkt aantal scenario’s die
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mogelijk kunnen passen in de besluitvorming van deze 10 landen
om hun kernwapenarsenaal aan te spreken - iets wat zij zullen doen!
Er wordt geopenbaard dat de gevolgen van de gebeurtenissen van
deze Vijfde Trompet in de Verenigde Staten enorme verwoesting en
sterfte zullen aanrichten, oplopend tot een derde van alle planten-,
dieren- en mensenleven. En de manier waarop de mensen in Amerika nadat deze kernwapens tegen hen gebruikt zijn op God zullen
reageren, zal bepalend zijn voor de omvang van de verwoesting die
zij uiteindelijk zullen ervaren.
Door de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten wordt
aan de infrastructuur van de Verenigde Staten een verlammende
slag toegediend, waardoor zij niet langer in staat is om afdoende te
reageren op degene die verantwoordelijk is voor deze aanval. Zoals
gezegd, zo’n aanval kan komen van een schurkenstaat die een paar
kernwapens inzet, waaronder een of meer EMP’s. Dat zou een nachtmerrie zijn voor communicatie, transport, handel en nog veel andere
aspecten van de infrastructuur, en zou gepaard gaan aan een groot
verlies van mensenlevens.
Zo’n beperkte nucleaire aanval vervult niet de profetieën die
spreken over de verwoesting van een derde van het land, maar de
gebeurtenis van de Vijfde Trompet vervult dat wel. Maar zo’n beperkt
aanval kan wel de profetieën van de eerste vier Trompetten vervullen,
waarbij een derde van alle planten-, dieren- en mensenleven vernietigd
wordt op die plaatsen waar bommen inslaan.
Als er zich snel zo’n volledig onverwachte gebeurtenis zou voordoen waarvan de dader niet meteen bekend is, dan zou er grote paniek
ontstaan onder alle landen ter wereld over wat er nu staat te gebeuren.
Men zal zich dan hoogstwaarschijnlijk vooral afvragen hoe lang het zal
duren voordat Amerika in staat zal zijn om terug te slaan en tegen wie.
Maar het zou evengoed kunnen dat Amerika terugslaat en nucleaire
wapens tegen de dader inzet, waarna Europa zich genoodzaakt ziet
om te beslissen wat in hun eigen belang is.
Als men in Europa zou geloven dat China of Rusland of beiden
op een of andere manier betrokken zouden zijn bij zo’n aanval op
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Amerika, dan zou dit er inderdaad toe kunnen leiden dat Europa
zich gedwongen voelt om een heel moeilijke keuze te maken. Maar er
staat niets in de profetieën wat aangeeft dat China en Rusland hierbij
betrokken zijn - tot in de Zesde Trompet.
Aan de andere kan is het zo dat, indien Amerika initieel werd
aangevallen door een land dat hechte banden met China of Rusland
heeft, Europa uitermate bezorgd zou zijn over hoe China en Rusland
uiteindelijk op haar zouden kunnen reageren.
Bij elk scenario zal de vraag rijzen wat de eventuele consequenties
zullen zijn wanneer Amerika, zo gauw zij daartoe in staat is, overgaat tot een grootschalige nucleaire aanval op Rusland en China. In
zo’n scenario kan het goed zijn dat deze 10 Europese landen zullen
redeneren dat indien Amerika zoiets zou willen doen, Rusland en
China geneigd zouden zijn om snel te reageren teneinde een dergelijke
mogelijkheid uit te sluiten. En dan zou het terecht zijn om daaruit af
te leiden dat Rusland en China ook deze lidstaten van Europa zouden
aanvallen, omdat zij hen eerder als bondgenoten van Amerika zien,
zeker gezien het hoofdkwartier van de NAVO in Europa gevestigd is.
Als een land of een groep van landen duidelijk ziet dat zij in een
kernoorlog meegesleurd zullen worden, wat zijn dan hun opties? Als
je echt gelooft dat er bij zo’n scenario atoombommen in jou steden
zullen afgaan, bestaat de mogelijkheid dan dat je dat voor wilt zijn
en je zelf de taak op je neemt om de grootste militaire grootmacht
die de wereld ooit gekend heeft uit te schakelen, zolang je de kans
daartoe nog hebt?
Zou het dus zo kunnen zijn dat men gaat denken dat het beter
zou zijn om Amerika aan te vallen teneinde een aanval van China
en Rusland voor te zijn, en zo potentieel een totale wereldwijde
atoomoorlog te voorkomen?
Het zou makkelijker kunnen zij om te concluderen dat die keuze
de beste is, omdat het er alles van heeft dat dit het beste eindresultaat zou opleveren. Zo’n keuze zou een aanval met atoomwapens op
hun eigen gebied voorkomen. En dit zou er ook voor zorgen dat de
grootste dreiging van radioactieve straling beperkt wordt tot dat deel
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van de wereld - op het Amerikaanse continent - dat zo’n 7.500 km
van Europa verwijderd is. Dit zou zeker en vast als de betere optie
beschouwd worden, in plaats van het risico te lopen op enorme fysieke
verwoesting gepaard aan enorme radioactieve straling in hun eigen
landen in Europa, om nog niet te spreken van het enorme verlies aan
mensenlevens op hun eigen continent.
Is het mogelijk dat zo’n ondenkbaar scenario toch realiteit wordt
onder de 10 landen van deze laatste heropleving van het oude Europese rijk? Er zijn namelijk nog andere profetieën over deze laatste
heropleving, die klaar en duidelijk aangeven dat er grote kans is dat
dit scenario zich kan voltrekken.
Wat ook het scenario zij, de realiteit blijft dat in de Vijfde Trompet
geopenbaard wordt dat 10 landen in Europa een deel van hun nucleaire
arsenaal zullen gebruiken, om te voorkomen dat Amerika zich herstelt
van een aanval die tegen haar ondernomen werd. Maar deze aanval is
veel verwoestender dan de initiële aanval; zij zal Amerika niet enkel
verlammen maar zal ervoor zorgen dat zij zich de eerstvolgende
decennia onmogelijk zal kunnen herstellen.
De gruwel van Oorlog
Onvermijdelijk zullen alle grote landen in deze eindtijd diep betrokken
raken bij de massale vernietiging die dan op deze aarde zal plaatsvinden. Er zijn bepaalde specifieke landen die de grootste verwoesting
en sterfte zullen veroorzaken, vanwege het wapenarsenaal dat zij
bezitten. Zij worden in de Bijbel met naam genoemd (hun Oudtestamentische identiteit tijdens die periode) maar ook de landen die niet
met naam genoemd worden, zullen allemaal meegesleurd worden in
deze laatste wereldoorlog. Sommige landen zullen gewoonweg een
grotere rol spelen dan anderen.
Alle landen die over nucleaire wapens beschikken zullen deze
ook gebruiken, uitgezonderd misschien de Verenigde Staten. Deze
oorlog zal grote angst veroorzaken onder alle landen ter wereld.
Een soort van diepe angst die de wereld nog nooit zo ondervonden
heeft. Deze groeit uit tot een angst die duidelijk en onmiskenbaar de
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mogelijkheid van onze zelfvernietiging ziet. De mensheid is nooit
tevoren met deze mogelijkheid geconfronteerd geweest, maar deze
grote oorlog moet tot een dusdanig niveau van vernietiging en angst
escaleren, voordat de mensheid zichzelf realistisch zal kunnen gaan
zien voor wat zij is, en daardoor de gruwel van haar eigen egoïstische
natuur kan beginnen te verafschuwen.
Hoe afschuwelijk het ook mag klinken, dit zal uiteindelijk het
middel zijn om de mensheid te beginnen helpen. God openbaart dat
deze gebeurtenissen noodzakelijk zijn teneinde de mensheid ertoe te
brengen om zich te vernederen en tot een waar verlangen te komen
naar een verandering in haar eigen natuur.
Het is voor God een gruwel geweest om Zijn eigen schepping te
zien doden en vernietigen, zoals de mensheid dat nu al bijna 6.000 jaar
doet. Al die tijd heeft God voortdurend aan de mensheid verteld wat
ware vrede en voorspoed teweeg zou brengen. Maar de mensheid heeft
Gods instructies steeds naast zich neer gelegd. In plaats daarvan heeft
de mensheid ervoor gekozen om te leven op een manier die ongeluk,
lijden, oorlog en vernietiging van leven teweegbrengt, zelfs in zoverre
dat ook kinderen en onschuldige mensen hiervan slachtoffer werden.
God kan niet vroeger ingrijpen in deze laatste oorlog om het leven
van zo veel onschuldige mensen op de wereld te redden, want dan
zou de mensheid nooit de les leren die zij moet leren. De mensheid
moet lessen leren uit het lijden wat zij zelf veroorzaakt heeft, teneinde
uiteindelijk vrede te kunnen ontvangen doordat zij Gods manier van
leven in de armen gaat sluiten. God heeft in Zijn plan voor iedereen
genadevol voorzien in een tweede fysiek leven in Zijn wereld, voor
iedereen die geleden heeft en gestorven is als gevolg van de zelfzuchtige
levenswijze van de gehele mensheid. Het is triest, maar de mensheid
kan dit blijkbaar alleen maar op de harde manier leren. De mensheid
is verantwoordelijk voor het doden van mensen, niet God, maar God
laat mensen toe om fouten maken omdat zij daarvan kunnen leren,
net zoals ouders dit vaak met hun eigen kinderen moeten doen.
Wanneer de mensheid de afschuwelijke gruwel van zo’n totale
kernoorlog meemaakt, dan zal zij uiteindelijk haar wegen (manier
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van leven) willen veranderen en de corruptie in deze wereld willen
aanpakken. Zij zullen dan gaan zien wat God hen voorgezet heeft en
zij zullen dit willen omarmen – ware vrede voor altijd.
Wanneer God eenmaal ingrijpt en een einde maakt aan deze oorlog,
zullen de mensen daadwerkelijk gaan samenwerken als nooit tevoren
mogelijk was. Zij zullen dit nieuwe tijdperk voor de mensheid waarin
oorlog wordt gezien voor wat het is, gewillig ondersteunen. Het zal
het beging zijn van een verandering in de natuur van de mensheid,
iets wat enkel en alleen op deze manier tot stand kon komen.
God gaat ingrijpen om de weg naar echte vrede aan de mensheid
te tonen - en deze keer in een tijd waarin zij uiteindelijk zullen willen
beginnen luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. Oorlog zal niet langer
gepromoot en verheerlijkt worden. Men zal niet langer reclame
maken om bij het leger te gaan en dit promoten als iets wat heroïsch
en patriottistisch is. Nergens op aarde zal er nog een militaire macht
of leger bestaan.
Kinderen zullen niet langer opgroeien met het soort van speelgoed
wat gemaakt wordt met doel om spelenderwijze mensen te doden
en oorlogje te voeren. Er zullen niet langer videospelletjes gemaakt
worden waarin oorlog gepromoot en verheerlijkt wordt, waardoor
het denken van kinderen gericht wordt op oorlog en het doden en
vernietigen van anderen. En niet langer zal in boeken en films oorlog
en het doden van anderen die als de vijand gezien worden, geromantiseerd worden.
Men zal geleerd hebben hoe gruwelijk lelijk oorlog is. Landen
zullen op alle vlakken samen leren werken, en dat zal versterkt worden
door het feit dat er maar één wereldregering zal zijn - Gods eigen
regering. Er zal niet langer nood zijn aan het oprichten van een
soort van ‘Verenigde Naties’. Dat idee is vruchteloos gebleken en het
is onmogelijk gebleken om vrede te bereiken, omdat de regeringen
van de mensheid in haar denken altijd bevooroordeeld, eigengereid,
verdeeld en arrogant geweest is.
Deze laatste oorlog – Wereld Oorlog III – is inderdaad ‘de oorlog
die alle oorlogen beëindigd’.
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ZESDE TROMPET: Het Tweede Wee!
Wanneer de gevolgen van de Vijfde Trompet eenmaal beëindigd zijn,
zal er zich over de gehele Verenigde Staten enorme verwoesting voltrokken hebben. De vernietiging ten gevolge van de gebeurtenissen
tijdens deze Trompet is van dergelijke mate dat zij één derde van
Amerika verwoest, waarbij ook honderd miljoen mensen of nog veel
meer de dood zullen vinden.
Daarmee loopt de periode van de Vijfde Trompet eindelijk teneinde
waarover Johannes het volgende schreef: ‘Het ene wee is voorbijgegaan, en zie, nog twee weeën komen hierna.’ (Openbaring 9: 12).
Dit Eerste Wee was nog maar het begin van nog veel omvangrijkere
verwoestingen en veel groter verlies van leven.
‘En de zesde engel blies op de trompet, en ik hoorde uit de vier hoorns
van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen
de zesde engel die de trompet had: Maak de vier engelen los die gebonden
zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt.
Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand
en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het
aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend
(tweehonderd miljoen), en ik hoorde hun aantal.’ (Openbaring 9: 13-16)
Dit Tweede Wee gaat over de verwoesting die aangekondigd wordt
door het schallen van de Zesde Trompet. Deze Trompet verwijst
naar een enorm leger dat snel gevormd wordt, hoofdzakelijk door
een alliantie tussen Rusland en China, waardoor de wereldoorlog die
reeds begonnen is nog verder escaleert. Maar hier zijn ook nog veel
andere landen bij betrokken, die gehaast werken aan het vergroten
van hun militaire macht. Zij doen dit allen omdat de hele wereld dan
in deze laatste oorlog wordt meegesleurd, en zij beseffen allemaal dat
een totale wereldoorlog hen nu bedreigt!
Over deze Zesde Trompet valt niet veel meer te zeggen, want
deze profetie betekent exact wat zij zegt. Dit grote ‘Wee’ over de
mensheid zal uitmonden in de vernietiging van één derde van de
gehele mensheid. Dit zorgt op zich voor de dood van meer van 2,5
miljard mensen! Dat is onvoorstelbaar, maar gaat nu gauw gebeuren.
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God staat toe dat de mensheid tot op dit niveau van verwoesting
en sterfte komt. Dit gebeurt allemaal als gevolg van de keuzes van
de mensheid zelf. Maar zelfs daarna zal er nog een enorm arsenaal
aan atoomwapens bestaan, die de verschillende landen tegen elkaar
kunnen gebruiken. De verwoesting die in dat stadium nog aangebracht
zal worden is het gevolg van het gebruik van een klein deel van dat
wapenarsenaal. Dat is het moment in de tijd dat als God niet zou
ingrijpen, de mensheid zichzelf zou uitroeien. Maar God grijpt wel
degelijk in om de waanzin te stopen.
Nog steeds ondenkbaar
Precies op dit moment in de tijd, wanneer de wereldwijde verwoesting
en sterfte zo’n hoogte bereikt heeft, openbaart God hoe het grootste
deel van de mensheid nog steeds denkt.
Hoogmoed en trots zitten diepgeworteld in de menselijk natuur.
Zelfs na alles wat er tot op dat moment gebeurd is, blijft het merendeel
van de mensheid zich tegen God verzetten en weigert zij om naar Hem
te luisteren, en naar waarom deze zaken aan het gebeuren zijn. Aan
het einde van heel de periode van de eerste zes Trompetten zullen
er een paar miljard mensen gestorven zijn.
En hoewel het overgrote deel van de mensheid tegen dan nog
steeds niet naar God zullen luisteren, toch zullen er rondom de wereld
onder de overwonnenen, een paar miljoen mensen God beginnen
aan te roepen en naar Hem beginnen te luisteren. Maar de overgrote
meerderheid zal blijven weigeren om God te erkennen en naar Hem
te luisteren.
Dit wordt besproken in de verzen die volgen op de beschrijving
van dat leger dat tweehonderd miljoen man sterk is.
‘En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood,
bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen
aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden,
die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van
hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.’
(Openbaring 9: 20-21)
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Deze uitdrukking ‘de overige mensen’ betekent niet alle mensen,
maar wel de geest en de houding van het overgrote deel van de mensen.
Er zijn een paar miljoen mensen die op dat moment overwonnen zijn,
en velen onder hen zijn begonnen met zich te bekeren en naar God
te luisteren. Zij zullen God aanroepen een vragen om Zijn ingrijpen
en bevrijding.
Hoewel de vernietiging op dat moment al zo onvoorstelbaar groot
is, en één derde van de wereld reeds vernietigd is, zullen de meeste
grote landen die nog over grote slagkracht beschikken dan toch nog
steeds vervuld zijn van afgrijselijke hoogmoed en geloven dat zij dit
kunnen overleven, dat zij zelfs de bovenhand hierin kunnen winnen
en zich terug in grootsheid zullen kunnen herstellen. Zij geloven nog
steeds dat zij deze oorlog kunnen winnen en dat zij alle problemen
die daardoor veroorzaakt zijn kunnen oplossen. Het laatste waar zij
aan denken is om zich tot God te keren of om zich te bekeren van
‘hun eigen wegen’.
De mensheid zal nooit naar God luisteren tenzij zij vernederd
wordt. En dat is exact wat God gaat doen - Hij zal de nog overblijvende
machten die zich blijven verzetten vernederen. Als Hij dit niet zou
doen, dan zouden zij blindelings en koppig doorgaan met zichzelf en
alle andere leven op aarde te vernietigen. De hoogmoed en de trots
van de mensheid zit heel diepgeworteld.
De grote overgang in de tijd
Deze atoomoorlog kan niet blijven duren, want dat zou tot onze
uitroeiing leiden. Zij kan niet jarenlang aanslepen maar slechts voor
een korte tijd, en alleen God kan er een einde aan maken.
Het begin van de vervulling van de Zevende Trompet is het moment
waarop God ingrijpt en Wereld Oorlog III stopt, en de atoomoorlog
beëindigt die zo’n groot deel van de aarde verwoest heeft en meer
dan één derde van alle leven op aarde gekost heeft.
Hier aangekomen is het belangrijk om op te merken dat God de
betekenis van de eerste zes Trompetten geopenbaard heeft, en het
meest wat daarin staat te gebeuren. En zoals gezegd, er zijn profetische
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zaken geschreven over deze Trompetten die absoluut vastliggen en
exact zo zullen gebeuren als geopenbaard en opgetekend is. En we
hebben ook aangegeven dat er bepaalde specifieke details zijn die nog
niet volledig geopenbaard zijn.
Er is meer dan genoeg aan deze wereld gegeven zodat zij kan weten
en begrijpen wat er op het punt staat te gebeuren, in de vorm van deze
laatste oorlog. De wereld heeft niet elk specifiek detail nodig. En de
meeste details zullen ook niet duidelijk worden totdat zij effectief
gebeuren. Het probleem is dat de wereld dit op dit moment niet wil
horen, maar zij zal dit alles wel ondergaan.
En dan is de tijd voor de Zevende Trompet gekomen. We zullen
hier op dit moment beknopt op ingaan, omdat de gebeurtenissen en
de grotere betekenis van deze Trompet nog uitgebreid aan bod zullen
komen in het volgende hoofdstuk
‘Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.
En de zevende engel blies op de trompet, en er klonken luide stemmen in
de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere
en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.’
(Openbaring 11: 14-15)
Dit is de aankondiging dat het menselijk bestuur van de voorbije
6.000 jaar uiteindelijk beëindigd wordt, en dat God nu ingrijpt en nu
Zijn regering op aarde Zijn Koninkrijk zal beginnen in, met aan het
hoofd Jozua de Christus. Dan wordt Christus eindelijk Koning der
koningen over heel de aarde.
‘En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten,
wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij
danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt,
omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden
bent.’ (Openbaring 11: 16-17)
God heeft altijd de volledige controle over Zijn schepping gehad,
maar Hij besloot om de mensheid toe te staan om 6.000 jaar lang
zichzelf te besturen. Dit maakte altijd al deel uit van Gods plan, omdat
Hij wilde dat de mensheid zo zou leren dat alleen Gods manier van
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leven goede, blijvende en echte resultaten voortbrengt. De getuigenis gedurende de voorbije 6.000 jaar van de wegen van de mens, is
desastreus gebleken.
God zet het belang van deze overgang van het einde van de Zesde
Trompet naar het begin van de Zevende Trompet nog meer in de
verf. Hij doet dit door er nog twee belangrijke profetieën tussen te
voegen, voordat de gebeurtenissen van de laatste Trompet beginnen.
Eerst voegt God informatie in over wat Hij de Zeven Donders
noemt, en op dat moment stoppen zij met donderen. Deze Zeven
Donders begonnen te rommelen toen op 9/11 het Zevende Zegel geopend werd. Op dit moment van de overgang tussen het einde van de
Zesde Trompet en het begin van de Zevende Trompet, verklaart God
eveneens dat het ‘mysterie van God’ geopenbaard begint te worden
totdat ‘het volbracht zal worden’. God benadert dit alles specifiek
op deze manier teneinde het belang van wat er over deze overgang
gezegd wordt te onderstrepen.
En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen,
stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de
hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken
hebben en schrijf dat niet op. En de Engel die ik op de zee en op de aarde
zag staan, hief zijn hand op naar de hemel, en hij zwoer bij Hem Die
leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin
is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen
tijd meer zou zijn (Grieks – geen verdere tijd). Maar in de dagen van
de stem van de zevende engel, wanneer die op de trompet zal blazen, zal
ook het geheimenis van God volbracht worden (Grieks – zal voltooid,
vervuld, verwezenlijkt zijn), zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de
profeten, verkondigd heeft. (Openbaring 10: 4-7)
Er wordt gesproken over de Zeven Donders van het Zesde Zegel,
waarvan God niet wilde dat Johannes ze zou opschrijven. Deze
zouden pas in de eindtijd geopenbaard worden. Gods Kerk gelooft
dat deze Donders geopenbaard zijn, en dat zij in andere literatuur
van de Kerk van God - PKG (Preparing for the Kingdom of God = zich
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Voorbereidend op het Koninkrijk van God) besproken worden. Maar
de werkelijkheid is dat de wereld ze niet kan zien noch erkennen totdat
zij allemaal vervuld zijn, en de Donders beëindigd zijn.
De reden waarom deze Donders nu op het kruispunt van al deze
openbaring vermeld worden, is omdat deze Donders vanaf het moment
dat zij begonnen, voortdurend zijn blijven rommelen en zij uiteindelijk volledig vervuld zullen zijn tijdens de overgang vlak voor het
begin van de Zevende Trompet. In die korte periode die aanleidt tot
het beging van de gebeurtenissen van de Zevende Trompet, zal de
grootste impact van de laatste twee Donders volledig vervuld worden.
Ten tweede voegt God hier ook profetie tussen over het ‘mysterie
van God’ dat ‘volbracht moet worden’. Dat proces waarbij dit ‘mysterie volbracht wordt’ zal een van de meest dramatische tijden in
de hele geschiedenis van de mensheid blijken te zijn. Dus, wat staat
er geschreven over het moment waarop de gebeurtenissen van de
Zevende Trompet vervuld beginnen te worden?
Er staat dat er een ‘mysterie van God’ is dat ‘volbracht zal worden’,
wat zoveel betekent als dat het volledig vervuld zal worden. Wat is
het ‘mysterie’ dat nooit door de mensheid begrepen is, wat van in het
begin door de profeten van God verkondigd werd? We hebben reeds
eerder gesproken over wat dit ‘mysterie’ precies inhoudt. Het wordt
een ‘mysterie’ genoemd omdat de mensheid nooit begrepen heeft wat
dit is, ook al wordt er al duizenden jaren over gesproken.
De wereld heeft slechts ten dele begrepen dat er ooit een Messias
zou komen. Zelfs de discipelen begrepen niet ten volle wat dit te
beteken had, totdat zij na Christus’ opstanding op Pinksteren van
’31 na Christus de heilige geest ontvingen. Dat ‘mysterie ging over
de regering - de heerschappij - van de Messias in het Koninkrijk van
God, waarin hij over de hele aarde zal regeren.
Er is een bepaald moment in de tijd waarop dit realiteit wordt! Er
is een moment in de tijd wanneer deze gebeurtenis duidelijk zichtbaar
voor de gehele wereld geopenbaard zal worden. Er is een moment in
de tijd wanneer God ingrijpt en een einde maakt aan het zelfbestuur
van de mens, om vervolgens Zijn Koninkrijk te vestigen dat in plaats
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daarvan zal regeren. Er is een moment in de tijd dat God de ‘Steen
die door de bouwers verworpen werd’ zal zenden, en die zal de macht
van alle naties verbrijzelen en hun zelfbestuur beëindigen en ook deze
laatste oorlog waarin zij verwikkeld zijn een halt toeroepen.
Het ‘mysterie van God’ waarvan hier sprake is, heeft nog veel meer
betekenis en wordt in het volgende hoofdstuk nog gedetailleerder
besproken. Dat ‘mysterie’ gaat ook over diegenen die tot geestelijk
leven opgewekt worden, en wat dat werkelijk betekent. Het gaat over
diegenen die samen met Christus komen om met hem te regeren.
Dit ‘mysterie’ gaat ook over die regering en het grote doel van die
regering, namelijk om miljarden anderen zo te leiden dat zij ook de
mogelijkheid op datzelfde geestelijke leven zouden hebben. Er moet
nog veel vervuld worden - nog veel verwezenlijkt en voltooid worden
in Gods plan dat nooit door de mensheid gekend was. Daarom is het
dan ook al 6.000 jaar een ‘mysterie’ geweest.
Maar bovenop alles wat de Zeven Donders van het Zesde Zegel
inhouden, is er nog één ding wat tussen de gebeurtenissen van de
Zesde Trompet en het begin van de vervulling van de Zevende Trompet geopenbaard wordt. Dat gaat over Gods ‘twee eindtijd getuigen’.
Gods Kerk gelooft dat zij weet wie deze ‘twee getuigen’ zijn en wat
hun werk inhoudt. Hun openbaring aan de wereld ligt in Gods handen
en in Gods timing. Het is niet volledig gekend wat zij allemaal moeten
vervullen en hoe zij dit zullen doen - zelfs niet door Gods eigen Kerk.
Inderdaad, het begin van de gebeurtenissen van de Zevende
Trompet van het Zevende Zegel valt op een heel specifiek moment
in de tijd. Er wordt geopenbaard dat dit het belangrijkste en meest
betekenisvolle moment in de hele menselijke geschiedenis is. Men
heeft in het algemeen altijd verondersteld dat Christus zou terugkeren
om het Koninkrijk van God over alle landen ter wereld aan te stellen,
aan het einde van de vervulling van de Zevende Trompet. Maar dat
is niet het geval – dat is niet waar. Daarentegen is zijn wederkomst
slechts het begin van de vervulling van de Zevende Trompet.

Hoofdstuk 6

DE VIER RUITERS VAN DE
APOCALYPS
Wanneer is de aftelling naar Wereld Oorlog III begonnen? Als je de
ware betekenis van de Vier Ruiters van de Apocalyps begrijpt, dan
geeft dat het antwoord op deze vraag.
Maar omdat de ware betekenis van deze Vier Ruiters door zo
velen verdraaid en verwrongen werd, is de mensheid blind gebleven
voor datgene wat God openbaart over de tijdlijn die leidt tot de laatste
oorlog van de mensheid.
Door de eeuwen heen veranderde de betekenis van het woord
‘Apocalyps’. Dat kwam hoofdzakelijk door de verwarring die het traditionele Christendom stichtte door haar vele interpretaties van het
Boek Openbaring wat door Johannes geschreven werd. Het woord
‘Apocalyps’ kwam allereerst voor in de Griekse en de Latijnse taal.
Johannes gebruikte het Griekse woord ‘apokalyptein’ wanneer hij het
boek Openbaring schreef, omdat dit woord ‘ontdekken, ontsluiten,
openbaren’ betekende.
Bijna 300 jaar later, toen de Katholieke Kerk de opdracht gaf om
de Bijbel in het Latijn te vertalen, begon men het woord ‘Apocalypsis’
te gebruiken wat toen nog ‘openbaring’ betekende.
Nog veel later tijdens de periode van het Middelengels (1066
tot late 15de eeuw) betekende dit woord ‘inzicht of visioen’ en zelfs
‘hallucinatie’.
Medio de 18de eeuw, begon men in geschriften over de betekenis
van wat er in het Boek Openbaring geschreven staat, aan dit woord
‘Apocalyps’ de profetische betekenis toe te kennen van ‘catastrofale
gebeurtenissen’ en het geloof in een nakend einde van de wereld.
Het traditionele Christendom slaat de voorbije paar decennia de
plank helemaal mis en overdrijft schromelijk in haar gebruik van
dergelijke terminologie. Haar interpretaties van en ideeën rond dit
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woord geven er betekenissen aan zoals: de totale vernietiging van de
wereld, het einde van de wereld, grote catastrofale verdrukking op
aarde voor het uitbreken van Wereld Oorlog III, theorieën over een
uiteindelijk Armageddon (de laatste totaal vernietigende oorlog van
de mensheid), en nog andere onzinnige interpretaties.
En vanwege dit soort van gebrekkige interpretaties hebben de
eerste vier Zegels van Openbaring een aantal van deze verdraaide
definities overgenomen wanneer er gesproken wordt over de vier
verschillende ruiters die in deze Zegels beschreven worden.
De eerste vier Zegels van Openbaring waarin de vier verschillende
ruiters worden beschreven, hebben niets te maken met een hedendaagse ‘Apocalyps’. Dergelijke ‘Apocalyptische’ ideeën over het einde
van de wereld zijn vals. Alle beweringen en leringen rondom de ‘Vier
Ruiters van de Apocalyps’ zijn klinkklare onzin!
De waarheid is dat datgene wat in de eerste vier Zegels geschreven staat gaat over gebeurtenissen die al lang in Gods Kerk hebben
plaatsgevonden - profetische gebeurtenissen die het teken zouden
zijn van het begin van een specifieke aftelling in deze huidige eindtijd. En terwijl velen zitten te wachten op de openbaring van deze
Vier Ruiters van de Apocalyps, zijn zij er zich niet van bewust dat de
gebeurtenissen die zij aankondigen al lang hebben plaatsgevonden.
Teneinde te kunnen begrijpen waar deze eerste vier Zegels echt
over gaan, is het nodig dat je eerst wat meer leert over Gods Kerk in
deze tijd – een Kerk die de wereld niet kent. Het is belangrijk om te
weten wat God in deze eindtijd door middel van deze Kerk allemaal
gedaan heeft.
Waarschuwing aan de Wereld
Bijna 70 jaar nu heeft Gods Kerk getracht om de mensen te waarschuwen dat we ons nu in de eindtijd bevinden waarvan doorheen de Bijbel
geprofeteerd wordt. Die waarschuwing gaat over nog één wereldoorlog
– een kernoorlog. Het gaat over de profetie dat Europa nog één maal
de hoofdrol zal spelen in een grote oorlog. Deze waarschuwingen van
Gods Kerk begonnen vlak na het einde van Wereld Oorlog II.
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Toen men destijds deze waarschuwing hoorde, dat een groep van
Europese landen met Duitsland als belangrijkste speler zich zouden
verenigen om een derde wereldoorlog te voeren, vonden de meesten
dit te gek voor woorden. Dergelijke praatjes leken belachelijk en
bespottelijk, met als gevolg dat men dit niet serieus nam. Tenslotte,
Duitsland had juist geprobeerd om het hele continent te veroveren
onder het motto ‘Deutschland Über Alles!’
En zelf nu, nadat er grote profetische gebeurtenissen hebben
plaatsgevonden waarvan Herbert Armstrong uitgelegd had dat zij
zouden komen te gebeuren, neemt men de waarschuwingen over deze
eindtijd nog steeds niet serieus. Nogmaals, van alle zaken die Herbert
Armstrong voorspelde was er maar één gebeurtenis die nog tijdens
zijn leven uitkwam, de vorming van de Europese Unie. Maar dat was
slechts het begin van alle profetieën die nog zouden komen te gebeuren.
Het duurde tot dertien jaar na zijn dood voordat een groot deel
van Europa zich verenigde onder een gemeenschappelijke munteenheid, precies zoals hij gezegd had. Vervolgens werd in 2018 een
intentieverklaring ondertekend voor de oprichting van een militaire
unie van exact tien landen, nogmaals, precies zoals hij gezegd had.
Gods Kerk heeft nu al meer dan tien jaar haar eindtijd waarschuwingen opgedreven, maar men wil gewoon niet luisteren. Het ligt nu
eenmaal in de natuur van de mensheid om alles wat Gods Kerk sinds
haar oprichting in 31 na Christus verkondigd heeft, te bespotten en
af te wijzen. En als gevolg daarvan zijn de eindtijd gebeurtenissen
verborgen gebleven.
Het is moeilijk voor de menselijke geest om te geloven dat er een
gezaghebbende bron bestaat die weet wat Gods wil en doel voor de
mensheid is. Het is voor gelijk wie moeilijk om te geloven dat Gods
ware Kerk door alle eeuwen heen klein gebleven is, terwijl andere
organisaties die beweren Christelijk te zijn heel groot geworden zijn.
De menselijke natuur is geneigd om te geloven dat hoe groter een kerk
is hoe waarschijnlijker het is dat God daardoor werkt.
En het is nog veel moeilijker voor de menselijke geest om de mogelijkheid te geloven dat miljoenen mensen misleid zijn aangaande
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het traditionele Christendom. Maar dat is exact wat er eeuwenlang
gebeurd is.
Dit boek heeft afdoende bewijs gegeven om aan te tonen wat waar
is en wat vals is betreffende vele leerstellingen en doctrines over God
en Christus. Allen die dit boek volledig doorgelezen hebben staan voor
de moeilijke keuze om te beslissen wat zij als waarheid in de armen
zullen sluiten, en wat zij als vals zullen verwerpen. Zulke keuzes zijn
heel persoonlijk, maar eenieders besluit in deze zal in grote mate
bepalen of zij voor Gods aangezicht zullen kunnen komen om Hem
om Zijn hulp en bescherming te vragen, wanneer een kernoorlog
eenmaal begint.
En dus blijft de vraag: ‘Wie zal er echt naar God luisteren?’ Gods
boodschap voor deze eindtijd blijft hetzelfde: ‘Als jij naar Hem wil
luisteren, dan zal Hij naar jou zal luisteren’.
De realiteit is echter dat de meeste mensen niet zullen willen
luisteren naar wat hier geschreven staat, totdat Wereld Oorlog III
begint. Het is triest, maar God heeft geopenbaard dat mensen pas
oprecht naar Hem zullen beginnen te luisteren, nadat er wereldwijd
enorme verwoesting en sterfte zullen hebben plaatsgevonden.
Het kan vanwege die menselijke natuur behoorlijk zinloos lijken
om een boek als dit te schrijven, daar God geopenbaard heeft hoe
de mensheid door alle tijden heen op Hem gereageerd heeft tot op
vandaag. Maar het is niet zinloos! Want God heeft geopenbaard dat
mensen wel naar Hem zullen beginnen luisteren wanneer deze wereld
eenmaal in die laatste oorlog gestort wordt.
En dus zal Gods Kerk blijven waarschuwen voor die laatste oorlog
die nu op handen is. Naarmate mensen deze catastrofale gebeurtenissen zullen beginnen te ondergaan, zullen steeds meer mensen
de waarheid gaan zien. God openbaart dat mensen zich langzaam
maar zeker tot Hem zullen keren, en Zijn hulp zullen zoeken, om
te ontkomen aan alles wat er rondom hen gebeurt. Zij zullen willen
weten wat de waarheid is.
Maar er zullen ook mensen zijn die voor die tijd de waarheid
zullen beginnen te omarmen, die eerder zullen beginnen te luisteren
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en eerder veranderingen in hun leven zullen aanbrengen. Veel van
wat hier geschreven staat dient dan ook om die mensen te helpen om
beter voorbereid te kunnen zijn op wat nu snel aan deze wereld gaat
gebeuren, en hen te helpen vasthouden aan de ware hoop van alles wat
snel daarop zal volgen waneer Christus eenmaal begint in te grijpen.
De reden waarom dit boek ‘Wanneer de aftelling eindigt’ als titel
draagt, is om het feit te onderstrepen dat de tijd nu snel ten einde loopt
voordat deze wereld zich in een derde wereldoorlog stort. Er rest
mensen niet veel tijd meer om zich gedegen te kunnen voorbereiden
op wat er staat te gebeuren. Hoe eerder je deze realiteit onder ogen
gaat zien, des te beter zal je je fysiek, mentaal en geestelijk kunnen
voorbereiden.
In dit hoofdstuk wordt geopenbaard wat deze specifieke eindtijd
aftelling allemaal inhoud. Voor sommigen geldt dat hoe beter zij dit
gaan inzien des gemotiveerder zij zullen zijn om snel te reageren en
veranderingen in hun leven aan te brengen, wat zal helpen mensenlevens te redden.
Lang geleden openbaarde God Zijn manier van leven aan de
kinderen Israëls, nadat Hij hen uit hun gevangenschap in Egypte
bevrijdde, en Hij zei aan hen: ‘Ik heb jullie de keuze gegeven tussen
leven en dood. Kies dan het leven!’ God toonde hen het belang van het
maken van juiste keuzes en Zijn verlangen dat zij dat zouden doen.
Nu meer dan ooit tevoren is weer zo’n moment. Dit is een tijd
waarin je voor het leven moet kiezen of niet. Het einde van de aftelling
in deze eindtijd is nabij. Wanneer dat gebeurt zal er een kernoorlog
uitbreken. Hopelijk zal de uitleg over alles wat deze aftelling behelst
helpen om mensen wakker te schudden, en hen voor het leven te laten
kiezen door zich oprecht en eerlijk tot God te keren.
Leren luisteren
Het bestaan van een almachtige, eeuwig levende God die de schepper
van alles is, is iets wat de mensheid niet kan begrijpen. De fysieke
menselijke geest kan dit niet bevatten. Daarentegen is de menselijke
geest (verstand) beperkt tot fysiek redeneren. Er bestaan geen fysieke
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wetten die aan de mensheid het bewijs kunnen leveren van het bestaan
van een God met onbeperkte macht zonder begin of herkomst. We
kunnen dit niet bevatten. En toch liggen de bewijzen van het bestaan
van een Schepper overal om ons heen opgestapeld, op deze aarde en
ver daarbuiten.
De fysieke geest (menselijk verstand) is niet in staat om de grootsheid en de complexiteit van alles wat God geschapen heeft te bevatten.
Zelfs met onze huidige stand van wetenschappelijke en technologische vooruitgang van de voorbije decennia, staan wij nog maar
in de kinderschoenen wat betreft onze kennis over het universum.
Gods grootsheid, macht, kracht en doel gaan zo ver voorbij aan het
menselijke begrip. Enkel en alleen wanneer God ons meer openbaart
kunnen wij ook meer gaan begrijpen.
Al eeuwenlang hebben Gods mensen waarschuwingen verkondigd
over datgene wat Hij aan hen heeft geopenbaard. En datgene wat
God heeft geopenbaard, vormt een krachtige getuigenis van hoe de
mensheid werkelijk is. De mensheid kiest er van nature voor om alle
waarheid die God openbaart niet te geloven, zelfs niet wanneer Hij
ons verteld hoe onze menselijke natuur is.
‘Immers, het denken van het vlees (de natuurlijke menselijke geest/
verstand) is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet
aan de wet (de wegen, levenswijze) van God, want het kan dat ook niet.’
(Romeinen 8:7)
Velen geloven gewoonweg niet wat God over onze menselijke
natuur zegt en hoe deze zich tegen Hem, Zijn wegen en Zijn wetten
verzet. Dat is ofwel waar of niet waar. Als we onze menselijke natuur
gaan begrijpen, dan is dat één van de eerste grote stappen om te
kunnen leren hoe je vrij kan worden van de gevangenschap van onze
egoïstische natuur.
Er is een belangrijke reden waarom God het menselijk leven
fysiek schiep, en niet geestelijk zoals Hij het engelenrijk schiep. De
mensheid werd fysiek geschapen met het specifiek doel voor ogen
dat zij de egoïstische menselijke natuur zou kunnen ondervinden.
Die natuur komt al snel na de geboorte aan het licht. Je kan getuige
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zijn van de ontwikkeling van die natuur, en zien hoe wij altijd onze
eigen zin willen krijgen. Onze natuur is in de eerste plaats op onszelf
gericht – egoïstisch. Maar in onze dwaasheid verzetten wij ons tegen
die ware kennis over onszelf.
‘Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God
niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren
kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.’ (I Korinthe 2:14)
God openbaart dat onze menselijke natuur zich van nature tegen
Zijn weg – Zijn waarheid – verzet, en wel dusdanig dat we geneigd
zijn om zulke waarheid als dwaasheid te bestempelen.
Kijk maar wat door de mensheid als dwaasheid beschouwd wordt
en wat zij aan de andere kant voor waar en juist aanneemt.
Mensen die tot het traditionele Christendom behoren geloven
dat de volgende zaken waar en juist zijn, zoals daar zijn: het fabeltje
van Kerstmis, het aanvaarden dat Christus slechts anderhalve dag in
de graftombe vertoefde, het geloof dat mensen die een slecht leven
geleid hebben voor alle eeuwigheid in een hel gemarteld worden, dat
God lijkt op een soort van geestelijke ‘Drie Musketiers’ die samen
een ‘Drie-eenheid’ vormen en dat fysieke mensen een ‘onsterfelijke
ziel’ hebben.
Maar de waarheid van God die als dwaasheid beschouwd wordt
zijn onder andere de volgende: dat er slechts één Almachtige Eeuwige
God is, dat Christus exact drie dagen en drie nachten in de graftombe
verbleef zoals hij voorzegd had, dat de mensheid Gods Sabbatten dient
te houden en niet haar eigen feestdagen of de Zondag als de wekelijkse
dag voor aanbidding, dat de mensheid geen ‘onsterfelijke ziel’ heeft
maar daarentegen door God terug tot leven opgewekt zal worden,
dat enkel en alleen Hij onsterfelijk leven inherent in Zich heeft en
dat Christus’ leven begon bij zijn fysieke geboorte, etc.
Dus zal alles wat in dit boek geschreven staat voor de meeste
mensen dwaasheid zijn. Alleen God kan mensen tot op het punt
brengen dat zij kunnen beginnen te luisteren en gaan zien dat wat
Hij zegt waar is. We bevinden ons nu precies op dat moment in de
tijd – in deze eindtijd waarin God nu het proces in gang gaat zetten
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om het voor de mensheid mogelijk te maken om te beginnen luisteren
en vervolgens te kunnen zien wat Hij zegt – dat wat écht waar is.
Je kan met kinderen werken en ze aanleren om beter te leren
omgaan met hun eigen egoïstische natuur. Kinderen kunnen zo leren
dat niet alles wat zij willen ook altijd goed voor hen is. Zij leren dat
het antwoord op alles wat zij willen niet altijd ‘ja’ is. En terwijl zij zo
opgroeien leren ze om door het leven te gaan met het besef van de
realiteit dat zij niet altijd hun eigen zin kunnen krijgen.
Maar hoeveel de mensheid ook aan die egoïstische natuur werkt,
toch gaat deze nooit helemaal weg. Ze blijft altijd bij ons. Maar het is
Gods verlangen om ons terwijl wij dit menselijke leven ervaren een
veel betere weg – Zijn weg – te tonen. Dat proces vereist verandering
die alleen door de hulp van God tot stand kan komen, omdat die hulp
geestelijk is, en alleen wat geestelijk is kan openbaren wat waar is. Dan
en alleen dan kunnen echte vrede, waar geluk en een echt vervullend
leven ervaren worden.
We bevinden ons nu aan het einde van 6.000 jaar, in een periode
van grote technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen en
inzicht. Dat werd allemaal door God zo gepland. De specifieke timing
wanneer dergelijke kennis aan de mensheid gegeven zou worden lag
volledig in Zijn handen.
Nu is de tijd aangebroken voor de volgende grote fase in Gods plan.
Hij heeft ons tot deze tijd gebracht, waarin wij als mensheid in staat
zullen zijn om een ongelooflijke stap vooruit te zetten in de ontwikkeling van een veel grotere maturiteit in ons bestaan – in het leven.
Die volgende stap kan alleen maar gezet worden door datgene
waarmee God de mensheid nu zal confronteren, zodat zij haar eigen
ware egoïstische en destructieve natuur onder ogen zal kunnen zien.
Als gevolg van de egoïstische natuur van de mensheid wordt de aarde
langzaam maar zeker verwoest, en naarmate de technologie toeneemt
wordt dat proces meer en meer versneld.
God heeft tot nu toe het ultieme misbruik van die technologie
tegengehouden – namelijk het inzetten van atoomwapens in oorlog.
We zijn nu bijna op het moment gekomen waarop God gaat toestaan
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dat die laatste fase van de eindtijd gebeurtenissen begint. Dit is
allemaal noodzakelijk teneinde de mensheid dusdanig nederig te
maken zodat daaruit een veel volwassener en wijzere mensheid
voort kan komen.
God heeft geopenbaard dat de mensheid eerst een periode van
grote vernedering zal moeten meemaken, voordat zij werkelijk naar
Hem zal beginnen te luisteren. Dat kan alleen maar mogelijk gemaakt
worden door de wereld aan den lijve te laten ondervinden dat zij haar
eigen problemen niet kan oplossen, en dat haar eigen zelfvernietiging
een klaar en duidelijke realiteit is. Door middel van deze ondraaglijke
ervaring voor de mensheid, in een periode dat de geest van de mensheid begint te veranderen van hoogmoed naar nederigheid, zal God
letterlijk beginnen te manifesteren wat Hij al duizenden jaren door
Zijn profeten en apostelen heeft geopenbaard.
Na 6.000 jaar zal God Zichzelf uiteindelijk aan de mensheid beginnen te manifesteren op een heel uitzonderlijke manier, en dat op
een tijdstip dat het de hele schepping het meest ten goede zal komen.
God zal dan de eersten in Zijn Familie, een schepping waaraan Hij
de afgelopen 6.000 jaar gewerkt heeft, openbaren – de 144.000 die
samen met Christus terugkeren.
Toen Christus opgewekt werd, werd hij tot geestelijk leven in
een geestelijk lichaam opgewekt. Enkele uren na zijn opstanding
manifesteerde hij zichzelf in de vorm van een menselijk lichaam dat
er precies zo uitzag als voor zijn dood. Na zijn dood werkte hij nog
gedurende 40 dagen oog in oog met de discipelen en onderwees hen nog
veel meer over alles wat er gebeurd was en wat het doel daarvan was.
Zij die tot geestelijk leven opgewekt worden, kunnen zichzelf
aan mensen manifesteren in een gelijkende gedaante als zij in hun
eerdere fysieke leven hadden. Zo zal het ook zijn voor de 144.000
die opgewekt zullen worden om samen met Christus terug te keren.
Mensen zullen hen kunnen zien en leren kennen, omdat zij zich als
priesters en heersers in Gods Koninkrijk onder de mensheid over heel
de aarde zullen begeven. Iedereen die dit alles nu leest zal mogelijk
ervaren dat zij deze priesters en heersers in die nieuwe era zullen
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zien, en kunnen zelfs de gelegenheid hebben om hen te ontmoeten
en met hen te spreken.
Gods Familie en Gods Kerk
Alvorens meer uitleg te geven over de aftelling en hoe die begon, is
het wellicht beter om eerst te benadrukken wat er aan het einde van
die aftelling gebeurt. Het is belangrijk om te weten wat God van plan
is wanneer die aftelling eenmaal afgelopen is, zodat je de waarheid
over Gods Kerk beter kan waarderen.
Vlak voordat die aftelling eindigt, zal de wereld in Wereld Oorlog
III gestort worden – een nucleaire oorlog. En het dient herhaald te
worden dat indien God niet zou ingrijpen om deze oorlog te stoppen,
de realiteit is dat de mensheid zichzelf zal vernietigen. Dat is wat de
mensheid onder ogen zal moeten zien.
Vlak na het einde van deze aftelling zal God Zijn eigen Familie
aan de mensheid beginnen te manifesteren. Want Zijn Familie zal
Zijn regering op aarde vestigen.
Vanaf het begin van de schepping was het altijd al Gods doel om
Zijn eigen Familie – Elohim – te scheppen. Dat is altijd al Zijn doel
geweest, en het is nog steeds Zijn eerste prioriteit. Binnen het hele
geestenrijk en het fysieke universum is het hoogtepunt van Gods
scheppende vermogen en kracht de schepping van Zijn Familie.
Hoewel het geestenrijk en het fysieke universum miljoenen tot
zelfs miljarden jaren geleden geschapen werden, toch begon Gods
schepping van Zijn Familie pas 6.000 jaar geleden. Het is het allermoeilijkste deel van heel Zijn schepping. Voordien, voordat God aan
de schepping van Zijn Familie begon, was het zo dat alles wat God in
het geestenrijk en het fysieke universum schiep gewoonweg ontstond
vanwege Zijn macht en kracht. Noch het geestenrijk noch het fysieke
universum verzetten zich tegen Gods wil toen zij gemaakt werden.
Maar het scheppen van Elohim is niet zo eenvoudig. Het begon
met Gods schepping van fysieke mensen die een geest (verstand)
kregen waarmee zij in staat waren om hun eigen vrije keuzes te
maken, maar die ook van bij hun geboorte een egoïstische menselijke
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natuur meekregen. Vervolgens begint God dan met deze mensen te
werken, die zich van nature tegen Hem verzetten. Van nature kiezen
mensen altijd de egoïstische weg, maar op een bepaald moment
in eenieders leven zal God met hen beginnen te werken en hen de
juiste manier van leven openbaren – Zijn weg – de weg van ‘geven’
in plaats van ‘nemen’.
Dat is het moment dat eenieder voor zich moet besluiten of zij
Gods manier van leven willen gaan volgen, of dat zij voort willen
blijven leven zoals zij dat altijd gedaan hebben. Voordat God iemand
roept en hen Zijn wegen begint in te geven, is men niet in staat om
zijn eigen ware aard te zien noch om voor een andere weg te kiezen
totdat Hij dit aan hen openbaart.
Vervolgens zullen alleen diegenen die er vrijwillig voor kiezen om
die juiste manier van leven na te leven en die deel willen uitmaken
van Gods Kerk, de mogelijkheid krijgen om lid van Gods Familie te
worden. Iedereen moet vrij en gewillig voor zichzelf uitmaken of zij
deel willen uitmaken van Gods ware Kerk.
Gods streven om met egoïstische mensen te werken om hen te
helpen hun eigen lelijke menselijke natuur in te zien, om hen vervolgens
de kans te geven om hun geest te veranderen en te transformeren,
is wat deze ‘schepping’ van Zijn Familie zo complex maakt. Maar er
bestaat geen enkele andere manier om Zijn eigen Familie te scheppen
dan door dit proces.
De eerste fase van dat proces begint met het menselijk leven.
Daarna begint de volgende fase in dit scheppingproces wanneer
God in Zijn Kerk rechtstreeks op geestelijk niveau met een persoon
begint te werken, teneinde een nieuwe meer mature geest in hen
te vormen – een geest die later in Zijn geestelijke Familie geboren
kan worden.
Nogmaals, God heeft de voorbije 6.000 jaar gewerkt aan de schepping van de eersten van Zijn Familie. Het is een exact aantal, namelijk
144.000 die opgewekt zullen worden om samen met Christus terug
te keren wanneer hij komt om Gods regering over alle landen ter
wereld te vestigen. Tijdens de daaropvolgende 1.000 jaar zullen vele
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miljarden dezelfde kans krijgen om voor Gods manier van leven te
kiezen, deel van Gods Kerk te worden en er dan aan te werken om
een lid van Gods geestelijke Familie te worden.
Tenslotte, zal de overgrote meerderheid van alle mensen die
geleefd hebben en gestorven zijn, tijdens de 100 jaar die op het Millennium volgen terug tot fysiek leven opgewekt worden, om dan in
die tijd hetzelfde aangeboden te krijgen – te kunnen kiezen voor Gods
Familie, of niet.
Hopelijk zal dit helpen om een betere waardering en begrip te
krijgen waarom Gods focus in deze eindtijd dusdanig op Zijn Kerk
gericht is. Want de voorbije 2.000 jaar heeft God grote aantallen
mensen in Zijn Kerk geroepen, om hen als eerste de gelegenheid aan
te bieden om in Zijn Familie te zijn. Gedurende heel die periode zijn
de meeste mensen in de Kerk geroepen om deel uit te maken van de
144.000 die samen met Christus terugkeren.
Alles draait om de Kerk
Het grote belang van de voltooiing van het getal van de 144.000 die
met Christus zullen komen door God, zou ons moeten helpen om
veel beter te begrijpen waarom Gods aandacht eerst en vooral op
Zijn Kerk gericht is. Teneinde Zijn Familie te kunnen laten regeren
moet het getal van de 144.000 voltooid worden, daarom heeft dat op
dit moment voorrang op alle andere zaken. Er resten er nog een paar
die voorbereid worden om deel uit te maken van de 144.000. Wanneer
dat voltooid is zal Wereld Oorlog III beginnen.
God en Christus werken aan de geestelijke vorming van de geest
en het karakter van diegenen waarmee gewerkt wordt opdat zij deel
van Zijn Familie zouden kunnen worden. In een bepaald stadium van
de ontwikkeling van geestelijke volwassenheid, bepaalt God of een
persoon dat punt bereikt heeft waarop hij of zij deel van die Familie
kan worden – van de God Familie. De voltooiing van dit proces in
iemands leven wordt omschreven als door God ‘verzegeld’ worden.
We hebben uitgelegd dat de gebeurtenissen van de eerste vier
Trompetten over het begin van Wereld Oorlog III gaan, en dat die
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gebeurtenissen betrekking hebben op wat er op dat moment met de
Verenigde Staten gaat gebeuren. God openbaart dat er nog één groot
werk is dat eerst door Hem voltooid moet worden, voordat de vier
Engelen van de eerste vier Trompetten die gebeurtenissen kunnen
laten beginnen.
Hierna zag ik vier engelen (met eerste vier Trompetten) staan op de
vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen,
opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige
boom (dit gaat over de verwoesting die tegen gehouden wordt). En ik
zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel
van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen
aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en
zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de
bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren:
honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit (vernoemd naar)
alle stammen van de Israëlieten. (Openbaring 7: 1-4)
Op dit moment zijn de meesten van de 144.000 al verzegeld. De
meeste van hen zijn dood en zullen bij de wederkomst van Christus
opgewekt worden. Maar God openbaart dat er een aantal zijn die
nog in leven zullen zijn wanneer Christus terugkeert, die nooit de
dood zullen ervaren. Dat kleine aantal mensen zal gewoonweg in een
oogwenk van sterfelijk naar onsterfelijk veranderd worden, wanneer
ook zij tot geestelijk leven opgewekt zullen worden bij de wederkomst
van Christus. Deze mensen maken deel uit van Gods Kerk en er zijn
er nog maar een paar die nog verzegeld moeten worden.
Alles wat nu nog vervuld moet worden voor het begin van Wereld
Oorlog III betreft de Kerk en de voltooiing van de verzegeling van
de paar enkelingen die nog tot de 144.000 zullen behoren. Wanneer
dat eenmaal vervuld is, dan zullen de engelen die momenteel de
gebeurtenissen die tot Wereld Oorlog III zullen leiden tegenhouden,
deze niet langer tegenhouden.
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De timing is bekend door wat er met Gods Kerk gebeurd
Gods Kerk is zo belangrijk voor Zijn plan, dat Hij heel veel profetieën
over haar heeft laten opschrijven. Er zijn mensen in de wereld die
geloven dat we een eindtijd naderen waarin de profetische gebeurtenissen die in Openbaring opgetekend staan zullen plaatsvinden.
Zij begrijpen echter de timing in verband met deze profetieën niet,
omdat vele daarvan over Gods Kerk gaan.
Deze mensen lezen het boek Openbaring en denken dat zij een
behoorlijk begrip hebben van wat daarin geschreven staat, maar de
belangrijkste delen die door hen fout geïnterpreteerd of fout toegepast
worden op historische gebeurtenissen uit het verleden, zijn juist de
zaken die hen blind maken voor hoe dichtbij de eindtijd werkelijk
is. Daardoor hebben velen van hen hun aandacht niet gericht op de
huidige gebeurtenissen, omdat zij geloven dat deze grote eindtijd
gebeurtenissen pas over vele jaren in de toekomst zullen plaatsvinden.
De meeste profetieën in het boek Openbaring gaan over Gods
Kerk. Als je deze profetieën begrijpt dan kan je veel preciezer de
timing van de eindtijd gebeurtenissen duiden.
Van in het begin van het boek Openbaring begint God het belang
van Zijn Kerk te openbaren, door haar van te voren te waarschuwen
voor wat er in de volgende 1.900 jaar binnen de Kerk zou gebeuren.
Johannes schreef het boek Openbaring midden de jaren 90 na Christus
in gevangenschap op het eiland Patmos, nadat deze profetieën aan
hem geopenbaard werden. Dat betekent dat hij ergens in de 90 jaar
geweest moet zijn toen hij dit schreef.
Een van de eerste profetieën die God hem over de Kerk gaf, is iets
wat weinigen blijken te begrijpen. Het betreft de verschillende era’s
van de Kerk die elkaar door de tijd heen zouden opvolgen, helemaal
tot aan de eindtijd – tot aan de laatste era.
De eerste era die vermeld wordt is Efeze, de era van de eerste
apostelen waarover geschreven wordt in het Nieuwe Testament. In de
loop der tijden maakte Kerk een moeilijke geschiedenis door waarin
zij onderdrukt werd en grote tegenwerking ondervond van diegenen
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die valselijk beweerden Christenen te zijn. Door de uitvinding van de
drukpers aan het begin van de vijfde era, Sardis, ontstonden er plots
veel Protestantse Kerken. Deze grote toename van kerkorganisaties
los van de Katholieke Kerk die honderden jaren lang de dominante
religie was geweest, leidde tot nog grotere onderdrukking van Gods
eigen Kerk.
Als gevolg van vele honderden jaren van dergelijke tegenwerking
tegen Gods Kerk, raakte de Kerk erg verzwakt, totdat zij uiteindelijk
zo zwak geworden was dat God haar voor dood verklaarde – geestelijk
dood. Op dat punt in de tijd stelde God Herbert Armstrong aan als
apostel, en gaf aan hem het vermogen om waarheid aan de Kerk te
herstellen en haar te openbaren dat zij de eindtijd was ingegaan. Die
era waarin Herbert Armstrong de opdracht die hij van God gekregen
had moest vervullen, was gekend als de Filadelfia era.
Kennis van deze gebeurtenissen en van de geschiedenis van
Gods Kerk, helpt bij het identificeren van de geprofeteerde eindtijd
gebeurtenissen terwijl deze zich ontvouwden. Het is belangrijk dat je
deze era’s kent, want de laatste era waarover geprofeteerd wordt is de
era die zou leiden tot het begin van de letterlijke definitieve aftelling
naar Wereld OorlognIII en de wederkomst van Christus. Deze laatste
era, de era van Laodicea, stortte de wereld rechtstreeks in de eindtijd
gebeurtenissen. Die laatste era begon meteen na het overlijden van
Herbert Armstrong in Januari 1986.
De wereld heeft Gods Kerk niet gekend noch erkend, en zoals reeds
eerder vermeld heeft de wereld Gods eindtijd apostel ook niet erkend,
die door God was aangesteld om een groot werk te doen dat zou leiden
tot aan het begin van de eindtijd. De opdracht van Herbert Armstrong
was om de wereld in te trekken met het goede nieuws (evangelie) van
het komende Koninkrijk van God. Dat is exact het ‘werk’ waar Jozua
de Christus van sprak, dat in de eindtijd zou plaatsvinden.
‘En dit Evangelie (goede nieuws) van het Koninkrijk zal in heel de
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal
het einde komen.’ (Matthëus 24: 14)
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Inderdaad, toen Herbert Armstrong stierf begon de laatste era van
de Kerk. En die era leidde tot aan de vervulling van de gebeurtenissen
van een aantal van de meest belangrijke profetieën over het begin
van de aftelling naar de tweede komst van Christus. Deze profetieën
hadden betrekking op het begin van grote eindtijd gebeurtenissen die
in Gods eigen Kerk plaatsvonden. Deze worden geopenbaard in de
opening van de eerste vier Zegels van Openbaring.
Zoals we reeds eerder aan het begin van dit hoofdstuk gezegd
hebben, naar deze eerste vier Zegels wordt vaak verwezen als de ‘Vier
Ruiters ven de Apocalyps’. Velen geloven dat zij begrijpen waar deze
profetische ruiters voor staan, maar geen van hen begrijpt dit. Er doen
tal van ideeën en gedachten hierover de ronde, en al die interpretaties
wijken sterk van elkaar af. Er zijn er enkelen die begrijpen dat het
Eerste Zegel over valse religie gaat, maar zij bevatten niet dat dit om
een profetische gebeurtenis ging die het begin van de finale aftelling
markeerde.
Omdat er zoveel verschillende interpretaties over de betekenis
van de Vier Ruiters de ronde doen, en omdat men foutievelijk denkt
dat dit over grote rampzalige verdrukking op aarde gaat, dringt de
ontnuchterde waarheid dat deze oorlog nu voor de deur staat niet
door tot de meeste mensen. Zij zien die verdrukking nog niet, en zij
beseffen niet dat dit over Gods Kerk gaat. En daarom ligt de realiteit
van die laatste wereldoorlog nog veraf voor hen. Zij zien geen profetische gebeurtenissen plaatsvinden en zullen daarom compleet verrast
worden door de totale ondergang van de Verenigde Staten, die zal
plaatsvinden tijdens gebeurtenissen van de eerste Vier Trompetten
van het Zevende Zegel.
Dit boek probeert duidelijk te maken dat veel van de geprofeteerde
gebeurtenissen in de aanloop naar deze laatste oorlog reeds vervuld
zijn, en vooral die gebeurtenissen die Herbert Armstrong kort na het
einde van Wereld Oorlog II begon te voorspellen. We bevinden ons al
heel ver in de aftelling van deze eindtijd. De waarheid is dat alle Zeven
Zegel van Openbaring reeds geopend zijn, maar de gebeurtenissen
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van de eerste Vier Trompetten van het Zevende Zegel worden op dit
moment nog tegen gehouden, totdat de volledige verzegeling van de
144.000 voltooid is.
Zoals reeds meerder malen gezegd, de wereld heeft Gods ware
Kerk nooit gekend terwijl Gods grootste aandacht en werk altijd op
haar gericht is geweest. God heeft het klaar en duidelijk gemaakt
dat de gebeurtenissen van Wereld Oorlog III niet kunnen beginnen,
voordat er een aantal specifieke zaken betreffende Zijn Kerk voltooid
zijn. Zo belangrijk is de rol van Gods Kerk in de vervulling van de
eindtijd gebeurtenissen en het einde van dit tijdperk van de mensheid!
Als je dit begrijpt, dan zal dat je helpen om beter te begrijpen het
Eerste Zegel van Openbaring over ging, en dat toen die gebeurtenis
plaatsgevonden had er in Gods Kerk effectief een aftelling naar de
wederkomst van Christus begon.
Net zoals God in het boek Daniël voorzegde dat er vanaf een specifiek moment in de geschieden een aftelling zou beginnen naar de
eerste komst van Christus (genaamde de ‘Zeventig Weken Profetie’),
is er ook een specifieke aftelling naar zijn tweede komst.
God is uiterst precies en exact in elk detail van de vervulling van
profetische tijdlijnen. In de Bijbel staan veel zulke passages opgetekend. Een zo’n passage die hier reeds aan bod kwam, gaat over de
kennis die God aan Christus gaf over de exacte tijdspanne van de drie
dagen en drie nachten dat hij, Jozua, in de graftombe zou vertoeven.
Christus zei tegen zijn discipelen dat dit het enige teken was dat hij
zou geven dat hij de Messias was.
God openbaarde door de profeet Daniel de exacte timing wanneer de Messias de eerste keer zou komen om een werk op aarde
te vervullen. Diezelfde ‘Zeventig Weken Profetie’ (waarvan je een
schematisch overzicht kan terugvinden in de bijlage aan het einde
van dit boek) voorspelde ook wanneer hij zou sterven. God heeft
geopenbaard dat in deze specifieke profetie elke ‘profetische dag’
gelijk is aan één letterlijk jaar. Deze profetie begint met een specifiek
tijdssegment.
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‘Weet dan, en versta: vanaf het ogenblik dat het woord uitging, om
Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op Messias, de Vorst (wanneer hij zijn werk, zijn ministry zou beginnen), zijn zeven weken, en
twee en zestig weken; de straten, en de wallen zullen wederom gebouwd
worden, ondanks de rumoerige tijden.’ (Daniel 9: 25)
Ten tijde dat Juda veroverd werd en in ballingschap naar Babylon
gevoerd werd, werd het grootste deel van Jeruzalem en de tempel
verwoest. God gebruikte het voorbeeld van deze fysieke verwoesting
en de timing van het bevel tot het heropbouwen van de tempel en de
muren van Jeruzalem, als voorbeeld voor de aftelling naar de eerste
komst van Christus. En dit voorbeeld diende ook als een profetisch
type voor de geestelijke vervulling van een aftelling die zou leiden
tot de tweede komst van Christus. Inderdaad, beginnend bij de oude
profeten en verder doorheen het hele Nieuwe Testament, zijn veel
profetieën gegeven over Christus’ eerste en tweede komst en de timing
rondom deze twee aftellingen.
De eerste periode die vermeld wordt is ‘zeven weken’, wat 49
dagen is. Die 49 profetische dagen zijn gelijk aan 49 letterlijke jaren.
In 457 voor Christus vaardigde Artaxerxes een decreet uit voor de
heropbouw van Jeruzalem, die plaatsvond in de tijd van Ezra en
Nehemia. Het duurde 49 jaar om de straten en de wallen herop te
bouwen, wat op zich de eerste zeven weken profetie (49 jaar) vervulde
en die eindigde in 408 voor Christus.
De volgende periode die vermeld wordt is ‘tweeënzestig weken’.
Als je dit getal vermenigvuldigd met zeven dagen in een week, dan
kom je uit op 434 profetische dagen of 434 letterlijke jaren. Als je
vanaf 408 voor Christus die 434 jaar rekent dan kom je uit in 27 na
Christus (1 jaar wordt daarbij opgeteld omdat er geen jaar nul is). Jozua
de Christus begon zijn ministry in 27 na Christus en werd 3 ½ jaar
later op het Pascha van 31 na Christus gedood. Die 3 ½ jaar worden
in de volgende twee verzen van Daniel 9 besproken.
‘En na tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid (gedood)
worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn (hij zou voor de gehele
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mensheid sterven als hun Paschaoffer) en hij (de Messias) zal met
velen het verbond versterken één week lang; en in de helft der week
(3½ dagen) zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden...’
(Daniel 9: 26 - 27)
De oude profeten, de religieuze leiders noch de discipelen wisten
dat de Messias eerst zou komen om als het Paschaoffer voor de wereld
te sterven, en zij begrepen ook niet dat hij zodoende ‘een einde zou
stellen’ aan de fysieke ‘slachtoffers en spijsoffers’. Wat betekent dat door
zijn dood de wetten van het offersysteem vervuld en dus afgeschaft
zouden worden. Wanneer er in de Bijbel gesproken wordt over het
afschaffen van wetten, en dit vooral in het boek Hebreeën, dan gaat dit
nooit over de 10 Geboden, maar wel over de offerwet, het offersysteem
en de wetten die daar betrekking op hebben, die datgene wat komen
zou symboliseerden.
Deze profetie over Christus’ eerste komst waarin hij een ministry van 3 ½ jaar zou vervullen, waarna hij ‘uitgeroeid’ (gedood)
zou worden, is makkelijk te begrijpen. Maar in deze profetie zit ook
betekenis verscholen die te maken heeft met de gebeurtenissen in de
eindtijd, doch die is nog niet volledig geopenbaard.
Deze aftelling naar de eerste komst van Christus was uiterst
gedetailleerd en nauwkeurig. God heeft ook over de aftelling naar de
tweede komst van Christus profetie gegeven die exact is. Alle details
van die telling zijn nog niet volledige aan Gods Kerk gegeven, maar
het is wel geopenbaard dat die aftelling nu snel zijn einde nadert. God
heeft ons precieze segmenten van profetische timing gegeven waar
wij alert naar moeten blijven uitkijken, om ons te helpen om goed
voorbereid te zijn op de gebeurtenissen die zullen leiden tot het einde
van de huidige aftelling.
Profetische timing van Christus’ tweede Komst
Tijdens de Filadelfia era van de Kerk gaf God aan zijn apostel Herbert
Armstrong een heel specifieke ‘sleutel’ met betrekking tot de eerste
vier Zegels van Openbaring. Hij begreep dat de ‘Olijfberg profetieën’
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de ‘sleutel’ waren tot het begrijpen van deze vier Zegels, maar hij zag
niet dat deze niet over fysieke eindtijd gebeurtenissen gingen.
De ‘Olijfberg profetieën’ verwijst naar profetieën die Christus de
laatste dag van zijn leven tijdens het Pascha van 31 na Christus op de
Olijfberg aan zijn discipelen gaf.
Hoewel deze ‘sleutel’ aan Herbert Armstrong gegeven werd,
toch openbaarde God niet de volle betekenis van deze profetieën aan
hem noch gaf Hij hem de mogelijkheid om deze ‘sleutel’ te kunnen
gebruiken, omdat de tijd om deze Zegels te openen nog niet gekomen
was. Daarom was Herbert Armstrong dus beperkt tot het zien van een
fysieke vervulling van deze Zegels. Hij kreeg niet het inzicht dat dit
profetisch was en rechtstreeks betrekking had op Gods eigen Kerk,
in plaats daarvan geloofde hij foutievelijk dat het Eerst Zegel over
de fysieke ‘religieuze’ wereld van het traditionele Christendom ging.
Mattheüs 24 en ook alle andere verslagen van de ‘Olijfberg profetie’
lopen parallel aan het verslag over de Zegels in Openbaring 6. Zelfs
Gods eigen Kerk kon pas nadat het Eerste Zegel geopend was deze
eerste vier Zegels in een ander licht gaan zien - als meer dan slechts
een fysieke vervulling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wereld
deze zaken altijd beschouwd heeft als een fysieke vervulling van een
grote fysieke verdrukking op aarde.
Zoals eerder gezegd, deze eerste vier Zegels worden vaak aangeduid als de tijd van de Vier Ruiters van de Apocalyps, omdat zij
altijd gezien werden als zijnde ‘apocalyptische’ fysieke verwoestende
gebeurtenissen op aarde. Er zal ‘apocalyptische’ vernietiging over
deze wereld komen wanneer de gebeurtenissen van de eerste vier
Trompetten van het Zevende Zegel beginnen, maar de eerdere Zegels
gaan over dramatische vernietiging die in Gods eigen Kerk plaatsvond.
Zij waren van een geestelijke apocalyptische aard.
De nu volgende verzen beschrijven hoe de discipelen samen met
Jozua rond de Tempel wandelden, wanneer hij begon te profeteren
over Gods Kerk in de eindtijd. Het gesprek ging daarna over in vragen
en antwoorden over die tijd.
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‘En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen
kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Zien jullie dit alles? Voorwaar, Ik
zeg jullie: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die
niet afgebroken zal worden.’ (Mattheüs 24: 1-2)
Alles wat Jozua hier aan zijn discipelen begon te beschrijven,
wordt door de meeste mensen als louter fysiek begrepen. Dat was
de gangbare reactie op het onderwijs van Jozua de Christus, en het
is ook een heel normale menselijke reactie omdat de mensheid van
nature te maken heeft met het ‘fysieke’ wat haar omringt, omdat zij
het geestelijke niet kan zien of begrijpen. Het geestelijke aspect kan
niet gezien of waargenomen worden.
Het boek Johannes staat boordevol zulke voorbeelden. In datzelfde
boek, in hoofdstuk 3, sprak Jozua tot Nicodemus, een groot leider van
de Joden. Hij kon niet begrijpen waar Jozua het over had wanneer hij
sprak over de noodzaak om ‘weder geboren’ te worden uit de geest.
Nicodemus vroeg hoe iemand opnieuw geboren kon worden wanneer
hij al oud was. Hij besefte dat hij niet terug in de baarmoeder van zijn
moeder kon kruipen, om dan opnieuw geboren te worden.
Zelfs het traditionele Christendom koestert een fout interpretatie hiervan. Zij geloven dat opnieuw geboren worden een soort van
‘geestelijke ervaring’ is terwijl je je nog in je fysieke lichaam bevindt.
Maar Jozua legde een letterlijke verandering uit, die in het menselijke
leven moet plaatsvinden. Die verandering maakt deel uit van Gods
doel voor de mensheid. De mensheid heeft de mogelijkheid om uit
geestelijke essentie als eeuwig levend geestelijk wezen in de God
Familie geboren te worden.
In Johannes 4 staat het verhaal van een Samaritaanse vrouw die
Jozua ontmoette bij een waterput. Hij legde haar uit dat zij van het
water van die bron kon drinken, maar dat zij daarna opnieuw dorst
zou krijgen. Vervolgens zei hij haar dat hij haar levend water kon
aanbieden, en dat als iemand daar van dronk zij nooit meer zouden
dorsten. Zij vroeg hem om haar van dit water te geven, zodat zij nooit
meer naar de waterput zou moeten terugkomen om drinkwater te
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putten. Zij begreep niet dat hij niet over fysiek water sprak, maar
wel over de mogelijkheid om te kunnen ‘drinken’ van het ‘geestelijke
water’ van het Woord van God.
Vervolgens in Johannes 6 sprak Jozua over de toekomstige symboliek en symbolen van de Pascha ceremonie, die later door Paulus
in I Korinthe 11:23 uitgelegd werden. Jozua vertelde zijn discipelen
dat zij van zijn vlees zouden moeten eten en van zijn bloed zouden
moeten drinken. In Johannes 6:66 staat geschreven dat vele van zijn
discipelen (niet de twaalf) daarna stopten met hem te volgen, omdat zij
gruwelden bij het idee van wat hij gezegd had. De Joden hebben zich
altijd aan de wetten van rein en onrein voedsel gehouden. Zij wisten
dat het eten van menselijk vlees en het drinken van mensenbloed een
flagrante en duidelijke overtreding van Gods wetten waren.
Maar Jozua had het niet over een letterlijke fysieke interpretatie.
Hij begon zijn discipelen tot meer begrip en inzicht te leiden in alles
wat later nog gegeven zou worden over de nieuwe Pascha ceremonie.
In die toekomstige ceremonie zou het drinken van een klein beetje
wijn dienen als herinnering aan zijn gespilde bloed, en het eten van een
klein stukje ongezuurd brood symbool staan voor zij vlees – zijn fysieke
leven, geofferd voor de zonden van de mensheid, als het Paschaoffer.
In het boek Johannes staan nog meer verhalen die allemaal fysiek
geïnterpreteerd werden, terwijl het de bedoeling was dat zij geestelijk
geïnterpreteerd zouden worden. Hetzelfde geldt voor het verhaal van
Jozua de Christus die met zijn discipelen praat over de stenen van de
tempel waarvan niet één steen op de ander zou blijven. Dit verhaal
was niet bedoeld om fysiek geïnterpreteerd te worden, maar wel
geestelijk. En hoewel de fysieke tempel tijdens de eerste era van de
Kerk door de Romeinen verwoest werd, toch verwees Christus niet
naar dat voorval. Deze profetie ging over de Kerk in de toekomst – in
de eindtijd.
De stenen van de tempel zijn geestelijk. Dit gaat over Gods eigen
Kerk.
‘Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God (een geestelijk tempel),
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gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jozua
Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op wie ook u mede
gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.’ (Efeziërs 2: 19-22)
Paulus legde hier uit dat diegenen die door God in zijn Kerk
geroepen worden, beschreven worden als deel uitmakende van een
geestelijke tempel – een heilige tempel in de Heere. De apostel Petrus
beschrijft dit op eenzelfde manier.
‘En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de
mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt
u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een
heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig
zijn door Jozua Christus.’ (I Petrus 2: 4-5)
Leden van Gods Kerk worden beschreven als ‘levende stenen’
(geestelijk) die opgebouwd worden tot een geestelijk huis. Dat geestelijke huis is de tempel van God.
In deze ‘Olijfberg profetie’, waarin Christus uitlegt dat de stenen
van de tempel afgebroken zouden worden, sprak hij over een toekomstige tijd voor de Kerk. Hij sprak op dezelfde manier toe hij tegen de
Joden zei: ‘Breek deze tempel af, en in drie dagen zal ik hem laten
herrijzen’. Bij die gelegenheid sprak hij over zichzelf en voorspelde hij
zijn dood en zijn herrijzenis die zou plaatsvinden nadat hij zich drie
dagen en drie nachten in graftombe bevonden zou hebben.
Nadat Christus aan de discipelen verteld had dat er in de tempel
niet één steen op de andere zou blijven liggen, wilden zij meer weten
over wat hij hen vertelde.
‘Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe
toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen
gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van
de wereld (Grieks – tijdperk)?’ (Mattheüs 24: 3)
Zie je duidelijk de context van deze profetie? Het gaat niet alleen
om de Kerk, maar hier wordt ook duidelijk gemaakt wanneer deze
gebeurtenissen zouden plaatsvinden. De discipelen vroegen Jozua
naar de timing van de gebeurtenissen die te maken hebben met het

WANNEER DE AFTELLING EINDIGT

177

afbreken van de stenen van de tempel. Uit hun vraag blijkt duidelijk dat
zij wisten dat hij sprak over de tijd van zijn komst (in zijn Koninkrijk)
aan het einde der tijden. Deze profetie gaat over de dingen die de Kerk
in de eindtijd zouden overkomen, vlak voor de wederkomst van Jozua
de Christus en de vestiging van zijn Koninkrijk.
Uit latere verslagen komt duidelijk naar voren dat de discipelen
graag wilden weten wanneer het Koninkrijk van God gevestigd zou
worden, maar zij hadden er geen idee van dat dit niet tijdens hun
leven zou gebeuren. In plaats daarvan geloofden zij dat dit snel zou
gaan gebeuren. Op dat moment begrepen zij nog steeds een aantal
dingen niet die hij hen verteld had over het feit dat hij gedood ging
worden. Ditzelfde verslag staat in het boek Markus net iets anders
verwoord.
‘Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken
wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan?’ (Markus 13: 4)
Jozua vertelde zijn discipelen over de timing van zijn uiteindelijke
komst als Koning der koningen in het Koninkrijk van God, en over
het teken dat tot die tijd zou leiden. Het teken dat hij zou geven zou
betrekking hebben op de Kerk – gebeurtenissen en tekens die zich
in de Kerk zouden voordoen – niet tekens die in de wereld zouden
gebeuren, wat uit het volgende vers duidelijk zou moeten blijken.
‘En dit Evangelie (goede nieuws) van het Koninkrijk zal in heel de
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal
het einde komen.’ (Mattheüs 24: 14)
In deze verslagen begon Christus meer aan hen te openbaren over
alles wat in de loop der tijden in Gods Kerk vervuld zou worden. Vervolgens richtte hij zijn aandacht op de gebeurtenissen die rechtstreek
tot de eindtijd zouden leiden. Daarbij openbaarde hij een heel specifieke
gebeurtenis. De vervulling van deze gebeurtenis zou plaatsvinden
in een tijdsgewricht, waarvan we eerder uitlegde dat het de tijd zou
zijn dat de opdracht die God aan zijn apostel Herbert Armstrong gaf
vervuld begon te worden. Dit werd volbracht door het enorme werk
dat hij deed, waardoor het evangelie door middel van tijdschriften,
radio en televisie wereldwijd verspreid werd.
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Na de dood van Herbert Armstrong begon de laatste era van
de Kerk, de Laodicea era. In de ‘Olijfberg profetie’ wordt nog meer
gezegd over het teken van Christus’ komst, en dit kwam precies uit
zoals hij gezegd had. De discipelen vroegen hem wat dat teken zou
zijn, en hij antwoordde hen precies wat dat teken voor zijn komst zou
zijn – wanneer de eindtijd aftelling zou beginnen.
‘Wanneer gij dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken
is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij
die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten
naar de bergen.’ (Mattheüs 24: 15-16)
Christus sprak over een fysieke vervulling die bekend stond als
de ‘gruwel der verwoesting’ die in 168 voor Christus plaatsvond toen
Antiochus IV Epiphanes de tempel ontheiligde door een standbeeld
van Zeus in de tempel op te richten en er een varken voor te laten
offeren op het altaar.
Dit verslag in Daniel had een tweeledige profetische vervulling. De
eerste vervulling was een fysieke vervulling in 168 voor Christus, maar
Christus legde uit dat er ook nog een geestelijke vervulling zou volgen.
Die vervulling zou tot stand komen wanneer er zich een ‘gruwel der
verwoesting’ in Gods Kerk zou voordoen – in de geestelijke tempel.
Deze gebeurtenis zou zo vernietigend zijn voor Gods eigen volk
(hier aangeduid als Juda – geestelijk Juda – de Kerk) dat zij gewaarschuwd werden dat zij dan de bergen in moesten vluchten. We zullen
hier nog meer uitleg over geven, maar het gaat over een tijd waarin
de Kerk verstrooid zou raken. Profetisch wordt het woord ‘bergen’
gebruikt als symbool voor regeringen. Dit gaat over een tijd van
verstrooiing van Gods eigen Kerk, waarbij zelfs het georganiseerde
bestuur van de Kerk (binnen de ministry) zelf verstrooid zou raken.
Er zijn veel groeperingen die kijken naar deze profetieën over het
teken voor de komst van Christus, die geloven dat deze ‘gruwel der
verwoesting’ iets is wat in Jeruzalem in het tempelberggebied moet
gebeuren. Sommigen geloven dat dit vervuld kan worden als spoedig
na het begin van de bouw van een nieuwe tempel deze ontheiligd
wordt, zelfs als er op die locatie slechts een paar stenen geleverd
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en opgebouwd zouden worden. Sommigen geloven zelfs dat deze
verzen vervuld kunnen worden wanneer er slechts een altaar op die
locatie geplaatst wordt zodat daarop opnieuw een varken geofferd
kan worden. Zulke ideeën zij te belachelijk en vergezocht om als
realistische mogelijkheden te worden beschouwd.
De ‘Olijfberg profetie’ bevat inderdaad de sleutel waardoor je kan
begrijpen dat de eerste vier Zegels over Gods eigen Kerk gaan, en
over wat er zou gebeuren wanneer er zich eenmaal een ‘geestelijke
gruwel der verwoesting’ in de Kerk zou voordoen – in de geestelijke
tempel van God. De vervulling van deze Zegels gaat niet over een
fysieke verdrukking die over de wereld zou komen, maar wel over
een geestelijke verdrukking die over Gods Kerk zou komen.
Maar hoe is het mogelijk dat er zich in Gods eigen Kerk zoiets
als een ‘gruwel der verwoesting’ kon voordoen? Als je begrijpt wat
er zich in de Laodicea era afspeelde, dan zal dit je duidelijk worden.
De Apostase en de Gruwel der Verwoesting
Nog vele jaren na het begin van de Kerk in 31 na Christus bleven Gods
mensen, en ook Zijn apostelen, uitkijken naar de wederkomst van
Christus en de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. Zij wisten
niet dat Christus ruim 1.900 jaar later pas zou terugkeren.
Bijna 20 jaar na het begin van de Kerk gaf Christus aan Paulus
meer profetie over wat het teken van zijn komst zou zijn.
‘En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst
van onze Heer Jozua Christus en onze vereniging met Hem, dat gij
niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een
uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die
van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken
zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag
komt niet, tenzij eerst de afval (Grieks – apostasia) gekomen is en
de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, geopenbaard is.’ (2
Thessalonicenzen 2: 1-3)
De context van deze profetie van Paulus is heel duidelijk, omdat hij
vier maal specifiek naar de timing van de vervulling ervan verwijst. Let
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op de vier volgende zinnen: 1. ‘de komst van onze Heer Jozua’ 2. ‘onze
vereniging met Hem’ (de vereniging van de Kerk – de 144.000 – bij de
komst van Christus) 3. ‘alsof de dag van Christus al aangebroken zou
zijn’ 4. ‘Want die dag komt niet, tenzij’. Deze profetie gegeven door
Paulus maakt duidelijk dat wat hij hen gaat vertellen over datgene
gaat wat zij allen wilden weten. Wanneer keert Christus terug?
Paulus legt hier aan de Kerk uit dat er eerst een aantal heel specifieke gebeurtenissen in Gods Kerk moeten plaatsvinden, voordat
de eindtijd kan beginnen – voordat de wederkomst van Christus kan
plaatsvinden – voordat het Koninkrijk van God gevestigd kan worden
(de tijd van ‘onze vereniging met hem’).
Deze waarschuwing aan de Kerk is dezelfde waarschuwing die
Jozua de Christus in de ‘Olijfberg profetie’ gaf betreffende de timing
van zijn komst en de vervulling van de eindtijd gebeurtenissen.
‘En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de
Christus; en zij zullen velen misleiden.’ (Mattheüs 24: 4-5)
Nogmaals, dit gaat over de Kerk en niet over de wereld. De wereld
is altijd al misleid geweest aangaande de waarheid over God, omdat het
nooit Zijn doel is geweest om Zijn wil en doel aan haar te openbaren.
Tot aan de tijd van Christus openbaarde God Zijn waarheid slechts
aan enkelingen, en daarna alleen aan de Kerk.
In dit vers wordt niet gezegd dat de wereld misleid gaat worden,
want zij is dat altijd al geweest. De enigen die misleid kunnen worden
zij diegenen aan wie God Zijn waarheid gegeven heeft. Deze waarschuwing werd aan Gods Kerk gegeven opdat zij de waarheid niet
zou verliezen door misleid te worden.
Christus gaf een duidelijke waarschuwing dat een deel van het
teken van zijn komst was dat velen ten tonele zouden verschijnen
die zouden proberen de Kerk te misleiden. Wie kan er in naam van
Jozua de Christus tot de Kerk komen? Alleen de ministry! Jozua zei
dat er velen in zijn naam zouden komen, die zouden proberen om
de Kerk te misleiden.
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Voordat Jozua aan de paal gedood werd, geloofden velen die hem
volgden dat hij de Messias (de Christus) was die door God gezonden
was om de teugels van het bewind van de Romeinen over te nemen.
Voor zijn dood wilden zij van hem weten wanneer hij dit ging doen.
En ook na zijn dood en opstanding wilden zij dit nog steeds weten.
Nadat Paulus deze profetie over een Apostase aan de Kerk gestuurd had, volgden er vragen. Hoe kon er een Apostase of een ‘afval
van de waarheid’ in Gods Kerk plaatsvinden? Hoe kon het zijn dat
Gods mensen zo misleid zou worden dat er een gebeurtenis van zo’n
omvang als een ‘Apostase’ in Gods eigen Kerk zou kunnen plaatsvinden? Paulus gaat in deze profetie verder met een overzicht te geven
van de gebeurtenissen die zich zouden voordoen teneinde dit alles
te vervullen.
Paulus verklaarde dat het eerste dat zou plaatsvinden voordat
Christus zou terugkeren een Apostase was. Dit woord afgeleid van het
Griekse woord ‘apostasia’ wordt op verschillende manieren vertaald.
Enkel voorbeelden hiervan zijn: een afvalligheid, een Grote Apostase,
een rebellie, een opstand. Dit zijn allemaal correcte definities voor de
betekenis van dat Griekse woord.
Ten tweede verklaarde hij dat de ‘mens der wetteloosheid’ de ‘zoon
des verderfs’ geopenbaard moest worden. Er is slechts één andere
persoon waarnaar ooit in de Bijbel verwezen wordt als de ‘zoon des
verderfs’. Dat was Judas Iskariot. Hij was een van de oorspronkelijke
twaalf discipelen, degene die Jozua de Christus verraden heeft voor
dertig zilverstukken.
De eerste Apostase die werd opgetekend betrof het engelenrijk,
toen de aartsengel Lucifer verraad pleegde tegen God en een derde
van de engelen in een rebellie tegen Hem leidde. Die aartsengel kwam
bekend te staan als Satan. Hij was inderdaad de eerste ‘zoon des
verderfs’, want in het engelenrijk worden de engelen ook als ‘zonen
Gods’ aangeduid, omdat Hij hen ook schiep. Satan was ook de eerste
‘zoon der wetteloosheid’ – de eerste in heel de schepping van God die
zondigde – de oorspronkelijke aanstichter tot zonde.
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Paulus profetie beschrijft dus een ongelooflijk afgrijselijke daad,
waaraan een enkele persoon zich schuldig zou maken in Gods eigen
Kerk. Maar Paulus zegt nog meer over wat deze ‘zoon der wetteloosheid’ zou doen.
‘Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet,
tenzij eerst de afval (Grieks – apostasia) gekomen is en de mens van de
wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd
wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als
God voordoet (dit ’voordoen’ betekent in het Grieks ‘zich vertonen als,
tentoonspreiden, openbaren’). (2 Thessalonicenzen 2: 3-4)
Als je weet dat deze profetie over Gods Kerk gaat, dan is het duidelijk dat er dus een erg vooraanstaand figuur in de Kerk zou opstaan,
die in staat zou zijn om grote invloed op anderen in de Kerk uit te
oefenen. Deze waarschuwing werd gegeven zodat men beducht zou
zijn voor iedere persoon die zou trachten de Kerk te misleiden – om
haar weg te leiden van de waarheid die God aan haar geopenbaard had.
Er staat hier geschreven dat deze man zich boven God zou verheffen. Dat is exact wat Satan in het engelenrijk deed. Het ging om
de macht en de invloed die hij over de andere engelen wou hebben.
Hij geloofde dat zijn ideeën en wegen beter waren dan die van God,
en dus begon hij tegen Gods wegen in te werken om zijn eigen wegen
in te kunnen voeren.
Er staat ook dat deze ‘mens der wetteloosheid’ zich tegen God
zou verzetten. Nogmaals, dat is precies wat Satan in het engelenrijk
deed. Hij was tegen God en Zijn wegen. Zijn naam betekent ‘tegenstander’, wat betekent dat hij tegen God was en Gods plan en doel
tegenwerkte. De ‘mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs’ zou
op vergelijkbare wijze in Gods Kerk opstaan, en verraad plegen tegen
God en Christus. Hij zou de tegenstander worden – hij zou tegen God
en tegen Christus in werken.
Deze profetie van Paulus werd goed bekend onder de mensen
in de Kerk, omdat zij wisten dat deze gebeurtenis eerst zou moeten
plaatsvinden, voordat de tijd voor de wederkomst van Christus
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geopenbaard zou worden. Zij wisten dat er binnen de leiding van de
Kerk een man zou opstaan die tegen Gods Kerk in zou beginnen te
werken – tegen God en Christus.
De apostel Johannes refereerde later ook naar deze ‘mens der wetteloosheid’ en noemde hem de ‘Antichrist’. Hij gebruikte dit voorbeeld
van de ‘mens der wetteloosheid’ om aan de Kerk te onderwijzen dat
hoewel zij inderdaad gehoord hadden over een profetische ‘Antichrist’
die nog komen zou (verwijzend naar Paulus’ schrijven over de ‘mens
der wetteloosheid’ – ‘de zoon des verderfs’), de waarschuwing was
dat er reeds vele ‘antichristen’ actief waren in Gods Kerk. Zij wisten
dat de ‘Antichrist’ nog moest komen. Maar tegen de tijd dat Johannes
deze zaken schreef (verschillende decennia na Paulus’ waarschuwing
over de ‘Antichrist’) waren er al individuen en ministers in Gods Kerk
geweest die zich opwierpen en zich tegen Christus gekeerd hadden
(anti-Christus werden) maar die niet de ‘Antichrist’ waren.
Door het gebruik van de omschrijving als ‘mens der wetteloosheid’ en ‘zoon des verderfs’ is het duidelijk dat deze persoon iemand
zou zijn die God en Zijn Zoon Jozua zou verraden. Zijn zonde en zijn
verraad zouden zo afgrijselijk zijn, dat dit omschreven wordt als dat
hij zichzelf ‘voordoet’ of ‘vertoont’ als zijnde God. Die uitdrukking
betekent dat het hier gaat om iemand die de mogelijkheid had om grote
invloed uit te oefenen om zijn eigen wegen en onderwijs te verheffen
(als een afgod) boven het onderricht dat God aan de Kerk gegeven had.
Dat is exact wat er uiteindelijk gebeurde in de laatste era van de
Kerk – Laodicea. De profetie over een Apostase die uiteindelijk in de
Kerk zou plaatsvinden, zou de gebeurtenis zijn die het signaal was
voor het begin van de aftelling naar de komst van Christus – dat zijn
wederkomst nu op handen was.
Tijdens die laatste era van de Kerk, veroorzaakte het verraad
van de ‘zoon des verderfs’ die zich tegen God en Christus keerde de
‘Apostase’ die in Gods Kerk om zich heen greep. Zijn daden vormden
de geestelijke vervulling van de ‘Gruwel der Verwoesting’ waarvan
Christus in de ‘Olijfberg profetie’ sprak. De eerste ‘gruwel’ ging over
grote verwoesting en ontheiliging van de fysieke tempel van God door
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Antiochus IV Epiphanes in 168 voor Christus. De tweede ‘gruwel’ ging
over grote verwoesting en ontheiliging van de geestelijke tempel – de
Kerk van God – toen de ‘Apostase’ plaatsvond.
De opkomst van de ‘mens de wetteloosheid’
Tijdens de Filadelfia era van de Kerk werd stelde God Herbert Armstrong als Zijn apostel aan. Zijn opdracht was om datgene te vervullen
wat Christus gezegd had dat er vlak voor het begin van de eindtijd
zou gebeuren. Die opdracht was om het evangelie aan de hele wereld
te verkondigen. Dit werd gedaan door de massale verspreiding van
brochures en de uitgave van boeken in miljoenen oplage. Maandelijks
werden meer ook dan acht miljoen exemplaren van het tijdschrift ‘The
Plain Truth’ (‘De Echte Waarheid’) in verschillende talen gedrukt en
over de hele wereld verspreid. Dit werk bestond ook uit een ongeëvenaarde wereldwijde dekking van zijn programma ‘The World Tomorrow’
(‘De Wereld van Morgen’) door middel van radio en televisie.
Toen Herbert Armstrong de leeftijd van 80 jaar bereikte begon zijn
gezondheid af te nemen, en daarop begon de typische fysieke menselijke natuur zijn kop op te steken onder sommigen van de ministry in het
hoofdkwartier van de Kerk. Er waren ministers die zich hoog boven
anderen verheven voelden vol van eigendunk, die macht en autoriteit
genoten over verschillende werkingen en gemeenten van de Kerk. Zij
zagen Herbert Armstrong als oud en verzwakt en begonnen te kijken
wie hem zou kunnen vervangen. Hier waren verschillende evangelisten en zelfs zijn eigen zoon Garner Ted Armstrong bij betrokken.
Midden de jaren 70 begon er zich een verkeerde geest in het leven
van veel te veel ministers binnen te dringen, die begonnen te ijveren
voor hogere posities, macht en erkenning en werkten aan het veranderen van de doctrines van de Kerk. Dat was het begin van datgene
waar Christus ernstige profetische waarschuwing voor gegeven
had over de ministry in de eindtijd. Hij zei: ‘velen zullen komen in
mijn naam, en zij zullen velen misleiden’. Dit is iets wat alleen maar
in Gods Kerk kon gebeuren en het moest vanuit de ministry komen,
omdat zij de enigen zijn die met gezag in naam van Christus kunnen
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optreden. Dit ging niet over een misleiding in de wereld van diegenen
die al misleid zijn.
Een aantal van deze ministers, waaronder ook evangelisten,
moesten uit hun ambt ontheven en uit de Kerk gezet worden, omdat
zij zich toen al tegen de waarheden die God en Christus aan Herbert
Armstrong gegeven hadden begonnen te keren. Dit was de opkomst
van vele ‘anti christenen’, maar nog niet van de Antichrist. Gedurende
die periode van onrust en beroering volgden vele duizenden mensen
een aantal van deze ministers Gods Kerk uit.
Tijdens het laatste decennium van zijn leven kreeg Herbert Armstrong te maken met veel conflicten binnen de Kerk, die vooral van
de ministry afkomstig waren. Niet alleen kwamen deze conflicten
voort uit de ministry, maar de allerergste daarvan waren afkomstig
uit diegenen die rechtstreeks onder hem stonden in autoriteit. Dit
waren diegenen die in de loop der jaren tot evangelist geordineerd
waren, de meeste van hen studenten die persoonlijk door hem onderwezen waren toen Ambassador College (een College van de Kerk)
pas opgericht was.
Er begon een onderhuidse machtsstrijd in de Kerk naarmate het
steeds duidelijker werd dat Herbert Armstrong hoogstwaarschijnlijk
nog voor de wederkomst van Christus zou sterven, en dat er dus iemand
zijn plaats zou innemen als degene die Gods Kerk zou leiden. Het is
haast onvoorstelbaar dat zoiets in Gods eigen Kerk zou kon gebeuren.
Maar dit openbaart de geestelijke toestand waartoe velen in de Kerk
begonnen te vervallen – de geest van Laodicea.
Het kwam uiteindelijk zover dat Herbert Armstrong het gevoel had
dat hij de Kerk niet volledig aan een van de geordineerde evangelisten
met een lange staat van dienst kon toevertrouwen, laat staan dat hij hen
een aantal van de belangrijkste posities binnen de Kerkorganisatie kon
toevertrouwen. Op een gegeven moment bracht hij zelfs een minister
van buiten het hoofdkwartier naar de Kerk in Pasadena in Californië,
waar de organisatie van de Wereldwijde Kerk van God gevestigd was.
Die man was Leroy Neff, de ‘pastor’ (plaatselijke verantwoordelijke
minister) van de Kerk in Houston,Texas. Deze man had zichzelf
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bewezen als een loyale minister en was volledig betrouwbaar, en
daarom werd hij door Herbert Armstrong als Penningmeester van
de Kerk aangesteld, omdat hij het gevoel had dat hij deze taak aan
geen enkele van de evangelisten kon toevertrouwen.
Zelfs toen het zover gekomen was dat Herbert Armstrong geloofde
dat zijn einde naderde, had hij niet het gevoel dat hij zijn verantwoordelijkheden kon doorgeven aan een van de evangelisten, die onder
hem de hoogste rang binnen het bestuur van de Kerk hadden. In plaats
daarvan gaf hij die verantwoordelijkheid door aan een man die al
lange tijd als elder in de plaatselijke gemeente diende.
Deze man zijn staat van dienst werd door Herbert Armstrong
opgemerkt, en hij stelde hem aan in het bestuur van de Kerk. Voordien
had deze man dus enkel als plaatselijk elder gediend in de plaatselijke
gemeente van de Kerk in Pasadena. Die elder was Joseph Tkach sr.,
en hij werd door Herbert Armstrong aangesteld over hele ministry
van de Kerk wereldwijd, omdat hij geloofde dat hij die taak aan geen
van de evangelisten kon toevertrouwen.
God begon Satan toe te staan om binnen het hoofdkwartier
wantrouwen, argwaan, jaloezie, machtswellust en zelfs doctrinaire
verdeeldheid te zaaien. De Kerk werd geestelijk zwakker en stevende
rechtstreeks af op wat de Laodicea Era zou worden, omdat mensen
steeds hoogmoediger werden en steeds meer op zichzelf gingen
vertrouwen in plaats van op God. De Kerk was rijp voor een ‘Apostase’. In haar bijna 1.950 jarige geschiedenis was nog nooit zoiets
als dit gebeurd.
Tegen het einde van zijn leven overlegde Herbert Armstrong
hoofdzakelijk nog met Joseph Tkach sr., omdat hij door zijn slechte
gezondheid aan het bed gekluisterd was. Naarmate zijn gezondheid
verslechterde werden meer en meer administratieve taken van de Kerk
door Joseph Tkach sr. overgenomen. Er werd aan de kerk verteld dat
Herbert Armstrong toen hij zijn einde voelde naderen, de volledige
verantwoordelijkheid van de leiding over de Kerk aan Joseph Tkach
sr. overdroeg.
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En uiteindelijk, toen Herbert Armstrong in Januari 1986 stierf,
was de tijd aangebroken voor de Kerk voor de overgang van de ene
era naar de andere. Op het tijdstip van zijn dood eindigde de Filadelfia
Era en begon de Laodicea Era – de laatste profetische era.
Joseph Tkach sr. bevond zich nu in de positie dat hij de volledige
leiding over Gods Kerk in handen had. In het begin leek het erop dat
hij zich getrouw hield aan Herbert Armstrong’s vroegere leiderschap
en onderricht. In alles leek het erop dat hij in volle getrouwheid
handelde en zo de waarheden die God door Herbert Armstrong aan
de Kerk gegeven had in stand hield.
Maar tegen het einde van de jaren 80 en het begin van de jaren
90, begon dit te veranderen. Het begon met het aanbrengen van een
aantal administratieve veranderingen die in eerste instantie onschuldig
leken, maar dat was niet het geval.
In de eerste jaren van zijn leiderschap begon Joseph Tkach sr.
langzaam maar zeker zichzelf en het belang van zij positie in de
Kerk te verheffen, waarbij hij zich omringde met veel van de jongere
ministers, terwijl hij terzelfder tijd de rol van diegenen die onder
Herbert Armstrong grotere verantwoordelijkheden gedragen hadden
probeerde te verminderen.
Een nieuwe hooghartige houding maakte zich meester van de Kerk,
vanwege diegenen die door Joseph Tkach sr. in leiderschapsposities
aangesteld waren, waaronder ook zijn zoon. Het was een houding van
eigendunk, geestelijke arrogantie en hoogmoed, en van geestelijk ‘rijk
en verrijkt’ zijn. Dit ging gepaard aan de reeds verzwakte toestand
van de Kerk, een toestand van geestelijke lauwheid en gemakzucht
waar Christus voor gewaarschuwd had dat dit zou komen te gebeuren
in de laatst era van de Kerk – Laodicea. De combinatie van al deze
elementen bleek rampzalig te zijn voor de Kerk.
In Paulus’ profetie over een Apostase staat geschreven dat de ‘mens
der wetteloosheid’, de ‘zoon des verderfs’ in de tempel van God zou
zitten, en zich als God zou voordoen. Dit deel van Paulus’ profetie is
erg veelzeggend. Deze tempel van God waarvan hier sprake is gaat
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niet over de fysieke tempel in Jeruzalem die verwoest werd. Velen
die proberen om deze verzen uit te leggen maken hierbij grote fouten
omdat zij deze gebeurtenissen proberen te verbinden met die fysieke
tempel. Maar in andere geschriften is Paulus heel duidelijk wanneer
hij over de tempel spreekt, omdat hij in die context spreekt van de
geestelijke tempel van God – de Kerk.
Dit woord ‘zitten’ openbaart nog meer over deze persoon die in
de tempel – in de Kerk – zou zijn. Het gaat hier niet om iets fysieks,
over iemand die zomaar ergens in een gebouw zit, het gaat om iets
geestelijks betreffende de geestelijke tempel – Gods Kerk.
Niemand kan in deze tempel van God zijn tenzij zij deel uitmaken van de Kerk van God. Maar deze beschrijving behelst nog veel
meer. In deze context gaat dit over iemand met autoriteit die in de
Kerk gezet(en) is en gezag draagt. In zo’n context betekent dit woord
in het Grieks letterlijk ‘doen zitten’ in de betekenis van ‘aanstellen,
benoemen of het overdragen van een koninkrijk aan iemand’.
Hieronder staan een paar voorbeelden hiervan uit de Bijbel:
‘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)
‘En Jozua zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat gij die Mij gevolgd
zijt, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon
van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf
stammen van Israël zult oordelen.’ (Mattheüs 19: 28)
Tegen het einde van zijn leven verklaarde Herbert Armstrong
dat het hem nooit duidelijk was gemaakt wie de Kerk moest leiden
wanneer hij zou overlijden, maar zoals reeds eerder gezegd, uiteindelijk droeg hij alle verantwoordelijkheid voor het leiderschap van de
Kerk aan Joseph Tkach sr. over. Slechts één man werd in de eindtijd
aangesteld – gezet – om groot gezag in de Kerk van God te hebben,
maar hij was nooit een apostel van God.
Het verraad van de ‘zoon des verderfs’ veroorzaakte de Apostase in
Gods Kerk. Zijn daden werden de geestelijke vervulling van de ‘Gruwel
der Verwoesting’ waar Christus van sprak in de ‘Olijfberg Profetie’.
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De daadwerkelijke gebeurtenis: de Apostase
Joseph Tkach sr. begon dus met jonge onervaren mannen in belangrijke
functies binnen het dagelijkse bestuur van de Kerk aan te stellen. Dit
waren geen ministers met een lange staat van dienst, maar hoofdzakelijk nieuwkomers. Zo werd een grote groep van ministers samengesteld
die onderling met elkaar overeenstemden, en een mentaliteit hadden
die zich verzette tegen het verleden.
Deze groep groeide uit tot een soort van geheime fraterniteit die
vastbesloten was om de Kerk meer ‘mainstream’ (meer toegankelijk
voor het grote publiek) te maken, dichter aanleunend bij de kerken
van het traditionele Christendom. Deze mannen hadden een hekel
aan Herbert Armstrong en zijn onderwijs, en zij begonnen de Kerk
in een heel andere richting te sturen. Veel van hun werk ‘achter de
schermen’ kwam pas in 1995 aan het licht.
Maar begin 1992 waren er velen met een langere staat van dienst
in de leiding van de Kerk die zich bewust van werden dat er grote
veranderingen in de doctrines gepland werden, die in de Kerk geïntroduceerd zouden worden. Deze mannen ondernamen echter
geen stappen om de Kerk of de ministry te waarschuwen voor die
samenzwering in het hoofdkwartier van de Kerk. Zij ondernamen
geen stappen om zich te verzetten tegen wat er aan het gebeuren was.
In de daaropvolgende twee jaar waren er een aantal individuen
die samenzwoeren hoe zij de Kerk konden wegleiden van de waarheid
die God haar door Herbert Armstrong gegeven had. Zij probeerden
de herinnering aan Herbert Armstrong uit te wissen, en uiteindelijk
brachten zij een beweging op gang om al zijn boeken en literatuur,
die nog in grote hoeveelheden in het hoofdkwartier van de Kerk
voorradig waren, te vernietigen. Want zij hadden plannen gemaakt
om de literatuur te veranderen, en daarin de grote doctrinaire veranderingen op te nemen die de Kerk doctrinair meer zouden doen
aansluiten bij de kerken van het traditionele Christendom. Joseph
Tkach sr. en zijn zoon Joseph Tkach jr. stonden aan het hoofd van deze
samenzwering om de doctrines van Gods ware Kerk te veranderen
en de Kerk zodoende tot een vals Christendom te leiden.

190

De Vier Ruiters Van De Apocalyps

Hoewel deze heimelijke groep ministers met hun complot om
Gods Kerk ten val te brengen reeds alle literatuur voorbereid had om
deze veranderingen te introduceren, toch werden zij verrast toen hun
plannen voortijdig aan het licht kwamen, doordat Joseph Tkach sr. op
het laatste moment een preek die hij in Atlanta, Georgia, zou geven
veranderde. Tijdens zijn bezoek aan de verschillende gemeenten in
Atlanta, werd Joseph Tach sr. geconfronteerd met de problemen en
de geruchten die de ronde deden over deze veranderingen. Hij moest
hierin een beslissing nemen, en hij voelde aan dat hij hier tijdens dit
bezoek nog iets aan moest doen.
Dit werd pas later bekend, maar hij had voor die dag een heel
andere preek voorbereid dan degene die hij uiteindelijk in Atlanta gaf.
Er kwamen een aantal zaken sneller op gang dan deze groep samenzweerders gepland had, en Joseph Tkach sr. voelde zich gedwongen
om op die dag, op 17 December 1994, een totaal andere preek te geven.
In die preek (die later wereldwijd naar alle kerken uitgezonden
werd) begon Joseph Tkach sr. Gods Kerk op de hoogte te brengen
dat alle belangrijke doctrines veranderd werden. Behalve in Atlanta
gaf hij nog twee preken over ditzelfde onderwerp op twee andere
locaties tijdens de daaropvolgende wekelijkse Sabbatten. Alle drie
deze preken bevatten grotendeels dezelfde boodschap over die grote
doctrinaire veranderingen.
In die preek in Atlanta, verkondigde hij dat het een kwestie van
persoonlijke keuze is wanneer je de 7de dag Sabbat houd. Je kon deze
houden op de zevende dag van de week (Zaterdag) zoals iedereen
dat gewend was, of op de volgende dag, de eerste dag van de week
(Zondag), zoals het traditionele Christendom dat doet. Het werd niet
langer gezien als een gebod voorgeschreven door God.
Bovendien werden Gods jaarlijkse Heilige Dagen op dezelfde
manier behandeld en werd aan de Kerk gezegd dat zij niet echt geboden
waren om deze te houden, maar dat het grootste deel van de Kerk
dit wel zou blijven doen, maar dan meer uit traditie en niet omdat
dit geboden is. Ook waren Kerstmis en Pasen niet langer verboden
zoals in het verleden. Er werden nog tal van andere veranderingen
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verkondigd, tot en met de uitspraak dat Gods wetten over wat onrein
is voor de mensheid om te eten niet langer golden.
Het is onnodig te zeggen dat die preek de belichaming was van
een grote Apostase! Hier had je een man die gezien werd als gezeten
in autoriteit over Gods Kerk op aarde, die zichzelf nu in Gods plaats
gezet had doordat hij Gods wetten begon te veranderen.
Alles wat Paulus over de ‘mens der wetteloosheid’, de ‘zoon des
verderfs’ gezegd had was toen uitgekomen: ‘Die zich tegenstelt, en
zich verheft boven al wat God genaamd is, of als God geëerd wordt,
zo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende
(openbarende), dat hij God is.’ (II Thessalonicenzen 2:4). God verandert
Zijn weg en Zijn waarheid niet, maar Joseph Tkach sr. geloofde dat
hij dat wel kon.
Nooit in de menselijke geschiedenis is er ook maar één religieuze
instelling geweest die moest meemaken dat iemand vanuit haar eigen
rangen opstond, om in één moment alle grote doctrines en leerstellingen van die organisatie te veranderen. Maar Gods eigen Kerk maakte
dit wel mee, precies zoals God voorspeld had dat dit in de eindtijd
zou komen te gebeuren.
De Zegels begonnen geopend te worden.
Er zijn mensen in de wereld die wachten op de tijd dat het Eerste
Zegel van Openbaring geopend zal worden, omdat zij dan zullen
weten dat Christus op komst is. Er zijn er die geloven dat wanneer het
Eerste Zegel geopend wordt de verdrukking begint, en dat Christus’
komst drie en een half jaar later zal plaatsvinden. Maar deze mensen
zullen totaal verrast worden, omdat de eerste vier Zegels niet over
een fysieke verdrukking op aarde gaan, maar wel over een geestelijke
verdrukking die reeds in Gods Kerk heeft plaatsgevonden.
Op 17 December 1994 werd het Eerste Zegel geopend, toe Joseph
Tkach sr. die bewuste preek gaf in Atlanta, Georgia. Dat was het begin
van de Apostase. Het was het begin van grote verdrukking binnen
Gods eigen Kerk. En het was het begin van een profetische aftelling
naar de tweede komst van Jozua de Christus.

192

De Vier Ruiters Van De Apocalyps

‘En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde
een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom
en zie! En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog.
En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te
overwinnen.’ (Openbaring 6: 1-2)
Dit gaat over de ene die het oppergezag kreeg (een kroon gegeven
werd) in de tempel van God. Dit profetische beeld wat hier geschetst
wordt gaat over de ene die zijn macht gebruikte om oorlog te voeren
teneinde Gods Kerk te veroveren en omver te werpen - Gods Kerk te
ontheiligen en te vernietigen – en zo de ‘gruwel der verwoesting’ in
de tempel van God te begaan.
De volgende drie Zegels die geopend werden waren gewoonweg
het resultaat – het gevolg – van het eerste.
‘En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat,
werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken
dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.’
(Openbaring 6: 4)
Toen Joseph Tkach sr. eenmaal zijn heiligschennende preek
gegeven had in Atlanta, werden de sluisdeuren opengezet voor een
vrije stroom van doctrinaire perversie en wijdverspreide persoonlijke
interpretaties van Gods woord op basis van menselijke redeneringen
onder demonische invloed. Overal waar Gods Kerk zich bevond, werd
de vrede op aarde weggenomen.
De groeiende onrust die zich in het voorgaande decennium had
opgebouwd vanwege de doctrinaire oorlog en de gevechten onder de
kerkleden en in de ministry, die zich steeds meer overgaven aan de
verdraaiingen van de doctrines, werd bijna van de ene op de andere
dag als een vloedgolf over de Kerk ontketend. Ministers en kerkleden
begonnen allemaal partij te kiezen en er braken overal gevechten over
doctrinaire verschillen uit.
De opening van dit Tweede Zegel volgde meteen op de opening
van het eerste. Bijna driekwart van de ministry zwichtte voor deze
nieuwe doctrines. Zij keerden zich tot deze nieuwe geintroduceerde
valse wegen, en keerden zich af van de waarheid. Veel ministers
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adopteerden de nieuwe doctrines van Jospeh Tkach sr. volledig,
terwijl anderen er slechts een deel van adopteerden. Maar hoe dan
ook bewoog de hele Kerk zich onherroepelijk in de richting van valse
doctrines in een valse religie.
Doordat er zoveel valse ministers ten tonele verschenen vond er
een veel snellere verspreiding van valse doctrines en onderwijs plaats.
Deze ministers hanteerden niet langer het zwaard van Gods woord
in de geest en in de waarheid, maar een vals zwaard dat diende om
waarheid weg te nemen en geestelijke levens te vernietigen.
Doordat Gods vrede hierdoor aan de Kerk ontnomen werd, brak
er voor de kerkleden de ergste tijd van geestelijke oorlog aan die de
Kerk ooit beleefd had sinds haar begin op het Pinksteren van 31 na
Christus. Vele duizenden kerkleden begonnen hun geestelijke levens te
verliezen, doordat men elkaar geestelijk begon te doden. Het zwaard
van de valse ministers was valse doctrine, en daaruit vloeide grote
verwoesting en geestelijke moord voort.
‘En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde
dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die
erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van
de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie
maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade
toe.’ (Openbaring 6: 5-6)
De meeste mensen die dit lezen begrijpen dat deze twee verzen
naar hongersnood verwijzen. De Kerk heeft altijd geweten dat dit ging
over een hongersnood die over de wereld zou komen in de eindtijd,
maar dit werd enkel als een fysieke hongersnood gezien. Zo’n tijd van
fysieke hongersnood zal zeker over de wereld komen, maar hier gaat
het over de Kerk en de geestelijke hongersnood die op de Apostase
volgde.
Dit vervulde effectief een profetie uit het Oude Testament die in
de eindtijd zou plaatsvinden: ‘Zie, er komen dagen, spreekt de Heere
HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood,
geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen’
(Amos 8: 11).
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Naarmate de valse ministers en de valse doctrines in kracht toenamen, werden de kerkleden steeds zwakker en vielen ten prooi aan
een groeiende geestelijke hongersnood. De waarheid van God – het
Woord van God dat de kerkleden broodnodig hadden om te kunnen
eten en verteren teneinde geestelijk gevoed te worden werd steeds
schaarser. Er brak inderdaad een tijd van grote geestelijke hongersnood
aan voor Gods mensen.
De Apostase resulteerde in wijdverspreide verwoesting en ontheiliging van Gods Tempel. De verwoesting die volgde komt overeen
met een profetie in Ezechiël 5 die hierover gaat, want daar wordt
beschreven hoe de gevolgen van die verwoesting in drie specifieke
fases opgedeeld werden.
Van zodra de Apostase plaatsvond keerde een derde van de Kerk
zich meteen af van alle waarheid die zij ooit ontvangen hadden. Zij
keerden volledig terug naar dat valse Christendom waar God hen uit
verlost had, toen Hij voor het eerst hun geest opende om Zijn waarheid
te kunnen zien en begrijpen.
In de loop van de daaropvolgende maanden gaf nog een derde van
de Kerk van vertwijfeling gewoonweg op, en zwoer alle geloof af. Zij
konden niet begrijpen hoe en waarom dit kon gebeuren in Gods Kerk.
Zij hadden hier geen antwoord op en verloren alle hoop; zij hadden
niets meer om voor te vechten.
En dan was er nog een laatste derde dat probeerde vast te houden
aan een of andere vorm van datgene wat zij geloofd hadden toen God
voor het eerst hun geest geopend had voor de waarheid. Tegen de tijd
dat de Apostase begon was de Kerk geestelijk al heel zwak geworden,
en dat was precies waarvoor zij gewaarschuwd was aangaande de laatste era Laodicea. Er stond geprofeteerde dat dit een Kerk zou zijn die
geestelijk lauw was, die af zou glijden in een geestelijke slaap, in plaats
van alert en waakzaam te zijn zoals Christus haar opgedragen had.
God zei dat Hij haar uit Zijn mond zou spuwen vanwege die
zwakke en lauwe geestelijke toestand, wat betekent dat zij volledig
van Hem verwijderd zou worden – afgesneden van het ontvangen van
Zijn genade en Zijn heilige geest. En dat is precies wat er gebeurde
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met dit verzwakte geestelijke lichaam. God voegde daar nog aan toe
dat Hij in de eindtijd slechts een klein overblijfsel van Zijn mensen
zou bevrijden uit die Kerk die Hij zou toelaten om verstrooid te raken.
Dit laatste derde van de Kerk raakte verstrooid door de grote verwarring die als gevolg van de Apostase in de Kerk ontstaan was. Veel
van deze mensen wilden vasthouden aan de doctrines en waarheden
die zij van God ontvangen hadden, toen Hij hen voor het eerst riep.
Er ontstonden verschillende splinter-organisaties die probeerden om
terug op te bouwen wat er in het verleden bestaan had. De verwarring
werd nog groter omdat de erg verzwakte kerkleden voor zichzelf moesten beslissen bij welke organisatie zij zich zouden aansluiten. En er
waren grote meningsverschillen tussen de verschillende groeperingen
wat betreft zaken zoals de kerkstructuur, de leiding en de doctrines.
Er was geen enkele groep die er duidelijk bovenuit stak als de
absolute voortzetting van Gods Kerk – waar God duidelijk aan het
werken was. Binnen luttele maanden vormden er zich meer dan 600
verschillende organisaties, die allemaal geloofden dat zij de rechtmatige voortzetting waren van Gods ware Kerk.
Over deze laatste Kerk era werd geprofeteerd dat het een geestelijk lauwe era zou zijn, die tegelijkertijd uitermate hoogmoedig zou
zijn, vervuld van vertrouwen op zichzelf, zelfrechtvaardiging en van
het geloof in haar ‘eigen gelijk’ boven dat van anderen. Elk van deze
vele organisaties was doordrenkt van deze houding, en elk van deze
organisaties geloofde dat zij gelijk hadden.
Maar God stelt duidelijk dat Zijn Kerk één lichaam is – één Kerk –
die eensgezind is in haar geloof, de waarheid en de geest. Alleen God
kan openbaren wat waar is. Door middel van die waarheid openbaart
Hij waar Zijn Kerk is voortgezet, in de vorm van een klein overblijfsel
van een heel groot verstrooid lichaam van de voormalige fysieke
organisatie de ‘Wereldwijde Kerk van God’.

Hoofdstuk 7

EEN NIEUW TIJDPERK
VOOR DE MENSHEID
In dit boek is de aandacht vooral uitgegaan naar de gebeurtenissen
met betrekking tot een aftelling naar Wereld Oorlog III en de tweede
komst van Christus. In het vorige hoofdstuk werd uitgelegd wanneer
en hoe die aftelling begon. Er werd ook beschreven dat de mensheid
nu vlak voor een belangrijke overgang in de tijd staat waarbij zij
een nieuw tijdperk zal binnentreden. God staat op het punt om de
mensheid op een veel hoger en volwassener bestaansniveau te tillen.
In dit hoofdstuk zullen we onze aandacht op dat nieuwe tijdperk voor de mensheid richten, een tijdperk dat God nu bijna gaat
laten beginnen wanneer Hij Christus en de 144.000 zal zenden
om een einde te maken aan Wereld Oorlog III en Zijn regering te
vestigen – Zij heersende Koninkrijk op aarde. Die overgang zal des
te ontzagwekkender zijn door de waarneembare manifestatie van
Gods Familie die gedurende de daaropvolgende 1.000 jaar onder de
mensheid zal wonen.
Dit markeert het begin van een nieuw tijdperk van grote veranderingen. Goede, inspirerende en opwindende veranderingen, die
ware vrede en rechtvaardige welvaart voor de hele mensheid zullen
voortbrengen die alle verbeelding te boven gaat. En dat zal de koers
van de wereld voor altijd veranderen.
Dit nieuwe tijdperk zal een tijd van genezing voor de mensheid
en van de aarde zelf inluiden. Dan zal de aarde vernieuwd worden
en zal zij gereinigd worden van alle vervuiling en verwoesting die
de mensheid aangericht heeft. God openbaart dat zelfs de woestijnen terug vruchtbaar gemaakt zullen worden. De mensheid zal alle
schade, die zij duizenden jaren lang heeft aangericht en waardoor er
zoveel woestijnen en onbewoonbare gebieden ontstaan zijn, beginnen
te herstellen.
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Gods eed aan de mensheid
Het is nuttig om even te gaan kijken hoe dit tijdsgewricht in de Bijbel
beschreven wordt. Dit wordt beschreven in de context van het eindigen
van de Zeven Donders, wanneer ook de aftelling eindigt.
‘En toen de zeven Donders hadden gesproken, wilde ik schrijven.
Maar ik hoorde een stem uit de hemel, die sprak: “Verzegel wat de zeven
Donders hebben gesproken, en schrijf het niet op.” Toen hief de engel,
dien ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand ten hemel op.
Hij zwoer bij Hem, die leeft in de alle eeuwigheid, en die de hemel heeft
geschapen met al wat er in is, de aarde met al wat er in is, en de zee met
al wat er in is: dat er geen tijd meer (Grieks – niet langer) zou zijn.’
(Openbaring 10: 4-6)
Eerder kwam al aan bod dat de Eerste Donder begon toen het
Zesde Zegel van Openbaring op 11 September 2011 (9/11) geopend
werd. (In dit boek komen die Zeven Donders niet allemaal aan bod,
omdat ze in een voorgaand boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ al
behandeld werden). Vanaf dat moment begonnen alle Zeven Donders die specifieke gebeurtenissen aankondigen te weerklinken. De
gebeurtenissen die deze Donders vertegenwoordigen zullen blijven
weerklinken tot op dit moment in de tijd dat zonet beschreven werd
als dat er ‘geen tijd meer’ zou zijn,
Wat betekent dit? Hier staat geschreven dat een engel een eed
verkondigde die hij ‘zwoer bij God’. Met andere woorden, het is een
eed van God, die verkondigd wordt door een engel, en die gaat over het
specifieke moment wanneer God Zijn Familie waarneembaar aan de
wereld zal beginnen te manifesteren. Daniel schreef ook over deze eed.
‘En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op
de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de
rivier. De één zei tegen de Man gekleed in linnen, die zich boven het water
van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt
aan deze wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de man gekleed in linnen,
die zich boven het water van de rivier bevond, en hij hief zijn rechter- en
zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft:
Na een tijd, tijden en een halve tijd, wanneer er een einde komt aan het

198

Een Nieuw Tijdperk Voor De Mensheid

verbrijzelen van de macht van het heilige volk, zal er aan al deze dingen
een einde komen (het volledig beëindigen van).’ (Daniel 12: 5-7)
Zowel in Openbaring als in Daniel maakt de context duidelijk dat
dit gaat over de tijd dat God in de zaken van de mensheid ingrijpt, en
begint met het vervullen van Zijn plan om Zijn Koninkrijk op aarde
te laten regeren. Dat is het tijdstip wanneer God een einde maakt aan
het tijdperk van het zelfbestuur van de mensheid dat 6.000 jaar lang
geduurd heeft. Dit markeert het tijdstip waarop de heerschappij van
de mensheid ‘niet langer’ zal zijn. Het zal niet langer voortduren.
God heeft aan de mensheid een belofte gemaakt dat er een profetische tijd zal komen wanneer Hij een einde zal maken aan één tijdperk,
en een ander tijdperk zal inleiden. Datgene waar hiervan gesproken
wordt, is het moment in de tijd wanneer één periode voltooid zal zijn
en niet langer zal voortduren. Dat is het moment waarop God een
nieuw tijdperk zal laten aanbreken – een nieuw en laatste tijdperk
voor de mensheid.
Deze eed van God, de belofte die Hij deed, wordt vervolgens
gekoppeld aan wat in het volgende vers wordt geopenbaard.
‘Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op
de trompet zal blazen, zal (nu) ook het mysterie van God volbracht
worden (Grieks – ‘zal voltooid, vervuld, verwezenlijkt zijn’), zoals Hij
aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.’ (Openbaring
10: 7)
Het mysterie van God
Dit is een verwijzing naar talloze profetieën over deze tijd en wat
daarna zal volgen. Op het moment dat de eerste gebeurtenis die door
deze Zevende Trompet wordt aangekondigd begint plaats te vinden,
gaat dit vers in vervulling. Het is niet iets wat op dat moment volledig
voltooid wordt, maar iets wat op dat moment begint totdat dat werk
voltooid is.
Deze gebeurtenis wordt in de eerste plaats een ‘mysterie’ genoemd.
Dat komt omdat de mensheid dit niet heeft willen horen, noch het heeft
willen aanvaarden. Want hoewel God Zijn profeten de wereld in heeft
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gestuurd om deze boodschap te verkondigen, toch heeft de wereld
zich steeds tegen deze boodschap verzet en haar verworpen. En dus
heeft God deze boodschap 6.000 jaar lang een ‘mysterie’ gelaten –
verborgen voor de mensheid. Maar God heeft haar wel geopenbaard
aan diegenen die Hij gekozen heeft, waarmee Hij gewerkt heeft, en
die hierop gereageerd hebben met een oprecht verlangen om naar
Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen.
Maar God legde ook vast dat Hij zou beginnen met de waarheid
over Zijn plan veel vollediger en duidelijker aan de wereld te openbaren, naarmate dat tijdstip dichterbij zou komen. De mensheid zal
eindelijk kunnen begrijpen waarom zij geboren werden en wat de reden
van hun bestaan is. Maar zelfs dan, zullen de meesten van hen niet
willen luisteren, totdat de vele catastrofale eindtijd gebeurtenissen
daadwerkelijk zullen beginnen.
God legde een tijdschema vast voor wanneer dit mysterie – Zijn
plan en doel voor de mensheid – volbracht zou worden. Dat plan voor
schepping van Zijn Familie zal in dit laatste tijdperk voor de mensheid
vervuld en voltooid worden.
Gods apostel Herbert W. Armstrong schreef een boek getiteld
‘Mysterie der Eeuwen’ (http://biblical-truth.com/nederlands/), dat
gaat over het doel van dit plan van God wat Hij ten uitvoer zal brengen. Terwijl hij dit boek schreef begon God hem veel meer inzicht
te geven in deze eindtijd en hoe dicht we ons bij het begin van die
tijd bevonden.
Hoewel Herbert Armstrong dat boek al in 1985 schreef, toch waren
er maar een paar duizend mensen die het begonnen te begrijpen.
God begon met Zijn mysterie – Zijn plan – eerst aan een klein aantal
mensen te openbaren. Dat boek werd geschreven om te verkondigen
wat God binnen afzienbare tijd aan de hele wereld zou beginnen te
openbaren, datgene wat van haar weerhouden was tot in deze eindtijd,
vlak voordat Zijn Koninkrijk gevestigd wordt.
Hopelijk zal de combinatie van wat in dit boek geschreven staat
en de huidige nieuwsberichten over oplopende spanningen tussen
grootmachten, ervoor zorgen dat het duidelijk wordt dat we nu snel
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op een grote wereldoorlog afstevenen. God verkondigde door middel
van Herbert Armstrong Zijn plan en doel voor de mensheid, en openbaarde dat de wereld toen een profetische eindtijd binnentrad. Maar
de wereld draaide gewoon door in onwetendheid.
Sinds 9/11 heeft God nog veel meer over deze eindtijd aan Zijn
Kerk geopenbaard, en momenteel gebeurt dit in zeer versneld tempo.
Maar mensen weigeren gewoonweg om te luisteren. Helaas zullen er
eerst het soort van catastrofale gebeurtenissen zoals die in Openbaring
beschreven worden voor nodig zijn, om mensen wakker te schudden
zodat zij kunnen beginnen te luisteren naar wat God ons nu al bijna
6.000 jaar probeert te vertellen.
Het einde van misleiding en leugens
Nogmaals, het is uiterst belangrijk dat mensen begrijpen waarom
hun natuur zich nog steeds tegen God verzet en Hem verwerpt. De
waarheid is dat de menselijke natuur zich gewoonweg verzet tegen
het feit dat God ons geschapen heeft en dat wij exact zo dienen te
leven zoals Hij zegt. Wij hebben in ons leven de vrijheid gekregen
om onze eigen beslissingen te nemen, en in de meeste gevallen zal de
mensheid die vrijheid misbruiken om te leven op de manier die zij zelf
het beste vindt. De menselijke natuur verzet zich gewoonweg tegen
zulk gezag. En in plaats daarvan vindt zij het makkelijker om koppig
aan valse doctrines en leringen vast te houden, die de autoriteit van
de Almachtige God verwateren, verzwakken en ondermijnen.
Er heerst verwarring onder de mensheid over God en de reden
waarom Hij ons geschapen heeft. Dat komt omdat men willens misleid
is en valse waarheden gelooft die in strijd zijn met wat God door Zijn
apostelen en profeten geopenbaard heeft. Daarom blijft Gods waarheid
verborgen, blijft het een mysterie.
Een goed voorbeeld van een dergelijke leerstelling die bij mensen
voor grote verwarring zorgt, is het geloof dat je na de dood naar de
hemel of naar de hel gaat. Dit onderwerp werd reeds eerder aangekaart, en het is absoluut niet waar. En deze leer wordt een nog groter
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fabeltje omdat zij gebruikt wordt om de leugen te bestendigen dat de
mens een ‘onsterfelijke ziel’ zou hebben.
Er zijn mensen die geloven dat hun geliefden na de dood naar
de hemel gaan, van waaruit zij over hen waken en hen beschermen.
Anderen geloven dat zij naar de hemel gaan en voor eeuwig naar Gods
aangezicht kijken, of dat zij in een soort van paradijs voortleven waar
zij voor alle eeuwigheid hun favoriete hobby zullen kunnen beoefenen,
zoals vissen of golfen.
De hemel wordt soms afgeschilderd als een plaats waar grote
feestbanketten plaatsvinden, waar uitbundig gelachen wordt en
waar men altijd vrolijk en blij is. Sommigen geloven dat mensen als
engelen worden en misschien zelfs vleugels zullen hebben. Al met
al bestaan er veel ideeën en ook vraagtekens die doorspekt zijn met
verwarring en twijfel.
De waarheid is dat Christenen na de dood niet naar de hemel gaan
om met Christus verenigd te worden. Christus komt hier naartoe!
Mensen zullen niet lang meer moeten wachten om de waarheid over
deze zaken te weten, want we zijn nu bijna aangekomen bij dat moment
in de tijd dat God Zijn Koninkrijk aan de mensheid zal beginnen
te openbaren, en niet alleen de kennis daarvan, maar effectief een
zichtbare waarneming daarvan.
Deze valse doctrine dat we naar de hemel of de hel zouden gaan,
heeft ervoor gezorgd dat men het idee dat de Messias naar aarde
zou komen om te regeren onzinnig vindt. Door deze valse doctrine
begrijpt men de eenvoudige waarheid niet, dat iedereen na de dood
opnieuw tot leven opgewekt moet worden, en wel op een tijdstip dat
God al lang geleden gepland en voorzien heeft.
Door al dit valse onderwijs zijn mensen blind gehouden voor de
waarheid. Teneinde de waarheid te kunnen zien en bevatten, moet eerst
de leugen aan het licht gebracht worden. En wanneer die eenmaal aan
het licht komt zien mensen zich geconfronteerd met de keuze hoe ze
hier nu mee om zullen gaan. Zullen zij de waarheid omarmen, en de
valse leer verwerpen? Dat is een beslissing die iedereen die dit boek
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leest voor zichzelf zal moeten nemen. Het is een vraag die eenieder
alleen voor zichzelf kan beantwoorden.
Wanneer de eerste gebeurtenis van de Zevende Trompet plaatsvindt, wat te maken heeft met de wederkomst van Christus, zal God
Zijn grote macht aanwenden, om alle leugens en misleiding die Zijn
plan en doel nu bijna 6.000 jaar lang verborgen hebben gehouden,
aan de kaak te stellen en te beëindigen. Wanneer de huidige aftelling
eindigt, zullen Gods Koninkrijk en het doel voor Zijn schepping niet
langer een mysterie zijn voor de mensheid. Want de mensen zullen
dit dan letterlijk kunnen zien ervaren.
Een nieuw tijdperk voor de mensheid
Wanneer dus deze eerste gebeurtenis van de Zevende Trompet plaatsvindt, en Christus en de 144.000 waarneembaar gemanifesteerd worden
aan de mensheid, zal het ‘mysterie van God’ beginnen te verdwijnen.
‘Het tweede wee is voorbijgegaan (de gebeurtenissen van de Zesde
Trompet zijn beëindigd). Zie, het derde wee komt spoedig. En de zevende engel blies op de trompet, en er klonken luide stemmen in de
hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en
van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.’
(Openbaring 11: 14-15)
Dit is het ‘goede nieuws’ waarover al duizenden jaren gesproken
wordt, dat nu door God verwezenlijkt zal worden. Dit ‘goede nieuws’
wordt in de het ‘Nieuwe Testament’ vertaald als het ‘evangelie’. Jozua
de Christus had veel te vertellen over dit ‘goede nieuws’, maar de
wereld begreep het niet, want de tijd was nog niet aangebroken dat dit
volledig geopenbaard zou worden, noch dat dit vervuld zou worden.
Wat er op dat moment in de tijd gebeurt, heeft alles te maken
met het begin van het werk dat nog voor ons ligt. Dit is de eerste
gebeurtenis die moet plaatsvinden teneinde Gods plan te volbrengen
omdat dit het fundament is dat de vervulling het hele plan van God
mogelijk maakt.
De meest eenvoudige manier om deze laatste Trompet samen
te vatten is als volgt: ‘De Zevende Trompet openbaart de complete
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vervulling van Gods plan en doel voor de mensheid, en zal 1.100 jaar
duren om voltooid te zijn.’
Wanneer er dus geschreven staat ‘het Tweede Wee is voorbijgegaan, zie het Derde Wee komt spoedig’, betekent dit dat voordat
de gebeurtenissen van het Derde Wee beginnen (wat pas 1.100 jaar
later zal gebeuren) er eerst nog iets anders moet gebeuren. Hier
staat duidelijk geschreven dat dit een heel specifiek moment in de
tijd markeert. Dat is het moment dat de koninkrijken (landen) van
deze wereld niet langer door de mensheid geregeerd worden. Dat is
de eerste gebeurtenis van de Zevende Trompet, wanneer alle landen
ter wereld van Christus worden – onder zijn heerschappij vallen.
Dit nieuwe tijdperk voor de mensheid zal het hele Millennium en
daaropvolgende 100 jaar beslaan. Het is belangrijk om te weten wat
er geschreven staat over hoe dit tijdperk begint.
Wanneer de gebeurtenissen die eerder door de Zevende Trompet
aangekondigd werden beginnen, wordt er in het daaropvolgende
verzen beschreven hoe de engelen in de hemelen reageren op wat er
dan gebeurt.
‘En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten,
wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij
danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt,
omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden
bent.’ (Openbaring 11: 16-17)
Doordat God Zijn Zoon zendt om in Zijn Koninkrijk over alle
landen ter wereld te regeren, neemt Hij datgene op wat Hij in de
voorgaande 6.000 jaar niet tot Zich genomen heeft. Want tot dan stond
God de mensheid toe om haar eigen regeringsvormen uit te oefenen,
teneinde een ultieme les te kunnen leren – dat de mensheid zichzelf
niet kan regeren. Maar op dat moment in de tijd neemt God het heft
terug in handen en neemt datgene wat altijd al van Hem was terug tot
Zich, en stuurt Zijn eigen Zoon om over Zijn Koninkrijk te regeren.
Enkel en alleen op deze manier kan een nieuw tijdperk voor de
mensheid beginnen. Alleen zo kan de vrede verzekerd worden voor
de volgende 1.100 jaar. Alleen op deze manier kan de mensheid een
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hoger niveau van volwassenheid bereiken, een rechtvaardige welvaart
gaan ervaren en het juiste gebruik leren van uiterst geavanceerde
technologie, ver boven de kennis die wij vandaag hebben.
Een Echte regering VOOR het volk
Het soort regering dat God aan de mensheid zal geven, is een rechtvaardige regering, wars van corruptie, omkoperij, onrecht, politiek,
partijdigheid, voorkeursbehandelingen, en al dat soort van zaken
waar de regeringen van de mensheid van doordrenkt zijn.
Openbaring 11 vertelt het verhaal van Gods regering die naar aarde
komt. In de nu volgende verzen wordt meer in detail beschreven wat
deze gebeurtenis inhoudt. Dit is het verhaal over wat er zich allemaal
zal afspelen wanneer de gebeurtenissen van de Zevende Trompet
een einde maken aan het zelfbestuur van de mensheid, waarna Gods
heerschappij gevestigd wordt.
‘En ik zag, en zie, het Lam (Christus) stond op de berg Sion, en bij
Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd
geschreven (metaforisch, niet letterlijk, dit betekent dat zij in Elohim
zijn) de Naam van Zijn Vader. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een
geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik
hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen
als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen.
En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend,
die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt
zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar het
ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor
God en het Lam.’ (Openbaring 14: 1-4)
Deze 144.000 worden hier beschreven als zijnde ‘gekocht uit de
mensheid’ gedurende de voorbije 6.000 jaar, niet bezoedeld door
valse kerken (‘overspelige vrouwen’) omdat zij geestelijk maagden
zijn. Zij zijn getrouw geweest aan God, Christus en Gods Kerk. En
voorts worden zij in deze verzen beschreven als de ‘eerstelingen’
in Gods plan van verlossing, met Jozua de Christus als de ‘eerste
der eerstelingen’.
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Dit gaat over de eerste fase van Gods plan om Zijn regering te
vestigen. Het gaat om de eersten die deel zullen gaan uitmaken van
wat in het Oude Testament beschreven wordt als ‘Elohim’ – de God
Familie.
Het verhaal vervolgt met de ’24 ouderlingen’ en de andere ‘wezens
uit het engelenrijk’ die zich in de hemel verheugen over het feit dat
God de heerschappij over alle landen ter wereld op Zich genomen
heeft, wanneer Hij Zijn Koninkrijk op aarde begint te vestigen.
De vierentwintig ouderlingen en de vier wezens knielden in aanbidding neer voor God die op de troon zit, en zeiden: ‘Amen! Prijs God!’
Een stem vanaf de troon zei: ‘Alle dienaren van God en allen die ontzag
voor Hem hebben, klein en groot, prijs God!’ Daarna hoorde ik een grote
menigte. Het leek wel op het geluid van een enorme waterval of van zware
donderslagen. ‘Prijs God,’ zeiden zij. ‘De Here, onze Almachtige God,
regeert! Laten wij blij zijn en juichen en Hem eren, want de tijd van de
bruiloft van het Lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar. Zij mocht
een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen staat
voor de goede daden van de gelovigen.’ (Openbaring 19: 4-8)
In Openbaring 11 werd beschreven hoe Gods heerschappij op aarde
gevestigd wordt door Christus’ regering, en deze verzen in hoofdstuk
19 geven meer uitleg over wat dit inhoudt. Hier wordt getoond dat
er 144.000 zijn die symbolisch omschreven worden als ‘zij die zich
voor de bruiloft van het Lam hebben klaargemaakt’. Zij zijn degenen
die op dat moment opgewekt worden om samen met Christus terug
te keren, en samen vormen zij het Koninkrijk van God dat op aarde
zal beginnen te regeren.
Dit is de eerste fase van Gods plan voor Zijn Familie, want dit
zijn de eersten die tot die Familie toetreden. Nogmaals, dit is slechts
de eerste gebeurtenis van de Zevende Trompet. Vervolgens wordt
getoond wat het eerste is dat zij zullen doen wanneer deze regering
eenmaal gevestigd is. Zij die samen met Christus komen worden
beschreven als een leger dat klaar is om tenstrijd te trekken. Dit is
namelijk het middel dat God zal gebruiken (inzetten) om een einde
te maken aan Wereld Oorlog III. De landen die op dat moment tot
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over hun oren in oorlog verwikkeld zullen zijn zullen door Christus
en zijn leger gestopt worden.
‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop
zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert
oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn
hoofd waren vele diademen (‘kronen’ - is figuurlijk – heerst nu over alle
landen) . Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent
dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en
Zijn Naam luidt: Het Woord van God (dat is Jozua de Christus). En de
legers (de 144.000) in de hemel (de hemel en de atmosfeer boven de
aarde, het luchtruim) volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn
linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard,
opdat Hij daarmee de volkeren zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een
ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige
toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn
dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.’
(Openbaring 19: 11-16)
De ‘toorn’ van God waarvan hier gesproken wordt is niet wat de
meeste mensen denken dat dit is. Dit betekent veeleer een ‘uitvoering
van een oordeel’ door God. Het is datgene wat God als rechtvaardig
en juist beschouwd. Het gaat over zij die in de rechtvaardigheid van
God komen om dit ‘oordeel uit te voeren’ door ten strijde te trekken
tegen diegenen die op aarde oorlog voeren. Indien Christus en zijn
leger niet zouden ingrijpen om deze oorlog te beëindigen, dan zou
de aarde volledig vernietigd worden. Dit ‘rechtvaardige oordeel’ dat
door Christus en de 144.000 ‘uitgevoerd’ wordt, is de oorlog die een
einde zal maken aan alle oorlogen, voor altijd.
Christus komt deze keer terug als de Leeuw Gods. Hij komt niet
zoals de eerste keer als het Lam Gods, die zich vernederde en zich
niet verzette toen hij geslagen en gedood werd, zodat hij het Pascha
offer voor de hele mensheid zou kunnen zijn. Deze keer komt hij
als de Leeuw Gods – als een machtige Koning – die zijn bewind zal
beginnen met het uitroeien van diegenen die niet willen ophouden
met het vernietigen van Gods schepping.
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Aan het relaas in Openbaring 11, van de engelen die God danken
omdat Hij nu Zijn grote macht tot zich genomen heeft om over alle
landen ter wereld te beginnen regeren, wordt nog iets toegevoegd.
‘En de vierentwintig ouderlingen (hooggeplaatste engelen), die
voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde
en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige,
Die is en Die was en Die komt, omdat Gij Uw grote kracht ter hand hebt
genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden,
en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om
geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de
profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen
en de groten (een openbaring van het oordeel voor de 144.000 die
nu opgewekt zijn om samen met Christus te regeren), en om hen te
vernietigen die de aarde vernietigden. (Openbaring 11: 16-18)
Het eerste wat God zal doen nadat Hij de volledige heerschappij
over Zij eigen schepping terug in handen heeft genomen, is een einde
maken aan deze wereldoorlog. Dat is precies wat Christus en de
144.000 zullen doen. Zij zullen grote macht en kracht aanwenden,
een macht en kracht die de mensheid nog nooit heeft meegemaakt,
om diegenen te vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn.
Over deze heerschappij van Christus en de 144.000 wordt nog meer
gezegd, zelfs de duur van die heerschappij wordt aangegeven. En er
wordt ook beschreven wat er op dat moment met Satan gedaan wordt.
‘En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de
afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude
slang, dat is de Duivel en de Satan, en bond hem voor duizend jaar, en
wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven
hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar
tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd
worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het
oordeel werd hun gegeven (aan de 144.000 die samen met Christus
regeren). En ik zag de zielen (levens) van hen die onthoofd (afgesneden
van de wereld) waren om het getuigenis van Jozua en om het Woord
van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het
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merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En
zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar
lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de
duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.’
(Openbaring 20: 1-5)
Het eerste wat aangekaart wordt is dat Satan terug in geestelijke
gebondenheid (gevangenschap) geplaatst wordt. Hij is al vaker zo
gebonden geweest, zoals we eerder beschreven hebben toen de verschillende heroplevingen van het Europese rijk aan bod kwamen.
Maar deze keer wordt hier toch iets nieuws aan toegevoegd. Er
wordt duidelijk gezegd dat hij niet slechts terug in die geestelijke
gebondenheid (gevangenschap) geplaatst wordt, maar dat hij deze
keer ook verzegeld wordt, zodat hij terwijl hij daar voor een laatste
keer opgesloten zit geen enkele macht om te misleiden meer kan
uitoefenen over de landen ter wereld.
Voordien werd Satan slechts gebonden zodat hij niet de macht
kon uitoefenen om landen tot oorlog aan te zetten, maar hij kon dan
nog steeds de mensheid misleiden. Wanneer dit echter plaatsvindt
zal hij geen enkele macht meer kunnen uitoefenen.
Deze laatste gevangenschap duurt 1.000 jaar, zodat hij zich op
geen enkele manier kan bemoeien met het werk dat God tijdens de
regeringsperiode van het Koninkrijk van God zal verwezenlijken.
Het Millennium zal een veel betere en hoogstaandere tijd voor de
mensheid zijn, alleen al omdat Satan en de demonen de mensheid
dan niet meer zullen kunnen misleiden, noch haar zullen kunnen
aanzetten tot het soort van kwaad dat de voorbije 6.000 jaar plaatsgevonden heeft.
In deze verzen wordt ook geopenbaard dat deze 144.000 afgesneden van de wereld waren (in de meeste Bijbels wordt dit foutievelijk
als onthoofd vertaald). Zij waren afgesneden of afgescheiden van de
wereld om Gods manier van leven te kunnen leven, en zo door Hem
gevormd en voorbereid te kunnen worden om deel uit te gaan maken
van Gods toekomstige regering, teneinde gedurende die 1.000 jaar en
de periode daarna samen met Christus te regeren.
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In deze beschrijving staat ook dat zij ‘het merkteken van het beest
(Satans merkteken) op hun voorhoofd niet ontvangen hadden’. Dit
is geen letterlijk merkteken, het is een metafoor voor datgene wat
een persoon kenmerkt, datgene wat het denken van een persoon
definieert (datgene wat uit het denken voortkomt in de vorm van je
gedachten of je geloof ). Deze twee uitdrukkingen, het ontvangen
van een ‘merkteken op het voorhoofd’ en een ‘merkteken op de hand’,
hebben te maken met Gods Sabbatten. Dit zijn mensen die volgens
Gods waarheid geleefd hebben door de correcte Sabbatdag te houden
op de zevende dag van de week – Zaterdag – en niet de valse dag
op de eerste dag van de week – Zondag - die door de Beestmacht
gepropageerd werd.
De Bijbel openbaart dat het eerste teken dat diegenen die God
oprecht willen gehoorzamen duidelijk identificeert, het correct houden
van Zijn wekelijkse en jaarlijkse Sabbatten is. Dat is een kwestie van
hun geloof in Gods Sabbatten in hun geest (verstand) – in hun denken
(gedachten).
Het ‘merkteken op hun hand’ gaat over hetzelfde – over Gods
Sabbatten. Dit ‘merkteken op hun hand’ is ook geen letterlijk merkteken, maar is ook een metafoor voor diegenen wiens daden (werk)
hun denken volgt, wat betreft het houden van Gods Sabbatten. Wat
zij met hun handen doen symboliseert hun werk. Zes dagen van de
week werken zij, maar op de Sabbat zullen zij zich niet bezighouden
met hun dagelijkse werk zoals op de eerste zes dagen van week, want
dan rusten zij van dat werk zoals God dat geboden heeft.
De Opstandingen na die van de 144.000
Er is nog een ander vitaal onderdeel van Gods plan dat tijdens die
periode van Christus 1.000 jaar durende regering voltooid zal worden.
In het laatste vers wordt verwezen naar de 144.000 die met Christus zullen komen om samen met hem voor 1.000 jaar te regeren.
Over diegenen die met Christus komen staat daar geschreven, dat
zij deel uitmaken van de eerste opstanding. Dit verwijst niet naar
de opstanding van Christus – de Zoon van God – zo’n 2.000 jaar
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daarvoor. De opstanding waar deze verzen van spreken is de eerste
grote opstanding uit de mensheid. God heeft geopenbaard dat er na
deze opstanding nog andere opstandingen zullen zijn op verschillende
tijdstippen tijdens de voltooiing van Zijn plan.
Zoals eerder gezegd, mensen gaan na hun dood niet terstond naar
de hemel of de hel. Zij blijven gewoon dood tot God hen opwekt. Dit
is een grote waarheid die deel uitmaakt van het mysterie van God
dat gedurende de volgende 1.000 jaar aan iedereen geopenbaard zal
worden.
In het traditionele Christendom wil men dat mensen geloven dat zij
na de dood meteen naar de hemel of de hel gaan, omdat zij geloven dat
mensen een onsterfelijke ziel hebben, maar dat is niet waar. Enkel en
alleen de Almachtige God heeft onsterfelijk leven inherent in Zichzelf.
De waarheid is dat wanneer de mensen sterven, zij dood zijn,
waarbij het fysieke lichaam verrot en uiteindelijk tot stof gereduceerd
wordt. Eén relaas in de Bijbel waarin de waarheid over dit onderwerp
geopenbaard wordt, betreft koning David die over Israël regeerde.
Hij was een grote koning die trouw aan God was. Hij schreef veel
Psalmen en vele daarvan waren profetisch. Hij was koning van Israël
maar werd door God ook een profeet genoemd.
Op het Pinksteren van 31 na Christus, toen God Zijn Kerk oprichtte, deed Petrus een aantal gevatte uitspraken tegen de Joden.
Hij citeerde uit een aantal profetieën die David over de Messias had
opgeschreven, en poneerde dat die zaken nu in Jozua de Christus
vervulde waren.
De joden in die tijd waren ver afgedwaald van Gods onderwijs
wat hen lang daarvoor door Mozes overgeleverd was. De meesten
van hen begrepen datgene wat David geschreven had niet, omdat zij
dachten dat sommige verzen in die Psalmen over David zelf gingen,
terwijl dat niet het geval was. Eén bepaalde uitspraak is erg leerzaam
voor diegenen die vasthouden aan het concept dat de gelovigen na de
dood naar de hemel gaan. Als dat waar was, dan zou David, waarvan
God Zelf zei dat hij een ‘man naar Zijn hart’ was, zeker daar zijn.
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‘Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David
vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn
graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat
God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam,
voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem
op zijn troon te zetten, daarom voorzag hij (David) dit en zei hij over
de opstanding van Christus dat Zijn ziel (leven) niet is verlaten in het
graf (Grieks – ‘hades’ wat betekent ‘het graf’) en dat Zijn vlees geen
ontbinding heeft gezien. Deze Jozua heeft God doen opstaan, waarvan
wij allen getuigen zijn.’ (Handelingen 2: 29-32)
Aan het einde van deze verzen staat dat Christus’ ‘vlees (lichaam)
geen ontbinding’ zou zien, en dat gebeurde ook niet want hij was
slechts drie dagen en drie nachten in de graftombe. Deze verzen
waarin uit de Psalmen geciteerd wordt, gaan duidelijk over Christus
die opgewekt zou worden nog voordat zijn lichaam zou beginnen
te ontbinden. Petrus maakte ook klaar en duidelijk dat dit niet over
David ging, omdat zijn lichaam wel tot ontbinding overging, en Petrus
verklaarde ook duidelijk dat zijn lichaam tot op die dag vele honderden jaren later nog steeds begraven en in het graf was. David ging
niet naar de hemel, maar zal daarentegen één van diegenen zijn die
bij de wederkomst van Christus opgewekt zullen worden om samen
met hem te regeren.
Omdat het traditionele Christendom niet in een opstanding gelooft, houden zij zich verre van deze verzen in Openbaring 20, want
zij kunnen deze verzen onmogelijk verklaren omdat ze volledig in
tegenstrijd zijn met hun eigen geloofsovertuigingen.
Maar in deze verzen wordt nog een ander ongelooflijk onderwerp
aangekaart, waar naders nooit over gesproken wordt. Het is een onderwerp dat uitermate bemoedigend is vanwege Gods plan en doel
voor allen die gestorven zijn en tot nu toe dood gebleven zijn. Het
maakt deel uit van het ware evangelie – het goede nieuws!
In deze verzen in Openbaring 20 wordt gesproken van het Millennium (1.000 jaar) wanneer de 144.000 samen met Christus over
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alle volkeren ter wereld zullen regeren. En nadat er gesproken wordt
van al diegenen die opgewekt worden om tijdens die 1.000 jaar te
regeren, staat er vervolgens geschreven: ‘Maar de overigen van de
doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde
gekomen waren.’
Wie zijn die ‘overigen van de doden’?
Wie deze ‘overigen van de doden’ zijn, zou vanzelfsprekend moeten
zijn. Dit zijn alle mensen die in de afgelopen 6.000 jaar geleefd hebben
en gestorven zijn en die geen deel uitmaakten van de eerste opstanding
van de 144.000.
Op dit moment zijn allen die geleefd hebben en gestorven zijn
teruggekeerd tot het stof der aarde, precies zoals God gezegd heeft
(Handelingen 3:20). Maar er komt een tijd in Gods plan dat deze
mensen ook de kans zullen krijgen om terug tot leven opgewekt te
worden. Vervolgens wordt in dit vers getoond wanneer zij opgewekt
zullen worden. Er staat geschreven: ‘zij werden niet weer levend,
totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren’. Let op wat
hier vervolgens in de twee volgende verzen in Openbaring 20 aan
toegevoegd wordt.
‘Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de
duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.
Zalig (gezegend) 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 regeren,
duizend jaar lang.’ (Openbaring 20: 5-6)
Nadat er dus gezegd wordt dat de ‘overigen van de doden’ niet weer
zullen leven tot na het Millennium, wordt er teruggewezen naar de
144.000 die opgewekt werden om met Christus te regeren. Er staat
dat zij die deelhebben aan die eerste opstanding ‘gezegend’ zijn omdat
‘over hen de tweede dood geen macht heeft’. Dat komt omdat zij niet
een tweede fysiek leven gekregen hebben, maar in plaats daarvan tot
geestelijke wezens in Gods Familie geschapen worden. Zij kunnen
nooit meer sterven.
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De Laatste 100 Jaar
Vlak voordat de ‘overigen van de doden’ tot een tweede fysiek leven
opgewekt worden, vindt er eerst nog een ongelooflijke gebeurtenis
plaats. Voordat zij die tijdens de eerste 6.000 jaar geleefd hebben en
gestorven zijn tot een tweede fysiek leven opgewekt worden, vindt
er eerst nog een opstanding tot geestelijk leven in de Familie van
God plaats.
Vlak voordat deze laatste periode van 100 jaar begint, is er nog
een opstanding die erg gelijkend is aan de eerste opstanding van
de 144.000, maar deze is veel en veel groter. Dit is de opstanding
van allen die tijdens het Millennium geleefd hebben en gestorven zijn,
die de gelegenheid hebben gehad om Gods manier van leven te leren.
Zij die gekozen hebben om getrouw Zijn manier van leven te volgen,
zullen dan tot geestelijk leven opgewekt worden – in de Familie van
God, als geestelijke wezens, net zoals de 144.000.
God heeft een groot doel voor ogen om deze opstanding op dat
moment te laten plaatsvinden, in plaats van aan het einde van de 100
jaar. Dat doel is het enorme werk dat er dan nog voor ons ligt, om de
miljarden mensen die op het punt staan om tot een tweede fysiek leven
opgewekt te worden te regeren, onderwijzen en helpen.
Na deze grote opstanding in de God Familie begint de laatste
periode van honderd jaar – de laatste jaren van het bestaan van de
mensheid. God verwijst naar deze periode als de Laatste Grote Dag.
Dat is de tijd waarin miljarden mensen tot een tweede fysiek leven
opgewekt zullen worden. Deze periode staat ook bekend als het
Oordeel van de Grote Witte Troon. Deze beschrijvende titel wordt
gebruikt om aan te duiden dat die periode een tijd is van een laatste
oordeel over de mensheid.
‘En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn
aangezicht vluchtten (Grieks – ontsnapten, wegvluchten van) de aarde
en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En
ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden
geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des
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levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken
geschreven stond, overeenkomstig hun werken.’ (Openbaring 20: 11-12)
Dit gaat over de opstanding tot een tweede fysiek leven van miljarden mensen. Het is een tijd waarin deze miljarden mensen een periode
van oordeel ingaan, waarin zij moeten kiezen hoe zij hun tweede leven
willen leven. In hun eerste leven kenden zij Gods waarheid niet. Het
was niet Zijn bedoeling om hen Zijn waarheid toen al te openbaren.
Tijdens die bewuste periode openbaarde Hij Zijn waarheid slechts
aan diegenen die voorbereid werden om deel uit te maken van Zijn
regering – deel van de 144.000.
Al deze miljarden mensen zullen dan opnieuw tot fysiek leven
opgewekt worden, teneinde te kunnen leren wat de waarheid van
God is. Dat zal voor hen de tijd zijn waarin zij moeten kiezen hoe zij
hun leven willen leven – volgens Gods wegen of volgens hun eigen
weg zoals zij daarvoor leefden. Baby’s en kinderen zullen gezond en
zonder handicaps of gebreken opgewekt worden. En mensen die van
ouderdom gestorven zijn zullen ook in een gezond lichaam zonder
gebreken opgewekt worden – niet in het lichaam van een bejaard
iemand, maar in een jonger lichaam als dat van iemand van middelbare leeftijd.
Bij deze opstanding is het belangrijk dat je goed begrijpt dat God
de eerste 7.000 jaar apart gezet heeft voor de voortplanting en vermenigvuldiging van de mensheid. Nadat die 7.000 jaar voorbij zijn,
aan het einde van het Millennium, zal erg geen voortplanting meer
zijn. Vrouwen zullen niet langer zwanger kunnen worden en er zullen
dan dus geen kinderen meer geboren worden.
God maakt duidelijk dat wanneer Hij iemand roept en hen vervolgens de mogelijkheid geeft om Zijn waarheid te kunnen zien, zij op dat
moment onder ‘oordeel’ komen. Er begint voor hen dan een periode
waarin zij volgens hun eigen wil moeten gaan kiezen tussen Gods
weg of hun eigen weg (de weg van de wereld, Satan en/of anderen).
Wanneer iedereen tot een tweede fysiek leven opgewekt zal worden,
zullen zij in staat zijn om Gods waarheid leren kennen. Op dat moment
zullen zij moeten beginnen kiezen tussen Gods weg of hun eigen weg.
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De beschrijving die Johannes geeft van een grote witte troon,
symboliseert een tijd van oordeel door God. Er staat geschreven dat
‘de aarde en de hemel wegvluchtten’ of ontsnapten. Dit beduid dat
deze grote mensenmassa tot op dat moment niet onder het oordeel
van God gekomen was; als het ware ‘ontsnapten’ zij hier tijdens hun
eerste leven aan. Maar zij zullen dan opgewekt worden in een veel
betere wereld, waarin het potentieel veel makkelijker zal zijn om voor
Gods weg te kiezen. Zij zullen dan leven in een wereld waarin Satan
en de demonen niet langer aanwezig zullen zijn, een wereld waarin
misleiding, leugens en valse religies niet langer bestaan.
Tijdens dit laatste tijdperk van de mensheid zullen de mensen
eindelijk een rechtvaardige regering en rechtspraak gaan ondervinden. Tijdens de voorgaande 1.000 jaar zal het Koninkrijk van God
de wereld geregeerd hebben, en daardoor zal de wereld zo’n grote
verandering hebben ondergaan die moeilijk voor te stellen is op dit
moment. Wetenschap en technologie zullen een hoge vlucht nemen.
En dit alles zal op zo’n manier samenwerken, dat de productiviteit
en de welvaart van het menselijke leven ver voorbij zullen gaan aan
wat wij ons ook maar kunnen inbeelden.
Tijdens deze tweede opstanding tot fysiek leven zal Gods oordeel
eindelijk ook over de rest van de mensheid komen. In deze grote
opstanding zal iedereen die dan opgewekt wordt mogen leven in
een nieuwe wereld die onderwezen en geregeerd wordt door Gods
Zoon samen met iedereen die dan in de God Familie is. In deze
verzen staat dat alle mensen van alle tijden ‘klein en groot’ (of zij
nu onbelangrijk of belangrijk waren in hun tijd) dan voor God opgewekt zullen worden, om Zijn waarheid te kunnen ontvangen uit
Zijn woord dat dan voor hun begrip geopend zal worden (de boeken
worden geopend).
Bovendien wordt in deze verzen naar nog een ander boek verwezen
dat ook geopend wordt – het ‘Boek des Levens’. Dit betekent dat zij de
gelegenheid zullen hebben om hun naam (hun leven) toegevoegd te
zien worden aan de Familie van God en zo eeuwig leven te ontvangen.
Al deze mensen zullen ook het proces moeten doorlopen van te kiezen
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of zij hun leven volgens het Woord van God zullen willen leven. Zullen
zij eraan werken om volgens Gods wegen te leven of niet?
De volgende verzen zijn een samenvatting van de laatste 100
jaar van de mensheid. Het begint met de beschrijving van een grote
opstanding van allen die ooit gestorven zijn. Let op wat er gezegd
wordt over het oordeel aan het einde van die 100 jaar.
‘En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het graf
(sommigen gebruiken hier het Griekse woord ‘hades’ anderen gebruiken het woord ‘hel’) gaven de doden die in hen waren, en zij werden
geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van
de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En
als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd
hij in de poel van vuur geworpen.’ (Openbaring 20: 13-15)
Hier wordt gesproken van het ‘graf’ omdat dit symbool staat voor
wat er meestal lichamen na de dood gebeurt. Dit woord ‘graf’ wordt
vaak verkeerd vertaald als ‘hel’. Dit denkbeeld van het bestaan van
een soort van plek waar je gestraft wordt die de ‘hel’ heet, is een van
de vele valse leringen van het traditionele Christendom.
Nadat zij een tweede leven ontvangen hebben samen met het
vermogen om Gods waarheid te kennen, worden de mensen dan
geoordeeld op basis van hun vrije keuze en de ‘werken’ in hun leven
die een weerspiegeling van die keuzes zijn.
Uiteindelijk volgt dan het einde, wanneer diegenen die voor
Gods manier van leven gekozen hebben geoordeeld worden om in
Zijn Familie opgenomen te worden en eeuwig leven te ontvangen.
Echter zij die een andere manier van leven gekozen hebben dan Gods
manier van leven, zullen geoordeeld worden om een tweede dood te
ontvangen – de eeuwige dood.
De Tweede Dood
Wat wordt er in het traditionele Christendom onderwezen over de
‘tweede dood’? Deze wordt duidelijk in de Bijbel vernoemd, maar
ministers en predikanten vermijden dit onderwerp als de pest omdat
dit in strijd is met wat zij geloven. Zij kunnen met geen mogelijkheid
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begrijpen hoe iemand twee keer zou kunnen sterven, omdat dat
betekent dat zij ook twee keer zouden moeten leven.
Hoewel veel mensen tijdens die 100 jaar voor Gods manier van
leven zullen kiezen, toch zal niet iedereen op die manier willen leven,
zij zullen er integendeel voor kiezen om de manier van leven die zij
er in hun eerste leven op na hielden aan te houden – de egoïstische
manier van leven – de manier van de wereld. God heeft een periode
van 100 jaar voorzien waarin mensen dan de keuze zullen moeten
maken over welke manier van leven zij willen gaan leven.
Het staat diegenen die kiezen voor hun eigen manier van leven –
de manier van leven uit hun eerdere leven – vrij om dit te doen, maar
zij zullen geen leven ontvangen dat na die 100-jarige periode van het
‘Oordeel van de Grote Witte Troon’ voortduurt. Daarentegen zal het
oordeel dat zij zullen ontvangen de ‘eeuwige dood’ zijn. Die ‘eeuwige
dood’ is nog zo’n begrip waarover in het traditionele Christendom veel
misverstanden en misconcepties bestaan, omdat zij geloven dat dit
soort van oordeel over ‘eeuwige bestraffing’ of ‘voor eeuwig gestraft
worden’ betekent.
Maar het past niet in Gods levenswijze om wie dan ook voor
eeuwig te martelen of te straffen omdat zij niet voor Zijn manier van
leven gekozen hebben. Het gaat hier gewoon om een ‘eeuwig oordeel’
over de ‘eeuwige dood’ – waaruit men nooit meer tot leven opgewekt
zal worden. God is niet wraakzuchtig of wreed, zoals Hij door velen
afgeschilderd wordt. Hij wil niet dat mensen voor eeuwig gekweld en
gemarteld worden omdat zij Hem niet gehoorzaamd hebben. Je moet
echt wel een zieke geest hebben om iemand zo’n straf op te leggen.
Gelukkig is God absoluut niet zo! Hij is in niets als de God die door
het traditionele Christendom afgeschilderd wordt op basis van hun
perverse leringen over de hel en het hellevuur.
Diegenen die tegen het einde van die 100 jaar niet voor Gods
manier van leven gekozen zullen hebben, zullen niet voor eeuwig
gemarteld worden. In plaats daarvan zullen zij veroordeeld worden
tot een eeuwig doodsoordeel – een ‘tweede dood’ – om nooit meer te
leven. Aan dit einde van het leven komt wel vuur te pas dat het leven

218

Een Nieuw Tijdperk Voor De Mensheid

vernietigd. Het is een oordeel tot vuur dat snel en pijnloos voltrokken
wordt. Het is een vurig oordeel dat eeuwig is omdat het resulteert in
een dood voor altijd – om nooit meer tot leven opgewekt te worden.
Het traditionele Christendom heeft het denkbeeld verzonnen dat
je voor eeuwig in een hellevuur met vuur bestraft zou worden als
je God niet gehoorzaamt. Maar het oordeel tot vuur is niet iets wat
voor alle eeuwigheid voortduurt. Het is gewoonweg een vuur dat het
leven beëindigt omdat God geoordeeld heeft om dat leven voor altijd
te beëindigen.
Kiezen voor het leven
De periode van de ‘Laatste Grote Dag’ gaat over de keuzes die mensen
zullen maken gedurende die laatste 100 jaar. Het is een tijd om voor
het leven te kiezen, of niet. Dat lijkt een makkelijke keuze, maar dat
zal het niet zijn.
Tijdens die laatste honderd jaar zal het leven van de mensheid heel
anders zijn. Deze tweede kans op een fysiek leven zal plaatsvinden
in een wereld die enorm verschilt van de wereld waarin zij vroeger
leefden. Maar wat echter wel hetzelfde zal blijven is de menselijke
natuur die hen tijdens hun eerste leven gemaakt heeft tot wat zij
geworden zijn.
Uiteraard zullen baby’s en kinderen die tot een tweede fysiek
leven opgewekt worden niet geplaagd worden door de ervaring van
de zondige keuzes die teenagers en volwassenen wel gehad hebben.
Maar voor de ouderen die bij hun dood meer vastgeroest waren in
hun eigen wegen, zijn veel aspecten van de manier waarop zij geleefd
hebben in strijd met Gods manier van leven. En die wegen zijn niet
makkelijk te veranderen. En zelfs na alles wat God zo overvloedig
voorzien heeft voor diegenen die opgewekt worden tot een tweede
fysiek leven, zal er toch een enorm groot aantal mensen gewoonweg
kiezen om niet te veranderen. Zij zullen hun eigen oude wegen (manier
van leven) verkiezen boven Gods wegen.
Zulke mensen zullen verkiezen om een manier van te leven te leven
die drama met zich brengt, waaronder zaken zoals overspel, diefstal,
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corruptie, politieke spelletjes, dronkenschap, drugsverslaving, seksuele
perversie, ongecontroleerd zwelgen, haat en jaloezie, eigendunk, lust
naar macht, lust naar rijkdom en alle andere mogelijke zaken die het
gevolg zijn van de keuze om te leven volgens de egoïstische menselijke
natuur – volgens wat jij zelf wilt.
Hoewel er miljarden mensen opgewekt zullen worden tot een
tweede fysiek leven, toch zal niet iedereen willen veranderen. Niet
iedereen zal de weg die God hen dan zal tonen willen volgen. Integendeel, zij zullen zich tegen die weg verzetten. Velen zullen zich
gewoonweg conformeren vanwege de maatschappij waarin zij dan
zullen leven die over de hele wereld door het Koninkrijk van God
geregeerd wordt, maar zij zullen het er niet mee eens zijn en zullen
dit niet willen.
Alleen zij die écht voor Gods manier van leven kiezen zullen in
staat zijn om de nodige veranderingen in hun leven aan te brengen,
zodat zij geestelijk zullen kunnen groeien tot op een zeker niveau
dat God hen in Zijn Familie zal ontvangen. God is aan niemand iets
verschuldigd. Hij heeft ons al alles gegeven wat wij hebben. Als het
erop neer komt dat mensen gewoonweg verkiezen om hun eigen
manier van leven te leven en niet die van God, dan is dat hun eigen
keuze. Gods manier van leven kan en zal niet aan mensen opgelegd
worden. Voor Zijn manier van leven moet je uit vrije wil kiezen.
Dus aan het einde van die 100 jaar zal het voor God heel duidelijk
zijn wie er allemaal tot in alle eeuwigheid lid van Zijn Familie zullen
worden. En het zal ook duidelijk zijn wie er allemaal voor hun eigen
wegen gekozen hebben en niet voor die van God.
Op dat moment zullen er miljarden mensen voor Gods manier
van leven gekozen hebben. Zij zullen dus het leven gekozen hebben.
Zij zullen de gelegenheid die God hun voorgelegd heeft om eeuwig
geestelijk leven in Zijn Familie te ontvangen, met beide handen aangegrepen hebben.
Maar er zullen tegen het einde van die 100 jaar, waarschijnlijk ook
miljarden mensen zijn die God en Zijn weg niet geaccepteerd zullen
hebben. In plaats daarvan zullen zij ervoor gekozen hebben om hun
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eigen wegen te volgen, precies zoals Lucifer dat vele duizenden jaren
geleden ook deed.
Lucifer was de eerste die tegen God in opstand kwam en daarna
bekend kwam te staan als Satan de Duivel, en eveneens als het Beest
en de Valse Profeet. Hij sleepte een derde van het engelenrijk mee in
zijn weg van egoïsme en hoogmoed, teneinde meer rijkdom en macht
voor zichzelf te vergaren. Zij die samen met hem in opstand kwamen
bekend te staan als demonen, en ook zij hebben zich sinds het begin
van hun opstand tegen God verzet en tegen Hem gevochten.
Als zo’n groot aantal geestelijk geschapen engelen na verloop van
een heel lange tijd die keuze konden maken om zich af te keren van
alles wat God hen aangeboden had, dan zou het niet moeilijk moeten
zijn om te begrijpen dat grote aantallen fysieke, egoïstische mensen
hetzelfde zullen doen in een heel kort tijdsbestek.
Gods plan bijna voltooid
Nadat de laatste periode van 100 jaar voor de mensheid beëindigd is,
zal er nog een tijdsbestek volgen waarvan God nog niet geopenbaard
heeft hoe lang dit zal duren, maar het zal kort zijn. Het is de tijd waarin
God Zijn laatste oordeel over de mensheid zal voltrekken. Dat zal het
sluitstuk van het ‘Oordeel van de Grote Witte Troon van God’ zijn.
De exacte opeenvolging van de gebeurtenissen die dan volgen
heeft God nog niet geopenbaard, maar Hij heeft duidelijk te kennen
gegeven wat er zal gebeuren met iedereen die voor Zijn manier van
leven heeft gekozen, en met allen die deze verworpen hebben.
Hoe dit alles zich afspeelt en zo het hoofdstuk van het tijdperk
van de mensheid afgesloten wordt, is een ongelooflijk verhaal. God
heeft ons getoond hoe Hij dit tijdperk zal beëindigen en hoe Hij Zijn
laatste oordeel over allen die Hem door alle tijden heen verworpen
hebben zal volrekken.
In Openbaring 20, wanneer Satan in gevangenschap ‘verzegeld’
wordt, staat geschreven dat hij daar opgesloten moet blijven totdat
de duizend jaar voltooid zijn, en dat hij daarna ‘een korte tijd moet
worden losgelaten (vers 3). Het exacte moment waarop hij na de

WANNEER DE AFTELLING EINDIGT

221

1.000 jaar voor ‘een korte tijd losgelaten’ moet worden wordt niet
gespecificeerd, maar uit de context van andere Bijbelverzen kan je
wel afleiden dat dit pas na de 100 jaar die op het Millennium volgen
kan gebeuren. Vervolgens wordt er ook geopenbaard wat er gebeurt
wanneer hij ‘losgelaten’ wordt.
‘En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan
uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken
te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en
Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het
zand van de zee.’ (Openbaring 20: 7-8)
Satan moet nog een laatste keer uit zijn gevangenschap losgelaten
worden, teneinde te helpen het plan van God voor de hele mensheid
te voltooien en een einde te maken aan het bestaan van de mensheid.
Satan zal door middel van misleiding en vernietiging datgene doen
waar hij het beste in is, wat een van zijn namen verraadt: ‘De Vernietiger’.
Satan is altijd al instrumenteel geweest bij het versnellen van
het proces waardoor landen met elkaar in oorlog verwikkeld raken.
Doorheen de geschiedenis is de spanning tussen de verschillende
landen altijd opgelopen totdat er oorlog van kwam. Oorlog is altijd
onvermijdelijk geweest, dat is een vaststaand feit. Zo zit de mensheid
nu eenmaal in elkaar. Maar het is altijd een onderdeel van Gods plan
geweest om de vernietigende natuur van dit wezen te gebruiken om
de zekerheid van eventuele oorlogen tussen volkeren en landen sneller
te beslechten, zodat het lijden en het kwaad dat uit lang uitgesmeerde
conflicten zou voortkomen verminderd kon worden.
Het is met de mensheid nu eenmaal zo gesteld, dat oorlogen het
onvermijdelijke resultaat van de menselijke natuur zijn. Oorlog is een
zekerheid omdat de mensheid niet in staat is om te leven op een manier
die vrede voortbrengt – vrede die alleen maar kan voortkomen uit
het volgen van Gods manier van leven onder de regering van Gods
Koninkrijk. Tijdens het Millennium en de periode van het ‘Oordeel
van de Grote Witte Troon’ zal de mensheid de gelegenheid krijgen
om de weg van de vrede te leren. God zal niet toestaan dat er zich
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omstandigheden zullen voordoen tot op een punt dat er mogelijk
oorlog zou uitbreken. De heerschappij van Gods regering zal de vrede
tussen landen verzekeren.
Maar wanneer Satan eenmaal losgelaten wordt, zal hij alles uit
de kast halen om de mensheid terug ten oorlog te laten trekken – een
oorlog die beëindigd zal worden nog voor hij kan beginnen.
Het zal voor Satan heel makkelijk zijn om die mensen die dan
twee keer geleefd hebben en niet voor Gods manier van leven gekozen hebben, te beïnvloeden. Mensen die ervoor kiezen om op een
andere manier te leven dan de ware juiste manier van leven die God
geopenbaard heeft, leven in zonde. Dat is de definitie van zonde: leven
in tegenstrijd met datgene waarvan God zegt dat het juist is.
Wanneer Satan vrijgelaten wordt om de wereld in te trekken,
wordt daarbij profetisch de uitdrukking ‘Gog en Magog gebruikt als
symbool voor het soort van mensen die massaal Gods manier van
leven afgewezen hebben. Vervolgens wordt beschreven dat die mensenmassa zo omvangrijk is als het zand van de zee. Als je het totaal
van de bevolking op aarde gedurende de vele duizenden jaren van
de menselijke geschiedenis in ogenschouw neemt, dan zal het aantal
mensen die uiteindelijk God en Zijn manier van leven verwerpen in
de miljarden oplopen.
Het is onmogelijk om de gedachtegang van een ongezonde geest
te doorgronden. Wat Satan doet is moeilijk te bevatten. Maar je kan
wel weten dat hij Gods plan en de mensheid dusdanig hartgrondig
haat, dat hij er alleen maar op uit is om zoveel mogelijk van Gods
schepping te vernietigen.
Hoewel Satan onophoudelijk tegen God gevochten heeft en altijd
geprobeerd heeft om alles wat hij maar kan te vernietigen, toch is
hij er nooit in de verste verte in geslaagd om ook maar één van Gods
voornemens te dwarsbomen, maar toch blijft hij proberen. En daarom
zal hij opnieuw in die laatste periode aan het einde van de 100 jaar
proberen om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om tegen de God
Familie ten strijde te trekken, ook al bestaat er geen enkele kans dat
zij hierin succesvol kunnen zijn. Satan moet op een of andere manier
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miljarden mensen doen geloven dat zij hierin kunnen slagen. God
heeft niet geopenbaard hoe dit in zijn werk zal gaan, maar er staat
wel geschreven wat zij zullen proberen te doen.
‘Zij rukten van alle kanten op en belegerden het kamp van de gelovigen, de stad die God liefheeft. Maar er kwam vuur uit de hemel dat
hen verteerde.’ (Openbaring 20: 9)
In dit vers kan je lezen dat er een enorm massa mensen onder
leiding van Satan tegen Gods volk zullen optrekken om tegen hen te
strijden. Er wordt profetisch op veel verschillende manieren naar Gods
volk verwezen, en hier gebeurt dat in de vorm van ‘de stad die God
liefheeft’. Dit betekent hier niet de letterlijke fysieke stad Jeruzalem,
maar wel de geestelijke stad van Gods volk.
Vervolgens staat er dat God Satan en degenen die hem gevolgd
zijn tegenhoud en verhinderd dat zij een oorlog beginnen. Hoewel
het hun doel zal zijn om oorlog te voeren, toch zal God niet toestaan
dat er een oorlog begint, want Hij zal gewoonweg Satan samen met
dat leger vernietigen.
Er zijn verzen in de Bijbel waarin zeven engelen beschreven
worden die zeven schalen (met de zeven plagen) hebben, die over de
mensheid uitgegoten moeten worden. Er wordt daarin ook getoond dat
een van deze zeven engelen aanwezig is tijdens die laatste periode aan
het einde van de 100 jaar. We weten nog niet wat deze zeven plagen
die over de mensheid uitgegoten moeten worden precies inhouden,
maar er wordt hier wel getoond dat dit alles het Derde Wee is dat zal
plaatsvinden tijdens de vervulling van de Zevende Trompet. Onthoud
daarbij dat de volledige vervulling van de gebeurtenissen van de
Zevende Trompet iets meer dan 1.100 jaar zal duren.
De gebeurtenissen van de Zevende Trompet beginnen bij de komst
van Christus en de vestiging van Gods Koninkrijk aan het begin
van het Millennium. Vervolgens vlak na de 1.100 jaar worden deze
gebeurtenissen van het Derde Wee door deze zeven engelen vervuld
wanneer zij hun schalen over de aarde uitgieten.
Dit is het laatste Wee voor de mensheid. Het maakt een einde
aan het bestaan van de mensheid. Het zal kort en krachtig zijn. En
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het maakt ook een einde aan Satans zwakke pogingen om te vechten
tegen datgene wat van God is.
Inderdaad de ultieme vernietiging van Satan past ook in Gods
plan, en moet uitgevoerd worden teneinde Gods plan voor de mensheid volledig te vervullen. Dat komt in het volgende vers naar voren.
‘En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel
geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen
dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.’ (Openbaring 20: 10)
In de huidige periode tijdens van de aftelling naar Wereld Oorlog
III, heeft God aan Zijn Kerk geopenbaard dat Satan uiteindelijk effectief vernietigd zal worden – zijn leven zal beëindigd worden. Hoewel
hier duidelijk in de profetieën van gesproken wordt, toch werd dit pas
in de eindtijd volledig begrepen. Het is al die tijd een mysterie gebleven
voor de wereld en voor Gods Kerk, totdat God het openbaarde. De
wereld weet dit nog steeds niet, maar de Kerk weet het wel.
Velen hebben geloofd dat Lucifer eeuwig leven had, omdat hij door
God in een geestelijke schepping als aartsengel geschapen werd. Maar
dat is niet waar. Hij is een wezen dat geschapen werd. Enkel en alleen
God heeft onsterfelijk zelfvoorzienend leven inherent in Zichzelf voor
alle eeuwigheid. De engelen hebben niet zulk zelfvoorzienend leven
in zich, zij werden als geestelijke wezens geschapen. Zowel geestelijk
als fysiek leven dat door God geschapen werd, kan ook door God
afgenomen of beëindigd worden.
Die kennis over zijn toekomstige lot is een kwelling voor Satan. Dit
wezen is altijd al een valse leraar (een valse profeet) geweest, en hij heeft
altijd leugens verspreid over God en Gods doel voor Zijn schepping.
Het is Satan die de mensheid misleid heeft met zijn valse leringen die
geleid hebben tot een vals Christendom dat bol staat van valse doctrines.
Satan is dus inderdaad ‘de valse profeet’ en ook ‘het beest’. Dat
beest was de drijvende kracht achter alle geprofeteerde heroplevingen
van het Europese rijk. Zijn macht als ‘het beest’ en zijn misleiding als
‘de valse profeet’ zullen tijdens de laatste periode van 100 jaar van
de Grote Witte Troon verder leven. Dat komt omdat de meerderheid
van de mensen hun eerste leven leefden in een tijd dat Satan nog
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grote invloed uitoefende, en wanneer zij tot een tweede fysiek leven
opgewekt worden zullen zij de herinnering aan die tijd nog in zich
dragen. Velen van hen gaven de voorkeur aan dat leven onder die
misleiding dat zij toen omarmd hadden, en daarom zullen zij nog
steeds de waarheid die God hen dan voorlegt niet willen aanvaarden.
De realiteit is dat veel mensen dan nog steeds de weg van Babylon
zullen verkiezen, met haar valse geloofspraktijken, de frauduleuze
werkwijzen van regeringen in het verleden, en alle mogelijke valse
levenswijzen die mensen eropna hielden. Zij verkiezen dat leven boven
Gods manier van leven. Het werk wat Satan doet als ‘het beest’ en
‘de valse profeet’ staat symbool voor al die valse wegen. Al die valse
manieren van leven kunnen alleen maar volledig uitgeroeid worden
wanneer diegenen die ze omarmen volledig vernietigd zijn.
Voor die periode van de 100 jaar zullen deze valse wegen uitgeroeid beginnen te worden door het werk dat gedurende het Millennium gedaan zal worden, maar zij zullen echter meteen weer op de
voorgrond treden wanneer alle mensen die heel hun leven volgens
deze wegen geleefd hebben tot een tweede fysieke leven opgewekt
worden. Velen zullen hun vorige levenswijze verwerpen en zullen de
levenswijze die God hen geopenbaard heeft omarmen, maar er zullen
ook velen zijn die dit niet zullen doen.
In het bovenstaande vers staat dat Satan ‘gepijnigd’ zal worden.
Hij wordt ‘gepijnigd’ door de wetenschap van zijn ondergang. De uitdrukking ‘zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid’
die hier zo vertaald werd, betekent niet dat dit voor alle eeuwigheid
blijft duren. In de Griekse taal wordt die uitdrukking gebruikt om
een tijdspanne aan te geven die zo lang blijft duren als de specifieke
omstandigheden waar zij op van toepassing is blijven duren. En
wanneer een tijdperk eindigt dan houden de omstandigheden van
dat tijdperk ook op te bestaan.
Wanneer Satan eenmaal in dat ‘vuur’ wat God beschrijft (wat niet
fysiek is) geworpen wordt, zal het tijdperk van zijn bestaan eindigen.
Maar tot dan wordt hij constant gekweld door de gedachte aan wat
komen gaat.
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Gods plan voltooid
Op een bepaald moment in de gebeurtenissen die we zojuist beschreven hebben, zal iedereen die getrouw Gods manier van leven geleefd
heeft veranderd – opgewekt – worden tot geestelijk leven in Gods
Familie Elohim.
Op dat tijdstip zal Gods plan en doel voor de schepping van de
mensheid volledig vervuld zijn. Dan is de geestelijke Familie van
God voltooid. God beschrijft die tijd op veel verschillende manieren.
‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet
meer.’ (Openbaring 21: 1)
In dit vers legt Johannes uit dat er een grote verandering op aarde
heeft plaatsgevonden, en dat niets nog is als tevoren. Alles werd nieuw
en anders gemaakt.
De uitdrukking ‘en de zee was niet meer’ gaat niet over de letterlijke zeeën en oceanen op aarde. Het is profetische symboliek die
aangeeft dat er dan geen ‘zeeën’ van mensen (mensenmassa’s) meer
zullen zijn, zoals gedurende de voorgaande 7.100 jaar. Het tijdperk
van de mensheid is voorbij en Gods doel voor de schepping van de
mensheid is verwezenlijkt – het is voltooid - het mysterie van God is
volbracht, en er is geen menselijk leven meer.
‘En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen
van God uit de hemel (de hemel boven het aardoppervlak – de lucht),
gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En
ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij
de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God
Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen
afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht
of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.’
(Openbaring 21: 2-4)
Allen die dan worden opgewekt worden toegevoegd aan wat
beschreven wordt als het ‘nieuwe Jeruzalem’; dat is de geestelijke
woonplaats van Gods mensen die in Zijn Familie opgenomen zijn. Deze
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verzen laten ook zien dat zij nu verlost zijn van dood, zorgen, pijn en
tranen die in hun fysieke leven wel voorkwamen, en dat zij deze ook
nooit meer zullen ervaren omdat zij nu geboren zijn in een geestelijke
schepping – uit geest samengesteld zijn. En dan, wanneer iedereen
die uit de mensheid bevrijd is aan Gods Familie is toegevoegd, volgt
er een grote verkondiging.
‘En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij
zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
En Hij zei tegen mij: Het is geschied! Ik ben de Alfa en de Omega, het
Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven
uit de bron van het water des levens.’ (Openbaring 21: 5-6)
Op dat moment, wanneer het doel van de Periode van de Grote
Witte Troon bereikt is en het bestaan van de mensheid beëindigd
is, ofwel door de tweede dood of door een opstanding tot eeuwig
geestelijk leven, verkondigt God dat Hij nu ‘alle dingen nieuw’ heeft
gemaakt en dat ‘het geschied is!’ Het mysterie van God – Zijn plan
en doel voor de mensheid – is volledig geopenbaard en voltooid. De
gebeurtenissen van de Zevende Trompet zijn voorbij.
Nadat God verkondigd heeft wat Hij zal vervullen, gaat Hij verder
met een laatste waarschuwing aan de mensheid.
‘Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij
zal voor Mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen,
verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars
en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt.
Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen
hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak
met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.
En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de
grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij
God vandaan.’ (Openbaring 21: 7-10)
Aan het einde van Zijn geschreven woord benadrukt God nogmaals
het belang van de keuzes die de mens vrijelijk mag maken, en dat er
aan het maken van verkeerde keuzes consequenties vastzitten. Op
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het einde van de laatste periode van 110 jaar van het bestaan van de
mensheid zullen er zijn die een tweede dood zullen ondergaan, en
zullen er ook diegenen zijn die Gods kinderen zullen worden voor
alle eeuwigheid.

Hoofdstuk 8

GODS HEILIGE DAGEN
OPENBAREN DE WAARHEID
Tijdens de Pascha avond op de dag dat Christus gedood zou worden,
zei hij in een van zijn gebeden tegen zijn Vader ‘Uw woord is waarheid’.
God is de bron van alle waarheid, en de opzet van dit boek is om de
waarheden die Hij aan Zijn Kerk geopenbaard heeft aan te belichten.
Je kansen om wat komen gaat te overleven en om anderen dusdanig
te kunnen beïnvloeden zo dat ook zij dit zouden mogen overleven,
is volledig afhankelijk van hoe je je terdege voorbereidt op datgene
waarvan God openbaart dat het op het punt staat te gebeuren. Het is
Gods grootste verlangen om diegenen die naar Hem zullen luisteren
te helpen, en hen in een nieuw tijdperk te laten binnentreden – in
hét Millennium.
De beste manier om je voor te bereiden is om alles wat hier in
dit boek naar voren gebracht is, eerlijk en oprecht te beschouwen en
onder ogen te zien. Als je besluit om te negeren wat als onjuist is aan de
kaak gesteld wordt, dan is dat een persoonlijke keuze die niet zonder
gevolgen zal zijn. Het is Gods oprechte verlangen om diegenen die
zich tot Hem zullen keren genadig te zijn en te helpen. Wij zijn Zijn
schepping. Wij bestaan vanwege Zijn liefde en doel voor ons.
Als jij besluit om jou leven te ontdoen van alles wat onjuist is en
om de waarheid van God te omarmen, dan zal Hij jou zegenen en zal
Hij voor jou tussenkomen om je te redden uit alles wat nu op het punt
staat om met iedereen die op deze aarde leeft te gebeuren. De beste
manier om je tot God te keren, is om de waarheid te omarmen die
God in de Heilige Dagen die Hij aan de mensheid gegeven heeft over
Zijn plan en doel openbaart. Die Heilige Dagen openbaren God zelf.
Je kan Gods tussenkomst en hulp alleen maar ontvangen als je
oprecht en eerlijk erkent dat het onderwijs en de praktijken van het
valse, onjuiste Christendom volledig onjuist zijn. Dat betekent dus
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duidelijk ook dat je alle andere zogenaamd ‘geestelijke’ of ‘spirituele’
onjuiste leerstellingen van andere religies zal verwerpen.
Vanwaar komt Religieuze verwarring?
In dit boek is aangetoond dat er veel tegenstrijdige ideeën de ronde
doen, over God en Zijn doel voor de schepping van het menselijke
leven. Mensen zijn verward en vaak zelfs geconflicteerd over wat er
werkelijk gebeurt wanneer je sterft en wat er daarna gebeurt. Als er
leven na de dood is, wat voor soort van leven is dat dan?
Lang geleden gaf God aan de mensheid specifieke dagen die zij
moesten houden (vieren), en die zij voor heilig doel en gebruik apart
moesten zetten. Die dagen openbaren het doel en plan waarom Hij de
mensheid in leven riep en ook wat er na de dood in het verschiet ligt.
Wanneer je leert waar deze dagen echt over gaan, leidt dit tot grotere
kennis en inzicht over God Zelf en over waarom Hij het tijdelijke
fysieke menselijke leven schiep.
De reden waarom de mensheid geen weet of kennis heeft van
God en Zijn plan en doel voor haar bestaan, is omdat zij geen weet
heeft van deze dagen die gehouden dienen te worden en daarom dus
ook niet kan leren wat deze dagen openbaren. Dat is precies de reden
waarom God de mensheid gebood om deze dagen te houden op de
manier die Hij aangegeven heeft, zodat zij Hem en Zijn liefde voor
Zijn schepping zou kunnen leren kennen.
Maar de menselijke natuur is erop gericht om zich tegen God te
verzetten en om de waarheid over God te veranderen naar iets wat
makkelijker te verteren is voor die egoïstische natuur die er slechts
op uit is om zichzelf te behagen door te leven op gelijk welke manier
die zij verkiest om te leven. De mensheid wil niet dat iemand haar
vertelt hoe zij dient te leven, en daarom heeft zij betracht om religie
en ideeën over God makkelijker verteerbaar te maken voor de hoogmoedige menselijke natuur.
Voor het gezonde verstand lijkt het tegenstrijdig dat de mensheid
zich verzet tegen Gods instructies over hoe het leven geleefd dient te
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worden en deze verwerpt. Tenslotte heeft Hij ons gemaakt en weet Hij
dus best wat gezonde relaties en vrede, en ook gelukkige productieve
levens zal voortbrengen. Ouders kunnen uit de eerste hand ervaren
hoe hun eigen kind zich tegen hen verzet terwijl zij proberen om het
te leren wat zij geloven dat het beste voor hen is. Gods wijsheid en
liefde gaan die van menselijke ouders oneindig verre te boven, en Hij
weet absoluut wat het beste is voor ons, maar toch verzetten Zijn
eigen kinderen zich ook tegen Hem.
Het begin van het ontwikkelen van een betekenisvolle relatie
met God is gehoorzaamheid aan het houden van Zijn Sabbatten. De
wekelijkse Sabbat geeft een volledig overzicht weer van Gods plan. En
de Jaarlijkse Sabbatten, die ook door God geboden zijn en gehouden
moeten worden op de manier die Hij aangegeven heeft, bevatten meer
details en bijzonderheden over dit plan.
Kalenders hebben verwarring gezaaid
Voordat we het gebod om de 7de dag Sabbat te houden nader gaan
bekijken, moeten we eerst goed begrijpen dat de wereldse kalenders
verschillen in hoe de dagen van de week daarin gerangschikt worden.
Dit heeft voor veel verwarring gezorgd wanneer het er op aan komt
dat je probeert te begrijpen wanneer Gods Sabbat gehouden dient
te worden.
De meeste mensen zijn er zich heden ten dage niet van bewust
dat de kalenders in de meeste landen ter wereld veranderd werden,
zodat zij anders zouden zijn dan hoe God heeft aangegeven dat de
jaarlijkse tijd gerekend moet worden. Door de eeuwen heen heeft
men zich grote inspanningen getroost om de Bijbelse cyclus van de
7de dag Sabbat te veranderen.
In de recente geschiedenis hebben landen geprobeerd om allerlei
meeteenheden te standaardiseren. In deze moderne tijd van technologie, fabricage en uitvindingen is het zeker een goed idee om standaardisering te implementeren, vooral met het oog op de wereldwijde
handel. Er zijn inmiddels al veel meeteenheden gestandaardiseerd.
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Veel landen hebben ondertussen bijvoorbeeld het metrische stelsel
ingevoerd, terwijl sommige landen dit nog steeds koppig weigeren
te doen.
Maar wat betreft de standaardisering van het markeren van de
tijd is er altijd grote verwarring en onenigheid geweest. De Verenigde
Naties hebben hierin in de recente geschiedenis een grote rol gespeeld.
De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) begon in
een publicatie onder de naam ‘ISO 8601:1988’ die zoals de titel doet
vermoeden en in 1988 uitgegeven werd, met het standaardiseren
van de kalender. In dit systeem werd de Zondag aangegeven als de
zevende dag van de week in de wekelijkse cyclus, en Maandag werd
de eerste dag van de week.
Nog voordat deze verandering in 1988 gemaakt werd, waren er
verschillende landen in Europa die dit al lang gedaan hadden. Maar
de meesten die aan deze standaardisering deelnamen weten echter
niet dat er achter de doorvoering van deze verandering een samenzweerderig doel verscholen zat. Velen hebben deze verandering
gemaskeerd als een poging om de ‘werkweek’ te definiëren, waarbij
de cyclus van de eerste vijf dagen van de week begint op Maandag
en eindigt op Vrijdag. Daardoor vallen de laatste twee dagen van de
wekelijkse cyclus op Zaterdag op de 6de dag van de week, waardoor
automatisch Zondag de 7de dag van de week wordt.
Het bijzondere aan deze verandering is dat alle nieuwe generaties
die lezen over Gods Sabbat die op de zevende dag van de week valt, de
onjuiste zekerheid krijgen dat Zondag hiervoor dus de aangewezen
dag is. Maar dat is een verkeerde veronderstelling.
Het Jodendom heeft nooit de correcte timing van de wekelijkse
Sabbat uit het oog verloren. Christus zelf was het met de Joden eens
over het feit dat de dag die zij als de zevende dag van de week in acht
namen, wel degelijk de wekelijkse Sabbat was zoals door God geboden.
Voordien en sinds die tijd hebben de Joden altijd geweten welke de
correcte dag voor het houden van de zevende dag Sabbat is.
Slecht een handvol landen ter wereld hanteren een kalender die
waarheidsgetrouw is en overeenkomt met de ware wekelijkse cyclus.
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Op die kalenders wordt de Zondag correct weergegeven als de eerste
dag van de week, en is Zaterdag de zevende dag, wat de ware tijd voor
het houden van Gods Sabbat is.
Maar kalenders die de wekelijkse cyclus op Maandag beginnen
zijn onjuist, omdat zij Zondag als de zevende dag aangeven, en toch
is dat de kalender die door de overgrote meerderheid van landen
gebruikt wordt. Zondag is niet de Bijbelse zevende dag van de week.
Het is niet Gods 7de dag Sabbat.
Het veranderen van de wekelijkse cyclus is niets nieuws. Daar werd
door de eeuwen heen in heel de wereld meermaals aan gemorreld.
Maar telkens wanneer de mensheid zich met dit soort van praktijken
bezighoudt gaat zij tegen datgene wat lang geleden door God werd
vastgelegd in. Van in het begin van de tijdsrekening op aarde, stelde
God een wekelijkse cyclus van zeven dagen binnen de maanden van
elke jaarcyclus in.
DE WEKELIJKSE SABBAT
Onze Schepper
Een ware en juiste relatie met de Ene Eeuwige Uit Zichzelf Bestaande
Almachtige God kan pas beginnen wanneer je tot het punt komt dat
jij je voor Hem willen vernederen, en de ware wekelijkse Sabbat die
door Hem geboden is gaat houden. Niemand kan een ware relatie met
God hebben, tenzij zij Hem aanbidden op de gezette tijden die door
Hem geopenbaard zijn. Al het andere is ongehoorzaamheid aan en
godslastering ten opzichte God.
God wil dat Zijn schepping naar Hem luistert en Hem waarlijk
aanbidt zoals Christus dit zei.
‘Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader
zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo
aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden
in geest en waarheid.’ (Johannes 4: 23 - 24)
Er bestaat geen andere manier om God te aanbidden. Hij eist dat
dit in waarheid gebeurt. Deze verzen tonen dat er een tijd zal komen
dat de wereld God in waarheid zal gaan aanbidden. Dat zal na de
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wederkomst van Christus in het Millennium wereldwijd beginnen
te gebeuren. In Christus’ tijd begon een klein aantal mensen op die
manier te aanbidden, en zij bleven dit doen in de Kerk nadat deze in
31 na Christus gevestigd werd.
God openbaart het belang van de wekelijkse Sabbatdag en hoe
deze tot stand kwam. Dat heeft alles te maken met het doel waarvoor
Hij de mensheid schiep. De wekelijkse Sabbat dient om iedereen te
herinneren aan de scheppingsweek waarin de mensheid geschapen
werd, en aan het feit dat Hij onze Schepper is!
‘Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel haar menigte. Toen
God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had,
rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En
God zegende de zevende dag en heiligde die (apart gezet voor heilig
doel en gebruik) , want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God
schiep door het te maken.’ (Genesis 2: 1 - 3)
Je kan hierover veel uitgebreider en gedetailleerder informatie
terugvinden in ander lectuur van Gods Kerk, want veel mensen
denken dat dit verslag van de schepping waarvan sprake in Genesis
1 en 2 gaat over de tijd dat God oorspronkelijk de aarde en het heelal
schiep. Dat is echter niet waar. De aarde werd minsten honderdduizenden en misschien wel miljoenen jaren eerder geschapen. Dat
zou makkelijk te begrijpen moeten zijn, zuiver uit wetenschappelijk
bewijs hierover.
Na de oorspronkelijke schepping was er uitbundig planten- en
dierenleven op de aarde. Er ligt overal ter wereld in de vorm van
fossielen een ontzettend grote bewijslast hiervan verspreid. Maar
wat men niet weet is dat Satan lang geleden, nadat hij tegen God
rebelleerde, alle leven op aarde vernietigde. De verwoesting die hij
toen teweegbracht gebeurde in een oogwenk, omdat hij trachtte de
hele aarde te vernietigen.
Satan beschikte over de macht om uitgestrekte gebieden van de
aarde uiteen te rijten, de aarde uit haar normale baan te slaan, haar
omwenteling te verstoren en haar atmosfeer totaal te verduisteren.
Als gevolg van de snelheid waarmee dit alles plaatsvond daalde de
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temperatuur binnen de atmosfeer van de aarde dusdanig laag dat alle
planten- en dierenleven ogenblikkelijk volledig bevroor.
Wanneer je dus begint te lezen over wat God tijdens die eerste
zes dagen deed, dan wordt daar dus niet de schepping van de aarde
beschreven. De aarde was niet volledig verwoest, zij bestond nog. Zij
was tienduizenden jaren lang onbewoonbaar gebleven, misschien
zelfs wel honderdduizenden jaren lang.
De context in Genesis 1 en 2 is dat de aarde er al was, maar dat
haar oppervlak op dat tijdstip door God herschapen en vernieuwd
werd, zodat er terug leven op kon bestaan. En op de zesde en laatste
dag van die herschepping, schiep God tijdelijk fysiek menselijk leven,
samengesteld uit fysiek materie. God openbaart in de Bijbel dat dit
het beginstadium van het hoogtepunt van Zijn schepping was.
‘Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt (om
Zijn werk – te doen, verwezenlijken, uitvoeren), de zee en al wat
daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de
Sabbatdag en heiligde die.’ (Exodus 20: 11)
De verzen die hieraan vooraf gaan bevatten Gods gebod om de
zevende dag van de week als de wekelijkse Sabbat te houden en haar
te heiligen – haar apart te zetten als de ware wekelijkse heilige dag.
De eerste les die de wekelijks Sabbat ons zou moeten leren is wat dit
vers ons over God verteld: Hij is de Ene die opnieuw leven op aarde
schiep – Hij is onze Schepper! Als je niet kan bevatten of geloven
dat God ons schiep, waarom zou je dan luisteren naar wat Hij zegt?
Maar als hij onze Schepper is dan zouden we maar beter aandachtig
luisteren naar wat Hij te zeggen heeft.
God legde de tijd vast
De wekelijkse Sabbat valt op de zevende dag van de week, en dat is al zo
sinds de dagen van Adam en Eva. Precies zoals tijdens de scheppingsweek door God werd vastgelegd dat de week zeven dagen zou tellen,
zou ook Gods plan voor de mensheid een periode van 7.000 jaar beslaan.
De eerste zes dagen van de week reserveerde Hij voor de mensheid
om daarop hun eigen werk te doen, maar de zevende dag was Gods
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tijd – de Sabbat. Naar analogie heeft de mensheid ook 6.000 jaar
gekregen om haar eigen manier van leven te leven, maar net zoals
de zevende dag Sabbat behoort de laatste periode van 1.000 jaar God
toe, en dan zal er op Gods manier geleefd worden! Het is Gods tijd!
Maar weinig mensen geloven het verhaal over hoe God Noach naar
een nieuwe wereld overbracht. En wij leven nu in een tijd waarin het
voor mensen nog moeilijker te geloven is dat God op het punt staat om
de hele mensheid in een nieuwe wereld over te brengen, maar deze
keer in een wereld waarin het Koninkrijk van God over alle landen ter
wereld zal regeren – een 1.000-jarige periode waarin het Koninkrijk
van God over de mensheid regeert.
Het zou ons duidelijk moeten zijn dat God de zevende dag apart
zette doordat Hij deze persoonlijk heiligde. God deed dat met geen
enkele andere dag van de week. De Bijbels betekenis van ‘geheiligd’
zijn is: ‘apart gezet voor heilig doel en gebruik’. God zette niet de
zesde dag (Vrijdag) noch de eerste dag (Zondag) apart voor heilig
doel en gebruik. Het was van in het begin Gods bedoeling om voor
altijd de zevende dag apart te zetten als de Sabbat voor de mensheid.
God bepaalde de tijdscycli en Hij vertelde de mensheid hoe zij die
diende te houden.
‘En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels
(atmosfeer, luchtruim) om scheiding te maken tussen de dag en de
nacht, en dat zij dienen tot tekens (om de tijd te ‘markeren’) zowel
van gezette tijden als van dagen en jaren.’ (Genesis 1: 14)
Het Hebreeuwse woord ‘gezette tijden’ betekent zoveel als wat wij
vandaag een ‘afspraak’ zouden noemen. De tijd is exact. God maakte
het zo dat de tijd een berekenbare factor in het leven zou zijn. Wij
kunnen specifieke momenten in de tijd vastleggen voor elk doel wat
wij voor ogen hebben. Van in het begin, van bij de scheppingsweek,
bepaalde God specifieke momenten die Hij persoonlijk voor de mensheid apart zette; het waren afspraken met Hem waaraan wij ons dienen
te houden. De wekelijkse Sabbat is zo’n afspraak, die nooit verandert.
Iedere zevende dag dient de mensheid zich aan die afspraak met God
te houden! God maakt dit overduidelijk aan ons.
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‘De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen
hen: De feestdagen (Hebreeuws – ‘gezette tijden’ – dit is niet het
Hebreeuwse woord voor ‘feesten’) van de HEERE, die gij moet
uitroepen, zijn heilige samenkomsten (Hebreeuws – geboden samenkomsten). Dit zijn Mijn feestdagen (Hebreeuws – gezette tijden):
Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is
het Sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst (Hebreeuws – geboden samenkomst). Geen enkel werk moogt gij doen.
Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de HEERE. Dit zijn de
feestdagen (gezette tijden) van de HEERE, de heilige samenkomsten
(geboden samenkomsten), die gij op hun vastgestelde tijd (gezette
tijden) moet uitroepen. In de eerste maand, op de veertiende dag van
de maand, tegen het vallen van de avond (na zonsondergang), is het
Pascha voor de HEERE. En op de vijftiende dag (een jaarlijkse Heilige
Dag – en jaarlijkse Sabbat) van die maand is het Feest (dit is wel
het Hebreeuwse woord voor ‘feest’) van Ongezuurde Broden voor
de HEERE. Zeven dagen lang moet gij dan ongezuurde broden eten.’
(Leviticus 23: 1 - 6)
Het traditionele Christendom (Katholiek, Protestant, etc.) heeft
getracht om dit gebod aangaande de zevende dag Sabbat en de jaarlijkse Sabbatten die hier opgesomd worden af te schaffen. Zij hebben
geen probleem met negen van de tien geboden, maar zij hebben
wel geprobeerd om het vierde gebod ‘Gedenk de Sabbatdag, dat gij
die heiligt’ (Exodus 20:8) ‘af te schaffen’. Zij hebben of getracht om
het gebod betreffende de Sabbat af te schaffen, of zij zeggen dat de
wekelijkse Sabbat nu op Zondag valt. Maar God zegt dat het houden
van de zevende dag Sabbat een eeuwig verbond is! (Exodus 31: 15 - 17)
Het Levitische stelsel met zijn wetten met betrekking tot ceremonies en offergaven, werd door Jozua de Christus veranderd van het
Oude Testament naar het Nieuwe Testament (zoals deze in de Bijbel
genoemd worden). Het offer van Christus maakte een einde aan de
vereiste om dierenoffers te brengen. Zijn offer maakte ook dat het
Levitische stelsel met zijn priesterschap dat dienstdeed in de fysieke
tempel en daar het offersysteem uitoefende niet langer nodig was.
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Christus zelf dient nu als Hogepriester in de geestelijke tempel van
God, hij vervulde het offersysteem en zodoende was het niet langer
nodig om dit voort te zetten. Maar Christus heeft niet Gods wetten
afgeschaft, zoals zo velen in het traditionele Christendom (Katholiek,
Protestant, etc.) beweren. Hij maakte slechts een einde aan de wetten
betreffende het Levitische stelsel.
Gods wet die in de Tien Geboden staat, is nog nooit veranderd.
De apostelen en de Nieuw Testamentische Kerk hielden zowel de
zevende dag Sabbat als de jaarlijkse Sabbatten. Een dertigtal jaar na
de dood van Jozua de Christus onderwees de apostel Paulus Gods
mensen over het belang van het houden van de Sabbat, het Pascha
en de Heilige Dagen.
‘Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En
God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust.’ (Hebreeën 4: 4)
Paulus legde uit dat Israël geweigerd had om naar Gods instructies te luisteren, want zij konden dat ook niet, omdat het geloof hun
ontbrak dat enkel mogelijk gemaakt wordt door het ontvangen van
Gods geest. Paulus legde uit dat er één specifieke dag apart gezet
(gereserveerd) is voor de mensheid, waarop zij Gods stem – Zijn
instructie – kunnen horen.
‘Stelt Hij wederom een dag vast (God heeft één specifieke dag ‘aangewezen’ of afgebakend’ – Hij heiligde de zevende dag), heden, als Hij
door David na zo lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd: ‘Heden,
indien gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet.’ (Hebreeën 4: 7)
Vervolgens legde Paulus nog meer in detail aan de Kerk uit wat
dit alles inhield. Het traditionele Christendom (Katholiek, Protestant,
etc.) heeft nooit begrepen wat Paulus onderwees en zij hebben dit
zelfs fout vertaald omdat zij het belang van deze dag die door God
geboden is niet willen erkennen en omdat zij zeker niet begrijpen wat
deze dag symboliseert.
‘Want indien Jozua (de Jozua uit het Oude Testament die de kinderen Israëls het beloofde land binnen leidde) hen in de rust gebracht
had, zou Hij (God) later niet over een andere dag gesproken hebben. Er
blijft dus een Sabbatsrust (dit is niet het woord voor ‘rust’ zoals de
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meeste vertalingen weergeven, maar hier wordt het Griekse woord
‘Sabbatismos’ gebruikt wat Sabbat betekent) voor het volk van
God. Want wie tot Zijn rust (in de rust van Gods wekelijkse zevende
dag Sabbatdag) is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken
(gestopt met het navolgen van zijn eigen menselijke wegen door
te streven om Gods levenswijze te volgen), evenals God van de zijne
(toen God op de zevende dag rustte van Zijn scheppingsarbeid).
Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust (de rust van de
Sabbatdag) in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld
van ongehoorzaamheid te volgen.’ (Hebreeën 4: 8 - 11)
Paulus legde uit dat Jozua (die na Mozes’ dood het volk Israël
leidde) aan Gods volk niet het soort van rust kon geven dat door het
houden van de Sabbat wordt uitgebeeld. Nadat Israel veertig jaar in de
wildernis rondgezworven had en vervolgens door Jozua het fysieke
beloofde land werd binnengeleid, gingen zij niet het soort van rust
in die door de zevende dag Sabbat uitgebeeld wordt. Paulus legde uit
dat Gods volk nog niet die rust was binnengetreden die door de laatste
1.000 jaar (het Millennium) wordt uitgebeeld, wanneer Gods regering
onder leiding van de Messias zal regeren – de geestelijke rust van het
Millennium waar Jozua de Christus Gods mensen zal binnenleiden.
Wanneer je Gods wekelijkse Sabbat houdt dan kan je beginnen
te begrijpen wat God ons leert door de naleving hiervan, en dan zal
je ook wekelijks onderwijs ontvangen over Gods plan en doel. God
onderwijst zijn mensen op de Sabbat, en leidt hen zo voortdurend tot
grotere geestelijke groei aangaande Zijn manier van leven.
Gods Sabbatten (wekelijks en jaarlijks) zijn een herkenningsteken
– een teken – van Gods volk, omdat alleen Zijn mensen ze kennen en
ze ook houden in de geest en in waarheid, zoals Hij gebiedt.
‘Heilig Mijn Sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat
gij weet dat Ik, de Heere (de Eeuwige), uw God ben.’ (Ezechiël 20: 20)
Je moet dus eerst Gods geboden Sabbatten gaan houden als je
God waarlijk wilt leren kennen.
De zevende dag van elke week is de dag dat de mens van zijn
normale doordeweekse werk moet rusten, omdat het gebod is dat er
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op de Sabbat geen gebruikelijk (dagelijks) werk gedaan mag worden.
Dit geldt evenzeer voor de jaarlijkse Sabbatten (Hoog Dagen – Heilige
Dagen). Op deze dagen mag er geen gebruikelijk werk gedaan worden.
De wekelijkse Sabbat en de jaarlijkse Sabbatten moeten gehouden
worden, dat betekent dat zij apart gezet (gereserveerd) dienen te
worden voor heilig doel en gebruik door diegenen die ze houden. Dat
is wat er bedoeld wordt wanneer God zei dat Zijn Sabbatten geheiligd
moeten worden. Hoewel de wekelijkse Sabbat altijd op de zevende
dag van de week valt, toch kunnen de geboden jaarlijkse Sabbatten
(Heilige Dagen) op andere dagen van de week vallen, behalve één,
en dat is Pinksteren.
De Sabbatten zijn voor de mens apart gezet (gereserveerd), om op
die dagen meer op God gericht te kunnen zijn. Zij moeten op die dagen
samenkomen met anderen, in wat door God ‘heilige samenkomsten’
genoemd worden. Dat is de tijd die apart gezet (gereserveerd) is zodat
mensen kunnen luisteren naar het onderwijs van Gods ministers bij
die gelegenheden. Dat is de tijd dat families en vrienden meer tijd
kunnen spenderen met anderen die ook voor dat doel deze tijd apart
gezet hebben.
HET PASCHA
De eerste Jaarlijkse Heilige Samenkomst
We hebben gezien dat de wekelijkse Sabbat een voorafschaduwing is
van een overzicht van Gods 7.000-jarige plan voor de mensheid. Maar
de jaarlijkse geboden heilige samenkomsten geven ons meer details
van dat grote plan en geven veel meer toelichting daarbij.
God gaf aan de mensheid wekelijkse ‘gezette tijden’ en jaarlijkse
‘gezette tijden’ die wij moeten nakomen en waarnemen met Hem. De
eerste jaarlijkse heilige samenkomst is geen jaarlijkse Sabbat, maar
deze dient wel als eerste gehouden te worden, voordat de jaarlijkse
Heilige Dagen – Jaarlijkse Sabbatten – gehouden kunnen worden.
Die eerste geboden ‘gezette tijd’ die wij moeten houden is het Pascha.
Het Pascha is een ‘geboden samenkomst’ die aan het begin van
de Pascha dag na zonsondergang plaatsvindt. Het is geen Sabbat,
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en dus geen Heilige Dag of Hoog Dag, en er mag dus werk gedaan
worden op die dag. Het is in dat opzicht dan ook een unieke jaarlijkse
samenkomst.
Gods plan van verlossing (bevrijding, redding) begint met deze
dag. Als je het Pascha – zijnde Jozua de Christus – niet ontvangt, dan
kan je ook geen relatie met God beginnen. Als je Jozua als ons Pascha
aanvaardt en vervolgens het jaarlijkse Pascha gaat houden, dan zal
dat jou in staat stellen om aan het proces van verlossing beginnen, wat
dan de zegeningen zal voortbrengen die God voor iedereen wenst. De
jaarlijkse Heilige Dagen die daarop volgen openbaren het plan van
verlossing, maar je kan niet in dat plan opgenomen worden totdat
je eerst het Pascha ontvangt. Daarom is dus het Pascha de eerste
jaarlijkse Heilige samenkomst.
Door de eeuwen heen hebben velen de correcte timing van wanneer Gods Pascha gehouden dient te worden verkeerd begrepen, fout
geïnterpreteerd, verdraaid en zelfs met opzet veranderd. Het juiste
tijdstip om het Pascha te vieren werd onder vuur genomen, precies
zoals de wekelijkse Sabbat ook altijd al onder vuur gelegen heeft.
Het is altijd al Satans verlangen geweest om de mensheid te
misleiden zodat zij gelijk wat zouden geloven behalve de waarheid
over Gods wekelijkse Sabbat en het houden van het Pascha. De reden
daarvoor is omdat het houden van die twee geboden samenkomsten
het startpunt is voor het ontwikkelen van een oprechte en ware
relatie met God.
Het was die nieuwe kerk in het Romeinse Rijk onder Constantijn
de Grote die zichzelf valselijk Christelijk noemde, die de dag voor het
houden van de wekelijkse Sabbat van Zaterdag naar Zondag veranderde. Zij verbood het Pascha en verving het jaarlijkse Pascha door
de jaarlijkse feestdag Pasen (Engels – Easter).
Gods Kerk bezit ook literatuur die heel gedetailleerd en exact beschrijving geeft van de juiste timing voor het houden van het Pascha,
voor wie dit graag grondiger wil bestuderen. Je kan deze literatuur
terugvinden op onze website (www.cog-pkg.org) onder de hoofding
‘Publicaties’ en de titel ‘De Timing van het Pascha.
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De correcte timing voor het houden van het Pascha is zo ontzettend belangrijk omdat het Pascha het allereerste middel bij uitstek is
waardoor je de ware Messias kan leren kennen, en waardoor je ook
alles wat onjuist is kan beginnen te zien. Daardoor zal je ook beter
valse, onjuiste leermeesters, valse religies en elke organisatie die valse,
onjuiste leerstellingen gedogen kunnen identificeren. Het dient gezegd
te worden dat ook het Jodendom (dat nochtans beter zou moeten
weten) het Pascha niet correct houdt, doordat zij een verkeerde timing
aanhouden en omdat zij er een verkeerde betekenis en symboliek aan
verbinden, die anders is dan wat door God gegeven werd.
In Leviticus 23 staan al Gods ‘gezette tijden’ opgelijst. Deze jaarlijkse ‘gezette tijden’ (heilige samenkomsten) beginnen met het Pascha.
‘In de eerste maand, op de veertiende der maand, tussen de twee
avonden is het Pascha des Heeren.’ (Leviticus 23: 5)
Velen zijn bekend met het verhaal van de exodus uit Egypte. Op
dat moment gaf God het Pascha als ‘geboden samenkomst’ aan de
Israëlieten.
‘En de Here zeide tot Mozes en tot Aäron in het land Egypte: Deze
maand zal u het begin der maanden zijn (dit valt in de lente); zij zal u de
eerste der maanden van het jaar zijn. Spreekt tot de gehele vergadering
van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een
stuk kleinvee nemen, familiegewijs, een stuk kleinvee per gezin. Een gaaf,
mannelijk, éénjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van
de schapen of van de geiten.’ (Exodus 12: 1 - 3,5)
Dat ‘gaaf mannelijk lam’ stelde symbolisch Jozua de Christus
voor, die zonder zonden was. De apostel Petrus legde dit als volgt uit
aan de Kerk.
‘Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt
vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd
is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk
en vlekkeloos lam.’ (1 Petrus 1: 18 - 19)
In het vervolg van het relaas in Exodus wordt getoond wat het
symbool zou zijn voor het vergoten bloed van de Messias, tot aan de
tijd dat hij zou komen om dit te vervullen. De Israëlieten moesten voor
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het Pascha een lam doden. Zij moesten het bloed van dit lam op de
grond spillen, en toen, die allereerste keer dat het Pascha gehouden
werd, moesten zij van dat bloed nemen en het op de drie deurposten
van hun huisdeur aanbrengen. Christus’ bloed zou ook op de aarde
gespild worden, omdat hij de symboliek van deze lammeren zou
vervullen als het ware Lam Gods.
‘En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten
strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.
(Exodus 12: 7)
‘Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle
eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee.
En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken,
Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin
u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan (Engels – ‘pass
over’; het Engelse woord voor Pascha is ‘Passover’) en er zal geen
plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal
treffen. (Vers 12 en 13)
Dit beeld uit wat Jozua de Christus voor de mensheid zou vervullen. Hij is ons Pascha (Engels – Passover) en door zijn bloed kunnen
wij gered worden van de straf voor zonde - van de eeuwige dood – een
laatste oordeel voor alle eeuwigheid.
‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God
is eeuwig leven, door Jozua de Christus, onze Heere.’ (Romeinen 6: 23)
De straf voor zonden die niet vergeven zijn is de dood – een eeuwig
oordeel – eeuwige dood waaruit je nooit meer tot leven opgewekt
kan worden.
Jozua de Christus, de Zoon van God, het Lam Gods, was Gods
Pascha offer aan de mensheid, waardoor wij van de dood gered
kunnen worden. De doodstraf ‘gaat aan ons voorbij’ (Engels – ‘passes
over’). Dat is waar wij moeten beginnen in Gods plan van redding.
Het begint allemaal bij Jozua de Christus. Er hangt ons allemaal de
doodstraf boven het hoofd vanwege onze zonden, totdat we het offer
van Christus aanvaarden, waardoor ze weggenomen kunnen worden
als wij ons bekeren van onze zonden. Alleen het bloed van Christus
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in onze plaats vergoten, kan die straf wegnemen. Dat is Gods Pascha
offer aan ons, voor ons.
‘Daarom, zoals door één mens (Adam) de zonde in de wereld is
gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is
gekomen, in wie allen gezondigd hebben.’ (Romeinen 5: 12)
Onze zonden moeten eerst vergeven worden, voordat wij een relatie
met God de Vader kunnen beginnen. Enkel en alleen na bekering en
de doop kan in ons het proces beginnen waardoor wij bevrijd kunnen
worden van onze eigen egoïstische menselijke natuur en van de macht
die Satan over ons heeft, die ons in het duister houdt en ons misleid.
Dat is Gods plan voor onze verlossing uit geestelijk Egypte.
‘Hij (God) heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing
hebben, de vergeving der zonden.’ (Colossenzen 1: 13 - 14)
Gods Kerk houdt deze jaarlijkse herdenkingsceremonie precies
op dezelfde manier zoals Christus dat samen met zijn discipelen deed
op die bewuste Pascha avond na zijn laatste avondmaal met hen.
Bijna 20 jaar na Christus’ dood, gaf de apostel Paulus instructies aan
Gods Kerk in Korinthe over het belang van het jaarlijkse Pascha en
de manier waarop dit gehouden dient te worden.
‘Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd (hoe het Pascha gehouden dient te worden), dat de Heere Jozua
in de nacht (de Pascha nacht) waarin Hij werd verraden, brood nam,
en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn
lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis (elk
jaarlijks Pascha). Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken
van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn
bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want
zo dikwijls als gij dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt
gij de dood van de Heere, totdat Hij komt.’ (1 Corinthiërs 11: 23 - 26)
Met deze instructies voor de Kerk (het geestelijke Israël van
God), stelde Jozua de Christus de nieuwe symbolen voor het Pascha
in, op dezelfde avond dat het Paschalam geslacht, geroosterd en
gegeten werd. Op de avond aan het begin van de veertiende dag van
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de eerste maand, moesten de Israëlieten een lam slachten en opeten
en zo deze jaarlijkse ceremonie houden. Vandaag houdt de Kerk van
God het Pascha door jaarlijks deel te nemen aan het symbolisch eten
van het vlees en drinken van het bloed van het Lam Gods. Het vlees
wordt gesymboliseerd door het eten van een klein stukje ongezuurd
brood, en het bloed wordt gesymboliseerd door het drinken van een
klein beetje wijn.
Zoals we eerder uitgelegd hebben, gaf God aan de mens het vermogen om de ene dag van de andere te onderscheiden, doordat een
nieuwe dag begint op het moment dat de zon op de voorgaande dag
ondergaat. Het nachtgedeelte wanneer het Pascha gehouden wordt
is dus het begin van die dag. Alles wat er tijdens het daglicht gedeelte
van diezelfde Pascha dag nog zou gebeuren, werd ook door Jozua de
Christus vervuld.
Toen het volk Israël het Pascha hield, moesten zij per familie een
lam slachten en dat opeten. In de Bijbel wordt dit beschreven als ‘dit
is een Pascha-offer voor de Heere’. Zowel het eten van een lam door
de Israëlieten op de nacht aan het begin van de veertiende, als het
deelnemen aan de symbolen van het brood en de wijn door de Kerk
vandaag, symboliseren beide dat God Zijn Zoon opgeofferd heeft
voor de mensheid. Het beeld ook uit dat de Messias vrijwillig er mee
instemde om zijn leven als een offer te geven. God de Vader en Jozua
de Christus brachten vrijwillig dit offer voor de mensheid, en daarom
was het ook waarlijk ‘het Pascha offer van de Heere’.
Echter, het tijdstip waarop Christus stierf was halverwege de namiddag van de Pascha dag. Hiermee werden ook de activiteiten van de
Israëlieten vervuld, waar zij druk mee bezig waren gedurende diezelfde
periode van het begin van het Pascha tot aan het Feest van Ongezuurde
Broden dat daarop volgde. Gedurende de namiddag periode van de
Pascha dag waren de Israëlieten bezig met de voorbereidingen voor
de eerste jaarlijkse Heilige dag het ‘Feest van Ongezuurde Broden’,
dat na de zonsondergang van de Pascha dag zou beginnen.
Het slachten van de offerdieren en alle andere voorbereidingen voor
het feest dat zou volgen, gebeurde allemaal gedurende die namiddag
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van de Pascha dag. Maar het feesten en het offeren van deze dieren
op het altaar konden pas na zonsondergang beginnen, wanneer die
Heilige Dag begon.
De dieren die gedurende de namiddag van de Pascha dag gedood
werden ter voorbereiding van de eerste dag van het ‘Feest van Ongezuurde Broden’, worden in de Bijbel de ‘Pascha offers’ genoemd.
Wanneer er dus in de Bijbel gesproken wordt van het ‘slachten van
het Pascha’ dan gaat dit zowel over wat gesymboliseerd wordt door
‘het Pascha offer van de Heere’ wat gedood en gegeten werd op de
avond aan het begin van de veertiende, als over de symboliek van
het slachten van de dieren tijdens de namiddag van de Pascha dag,
die na zonsondergang aan God geofferd zouden worden wanneer het
feesten begon.
Het gehele Pascha, zowel het nachtgedeelte als het dag gedeelte,
is van grote betekenis vanwege alle symboliek die door Jozua de
Christus vervuld werd bij leven, en bij zijn dood.
DE JAARLIJKSE SABBATTEN – JAARLIJKSE HEILIGE
DAGEN
HET FEEST VAN ONGEZUURDE BRODEN
Wanneer we eenmaal het Pascha offer van Jozua de Christus ontvangen hebben, waardoor de prijs voor onze zonden betaald wordt,
kunnen we verder gaan in Gods plan voor ons. Hierin gaat onze
aandacht nu naar de betekenis van het houden van het Feest van
Ongezuurde Broden.
De eerste en de zevende dag van het Feest van Ongezuurde Broden
zijn beide jaarlijkse Sabbatten – jaarlijkse Heilige Dagen. De eerste
jaarlijkse Sabbat - de eerste dag van het Feest van ongezuurde Broden
– begint meteen na de zonsondergang van de Pascha dag.
‘En op de vijftiende dag van deze maand is het Feest der Ongezuurde
Broden voor de Here, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de
eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben (zoals de wekelijkse
Sabbat is dit ook een ‘geboden samenkomst’); dan zult gij generlei
slaafse arbeid (dagelijks, doordeweeks routinewerk) verrichten (het is
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een grote Sabbat). Gij zult de Here vuuroffers brengen gedurende zeven
dagen; op de zevende dag zal er een heilige samenkomst (Hebreeuws –
‘geboden samenkomst’) zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten.’
(Leviticus 23: 6 - 8)
Deze hele ‘gezette tijd’ duurt één week lang. Gedurende die week
moeten wij ongezuurd brood eten. We mogen tijdens die periode
geen gistproducten in onze huizen hebben, en wij moeten ons dan
onthouden van het eten van brood, cakes of gebak die gistproducten
bevatten.
De symboliek van dit feest is dat gist doet ‘opblazen’, net zoals
hoogmoed ons doet ‘opzwellen’. Gist staat symbool voor zonden.
Gist staat ook symbool voor ‘een houding van hoogmoed’ tegen Gods
wetten. Wij verkiezen om ons leven te leven zoals wij dat zelf willen,
in plaats van Gods wil in onze levenswijze te weerspiegelen. Het eten
van ongezuurd brood symboliseert ons verlangen om God te gehoorzamen en te ‘eten’ van Zijn levenswijze, te eten van het geestelijke
ongezuurde brood des levens.
Deze symboliek gaat ook over Jozua de Christus die zonder zonden
was – ongezuurd. De Kerk beeld dit uit op de Pascha avond waneer
een klein stukje ongezuurd brood gegeten wordt, wat symbool staat
voor het gebroken lichaam van Christus. Jozua beschrijft dit hele
proces in Johannes.
Met deze basiskennis op zak van hoe het Pascha en het Feest van
Ongezuurde Broden gehouden dienen te worden, zal je beter kunnen
waarderen hoe openbarend de volgende Bijbelverzen zijn.
‘Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken
Gods mogen werken? Jozua antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk
Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot
Hem: Wat voor teken doet Gij dan, opdat wij mogen zien en U geloven?
Wat voor werk doet Gij? Onze vaderen hebben het manna in de woestijn
gegeten, zoals geschreven is: Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten. Jozua
zeide dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het
brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood
uit de hemel; want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt
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en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef
ons altijd dit brood. Jozua zeide tot hen: Ik ben het brood des levens;
wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal
nimmermeer dorsten. Maar Ik heb u gezegd, dat gij niet gelooft, ook al
hebt gij Mij gezien. Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en
wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Want Ik ben van de hemel
nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij
gezonden heeft.’ (Johannes 6: 28 - 38)
‘De Joden dan morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het
brood, dat uit de hemel nedergedaald is, en zij zeiden: Is dit niet Jozua,
de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Hij nu:
Ik ben uit de hemel nedergedaald? Jozua antwoordde en zeide tot hen:
Mort niet onder elkander. Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader,
die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken op de laatste
dag.’ (Johannes 6: 41 - 44)
‘Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het
manna gegeten en zij zijn gestorven; dit is het brood, dat uit de hemel
nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. Ik ben het levende brood, dat
uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in
eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het
leven der wereld. De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan
deze ons zijn vlees te eten geven? Jozua dan zeide tot hen: Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en
zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf.’ (Johannes 6: 48 - 53)
Jozua de Christus legde uit dat als je het Pascha niet ontvangt
(‘het vlees van de Zoon des mensen eet’) je ook niet het leven van
God in je kan hebben (‘hebt gij geen leven in uzelf’) door de kracht
van Zijn geest. Zij leefden nog in zonde totdat dit een realiteit in hun
leven zou worden. Je moet namelijk eerst het Pascha ontvangen
teneinde uit zonde te kunnen komen en Gods manier van leven te
kunnen gaan leven – om ongezuurd te worden. Alleen zij die gedoopt
worden doordat zij Jozua als hun Pascha aanvaarden, kunnen zelf het
jaarlijkse Pascha houden.
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Nadat wij gedoopt zijn en onze zonden vergeven zijn, moeten
wij beginnen met ons leven te veranderen. In tegenstelling met de
leer van het traditionele Christendom is het niet de bedoeling dat
wij onveranderd blijven en gewoonweg genade aanvaarden, maar
wij dienen te veranderen om zo een ‘nieuwe schepping’ in God te
worden (II Korinthe 5: 17). Wij mogen niet zomaar verder blijven
leven zoals we dat voor de doop deden; maar we bezitten wel nog
steeds dezelfde menselijke natuur, waar we ons hele verdere leven
tegen zullen moeten blijven vechten.
Het ontvangen van het Pascha, Jozua de Christus, in ons leven bij
de doop is slechts het begin van een levenslang proces van bekering
en het gevecht om onze menselijke natuur te overwinnen. Ieder jaar
wanneer wij het Pascha houden, bevestigen wij de noodzaak om ons
voortdurend te bekeren, uit de zonde te komen, en meer en meer in
eenheid en overeenstemming met God en Zijn Zoon te komen.
Paulus corrigeerde de Korintiërs aangaande een zaak van twee
mensen in hun midden, die openlijk hun ongehoorzaamheid in de
Kerk tentoonspreidden. De Kerk bereide zich voor op het Pascha
seizoen en het Feest van Ongezuurde Broden, en Paulus maakte van
deze gelegenheid gebruik om hen op hun fout te wijzen.
‘Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het
gehele deeg zuur maakt?’ (1 Corinthiërs 5: 6)
Paulus wees hen op hun achteloze houding, waarmee zij bewust
zonde in hun midden negeerden (‘hun roem’). Hij legde uit dat zonde
als een heel klein beetje ‘zuurdesem’ (gist) is, dat zich doorheen de hele
deegklomp verspreid om dit te doen ‘opblazen’ – het doet ‘opzwellen’.
De les was dat als zonden niet meteen aangepakt worden, zij zich snel
doorheen de hele Kerk kunnen verspreiden.
‘Doet het oude zuurdeeg weg (Grieks – grondig schoonmaken, verwijderen), opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd.
Want ook ons Pascha is voor ons geslacht: Christus.’ (1 Corinthiërs 5: 7)
Er werd hun geleerd dat zij zich moesten ontdoen van het zuurdeeg (gist) – de zonden weg moesten doen – zodat zij een nieuw deeg
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zouden kunnen worden – een nieuw lichaam – teneinde een nieuwe
manier van leven te gaan leven door vernieuwd te worden door gehoorzaamheid aan Gods manier van leven.
Zij waren nog niet volkomen bezig met de zonden uit hun levens
te verwijderen. Mensen zullen altijd gist (zonde) in hun leven vinden,
maar wanneer deze aan ons geopenbaard worden moeten we ons
ervan ontdoen. In dit vers wordt ook gesproken van het feit dat zij
geestelijk het Feest van Ongezuurde Broden aan het vieren waren, en
dat zij als onderdeel van die viering alle fysieke gist voor die periode uit
hun huizen verwijderd hadden – ‘gij zijt immers (fysiek) ongezuurd’.
‘Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg (zonde), ook niet
met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde
broden van oprechtheid en waarheid.’ (1 Corinthiërs 5: 8)
Het traditionele Christendom gebruikt deze verzen die lang nadat
Christus als ons Pascha gestorven was gegeven werden niet in haar
onderwijs, noch leert zij dat deze verzen openbaren dat wij Gods
gebod om de jaarlijkse Heilige Dagen van het Feest van Ongezuurde Broden moeten blijven gehoorzamen. Paulus legde uit dat deze
dagen gehouden moeten worden in de geest van wat zij ons leren,
dat onze levens ongezuurd moeten worden – vrij van zonden – door
in oprechtheid voor God te leven in volle gehoorzaamheid aan Hem
en Zijn manier van leven.
Hoewel het traditionele Christendom onderwijst dat de wetten
van het Oude Testament afgeschaft zijn, toch zou het overduidelijk
moeten zijn dat dit niet het geval is. Uit verzen als deze blijkt duidelijk dat de Kerk van het Nieuwe Testament het jaarlijkse Feest van
Ongezuurde Broden hield. En in andere verzen komt ook duidelijk
naar voren dat zij de wekelijkse zevende dag Sabbat en de andere
jaarlijkse Heilige Dagen hielden.
Gehoorzaamheid aan God in deze zaken was de normaalste zaak
voor de Kerk. Er staan veel voorbeelden hiervan in de Bijbel vermeld.
Het Nieuwe testament werd niet op dezelfde manier geschreven als
het Oude Testament, toen Israël Gods wet voor het eerst ontving. De
periode van het Nieuwe Testament is een getuigenis van hoe de Kerk

WANNEER DE AFTELLING EINDIGT

251

nastreefde om Gods wet, die Hij hun zo lang geleden gegeven had,
na te leven. Het is niet geschreven om mensen te overtuigen van de
geldigheid van Gods wet, dat feit wordt gewoonweg als vanzelfsprekend beschouwd.
Het Feest van Ongezuurde Broden leert ons dat wij, na de doop en
de vergeving van onze zonden door Christus, aan een tocht beginnen
die ons uit geestelijk Egypte leidt – uit de zonde die ons leven in slavernij houdt. Wij moeten een proces van verandering beginnen door
een nieuwe manier van leven te gaan leiden. Wanneer in de Bijbel
gesproken wordt over bekering, dan betekent dit dat wij moeten
veranderen van onze oude fysieke manier van leven aangestuurd door
onze menselijke natuur, naar een nieuwe manier van leven gebaseerd
op Gods rechtvaardige manier van leven. De doop is slechts het begin
van dit proces van uit zonde te komen. Het vervolg is een levenslang
continu proces van bekering teneinde de tocht om uit zonde te komen
te kunnen voortzetten.
De kerken van de wereld verkondigen deze waarheid niet. In plaats
daarvan leren zij dat wij dankzij het offer van Christus onder genade
vallen, en dat de wet afgeschaft is. Zij geloven dat genade betekent
dat wij van Gods wet bevrijd zijn. Maar dat is niet de ‘genade’ die
doorheen de bijbel aan ons geopenbaard wordt.
‘Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de
genade toeneemt? (Paulus vraagt als de wet door genade afgeschaft is,
moeten wij dan juist nog meer gaan zondigen zodat Gods genade in
ons leven nog groter zou kunnen worden?) Volstrekt niet! Hoe zullen
wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?
Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jozua gedoopt (Grieks –
‘volledig in water ondergedompeld’) zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij
zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals
Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo
ook wij in een nieuw leven zouden wandelen (door gehoorzaamheid aan
Gods manier van leven). Want als wij met Hem één plant zijn geworden,
gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk
zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens (ons oude
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leven voor de doop) met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de
zonde tenietgedaan (Grieks – ‘volledig weggedaan’) zou worden en wij
niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.’ (Romeinen 6: 1 - 6)
Gods wet is niet afgeschaft of weggedaan, maar de ‘oude mens der
zonde’ die moeten wij wegdoen. Wij moeten uit het ‘water graf’ van de
doop opstaan en een nieuwe leven beginnen te leven, als een nieuwe
‘schepping’ in God, precies zoals Paulus aan de Efeziërs vertelde: ‘...
dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten
verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt
door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de
wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.’
(Efeziërs 4: 22 - 24)
Uit geestelijk Egypte komen en ongezuurd worden (leven), is een
levenslange strijd. Paulus legt ons in Romeinen 7 uit dat er in ons een
voortdurende strijd tegen onze menselijke natuur en onze menselijke
geest plaatsvindt. Deze fase van Gods plan toont ons het begin van
een proces wat ons bevrijdt van de slavernij aan de zonde, doordat
wij de strijd aangaan tegen de zonde. Wij moeten vechten tegen onze
eigen menselijke natuur en ernaar streven om te gaan leven volgens
Gods ware rechtschapen weg. Door dit proces, door deze strijd, kan
er heilig rechtvaardig karakter in ons gevormd worden.
God gebied ons om het gist uit onze huizen te verwijderen en om
gedurende de zeven dagen van het Feest van Ongezuurde Broden
alleen ongezuurd brood te eten, evenzo zegt Hij ons dat wij het gist
(de zonde) uit ons leven moeten wegdoen, om alleen maar van het
ware ongezuurde brood des levens te eten, wat tot ons komt in de
vorm van Jozua de Christus.
PINKSTEREN
De volgende stap in Gods plan van verlossing (redding, bevrijding)
wordt uitgebeeld door Pinksteren (ook wel het ‘Feest der Eerstelingen’
genoemd). Deze jaarlijkse Heilige Dag kwam reeds eerder aan bod in
dit boek, in verband met datgene wat God aan Zijn Kerk openbaarde
betreffende de timing van de wederkomst van Zijn Zoon als Koning

WANNEER DE AFTELLING EINDIGT

253

der koningen. In 2008 openbaarde God dat Jozua de Christus naar
deze aarde zou wederkeren op de Jaarlijkse Heilige Dag Pinksteren,
en niet op het Trompettenfeest zoals de Kerk daarvoor geloofde.
Het woord Pinksteren is afkomstig van het Griekse woord ‘pentèkostè’ wat ‘vijftigste’ of ‘vijftig tellen’ betekent. De datum waarop we
deze ‘gezette tijd’ met God moeten houden kan alleen maar gekend
zijn als we het Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden begrijpen
en houden. God vertelt ons heel specifiek hoe we moeten beginnen te
tellen, vanaf een bepaald moment tijdens het Feest van Ongezuurde
Broden, zodat we kunnen weten wanneer wij op die derde jaarlijkse
Sabbat voor Zijn aangezicht moeten samenkomen.
Gods plan verloopt ordelijke en vordert op een progressieve manier.
Elke opeenvolgende Heilige Dag openbaart op progressieve wijze
meer over het proces waardoor de mensheid onder genade kan komen,
en deel van Zijn geestelijke Familie kan worden. Nogmaals, al Gods
geboden Jaarlijkse Heilige Dagen staan in Leviticus.
‘Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer gij in het land
komt dat Ik u geven zal, en gij de oogst ervan binnenhaalt, dan moet gij
de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen (In sommige
vertalingen wordt dit ‘eerste’ als ‘eerste vruchten’ vertaald, wat fout
is. In het Hebreeuws betekent dit gewoon ‘eerste’ of ‘het begin’). Hij
moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat
Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat (een wekelijkse
Sabbat) moet de priester de schoof bewegen.’ (Leviticus 23: 10 - 11)
Je kan niet ten volle begrijpen wanneer en hoe je Pinksteren
moet houden, tenzij je Gods instructies begrijpt die Hij hier in deze
verzen aan de Israëlieten gaf, met betrekking tot hoe zij het Feest van
Ongezuurde Broden moesten vieren. In het verdere verloop van deze
verzen zou je moeten beginnen te begrijpen hoe dat God het belang
van de betekenis die geopenbaard wordt in het houden van het Feest
van Ongezuurde Broden naadloos verbonden heeft met de betekenis
van de daaropvolgende Heilige Dag - Pinksteren.
De periode waar in deze verzen van gesproken wordt is het Pascha
seizoen, en valt meer specifiek tijdens het Feest van Ongezuurde
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Broden. De kleinere eerste oogst in Israël viel in de lente, maar de
tweede grotere herfstoogst (die ook symbolisch uitgebeeld wordt in
Gods plan van verlossing) komt later ook nog aan bod in een andere
jaarlijkse Sabbat.
In Israël zijn veel van de voorjaarsgewassen al ruim voor het
Pascha klaar om geoogst te worden. Israël kreeg heel specifieke
instructies betreffende de ceremonies rondom deze vroege oogst
die zij tijdens het Feest van Ongezuurde Broden moesten uitvoeren.
‘Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten,
totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt: het is een altoosdurende
inzetting voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen.’ (Leviticus 23: 14)
Een onderdeel van deze instructies was dat de Israëlieten een
‘schoof’ van het eerste (van het begin) van deze oogst aan de priester
moesten brengen. Die zou dan later in een ceremonie gebruikt worden
die plaatsvond tijdens het Feest van Ongezuurde Broden. En alhoewel
het oogsten voor die tijd mocht beginnen, toch mochten zij niets van
die nieuwe oogst eten totdat deze ceremonie uitgevoerd was. Alle
symboliek die in dit gehele proces vervat zit is ongelooflijk openbarend.
Die (eerste) schoof moest als een offer voor God heen en weer
bewogen worden in deze ceremonie, die altijd op de eerste dag van de
week (Zondag) tijdens het Feest van Ongezuurde Broden gehouden
werd. Dit ‘Beweegoffer’ (van de eerste schoof) stond symbool voor
Jozua de Christus. Christus moest zichzelf aan God tonen om voor
ons ‘aanvaard’ te kunnen worden; die symboliek vervulde hij toen hij
na zijn opstanding door de Vader aangenomen werd.
We hebben al het feit besproken dat Jozua de Christus aan het
einde van de zevende dag Sabbat opgewekt werd uit de dood. Maar
Christus zou pas vele uren later op de volgende ochtend van eerste dag
van de week tot God opvaren. Dat blijkt uit het verhaal van Maria die
op de vroege ochtend van de eerste dag van de week tijdens het Feest
van Ongezuurde Broden naar de graftombe kwam. Maria Magdalena
vroeg zich verwonderd af waar het lichaam van Jozua naartoe gebracht
was, omdat het zich niet in de tombe bevond en omdat zij niet wist
dat hij al reeds de vorige avond uit de dood was opgewekt.
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‘En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan
weende, boog zij zich voorover naar het graf, en zij zag twee engelen
zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jozua gelegen had. En zij zeiden tot
haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Here
weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben.
Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jozua staan, maar zij wist
niet, dat het Jozua was. Jozua zeide tot haar: Vrouw, waarom weent
gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot
Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem
hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen. Jozua zeide tot haar: Maria!
Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat
wil zeggen: Meester! Jozua zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik
ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en
zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw
God.’ (Johannes 20: 11 - 17)
Het verhaal vervolgt in Mattheüs’ verslag over deze gebeurtenis,
wanneer hij vertelt wat er vervolgens gebeurde toen Maria Magdalena
en Maria (de moeder van Jacobus) terug wandelden om aan de discipelen te vertellen wat Jozua tegen Maria gezegd had. Het is belangrijk
dat je hierbij goed op de timing van dit alles let, en dat je duidelijk
het onderscheid ziet dat gemaakt wordt tussen deze gelegenheid en
de voorgaande, toen Christus tegen de vrouwen zei dat zij hem niet
mochten aanraken.
‘Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken zie,
Jozua kwam hun tegemoet en zei: Weest gegroet. Zij naderden Hem en
grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem. Toen zeide Jozua tot haar:
Weest niet bevreesd. Gaat heen en bericht mijn broeders, dat zij naar
Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.’ (Mattheüs 28: 9 - 10)
Dus, Maria Magdalena was die Zondag ochtend de eerste aan
wie Jozua de Christus verscheen, en hij sprak tweemaal met haar:
de eerste maal aan de graftombe, en een tweede maal toen zij op de
terugweg was om aan de discipelen te vertellen wat Christus haar
gezegd had.
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In het eerste relaas staat dat Christus haar zei van hem niet aan te
raken, omdat hij nog niet naar God opgevaren was. Dit kwam omdat
hij eerst de symboliek van het ‘Beweegoffer’ moest vervullen, dat altijd
door de hogepriester bewogen werd op de ochtend van de eerste dag
van de week tijdens de Dagen van het Feest van Ongezuurde Broden.
Na zijn opstanding moest Christus eerst door God als het ‘Beweegoffer’
voor de mensheid ontvangen en aanvaard worden.
Het was een korte ceremonie die door de hogepriester uitgevoerd
werd. En zij werd ook in Christus snel voltrokken, want kort nadat hij
met Maria bij de graftombe gepraat had en haar zei hem niet aan te
raken, verscheen hij opnieuw aan de twee Maria’s op de terugweg naar
de discipelen, en deze keer mochten zij hem wel aanraken. Hij liet dit
toe, omdat hij dan de symboliek van het Beweegoffer wel vervuld had.
Jozua de Christus vervulde perfect alle symboliek van de Pascha
ceremonie, en hij vervulde ook de symboliek van het Beweegoffer
dat op de eerste dag van de week tijdens het Feest van Ongezuurde
Broden aan God gebracht werd.
Nu kunnen we verder gaan met de instructies over hoe je het
Pinksteren (Grieks ‘pentèkostè’ – vijftig tellen) moet berekenen, zoals
in Leviticus uitgelegd wordt.
‘Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij
de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen
het zijn; tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen;
dan zult gij een nieuw spijsoffer de Here brengen.’ (Leviticus 23: 15 - 16)
De ‘schoof van het Beweegoffer’ die Jozua de Christus uitbeeldde,
was een specifiek onderdeel van de ceremonies die tijdens het Feest
van Ongezuurde Broden uitgevoerd moesten worden. Daarom moest
deze eerste dag van de week, vanaf wanneer men vijftig dagen begint
te tellen, binnen de dagen van het Feest vallen.
Nogmaals, God is heel specifiek wat betreft de timing van deze
jaarlijkse Sabbat Pinksteren. De aftelling naar deze jaarlijkse Heilige
Dag moest vanaf een specifieke dag (de eerste dag van de week) beginnen, die binnen de dagen van het Feest van Ongezuurde Broden
valt. Zeven wekelijkse Sabbatten gerekend vanaf deze dag, maakt
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negenenveertig dagen. Een dag daaraan toegevoegd maakt een totaal
van vijftig dagen, en dat brengt ons terug bij een eerste dag van de
week. Pinksteren valt altijd op de eerste dag van de week (Zondag
op de Romeinse kalender), maar de juiste dag moet gerekend worden
vanaf de eerste dag van de week (Zondag) tijdens het Feest van Ongezuurde Broden.
Dan volgen in Leviticus de instructies over hoe je het Pinksteren
dient te houden.
‘Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen; uit
twee tienden efa (oude Hebreeuwse inhoudsmaat, equivalent van 36
liter) fijn meel zullen zij bereid worden, gezuurd (met gist) zullen zij
gebakken worden, eerstelingen voor de Here.’ (Leviticus 23: 17)
‘En de priester zal ze bewegen, bij het brood der eerstelingen, als
beweegoffer voor het aangezicht des Heren bij de twee schapen: zij zullen
de Here heilig zijn, zij zijn voor de priester.’ (Vers 20)
De Israëlieten moesten deze ceremonie op de Pinksterdag uitvoeren. De twee beweegbroden stonden symbool voor de eerstelingen
(de 144.000) in Gods plan. Dit gaat over diegenen die eerstelingen
zullen zijn in het Koninkrijk van God.
God heeft een plan van verlossing waarin de mensheid de zegening kan ontvangen om deel van Zijn Familie te worden – om voor
alle eeuwigheid als geestelijke wezens in Gods Familie te leven. Deze
Heilige Dag beeldt diegenen uit die door God in de beginfase van Zijn
plan geroepen zijn om als eersten deel van Zijn Familie te worden.
Zoals de lenteoogst in de Bijbel de ‘eerste vruchten van het land’
genoemd wordt, zo ook zijn dezen de ‘eerste vruchten’ in Gods plan,
die als eersten voor de meerderheid van de mensheid deel van Zijn
Familie worden. De veel grotere herfstoogst staat voor de verlossing
(redding) van het veel grotere overige deel van de mensheid, en wordt
uitgebeeld in de twee laatste jaarlijkse Heilige Dagen.
In deze ceremonie worden deze ‘eerstelingen’ uitgebeeld door die
twee ‘Beweegbroden’. Het ene brood vertegenwoordigde diegenen
die in het geloof geleefd hadden in de komst van een Messias door
wie God de mensheid zou redden. Het vertegenwoordigde diegenen
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die volledig getrouw in geloof geleefd hadden tijdens de periode die
leidde tot aan de eerste komst van Christus als de beloofde Messias,
en ons Pascha.
Het andere brood symboliseert diegenen die sinds de tijd na
Christus (na zijn dood) wanneer hij als het Beweegoffer aanvaard
werd tot aan zijn tweede komst, getrouw geleefd hebben in het geloof
van de verlossing (redding) door ons Pascha.
De instructies hielden ook in dat er samen met de Beweegbroden
twee schapen voor God gebracht moesten worden die beide Christus
representeerden, een schaap voor elk van deze twee periodes.
Zoals het Beweegoffer tijdens het Feest van Ongezuurde Broden
Jozua de Christus uitbeeldde die voor God bewogen werd om door
Hem aanvaard te worden, zo ook werden de twee Beweegbroden op
Pinksteren voor God bewogen om door Hem aanvaard te worden. Hier
wordt uitgebeeld dat deze eerstelingen door God aanvaard worden,
en dat zij deel van Zijn Familie zullen worden wanneer zij eeuwig
leven zullen ontvangen.
Er schuilt ook grote betekenis in het feit dat deze Beweegbroden
gezuurd (met gist) gebakken worden. Jozua de Christus wordt altijd
als ‘ongezuurd’ voorgesteld – zonder zonden. Maar dezen worden
hoewel zij wel door God aanvaard zijn, als gezuurd (met gist) voorgesteld – met zonden vermengd. Christus heeft nooit gezondigd en
wordt dan ook als ongezuurd (zonder zonden) uitgebeeld. De hele
mensheid heeft wel gezondigd, en daarom wordt zij als gezuurd
(zondig) uitgebeeld.
Deze Beweegbroden beelden de 144.000 uit die God gedurende de
eerste 6.000 jaar van de mensheid op aarde geroepen en uitverkoren
heeft. Zij worden tot eeuwig leven opgewekt als geestelijk wezens in
Gods Familie – in het Koninkrijk van God – bij de wederkomst van
Jozua de Christus. God heeft geopenbaard dat de Beweegbroden op
Pinksteren geofferd worden, en dat dit de 144.000 voorstelt die samen
met Christus komen bij zijn wederkomst.
Lees hoe deze twee broden die de eerstelingen voorstellen in
Openbaring beschreven worden.
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‘En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam
zijns Vaders geschreven stonden. En ik hoorde een stem uit de hemel
als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de
stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; en
zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en
de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde. Dezen zijn het, die zich
niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk (geestelijk
gesproken). Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat.
Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het
Lam.’(Openbaring 14: 1 - 4)
Deze eerstelingen zijn tijdens de eerste 6.000 jaar verlost (vrijgekocht) uit de mensheid. Zij werden uit de zonde geleid – hun zonden
werden vergeven – en voor God gereinigd door Jozua de Christus. Deze
144.000 die in Openbaring 14: 4 de ‘eerstelingen’ genoemd worden, zijn
dezelfden als zij die in Openbaring 5:9 beschreven worden als ‘voor
God gekocht met het bloed van Christus’, en zijn ook dezelfden die
in Openbaring 7:14 beschreven worden als ‘zij hebben hun gewaden
gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams’.
Zoals deze twee broden werden gemaakt van een kleine hoeveelheid graan uit de ‘eerstelingen (oogst) van het land’, zo ook zijn de
144.000 klein in getal vergeleken met de miljarden mensen die tijdens
diezelfde 6.000-jarige periode geleefd hebben.
Naarmate je Gods plan (dat in Zijn Sabbatten geopenbaard wordt)
beter begint te begrijpen, kan je ook beginnen te begrijpen waarom
er in het Oude Testament slechts van zo weinigen sprake is die een
oprechte relatie met God hadden. Het Oude Testament beslaat de
eerste periode van 4.000 jaar van de mensheid tot aan Christus’ eerste
komst als het Pascha Lam Gods. En datzelfde inzicht zal je ook helpen
inzien waarom er naar de Kerk van de voorbije 2.000 jaar verwezen
wordt als ‘Zijn kleine kudde’. De Kerk is nooit een grote organisatie
geweest op aarde, omdat Gods plan slechts voorziet in de verlossing
(vrijkoping) van 144.000 uit deze periode van 6.000 jaar.
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De verhaallijnen van Ongezuurde Broden en Pinksteren in Leviticus 23 zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Beiden hebben te
maken met die vroege oogst waarnaar verwezen wordt als ‘de eerstelingen van het land’. Jozua de Christus is de ‘eerste der eerstelingen’
van Gods oogst, en de 144.000 zijn de rest van de ‘eerstelingen van
het land’.
Pinksteren draagt nog veel meer betekenis in zich, maar tot zover
hebben we een basiskennis van de betekenis van diegenen die de
‘eerstelingen’ genoemd worden verkregen.
Het verhaal van Pinksteren is machtig. God verloste de kinderen
Israëls uit Egypte en leidde hen door de wildernis naar de berg Sinaï,
waar Hij hen op de dag van het Pinksteren Zijn wet in de vorm van de
Tien Geboden gaf. Maar het ware verhaal van de Israëlieten is dat zij
zich niet aan deze wet konden houden. Fysieke mensen zijn uit zichzelf
niet in staat om zich aan Gods rechtvaardige wet te houden. Zelfs
vandaag nog is de stam van Israel met de naam Juda, die gekend staat
als het hedendaagse Joodse volk, de belichaming van dit verhaal. Het
allerbeste dat de mens op eigen kracht kan doen wordt weerspiegeld
in het leven van het Joodse volk. Geen enkele andere stam van Israel
hield zich aan Gods wetten zoals de stam Juda dat deed. Alle andere
stammen rebelleerden lang voor Juda tegen God.
Maar terwijl het beste voorbeeld van het naleven van Gods wetten
bij het Joodse volk gevonden kan worden, toch werd Christus door
ditzelfde volk belaagd. Dat openbaarde op zich dat hoewel zij zich
uiterlijk aan Gods wet uit het Oude Testament leken te houden, zij
noch Hem noch Zijn wegen begrepen, en ook Zijn wet niet. Als zij dat
wel hadden gedaan, dan zouden zij Jozua de Christus als de Messias
(h)erkend hebben. Maar in hun verblindheid weigerde het Joodse
volk het onderwijs en de instructies die hun door de Zoon van God
zelf gegeven werd.
De getuigenis van hun leven en dat van alle Israëlieten, is dat
de mensheid uit zichzelf niet in staat is om de wetten van God na te
leven. Pinksteren openbaart wat er in hun leven ontbrak – waarom
zij de lessen uit het Oude Testament niet begrepen – en waarom zij
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de Messias niet (h)erkenden toen hij (nu bijna 2.000 jaar geleden) tot
hen kwam en met hen sprak.
In Handelingen wordt nog meer geopenbaard over het belang van
Pinksteren in Gods plan. Nadat Jozua de Christus gestorven en weer
opgewekt was verscheen hij aan de discipelen; dat is het verhaal waar
Handelingen mee begint.
‘Het eerste boek heb ik gemaakt, (verwijst naar wat hij in Lukas
schreef) o Theofilus, over alles wat Jozua begonnen is te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen (in de hemel opgenomen)
is, nadat Hij door de heilige geest aan de apostelen, die hij uitgekozen
had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had,
ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig
dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak
die het Koninkrijk van God betreffen.’ (Handelingen 1: 1 - 3)
Het Evangelie – het goede nieuws – dat Jozua de Christus aan de
discipelen onderwees, ging over het Koninkrijk van God. En hoewel
Christus tot veertig dagen na zijn opstanding bij de discipelen bleef,
toch was het uiteindelijk Gods bedoeling dat Christus verder bij
Hem zou blijven, totdat het moment gekomen zou zijn dat hij in het
Koninkrijk van God als Koning der koningen zou terugkeren. Tien
dagen nadat Christus ten hemel opgevaren was, hielden de discipelen
het Pinksteren. Vanaf dat moment zou de heilige geest hun leiden
en instrueren, omdat Christus zich niet langer persoonlijk in hun
midden bevond.
‘En toen Hij (Christus) met hen samen was, beval Hij hun dat zij
niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar te blijven wachten op de
belofte van de Vader (verwijzend naar het ontvangen van de heilige
geest), die gij, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte
wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet
lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem:
Heere, zult Gij in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?’
(Handelingen 1: 4 - 6)
De discipelen begrepen niet dat Jozua de Christus de eerste keer
kwam om het Pascha te vervullen, en dat het nog 2.000 jaar zou duren
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voordat het Koninkrijk van God op aarde gevestigd zou worden. Zij
dachten dat hij die profetie zou kunnen vervullen, door dan en daar
dat Koninkrijk te herstellen.
‘En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden
te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult de
kracht van de heilige geest ontvangen, Die over u komen zal; en gij zult
mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en
tot aan het uiterste van de aarde.’ (Handelingen 1: 7 - 8)
De komst van het Koninkrijk van God was niet voor hun tijd
voorbestemd, maar is voor onze tijd nu – nú! Het ligt nu vlak voor
ons, want God heeft geopenbaard dat de Zegels van Openbaring reeds
allemaal geopend zijn. De opening van die Zegels is een belangrijke
mijlpaal geweest in de timing van de laatste eindtijd gebeurtenissen.
Ja, de ontnuchterende realiteit is dat het laatste Zegel – het Zevende
Zegel – reeds geopend is. Het wachten is alleen nog maar op het
begin van de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten voordat
Wereld Oorlog III kan beginnen, wat overduidelijk zal zijn wanneer
er eenmaal nucleaire wapens gebruikt zullen worden.
In verband met het Pinksteren gaf Jozua de discipelen duidelijk de
opdracht om tot die dag in Jeruzalem te blijven, totdat zij de belofte
van Gods geest ontvangen hadden. In Handelingen 2 kan je nog meer
van dit relaas lezen over het uitstorten van Gods geest op de discipelen.
Veel van de mensen die getuige waren van deze grootste gebeurtenis
op dat Pinksteren, geloofden alles wat zij van de discipelen te horen
kregen, zozeer zelfs dat zij vroegen wat zij verder moesten doen.
‘En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden
in de naam van Jozua de Christus, tot vergeving van de zonden; en gij
zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’ (Handelingen 2: 38)
Hoewel de wet van God op Pinksteren aan de Israëlieten gegeven
werd, toch openaarde God aan de mensheid dat Zijn manier van leven
nooit nageleefd kan worden zuiver uit menselijke inspanningen, maar
dat de mensheid daartoe ook de macht van de Heilige geest levend in
zich moet hebben. Dat is wat er ontbrak in het leven van de Israëlieten. En dat ontbreekt nog steeds in het leven van iedereen op aarde,
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behalve in zij, die door de Vader in de ware Kerk van God geroepen
zijn en die Zijn waarheid begrijpen.
Gods woord en manier van leven zijn een geestelijke zaak, en
je moet dus eerst die geest ontvangen om Gods ware wil te kunnen
begrijpen. Anders zijn mensen beperkt tot hun eigen menselijke redenering wanneer zij Gods woord lezen, en daaruit komen dan hun
eigen ideeën en geloof over God en Jozua de Christus voort. Daarom
zijn er zoveel religies op deze aarde, die alle tegenstrijdig zijn in wat
zij onderwijzen. Er is maar één ware Kerk en één waarheid – één
manier van leven die van God komt.
Nogmaals, de mensheid is niet in staat om uit zichzelf uit de
zonde te komen. Zij kan God niet gehoorzamen en uit zonden komen
zoals door het Feest van Ongezuurde Broden uitgebeeld wordt, tenzij
Gods geest in hen leeft. Enkel en alleen als we Jozua de Christus als
ons Pascha aanvaarden, kunnen onze zonden vergeven worden. En
terwijl dat proces van bekering en vergeving plaatsvindt, helpt God
ons met Zijn geest om onze verlossing (redding) mogelijk te maken.
Handelingen vervolgt met ons te tonen dat we na de doop van Gods
ministry, de ‘handoplegging’ ontvangen, en dan worden wij als we ons
bekeerd hebben door Gods geest verwekt. De bevruchting met God
geest is hetgeen wat ons verwekt. Dit is iets op geestelijk niveau, wat
geopenbaard wordt in het ‘fysieke type’ van de menselijke verwekking. Op het moment dat een menselijke eicel door een spermazaadje
bevrucht wordt, wordt er leven verwekt. Het is nog niet geboren en op
de wereld gezet, maar het groeit als embryo verder totdat het moment
om effectief geboren te worden aangebroken is.
Dit proces waardoor mensen door Gods geest verwekt worden is
verwant aan het menselijke fysieke proces. Nadat wij door Gods geest
verwekt zijn, beginnen we te groeien - geestelijk als een embryo. En
naarmate we geestelijk verder groeien door het overwinnen van onze
egoïstische menselijke natuur, blijven we verder ontwikkelen tot op
het moment dat we in Gods Familie geboren kunnen worden – in het
Koninkrijk van God. Het traditionele Christendom heeft geen idee van
wat het werkelijk betekent om ‘wedergeboren of opnieuw geboren zijn’.
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De uitdrukking ‘wedergeboren of opnieuw geboren zijn’ wordt
door de meesten gezien als een soort van ‘religieuze ervaring’ die
ertoe leidt dat je diegene die zij ‘Jezus’ Christus noemen aanvaardt.
En hoewel zulke mensen vaak inderdaad een emotionele ervaring
hebben die gepaard gaat aan een voor hen levens veranderende visie,
toch heeft dat niets te maken met de waarheid die God ons openbaart.
Nicodemus, een groot religieus leider in zijn tijd, ging naar Jozua
toe en stelde hem vragen over dat Koninkrijk van God. Maar Nicodemus
kon niet begrijpen wat hij hoorde. Jozua zei hem, ‘Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk
van God niet zien’ (Johannes 3:3). Maar Nicodemus kon over datgene
wat Christus hem vertelde alleen maar fysiek nadenken, en daarom
vroeg hij aan hem, ‘Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is?
Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan
en geboren worden?’ (Vers 4). Let op wat Jozua’s antwoord hierop was:
‘Jozua antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Als iemand niet
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet
binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest
geboren is, is geest.’ (Johannes 3: 5 - 6)
Jozua maakte het klaar en duidelijk. Hij zei dat datgene wat fysiek
geboren is enkel iets fysieks kan voortbrengen. In het menselijke leven
betekent dit dat wanneer een fysieke zaadcel een fysieke eicel bevrucht
er een fysiek embryo ontstaat. En het verdere fysieke verloop van de
groei van zo’n embryo in de baarmoeder van de moeder leidt tot de
geboorte van een fysiek kind.
God heeft aan de mens een menselijke geest gegeven die ons
onderscheidt van de dieren. Deze geeft ons individualiteit. Wij zijn
niet voorgeprogrammeerd om ons in de natuur op een bepaalde vaste
manier te gedragen, zoals het dierenrijk wel door God geschapen
werd. Dankzij deze ‘geestelijke essentie’ in het menselijke brein (verstand) beschikken wij in ons denken over God-achtige capaciteiten,
zoals creativiteit en geheugen. Dat vermogen maakt ons allemaal
individueel uniek. Wij beschikken over een vrije wil, en zijn vrij om
morele keuzes te maken.
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God kan geen perfect rechtvaardig karakter in anderen scheppen,
dat kan alleen maar tot stand komen uit eigen vrije wil. Anders zouden
wij geprogrammeerd moeten worden om als ‘robots’ op morele vraagstukken te reageren, teneinde perfect in overeenstemming met Gods
wet te kunnen leven. Maar God wilt dat wij zelf kiezen. Wij moeten
kiezen tussen onze eigen egoïstische weg of Gods wegen. En nogmaals
de gelegenheid wanneer wij die keuze kunnen maken ligt volledig in
Gods handen. Voordat die tijd voor de mensheid aanbreekt – voordat
God deze kans aan de mensheid kan geven – blijft de getuigenis van de
mensheid dat zij God altijd zal verwerpen! En daarom zal God volgens
Zijn eigen perfecte timing de beste kans aan de mensheid geven om
in staat te zijn om Hem en Zijn wegen te ontvangen.
Paulus deelde deze kennis over de menselijke geest met de Korintiërs. Paulus legde uit dat de mensen in de Kerk de mysteries van
God kunnen begrijpen. Die ‘mysteries’ kunnen zonder Gods geest niet
begrepen worden, en daarom blijven zij verborgen – een mysterie voor de mensheid.
‘Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn geest. De geest
immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van
de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in
hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God.’
(1 Corinthiërs 2: 10 - 11)
Paulus maakt duidelijk dat iemand zonder Gods heilige geest
onmogelijk de waarheden en de wegen van God kan kennen, omdat
die door Hem geopenbaard moeten worden. De mensheid kan alleen
maar dingen op fysiek niveau begrijpen, maar kan geen zaken die
zich op geestelijk niveau bevinden begrijpen. Daarom kon Nicodemus
niet begrijpen wat Christus tegen hem zei. Hij werd niet door Gods
geest getrokken.
Die geest is Gods kracht. Het is geen ‘wezen’ zoals het traditionele
Christendom leert. De leer van de ‘Drie-eenheid’ is onjuist! Er bestaat
geen ‘wezen’ dat de ‘Heilige Geest’ genoemd wordt.
‘En wij hebben niet ontvangen (sprekende tegen de Kerk) de geest
van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten
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de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen
spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons
leert, maar met woorden die de heilige geest ons leert, om geestelijke
zaken met geestelijke zaken te vergelijken. Maar de natuurlijke mens
(de fysieke mens) neemt de dingen van de geest van God niet aan, want
ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze
geestelijk beoordeeld worden.’ (1 Corinthiërs 2: 12 - 14)
De mensheid is dus niet in staat om uit zichzelf God en Zijn wegen
te leren kennen, tenzij Hij ze openbaart. Dat is de reden waarom
de mensheid voortdurend God en Zijn wegen verworpen heeft. De
hoogmoed van de egoïstische menselijke redenering verwerpt de
waarheid van God. En in plaats daarvan heeft de mensheid haar
eigen religieuze ideeën en concepten over God bedacht, die meer
naar haar smaak zijn. De getuigenis van 6.000 jaar van menselijk
bestaan is dat zij God verwerpen. Daarom zullen er ook mensen zijn
die alles wat in dit boek geschreven staat zullen haten. Zij kunnen
niet aan hun eigen hoogmoed voorbij! En daarom moet deze wereld
nederig gemaakt worden voordat Jozua de Christus terugkeert als
Koning der koningen.
Als jij deze dingen begrijpt, dan is dat maar door één ding mogelijk! God geeft jou nu de gelegenheid en de mogelijkheid daartoe. Jij
wordt getrokken door Gods geest. Als dat het geval is, dan is de keuze
aan jou. Zal je de waarheid aanvaarden? Sommigen zullen nog meer
vernedering moeten doorstaan, door het ondergaan van catastrofale
gebeurtenissen die ertoe kunnen leiden dat zij zich tot God zullen
wenden voor hulp en antwoorden. Hoe langer mensen zich tegen God
verzetten, hoe kleiner de kans dat zij hulp en genade van Hem zullen
ontvangen om de dingen die nog komen gaan te kunnen overleven.
God gaat beginnen met de hele wereld te roepen! Maar de meeste
mensen zullen zich niet willen vernederen om het Koninkrijk van
God dat nu op komst is te kunnen ontvangen.
Laat ons nu terugkeren naar het verhaal van Pinksteren. Dus het
fysieke proces van de menselijke geboorte kan enkel en alleen het fysieke voortbrengen, en dat geldt evenzeer voor de geestelijke geboorte
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(alleen wat geestelijk is kan iets geestelijks voortbrengen). Een mens
moet eerst door Gods geest verwekt worden. Dat gebeurt doordat de
‘menselijke geest’ die God aan alle mensen gegeven heeft, door Gods
geest bevrucht wordt. Na de waterdoop (het Griekse woord voor ‘doop’
is ‘baptisma’ en betekent onderdompeling), kom je terug uit het water
en vanaf dat moment voorwaarts moet je in nieuwheid des levens leven.
Vlak na de doop ontvang je de handoplegging door de ministry van
God, en kan de bevruchting met Gods geest ons verwekken.
Wanneer je eenmaal door Gods geest verwekt bent kan je geestelijk
beginnen te groeien, maar slechts als een ‘embryo’ in Gods Kerk. Wij
leven in een fysiek lichaam dat door Gods heilige geest bevrucht is. Wij
beginnen aan een nieuw leven van het overwinnen van het vlees – de
verlokkingen van de menselijke natuur – en zodoende ontwikkelen
wij heilig, rechtvaardig karakter. Dit proces stelt ons uiteindelijk in
staat om in het Koninkrijk van God ‘geboren’ te worden – in de God
Familie – als geestelijke wezens ‘uit de geest geboren’.
Jozua de Christus legde aan Nicodemus uit: ‘Wat uit het vlees
geboren is, is vlees’. Hij legde uit dat vlees (het fysieke) enkel en alleen
vlees – het fysieke – kan voortbrengen. Menselijke fysieke verwekking
leidt alleen tot menselijke fysieke geboorte. Maar Christus legde voorts
ook uit dat ‘wat uit de geest geboren is, geest is’. Alleen wanneer je door
de geest van God bevrucht bent kan je, mettertijd, geboren worden
in – toetreden tot – het Koninkrijk van God.
Door middel van dit proces zullen alle ‘eerstelingen’ het Koninkrijk van God binnengaan. Bij de wederkomst van Jozua de Christus
zullen zij tot geestelijke leven opgewekt worden in Gods Familie, als
geestelijke wezens, uit geest samengesteld.
Pinksteren beeldt het ‘middel’ uit waardoor een mens Gods manier
van leven kan gaan begrijpen en leven. Door mettertijd te groeien in
geestelijke volwassenheid, kan je van sterfelijk naar onsterfelijk – van
fysiek naar geestelijk - veranderd worden, en in Gods Familie geboren
worden. Pinksteren beeld ook de ‘eerstelingen van Gods Familie uit,
zij die als eersten opgewekt zullen worden, uit de gehele mensheid,
aan het einde van 6.000 jaar van de mensheid op aarde. Maar iedereen
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die daarna nog zal volgen zal door ditzelfde proces heen moeten gaan.
Zij moeten door Gods heilige geest getrokken en verwekt worden, wat
dan kan leiden tot het geboren worden in de God Familie.
HET TROMPETTENFEEST
Terwijl we de jaarlijkse Heilige Dagen overlopen en de ene na de
andere bespreken, wordt ons meer en meer van Gods plan en doel
voor de mensheid geopenbaard. We zijn nu aangekomen bij de vierde
jaarlijkse Heilige Dag die in het Noordelijke halfrond in de herfst
valt. Deze dag staat in het Jodendom gekend als ‘Rosj Hasjana’, en
hoewel het Jodendom de ware betekenis en het doel van Gods Heilige
Dagen verloren heeft, toch kennen zij wel de correcte dagen waarop
zij gehouden dienen te worden.
Het correcte tijdstip waarop het Trompettenfeest gehouden moet
worden valt over het algemeen op de Romeinse kalender in September
of vroeg in Oktober.
‘En de Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: In de zevende
maand (van Gods kalender), op de eerste der maand, zult gij een rustdag
(Sabbat) hebben, een gedenkdag (een jaarlijkse viering), aangekondigd
door bazuingeschal, een heilige samenkomst.’ (Leviticus 23: 23 - 24)
Het Trompettenfeest is hoofdzakelijk gericht op de gebeurtenissen die aanleiden tot (en met) Christus wederkomst, wanneer hij
het koninkrijk van God zal vestigen – Gods regering op aarde. In de
betekenis van Pinksteren wordt vooruitgekeken naar de wederkomst
van Christus en de herrezen 144.000 die samen met hem zullen
terugkeren. Die gebeurtenis (van de 7de Trompet) zit in het Trompettenfeest vervat, en wordt door dit feest aangekondigd samen met de
gebeurtenissen die daarop volgen. Die laatste (7de) Trompet bevat ook
de gebeurtenissen die leiden tot de vestiging van Gods Koninkrijk op
aarde, na de wederkomst van Christus met de 144.000. Die gebeurtenissen verbinden de betekenis van Pinksteren met het Loofhutten
Feest, dat op zijn beurt het Millennium uitbeeldt.
De belangrijkste betekenis die in het Trompettenfeest vervuld
wordt, is de uiteindelijke verkondiging (Trompetgeschal) van de

WANNEER DE AFTELLING EINDIGT

269

komst van de Koning der koningen die als de geprofeteerde Messias
over de mensheid zal regeren.
In zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen spreekt Paulus over
trompetten en hun betekenis die vervat zit in de vervulling van het
Trompettenfeest.
‘Maar ik wil niet, broeders (sprekend tot de Kerk – tot diegenen die
geroepen zijn om deel uit te maken van de 144.000), dat gij onwetend
bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn (sprekend van diegenen die
gedurende de voorbije 6.000 jaar geroepen en in het geloof gestorven
zijn), opdat gij niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop
hebben. Want als wij geloven dat Jozua gestorven en opgestaan is, zal
ook God op dezelfde wijze hen die in Jozua ontslapen zijn, terugbrengen
(zenden) met hem (God zal hen opwekken zodat zij samen met Jozua
bij zij wederkomst kunnen terugkeren).’ (1 Thessalonicenzen 4: 13 - 14)
‘Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die
levend zullen overblijven tot de komst van de Heere (sprekend van
diegenen die dan nog in leven zullen zijn, die ook geroepen zijn om
als eerstelingen deel uit te maken van de 144.000), de ontslapenen
(de doden in Christus) beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf
zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een trompet van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn,
zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven
zijn (de weinigen die ook geroepen zijn om eerstelingen te zijn, die
bij de wederkomst van Christus nog in leven zullen zijn in de Kerk),
samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting
met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. (1
Thessalonicenzen 4: 15 - 17)
Paulus beschrijft ditzelfde tafereel ook aan de Kerk in Corinthe.
‘In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste trompet,
want de trompet zal weerklinken en de doden zullen onvergankelijk
opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.’ (1 Corinthiërs
15: 52)
Paulus gaf meer uitleg over deze gebeurtenis in Gods plan die zal
plaatsvinden wanneer de laatste Trompet - de Zevende Trompet –
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vervuld begint te worden. Wanneer die gebeurtenis van deze Trompet
begint, zullen de 144.000 opgewekt worden. De doden worden eerst
opgewekt, en onmiddellijk daarna worden zij die dan nog in leven
zijn, die deel uit maken van het getal van de 144.000, veranderd van
fysiek leven naar geestelijk leven.
Het overgrote deel van degenen die als eerstelingen – de 144.000 verzegeld zijn is dood, maar zij zullen op dat tijdstip opgewekt worden
tot onsterfelijk leven, wanneer deze laatste Trompet eenmaal vervuld
wordt. De weinige eerstelingen die dan nog in leven zijn, zullen in
een oogwenk van fysiek leven naar onsterfelijke geestelijke wezens
veranderd worden, om zo deel van de God Familie – het Koninkrijk
van God – te worden.
‘En de zevende engel blies op de trompet, en er klonken luide stemmen
in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze
Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal als Koning heersen tot
in alle eeuwigheid.’ (Openbaring 11: 15)
Alle eerstelingen die tijdens de voorbije 6.000 jaar geroepen zijn,
zullen opgewekt worden tijdens deze gebeurtenis van de laatste
Trompet, de eerste gebeurtenis van de Zevende Trompet van het
Zevende Zegel. Maar het precieze tijdstip van Christus’ wederkomst
samen met de 144.000 wordt in de Heilige Dag Pinksteren geopenbaard, terwijl de aankondiging van alle zeven Trompetten leidt tot
deze grote vervulling. De belangrijkste vervulling van de betekenis
van het Trompettenfeest ligt bij de aankondigingen van alle Zeven
Trompetten.
Elk van Gods Heilige Dagen richt de aandacht op een specifiek
onderdeel van Zijn totale plan voor de mensheid. Vaak overlappen deze
elkaar of zijn ze met elkaar verweven, omdat zij alle samenwerken in
een proces van verlossing dat 7.100 jaar beslaat.
We hebben de gebeurtenissen van de eerste zes Trompetten al in
Hoofdstuk 5 besproken, dus is het niet nodig om deze hier te herhalen.
Maar weet dat de gebeurtenissen van die Trompetten die voorafgaan
aan de Zevende Trompet, allemaal hieraan verbonden zijn en het
begin en de vervulling van de Zevende Trompet mogelijk maken.
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De aankondiging van de Zevende Trompet begint met de volgende
verklaring: ‘De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van
Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid’.
Wanneer deze gebeurtenis die ook in de betekenis van Pinksteren
vervat zit eenmaal vervuld is, en Christus terugkeert met de 144.000,
wordt er nog meer betekenis van het Trompettenfeest vervuld die
nog voorbijgaat aan deze gebeurtenis waarbij Christus als Koning
der koningen aangesteld wordt.
Trompetten worden gebruikt om de komst van Christus als Koning
der koningen aan te kondigen, maar hij wordt pas volledig gevestigd
als Koning van de hele aarde wanneer hij samen met de 144.000 de
volledige controle overneemt. De aankondigingen van de eerste 6
Trompetten worden gebruikt als een alarmsignaal voor oorlog voor
Christus’ wederkomst. De 7de Trompet kondigt niet alleen Christus’
wederkomst aan, maar ook een oorlog die na zijn komst nog zal voortwoeden. Het doel van die oorlog is om Gods Koninkrijk onwrikbaar
aan te stellen over alle landen ter wereld.
Hoewel dit in Hoofdstuk 7 al aan bod is gekomen, toch is het
nuttig om de verzen die over deze gebeurtenis spreken nog een keer
aan te halen.
‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en hij Die daarop
zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog
in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd
waren vele diademen (‘kronen’ - is figuurlijk – heerst over alle landen).
Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan hijzelf.
En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en zijn naam
luidt: Het Woord van God (dat is Jozua de Christus). En de legers (de
144.000) in de hemel (de hemel en de atmosfeer boven de aarde, het
luchtruim) volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en
smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee
de volkeren zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij
treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige
God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven:
Koning der koningen en Heere der heren.’ (Openbaring 19: 11 - 16)

272

Gods Heilige Dagen Openbaren De Waarheid

Dus deze uiteindelijke vervulling die door de Trompetten wordt
uitgebeeld, die leidt tot de komst van Christus, gaat na zijn wederkomst nog verder met vervuld te worden. Dat gebeurt met het oog op
de vestiging van zijn heerschappij in het Koninkrijk van God dat dan
over de aarde zal regeren. En, zoals ook reeds eerder vermeld, dat is
het moment dat Christus en de 144.000 zullen beginnen met diegenen
te vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn.
Op die manier is dus het Trompettenfeest door middel van de
Trompetten verbonden aan de betekenis van Pinksteren, waardoor
het Millennium dat door het Loofhuttenfeest uitgebeeld wordt tot
stand kan komen.
Nadat de Israëlieten uit Egypte verlost waren, nam het blazen van
trompetten grote betekenis voor hen aan. Want tijdens hun veertig jaar
durende zwerftocht door de wildernis (woestijn) werden trompetten
gebruikt om instructies door te geven, vooral wanneer zij zich naar
een andere kampplaats gingen verplaatsen. Trompetten werden ook
gebruikt als waarschuwingssignaal voor oorlog. Het zou duidelijk
moeten zijn dat het fysieke gebruik van trompetten door de Israëlieten
ook van betekenis is in de vervulling van Gods plan en doel vervat in
de betekenis van het Trompettenfeest.
DE VERZOENDAG
De vijfde jaarlijkse Sabbat is de Verzoendag. De Joden noemen dit Jom
Kipoer, en de correcte dag waarop deze feestdag gehouden moet worden
staat op de Romeinse kalender meestal onder diezelfde naam vermeld.
‘En de Here sprak tot Mozes: Maar op de tiende van de zevende
maand is de Verzoendag; een heilige (geboden) samenkomst zult gij
hebben en gij zult u verootmoedigen (door te vasten en zich van alle
voedsel of drank te ontzien) en de Here een vuuroffer brengen. Op die
dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is de Verzoendag, om
over u verzoening te doen voor het aangezicht van de Here, uw God.’
(Leviticus 23: 26 - 28)
‘Generlei arbeid zult gij verrichten: het is een altoosdurende inzetting
voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen. Het zal u een volkomen Sabbat
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(jaarlijkse Sabbat) zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van
de maand, des avonds (beginnen bij zonsondergang over de negende
dag), van avond tot avond (tot zonsondergang de volgende dag), zult
gij uw Sabbat vieren.’ (Leviticus 23: 32)
Deze jaarlijkse Sabbat beeldt het hele proces van Pascha tot en met
het Trompettenfeest uit. Wanneer Christus teruggekeerd is en Satan
uit het bijzijn van de mensheid verwijderd wordt zal het grootste deel
van dat proces vervuld zijn.
Deze dag beeld het verzoeningsproces uit, het proces waardoor
de mensheid met God verzoend (verenigd) kan worden. Wanneer het
Trompettenfeest vervuld is, zijn de eerstelingen van God volledig met
God verzoend – verenigd. Het hele proces dat geopenbaard wordt in
het Pascha, Ongezuurde Broden, Pinksteren en het Trompettenfeest,
toont ons hoe de eerstelingen in Gods Familie geboren konden worden
– deel konden worden van het Koninkrijk van God.
Op dat moment zal dat volledige verzoeningsproces in de eerstelingen voltooid zijn, maar er blijven dan nog miljarden over die
nog verzoend - verenigd - moeten worden met God. Iedere mens
zal datzelfde proces moeten doorlopen dat de 144.000 die tijdens
de eerste 6.000 jaar geroepen werden ondergaan hebben. Heel dat
proces wordt door de Grote Verzoendag uitgebeeld. Iedereen zal in
volledige overeenstemming en eenheid met God moeten komen – om
één met Hem te worden.
Verzoend worden met God door het bloed van Jozua de Christus,
begint met het Pascha. Wij moeten ons bekeren, uit geestelijk Egypte
(zonde) komen, gedoopt worden en bevrucht worden met Gods geest.
Naarmate wij groeien en onze eigen natuur overwinnen, kan
God de manier waarop wij denken beginnen te veranderen, en ons in
eenheid en harmonie met Zijn ene ware levenswijze brengen. Nadat je
dit hele proces met succes hebt doorlopen, zal je volledig één gemaakt
kunnen worden met God door een verandering van sterfelijk naar
onsterfelijk, van fysiek naar geestelijk, in het Koninkrijk van God.
‘Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden
Gods, dat gij uw lichamen aanbiedt als een levende offerande, heilig en
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welgevallig aan God, dat is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van
uw denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke
en volmaakte wil van God is.’ (Romeinen 12: 1 - 2)
Het Koninkrijk van God is de Familie van God. Zij zal samengesteld
zijn uit geestelijke wezens die eens fysiek waren. Zij zullen voor alle
eeuwigheid één zijn met God.
Het lot van Satan en de Demonen
Deze dag beeldt dus het volledige verzoeningsproces met God - het
volledig één gemaakt zijn met God - uit, maar er wordt ook nog een
andere grote gebeurtenis door uitgebeeld. Deze dag beeld ook uit dat
de grootste invloed die ons tot zondigen aanzet volledig uit het bijzijn
van de mensheid verwijderd wordt.
In tegenstelling tot de eerste 6.000 jaar waarin dit slechts aan
weinigen aangeboden werd, zal wanneer het Koninkrijk van God
naar aarde komt, vanaf dat moment voorwaarts aan iedereen de mogelijkheid aangeboden worden om dit proces van verzoening met God
te beginnen. Die periode van grote verlossing voor de mensheid zal
vooral gedijen vanwege het lot wat Satan en de demonen beschoren is.
Wanneer Gods Koninkrijk komt, zal de mensheid van haar eigen
destructiviteit gered zijn. Jozua de Christus zal dan samen met de
144.000, die bij zijn wederkomst opgewekt werden, over de aarde
regeren. Gods wegen zullen de koers van de mensheid bepalen. De
rechtspraak zal snel zijn. De kennis van God zal de aarde vervullen.
Mensen zullen leren om in vrede en harmonie met elkaar te leven.
In die tijd zal er maar één religie op aarde zijn. Er zal slechts één
regering over de aarde regeren. Iedereen zal de gelegenheid krijgen
om de zevende dag Sabbat en de jaarlijkse Heilige Dagen te houden.
Er zal grote harmonie, vrede en oprechte liefde heersen in families,
gemeenschappen en het bedrijfsleven - voor iedereen die voor Gods
manier van leven kiest.
Valse religies, politiek, lobbywerk, omslachtige bureaucratische
regeringen, zakelijke hebzucht, drugssmokkel, mensenhandel en alle
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andere kwaad dat in onze wereld vandaag bestaat, zal dan niet langer
toegestaan worden. Zakelijke hebzucht zal plaats maken voor samenwerking, die erop gericht is om anderen en de planeet ten goede te komen.
Maar zelfs met al die geweldige verbeteringen die de mensheid
gedurende die periode zal kunnen genieten, zal er nog steeds één
groot obstakel in de weg blijven staan van volledige vrede, harmonie
en voorspoed voor de mensheid. Dat obstakel is Satan en zijn demonen
(de engelen die samen met hem rebelleerden). De Grote Verzoendag
beeld uit dat Satan en de demonen uit het bijzijn van de mensheid
verwijderd worden.
Lucifer was één van Gods aartsengelen. Hij kreeg samen met
een derde van het engelenrijk de verantwoordelijkheid om voor de
aarde te zorgen. Deze grote aartsengel stond aan het hoofd van Gods
regering op aarde. Zijn verhaal is er een van hoogmoed en opstand
tegen God. Jesaja 14: 12 - 14 en Ezechiël 28:12-17 geven een beknopt
beeld van het leven van dit wezen, maar gefragmenteerd doorheen
de Bijbel je kan nog veel meer over dit verhaal terugvinden.
God heeft de tijdsduur van de timing van deze verschillende gebeurtenissen niet geopenbaard. Maar de bewijslast in ons zonnestelsel
en op aarde in combinatie met de ware verslagen in de Bijbel onthullen
veel. Miljoenen jaren geleden schiep God het heelal met onze aarde.
Maar zoals gezegd, God heeft nergens in de Bijbel de exacte timing
noch de precieze volgorde van deze gebeurtenissen geopenbaard.
Voordat Hij het fysieke universum en de aarde schiep, schiep
God het engelenrijk. God is geest en deze wezens die Hij schiep
zijn ook geest. Buiten dit geestenrijk bestond er niets. Het beperkte
vermogen van de menselijke geest (verstand) is enkel in staat om de
ons omringende fysieke wereld te bevatten, en ons vermogen om de
geestenwereld te begrijpen beperkt zich tot fysieke concepten daarvan.
God openbaarde dat Hij een fysiek universum schiep met daarin de
aarde. Er staat geschreven dat de engelen zich zeer verheugden over
Gods fysieke schepping.
God openbaarde aan het engelenrijk stukken van Zijn plan om
Zijn eigen Familie te scheppen door middel van mensen. In Hebreeën
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wordt geopenbaard dat het engelenrijk – het koninkrijk der engelen
– geschapen werd om op termijn diegenen te gaan dienen, die eerst
een fysiek leven zouden leiden om uiteindelijk in Gods eigen Familie
geboren te worden.
Op een gegeven moment begon Lucifer meer voor zichzelf te
verlangen. Hij was het niet eens met Gods plannen en Zijn doel met
de fysieke schepping. Hij rebelleerde tegen God en bijna een derde
van het engelenrijk rebelleerde uiteindelijk samen met hem. Het
gevolg was dat de engelen een grote oorlog moesten uitvechten, die
ook grote gevolgen had in de fysieke schepping.
Bij de oorspronkelijke schepping van de aarde zei God dat zij
perfect en van een grote schoonheid was. Er was leven op aarde,
maar dit was niet hetzelfde leven dat op aarde zou bestaan wanneer
de mens eenmaal geschapen zou worden. De aarde bevatte vroege
levensvormen op het land, in de lucht en in de zee. Je kan in vele
musea en overal ter wereld verspreid overblijfselen van skeletten van
deze schepselen terugvinden.
Wat gebeurde er? Wetenschappers proberen hun ’intellectuele’
interpretaties hierover te geven, maar de eenvoudige realiteit is dat
ten tijde van Lucifers’ opstand alles razendsnel vernietigd werd. Alle
leven op aarde werd in een oogwenk verwoest. Dat gebeurde honderdduizenden jaren geleden. Het begin van het verhaal in Genesis
spreekt over de schepping van de mens, samen met het geschikte
planten- en dierenleven voor de leefwereld van de mens. Hier wordt
niet de oorspronkelijke schepping van de aarde beschreven – want
die vond heel lang voor de schepping van de mensheid plaats.
‘In het begin (In het Hebreeuws bestaat er geen bepaald lidwoord.
Daarom zou er hier ‘In een begin’ moeten staan) schiep God de hemel
en de aarde (In een begin, schiep God de aarde en het heelal gedurende
een lange tijd – vele miljoenen jaren geleden. Er was geen sprake van
‘evolutie’, maar wel van een lange periode van scheppingswerk). De
aarde nu was (Hebreeuws – ‘was geworden’) woest en leeg, en duisternis
lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.’
(Genesis 1: 1 - 2)
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In dit verslag bestond de aarde dus al. Zij werd oorspronkelijk
vele miljoenen jaren eerder geschapen. Maar zij was vervallen tot
een lege woestenij. Heel de aarde was in duisternis gehuld. En er
staat geschreven dat de kracht van Gods geest zich over de wateren
van de aarde begon te bewegen, omdat die wateren reeds bestonden.
Vervolgens begon Gods geest over heel de aarde te werken – om het
leven op aarde te herstellen. Het hele plaatje was er een van chaos
toen God begon met het aangezicht van de aarde te vernieuwen, zoals
in de Psalmen beschreven staat. Dus ja, de aarde is miljoenen jaren
oud, maar de mensheid is hier nog maar 6.000 jaar.
Omdat God Zijn plan bekend maakte dat Hij Zijn eigen Familie
– Elohim - zou scheppen, die veel grootser zou zijn dan het engelenrijk, begon Satan zich tegen God te keren. Hij verfoeide Gods plan
om wezens te scheppen die mettertijd grootser dan hem zouden
worden. En toen hij eenmaal een derde van het engelenrijk had doen
overhellen naar zijn jaloerse denken, werden zij vastbesloten om
alle leven op aarde te vernietigen. En dat is precies wat zij deden, zij
vernietigden alle leven op aarde in een oogwenk. God heeft nog niet
aan de mensheid geopenbaard hoe dit alles precies gebeurd is, maar
wel dat het gebeurde.
Toen die opstand plaatsvond, veranderde God Lucifers naam in
Satan, en de engelen die hem gevolgd waren kwamen bekend te staan
als ‘demonen’. God beperkte hun bewegingsvrijheid tot de aarde.
Hun aanwezigheid op aarde en hun invloed op de mensheid zouden
dienen als een onderdeel van Gods plan, om te openbaren hoe slecht
en vernietigend alles wat zich tegen Zijn rechtvaardige wegen verzet
wel niet is.
Toen Lucifer rebelleerde kwam er een einde aan Gods regering
op aarde op. Maar nu, in onze tijd, zal die regering van God terug
hersteld worden. Jozua de Christus zal het Koninkrijk van God terug
invoeren – de regering van God over de aarde.
De Grote Verzoendag beeld dus inderdaad ook de verwijdering
van Satan en zijn demonen uit het bijzijn van God en de mensheid uit.
Zij zullen niet langer in staat zijn om de mensheid te beïnvloeden en
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te misleiden, behalve voor een heel korte periode aan het einde van
de 1.100-jarige regering van het Koninkrijk van God. En dan zal deze
Grote Verzoendag nog betekenisvoller zijn, omdat dan Satan en de
demonen nogmaals verwijderd zullen worden, maar deze keer voor
altijd – voor alle eeuwigheid.
De Grote Verzoendag beeld een tijd uit, dat Satan en de demonen
niet langer deel zullen uitmaken van Gods toekomstplannen en zijn
doel voor het verdere eeuwigdurende leven. Daarentegen geeft deze
jaarlijkse Sabbat ook een prachtig beeld van hoe deze wereld volledige
met God verzoend zal worden.
HET LOOFHUTTENFEEST
Deze periode is van grote betekenis, maar we zullen hier slechts
een beknopte versie van dit seizoen in de jaarlijkse Heilige Dagen
weergeven. Leviticus 23 vervolgt met het oplijsten van de jaarlijkse
Heilige Dagen en beschrijft als laatste een Feest dat acht dagen lang
duurt. De eerste zeven dagen daarvan worden het Loofhutten Feest
genoemd, en de eerste dag daarvan is een jaarlijkse Sabbat. Die periode van zeven dagen wordt gevolgd door een achtste dag die ook een
jaarlijkse Sabbat is, de laatste dag in de openbaring van het plan van
God. Zij wordt de Laatste Grote Dag genoemd.
Dit Loofhuttenfeest beeld de tijd uit dat het Koninkrijk van God
voor 1.000 jaar over de mensheid zal regeren. Er is al veel gezegd over
de komst van de Messias en zijn heerschappij op aarde. Dit feest beeld
het tijdperk uit dat nu op het punt staat om op deze aarde te beginnen.
Dat tijdperk zal aanbreken wanneer Christus samen met de 144.000
zal ingrijpen om Wereld Oorlog III te stoppen.
Zoals eerder gezegd, de wekelijkse Sabbat beeld de laatste 1.000
jaar van het 7.000-jarige plan van God uit. Het Loofhuttenfeest gaat
ook grotendeels over diezelfde periode, en beeld dus ook die laatste
1.000 jaar uit wanneer het Koninkrijk van God over alle landen zal
regeren. Omdat er in dit boek al veel geschreven is over die periode
van het Millennium, is het niet nodig om dat alles hier nogmaals
te herhalen.
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Dit zevendaagse Feest wordt het ‘Loofhutten’ Feest genoemd omdat
God de Israëlieten in het Oude Testament opdroeg om voor zichzelf
in open lucht een soort van hutje te maken; een tijdelijke eenvoudige
constructie van takken, twijgen en loof (bladeren of palmbladeren).
De Israëlieten moesten dan elke dag van het Feest een korte tijd in
zo’n hutje gaan zitten, specifiek om zich te herinneren en te overdenken hoe God hen uit de slavernij van Egypte verlost had en hen
vervolgens naar een land van overvloed – het beloofde land – geleid
had. Zij moesten zich herinneren dat de kinderen Israëls 40 jaar lang
in tijdelijke woningen (hutten, tenten) verbleven hadden terwijl zij
door de wildernis (woestijn) rondzwierven, totdat God hen in het
beloofde land bracht.
Dit Feest moest op die manier gehouden worden totdat de Kerk
van God in 31 na Christus opgericht werd. Want precies zoals Christus
de manier waarop het Pascha gehouden moest worden veranderde
toen de Kerk begon, werd ook de manier waarop het Loofhutten Feest
gevierd moest worden veranderd. De Israëlieten moesten in fysieke
zin hun aandacht richten op hoe God hen uit Egypte bevrijd had, en
hen naar een land geleid had wat Hij aan hen gaf.
Maar voor de Kerk openbaarde God dat de manier waarop dit
Loofhutten Feest nu gevierd moet worden, een geestelijke vorm is
van wat de Israëlieten op fysiek vlak vierden.
Gods plan en doel dat in dit seizoen van de jaarlijkse Heilige Dagen
geopenbaard wordt, gaat over hoe Hij de mensheid in een soort van
geestelijk beloofd land – een geestelijke erfenis – aan het binnenleiden is. Als fysieke mensen krijgen wij tijdelijke woonplaatsen – ons
fysieke lichaam – waarin wij ons fysieke leven moeten leven. Maar
het is Gods doel om de mensheid, op Zijn tijd, de mogelijkheid aan te
bieden om verlost te kunnen worden van de slavernij aan haar eigen
egoïstische menselijke natuur en de wegen van de mensheid, die op
geestelijk niveau te vergelijken zijn met een geestelijke gevangenschap
(slavernij) in Egypte.
Hoewel de mensheid nu slechts tijdelijk leven in een fysiek menselijk lichaam heeft, toch is het Gods bedoeling om haar tot eeuwig
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leven in geestelijke lichamen te leiden – niet langer tijdelijk in een
tijdelijk ‘verblijf’, maar voor eeuwig in een geestelijke ‘verblijf’ in de
God Familie - in Elohim.
Net zoals de fysieke Israëlieten, kan ook de mensheid bevrijd
worden uit de verdorvenheid en de gevangenschap van het leven in
tijdelijke onderkomens terwijl zij zich door de wildernis (woestijn) van
het fysieke leven beweegt. Met de hulp en de kracht van Gods heilige
geest kan de mensheid geestelijk groeien tot op het moment dat zij
verlost kan worden en een geestelijk beloofd land kan binnentreden
– een onvergankelijke erfenis in het Koninkrijk van God als Elohim.
DE LAATSTE GROTE DAG
De extra dag – de achtste dag - die op het Loofhutten Feest volgt,
wordt in Gods Kerk traditioneel met twee namen aangeduid: de
Laatste Grote Dag of het Oordeel van de Grote Witte Troon. Het is
de zevende en laatste van de jaarlijkse Sabbatten van God. Het is
een opwindende openbaring in het plan van God. Zoals de vroege
voorjaarsoogst door Pinksteren wordt uitgebeeld, wordt de grotere
herfstoogst uitgebeeld door het Loofhutten Feest en de Laatste Grote
Dag waarmee de laatste 100 jaar afgerond worden.
De Laatste Grote Dag beeldt de tijd uit van het grote oordeel dat
volgt op de 7.000-jarige periode van Gods plan. Het is een periode van
oordeel die 100 jaar beslaat. Dit is de periode die eerder in dit boek
besproken werd, wanneer er geen menselijk leven meer geboren zal
worden. Na die periode van 7.000 jaar zal er een einde komen aan de
verwekking en geboorte van menselijke wezens.
Omdat we deze slotperiode van het menselijke bestaan tijdens die
laatste honderd jaar reeds in detail in hoofdstuk 7 besproken hebben, is
het niet nodig om dit alles hier te herhalen. Houd gewoon in gedachten
dat dit is waar het in deze zevende Heilige Dag allemaal om draait.
Het is de tijd wanneer miljarden mensen tot een tweede fysiek
leven opgewekt zullen worden. Tijdens die periode van 100 jaar zal
iedereen die dan een tweede fysiek leven krijgt de gelegenheid hebben
om voor Gods levenswijze te kiezen en daarnaar te gaan leven. En als
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zij hiervoor kiezen, dan kunnen ook zij deel worden van de Familie
van God – het Koninkrijk van God – en geboren worden als geestelijke
wezens, precies zoals de 144.000 voor hen.
Zij die dit weigeren zullen voor een tweede keer sterven – een
tweede dood – waarna zij nooit meer leven zullen ontvangen. Het
oordeel van God over diegenen die geen deel van Zijn Familie willen
worden, is geen veroordeling tot eeuwige marteling. Het is gewoonweg een straf die eeuwig zal gelden. Het is de dood – om nooit meer
opgewekt te worden – een eeuwige straf.
Tijdens die laatste 100 jaar zullen er miljarden mensen opgewekt
worden. En zowel de ouderen als de jongeren die geleefd hebben en
gestorven zijn die dan opgewekt zullen worden, zullen opnieuw leven
ontvangen in een gaaf en compleet menselijk lichaam dat blaakt van
gezondheid. Zij zullen dan kunnen kiezen of zij deel van Gods eeuwige
Familie willen worden. Dat is het verhaal van de Laatste Grote Dag
en voltooiing van de schepping van Elohim!

Hoofdstuk 9

DE PROFETISCHE
AFTELLING VOLTOOID
Als auteur van dit boek kan ik zeggen dat dit voor mij tot nu toe het
meest uitdagende is geweest wat ik ooit geschreven heb. Voordat we
ons verder verdiepen in de aftelling die tot aan de wederkomst van
Christus leidt, voel ik mij ertoe genoopt om eerst uit te leggen waarom
het zo moeilijk voor mij geweest is om dit boek te schrijven, omdat
dat alles te maken heeft met wat in dit hoofdstuk aan bod zal komen.
Van aan het begin van dit boek in hoofdstuk 1, heb ik aangegeven
dat het extreem moeilijk voor mij is geweest om te spreken over datgene wat ik klaar en duidelijk geloof te ‘zien’, namelijk het uitbreken
van een wereldwijde thermonucleaire oorlog. Hoe pak je dit het beste
aan, hoe kan je het beste over zoiets spreken, vooral als het iets is wat
geopenbaard wordt door de grote God, de Schepper van alle leven?
Die taak is des te uitdagender als je kijkt naar de verdeeldheid onder
de verschillende religieuze geloofsovertuigingen van deze wereld.
Hoe kan je mensen ervan overtuigen dat zij door die verschillende
religies misleid zijn, zonder heel veel mensen voor het hoofd te stoten?
De werkelijkheid is dat dit onmogelijk is, en dat maakt een dergelijke
taak dus alleen maar moeilijker.
De ultieme reden waarom ik dit boek geschreven heb, is om
kennis te delen over de waarheid betreffende de profetische eindtijd
gebeurtenissen die nu op het punt staan om vervuld te worden.
Terwijl ik dit schrijf word ik lichtelijk misselijk bij het zien van
hoeveel angst en financiële paniek erin steeds meer landen om zich
heen grijpt als gevolg van de COVID-19 pandemie, wetende dat dit
slechts een lachertje is in vergelijking met wat ons binnenkort nog
te wachten staat.
Op dit moment heeft de wereld het moeilijk met zich te houden
aan ‘social distancing’, met thuis te blijven, boodschappen en andere
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noodzakelijkheden in te slaan, de rekeningen te blijven betalen, etc.,
maar dat is niets in vergelijking met wat er zal gebeuren wanneer er
een wereldoorlog uitbreekt. Voedselvoorraden en de beschikbaarheid
van medicijnen zullen dan vele malen schaarser worden. Maar tijdens
die oorlog die nu voor de deur staat, zal er ook een tekort zijn aan
elektriciteit, water, gas, de beschikbaarheid van het Internet en nog
veel andere zaken die we nu nog als vanzelfsprekend beschouwen.
Het delen van dergelijke kennis gaat gepaard met pijn, verdriet,
hartzeer, frustratie en nog veel meer emoties, maar toch geloof ik dat
het mijn taak is om dit te doen! De enige bemoediging die ik hierbij
krijg, is de hoop die God openbaart betreffende de hulp en de genade
die sommigen rechtstreeks van Hem en Zijn Zoon zullen ontvangen.
Dat is namelijk wat er zal gebeuren met diegenen die zullen willen
luisteren, die zich tot Hem zullen keren en zodoende zullen kunnen
voortleven in een nieuw tijdperk - in het Millennium dat zal volgen.
Ik heb in dit boek bewust niet over mezelf gesproken, behalve
dan in hoofdstuk 1 waarin ik kort heb uitgelegd wat voor dilemma en
uitdaging het schrijven van dit boek voor mij geweest is.
De reden waarom dit hoofdstuk herschreven werd
Toen dit hoofdstuk geschreven was, werd ik erop gewezen dat het
leek alsof het niet compleet was. Het leek alsof er iets ontbrak. De
bezorgdheid was dat de manier waarop het de eerste keer geschreven
werd misschien te weinig uitleg bevatte over waar dit alles in de Bijbel
terug te vinden is. Alleen al dat er geschreven stond dat bepaalde
zaken gewoonweg ‘geopenbaard’ waren was reden tot bezorgdheid,
omdat veel lezers dit waarschijnlijk niet als een overtuigend argument
zouden aanvaarden, en zij behoefte zouden kunnen hebben aan meer
overtuigende argumenten en feiten.
Ik begrijp deze bezorgdheid heel goed, en daarom werd het mij
ook heel duidelijk hoe dit laatste hoofdstuk wel geschreven moest
worden. Tot nu toe was ik vastbesloten om niet over mezelf te praten,
omdat dit boek niet over mij gaat. Maar toen werd ik eraan herinnerd
waarom juist ik dit boek moet schrijven, en niemand anders.
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Alles wat nu volgt betreffende de aftelling naar Wereld Oorlog III
en de wederkomst van Christus, is niet compleet als ik daarbij niet
datgene vermeld wat God mij getoond heeft dat ik moet zeggen. Het
komt erop neer dat ik een opdracht gekregen heb – een werk moet
uitvoeren – van God.
Ik heb in dit boek getracht om dat onderwerp volledig te omzeilen, en dat was mij bijna gelukt ook. Het zal velen in deze wereld een
beetje vreemd in de oren klinken en zelfs religieus fanatisme lijken
wanneer ik over mezelf schrijf in de zin van dat ik dit moet zeggen,
maar daar kan ik me niet druk over maken omdat het enige wat voor
mij van belang is datgene is wat juist is in Gods ogen.
Eerlijk, dit doet me denken aan de profeet Jona, die probeerde
om te zich te onttrekken aan de verantwoordelijkheid om aan Ninevé
te verkondigen wat God hem over hun vernietiging verteld had. Ik
ben Jona niet, maar ik heb de opdracht gekregen om bij het schrijven
van dit boek mensen ervan op de hoogte te brengen dat ik een profeet
van God ben, en dat ik door Hem gezonden ben om dit werk te doen.
Bovendien ben ik ook de laatste apostel van de Kerk van God aan het
einde van dit tijdperk voor de mensheid.
Ik haat het feit dat het tijd zal kosten en dat de mensheid eerst de
meest destructieve eindtijd gebeurtenissen zal moeten ondergaan,
voordat door die gebeurtenissen zal blijken dat wat ik hier zeg de
waarheid is. Tegen dan zal het te laat zijn om je nog voor te kunnen
bereiden. Het zou zo veel beter zijn als de waarheid die God mij
geopenbaard en gegeven heeft voor zich zou spreken.
Door de eeuwen heen is het altijd de taak van de profeten geweest
om de mensheid te waarschuwen voor wat er zal gebeuren omdat
zij weigert naar God te luisteren. In zulke gevallen verkondigden de
profeten klaar en duidelijk wie zij waren en dat God hen gezonden
had met de boodschap die zij moesten overbrengen.
Slechts één grote natie gaf ooit gehoor aan de ernstige waarschuwingen van een profeet, en dat was het land Assyrië wiens hoofdstad
Ninevé was. De koning van Assyrië luisterde naar Jona’s waarschuwing. En als gevolg van hun bekering werd Ninevé niet vernietigd. En
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ongelooflijk maar waar, slechts een paar jaar later bewoog God Assyrië
ertoe om Israël te veroveren en haar in gevangenschap te nemen.
Dus vanaf hier zal ik bepaalde zaken verkondigen als profeet en als
apostel, die te maken hebben met de dingen die God aan mij geopenbaard heeft die ik moet doorgeven. Ik ben geen profeet zoals de oude
profeten die profetieën ontvingen met als doel dat zij in de Bijbel op
schrift gesteld zouden worden. Daarentegen ben ik iemand aan wie
het gegeven is om veel van de profetieën, die op deze eindtijd en op de
dingen die nu staan te gebeuren van toepassing zijn, te interpreteren.
Ik kan dit misschien het beste illustreren aan de hand van de profeten Daniel en Johannes, die beiden veel profetieën met betrekking
tot de eindtijd schreven, maar zelf niet wisten hoe of wanneer die
profetieën van toepassing zouden zijn op de wereldgebeurtenissen.
Zij wisten niet wat de betekenis was van hetgeen zij geschreven
hadden. Daniel vroeg zelfs aan God of hij meer inzicht zou mogen
krijgen teneinde het te kunnen begrijpen. Maar God zei hem dat hij
het boek moest sluiten. God had wel degelijk aan Daniel geopenbaard
wat hij moest opschrijven, maar Hij legde hem daarbij ook uit dat wat
hij zojuist opgeschreven had niet voor zijn tijd bedoeld was, maar wel
voor de eindtijd.
Het boek Openbaring werd door Johannes geschreven, en de
profetieën daarin werden hem door God geopenbaard terwijl hij zich
in gevangenschap bevond op het eiland Patmos. Hij had er geen idee
van wat al deze profetieën betekenden. Maar deze zaken worden nu
wel geopenbaard omdat we ons nu in de tijd bevinden waarvoor dit
alles opgeschreven werd.
Ik kan het niet helpen als sommigen zullen vinden dat wat hier
geschreven staat niet gezaghebbend of waar is, maar dat is het wel.
Dus wanneer ik schrijf dat iets ‘geopenbaard’ werd, dan is het aan de
lezer om te beslissen of zij willen geloven dat dit waar is of niet. Er is
nu eenmaal niets wat uit de Bijbel geciteerd kan worden dat ‘bewijst’
dat deze zaken waar zijn. De bewijslast zit hem in datgene wat eerder
geschreven werd over alles wat er in het traditionele Christendom
vals is, en alles wat Bijbelse waarheid is.
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Het punt is dat niet de persoon die de boodschap uitdraagt belangrijk is, maar wel het feit dat wat die persoon zegt van God afkomstig
is, dat is van belang. Maar helaas wordt de manier waarop een profeet
ontvangen wordt meestal bepaald door hoe mensen reageren op wat
God te zeggen heeft. En dat heeft op zijn beurt dan weer alles te maken
met hoe God zal reageren op degenen die zullen willen luisteren en
zij die dat niet zullen willen doen.
God maakt het heel duidelijk tijdens dit laatste stadium van het
tijdperk van het menselijke zelfbestuur, dat Hij zal luisteren naar
iedereen die naar Hem wil luisteren en die zijn leven zal beginnen te
veranderen op basis van alles wat Hij geopenbaard heeft.
Het begin van de aftelling
Toen de Apostase uiteindelijk plaatsvond, was de Kerk zich niet bewust
van wat er werkelijk gebeurd was. De mensen in de Kerk zagen niet dat
die bewuste gebeurtenis de geprofeteerde Apostase was. Zij begrepen
niet dat datgene wat er in de Kerk gebeurde de vervulling van deze
profetie was, noch dat dit zou dienen als het teken voor Gods Kerk dat
Zijn Zoon nu zou gaan terugkeren. Niemand wist dit. Pas jaren later
openbaarde God dat er op de dag van die Apostase daadwerkelijk een
aftelling naar de komst van Christus begonnen was.
Hoewel Joseph Tkach sr. duidelijk zijn verzet en opstandigheid
tegen God toonde door de preek die hij toen gaf die in strijd was met de
ware doctrines, toch openbaarde God toen nog niet dat Joseph Tkach
sr. de rol van ‘de mens der wetteloosheid’ - ‘de zoon des verderfs’ –
vervulde. De Kerk wist nog niet dat hij deze profetie van Paulus, die
zou dienen als de openbaring van de naderende komst van Christus,
vervuld had. Tot op heden is de overgrote meerderheid van Kerk die
verstrooid werd nog steeds blind voor deze waarheid.
Hoewel we dit al gedeeltelijk behandeld hebben, toch zijn er nog
meer aspecten van deze profetie van Paulus over de Apostase die we
nader moeten bekijken. Wanneer je dit verslag in 2 Thessalonicenzen
doorneemt, zou je duidelijk moeten beginnen zien waarom deze unieke
gebeurtenis zo cruciaal is voor de eindtijd profetieën.
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‘En gij weet wat hem nu weerhoudt (Grieks – tegenhoud, bedwingt,
ophoudt), opdat hij (de mens der wetteloosheid) op zijn eigen tijd
geopenbaard wordt (Grieks – bekend maken, onthullen wat tot dan
toe niet geweten was). Want het geheimenis van de wetteloosheid is al
werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt (zelfde Griekse
woord voor - tegenhoud, bedwingt, ophoudt), totdat hij uit het midden
verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden (Grieks
– bekend gemaakt, aan het licht gebracht worden). De Heere zal
hem verteren door de geest van Zijn mond en hem tenietdoen door zijn
verschijning bij zijn komst.’ (2 Thessalonicenzen 2: 6 - 8)
Deze profetie toont ons dat de ‘mens der wetteloosheid’ – de
‘wetteloze’ – geopenbaard zou worden ‘die de Heere zal verteren
door de geest van Zijn mond en teniet zal doen door zijn verschijning
bij zijn komst’. De meeste mensen die na de Apostase verstrooid
raakten, hebben dit vers niet kunnen begrijpen omdat zij alleen maar
een letterlijk fysiek vervulling hiervan kunnen zien. Zij geloven dat
deze profetie alleen maar vervuld kan worden op het moment dat
Jozua de Christus letterlijk terugkomt op de specifieke dag dat de
eindtijd eindigt.
Maar dit vers toont ons juist dat enkel en alleen God de identiteit
van de ‘mens der wetteloosheid’ zou openbaren, en wat dit voor de
Kerk zou betekenen. En hoewel de meesten niet ‘de oren om te horen
en de ogen om te zien’ hadden, toch maakte God het klaar en duidelijk
dat Hij Zelf ‘de mens der wetteloosheid’ zou openbaren. Nadat Joseph
Tkach sr. doordat hij die opstandige preek gaf het vertrouwen dat
hem gegeven was beschaamde, werd de geestelijke Tempel van God
ontheiligd. Er had een gruweldaad zonder weerga plaatsgevonden
in de Kerk.
Exact 40 Sabbatten (op de dag en het uur nauwkeurig, in zijn
lokale tijdzone) nadat Joseph Tkach sr. die bewuste preek gaf, stierf
hij. Dat was Gods eigen verkondiging (openbaring). Door hem het
leven te ontnemen, openbaarde God dat Joseph Tkach sr. inderdaad
‘de zoon des verderfs’ – ‘de mens der wetteloosheid’ – was. En hierdoor
openbaarde God ook dat er voor de wereld nu een eindtijd aftelling
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was begonnen. Eindelijk was na bijna 6.000 jaar de tijd aangebroken
waarin de eindtijd profetieën vervuld zouden beginnen te worden. Dat
proces begon op de dag dat Joseph Tkach sr. zijn beruchte (Apostase)
preek gaf, maar God moest dit aan ons openbaren.
Deze profetische vervulling van de vernietiging van ‘de mens der
wetteloosheid’ door God, is ook de gebeurtenis waardoor de komst
van Jozua de Christus aan Gods eigen volk verkondigd– aan het licht
gebracht - werd. De tijd voor zijn wederkomst was nu aangebroken
en werd niet langer weerhouden aan het zicht van de Kerk. De tijd
was aangebroken; de aftelling naar de wederkomst van Christus was
begonnen!
Het getal 40 wordt in de Bijbel gebruikt als een verkondiging van
Gods oordeel. Vanwege de grote ongehoorzaamheid van de mensheid
in de dagen van Noach, voerde God Zijn oordeel tegen hen uit in de
vorm van een zondvloed die 40 dagen en nachten duurde. Een ander
voorbeeld waarin het getal 40 gebruikt wordt, is toen God de kinderen
Israëls vanwege hun opstandigheid 40 jaar lang in de woestijn liet
rondzwerven.
Uitgerekend de man die in Gods Kerk direct onder Christus in
een positie van autoriteit was aangesteld, verkondigde dat de zevende
dag Sabbat niet langer geboden was voor Gods mensen. Is het dan
verwonderlijk dat God vanwege de rebellie van Joseph Tkach sr. een
oordeel over hem uitsprak? Een oordeel dat exact 40 Sabbatten later,
gerekend vanaf de Sabbat dat hij verkondigde dat de Sabbatdag niet
langer relevant was - op het uur nauwkeurig - voltrokken zou worden.
Het eerste wat God aan Zijn Kerk openbaarde in verband met
deze aftelling, was het belang van een periode van 280 dagen (40 x
7) die Zijn oordeel openbaart, waarbij het getal 40 gebruikt wordt om
‘oordeel’ uit te drukken, en waarbij het getal 7 gebruikt wordt om
aan te geven dat Gods doel ‘compleet’ (voltooid) is.
Toen Joseph Tkach sr. die bewuste preek gaf die Gods Tempel – de
Kerk van God – bezoedelde en ontheiligde, werd de profetie over de
‘Gruwel der Verwoesting’ in de geestelijke Tempel van God vervuld.
Paulus’ profetie over de ‘Apostase’ was begonnen. God openbaarde
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een specifiek oordeel tegen de ‘mens der wetteloosheid’ deze ‘zoon
des verderfs’ dat Hij persoonlijk uitgevoerd had. Exact 280 dagen
later ontnam God hem het leven.
Wanneer de overblijfsel Kerk zich bewust werd van het belang
van dit oordeel dat geveld werd tegen deze geprofeteerde ‘mens
der wetteloosheid’, de ‘zoon des verderfs’, kreeg zij meer inzicht in
belangrijke tijdsperiodes die perfect pasten binnen datgene wat de
Kerk doormaakte.
Voordat we ons verder verdiepen in het belang van specifieke
profetische periodes en de betekenis van getallen zoals die in Bijbelse openbaring gebruikt worden, moet ik erop wijzen dat God zeer
geordend en precies te werk gaat bij het vervullen van Zijn Woord.
Profetieën worden zeer nauwkeurig vervuld - vooral numeriek.
Het getal 7 wordt profetisch gebruikt om aan te duiden wat door
God ‘compleet’ gemaakt (‘voltooid’) wordt, en het openbaart hoe God
het menselijk zelfbestuur zal beëindigen en de regering van Zijn Koninkrijk zal vestigen. De 6.000 jaar van menselijk zelfbestuur en de
daaropvolgende 1.000-jarige regeringsperiode van Jozua de Christus,
openbaren samen het ‘complete’ 7.000-jarige plan voor de mensheid.
Die 7.000 jaar zijn een profetische vervulling van datgene waar de
wekelijkse 7de dag Sabbat een voorafschaduwing van is. De eerste zes
dagen van de week zijn apart gezet voor de mensheid om daarop haar
dagelijkse werk te doen, maar het doel van de Sabbat is om juist uit te
rusten van dat werk en zich in plaats daarvan te focussen op het werk
van God – Gods doel, plan en wil voor de mensheid. En gelijkaardig
daaraan zijn de eerste 6.000 jaar apart gezet voor de mensheid om
daarin op haar eigen manier te leven, maar de daaropvolgende 1.000
jaar zullen gefocust zijn op Gods plan en doel die onder de regering
van Zijn Koninkrijk verwezenlijkt zullen worden.
Wat we zonet hebben uitgelegd zijn eenvoudige voorbeelden.
Maar profetische tellingen en het gebruik van numeriek in profetische openbaringen kan best verwarrend zijn. Niet iedereen is even
geïnteresseerd in wiskunde en numeriek, het is dus begrijpelijk dat
sommigen enkele delen van dit hoofdstuk iets minder zullen kunnen
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waarderen. Desalniettemin openbaren deze zaken ons veel over God
en over hoe precies en perfect Hij is in alles wat Hij doet.
Profetische Eindtijd Periodes van 1.260 Dagen
De Kerk begrijpt al lange tijd dat er in verband met de komst van
Christus specifieke eindtijd periodes van 1.260 dagen zijn, maar zij
heeft niet altijd geweten hoe deze op hun plaats passen of hoe zij
specifiek vervuld zouden worden.
Over deze specifieke eindtijd periodes wordt in verschillende
bewoording gesproken, maar ze zijn allen het equivalent van 1.260
dagen. In Openbaring is er bijvoorbeeld sprake van een periode van
42 maanden die verband houdt met een specifieke periode in de
aftelling naar de wederkomst van Christus.
Op andere plaatsen in de Bijbel wordt gerefereerd naar een periode
van ‘tijd, tijden en een halve tijd’ (3 ½ jaar), wat profetisch ook het
equivalent van 1.260 dagen is. ‘Tijd’ wordt dan gedefinieerd als een
periode van 360 dagen, waardoor ‘tijden’ (x 2) 720 dagen is, en ‘een
halve tijd’ 180 dagen, alles samen opgeteld maakt dat 1.260 dagen.
Gods Bijbelse kalender is gebaseerd op 360 dagen, en niet op 365
dagen zoals in de Romeinse kalender.
Nadat God geopenbaard had wat Zijn oordeel (7 x 40) over de
‘mens der wetteloosheid’ was en dat de eindtijd Apostase in Zijn Kerk
had plaatsgevonden, begon Hij ook te openbaren dat er een aftelling
naar de wederkomst van Christus begonnen was. Maar met dat alles
wist de Kerk nog steeds niet wanneer Christus wederkomst zou
plaatsvinden, noch hoe de profetische periodes in die aftelling pasten.
De eerste profetische eindtijd periode die God uiteindelijk aan de
Kerk openbaarde, betrof een profetie in Openbaring. Deze gaat over
de naweeën van de verstrooiing van de Kerk na de Apostase.
‘En zij (dit is profetisch Gods Kerk) baarde een zoon, een mannelijk
kind (Christus), dat over alle volken ter wereld zal regeren met een
ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon
(dit spreekt van de opwekking van Jozua de Christus). En de vrouw
(Gods Kerk) vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door
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God voor haar gereedgemaakt was, opdat zij daar twaalfhonderdzestig
dagen gevoed zou worden.’ (Openbaring 12: 5 - 6)
Dit was de eerste van verschillende zulke periodes die God zou
openbaren. Het bleek geen toeval te zijn dat er gerekend van de dag
van de Apostase op 17 December 1994 tot en met Pinksteren van
1998 1,260 dagen vervuld werden. Die periode van 1.260 dagen was
bijzonder betekenisvol voor Gods Kerk, omdat zij wel wist dat deze
specifieke telling een profetische periode was die zich in de eindtijd
zou voordoen.
Deze specifieke profetie openbaart Gods bescherming voor een
specifiek deel van de Kerk dat na de Apostase over de hele wereld
verstrooid raakte (verstrooid in de wildernis/woestijn). Dit overblijfsel werd tegen de aanvallen van Satan beschermd, zodat God deze
verstrooide groep geestelijk kon herbronnen (doordat zij door God
gevoed werd) totdat zij terug in staat was om op eigen benen te staan.
Een aantal jaar na het Pinksteren van 1998, openbaarde God dat
op die bewuste dag het overblijfsel van de verstrooide Kerk heropgericht was, als de ene ware Kerk waar God mee zou werken tot aan
de wederkomst van Christus. Dat Pinksteren van 1998 markeerde niet
alleen het begin van de ‘overblijfsel Kerk’ in de eindtijd, maar het was
tegelijkertijd ook de dag waarop de laatste era van de zeven era’s van
Gods Kerk eindigde – de Laodicea era.
Hoewel het dus geopenbaard was dat er tussen de Apostase en de
heroprichting van het overblijfsel van de Kerk 1.260 dagen vervuld
werden, toch was nog niet geopenbaard dat er voor Wereld Oorlog III
en de wederkomst van Christus nog verschillende andere specifieke
profetische eindtijd periodes van 1.260 dagen vervuld zouden worden.
2008: Het cruciale profetische jaar voor de komst van Christus
Naarmate de Kerk het jaar 2008 naderde, begon God meer te openbaren
over het feit dat er meerdere profetische eindtijd periodes van 1.260
dagen pasten in de aftelling naar de wederkomst van Christus. In 2006
had God geopenbaard dat het jaar 2008 een cruciaal jaar zou zijn wat
betreft een laatste getuigenis die Hij over de mensheid zou geven.
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Als gevolg van die openbaring schreef ik toen het boek ‘2008 – Gods
Laatste Getuigenis’, wat over die getuigenis (Gods getuigenis) ging.
Het jaar 2008 bleek inderdaad wel degelijk een cruciaal profetisch
jaar te zijn voor het klein overblijfsel van Gods Kerk. De belangrijke
openbaring dat 2008 het jaar zou zijn waarin het Zevende Zegel
geopend zou worden, leidde ertoe dat ik mij bewust werd van een
aftelling. Er kan nog veel meer verteld worden over dit verhaal, maar
hier en nu zullen we ons beperken tot de hoogtepunten die ons tonen
hoe God de nauwkeurigheid geopenbaard heeft van Zijn profetische
openbaring van de aftelling naar de wederkomst van Zijn Zoon.
Omdat God dus geopenbaard had dat het jaar 2008 van cruciaal
belang was in de vervulling van de aftelling naar de wederkomst van
Zijn Zoon, begon de Kerk zich te focussen op een specifieke datum
in 2012 voor zijn wederkomst. Dat inzicht bleek later onvolledig te
zijn, omdat die conclusie gebaseerd was op alles wat God tot op dat
moment geopenbaard had – ‘de huidige waarheid’ die ons tot dan
gegeven was. Maar God zou nog veel meer aan ons openbaren.
De ‘huidige waarheid’ (2 Petrus 1: 12 – ‘de tegenwoordige waarheid’) is een uitdrukking die door de apostel Petrus gebruikt werd,
die tot op de dag van vandaag dezelfde betekenis heeft. Het illustreert
het feit dat God tijdens de voorbije 6.000 jaar op progressieve wijze
waarheid aan de mensheid geopenbaard heeft. Het grootste deel
van die waarheid wordt nu gegeven, omdat God de wereld aan het
voorbereiden is om Zijn Zoon en de heerschappij van Zijn Koninkrijk
te ontvangen. De ‘huidige waarheid’, is de waarheid die tot op elk
gegeven moment in de tijd gegeven is.
Er zouden in het jaar 2008 talloze dingen gebeuren in Gods Kerk,
maar er zou in dat jaar ook veel gebeuren met de wereldeconomie,
wat op zijn beurt weer alles te maken had met het begin van Gods
‘laatste getuigenis’ aan de mensheid. Dat staat allemaal in het boek
‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’.
Er werd aan de Kerk niet alleen de kennis gegeven dat in 2008 het
Zevende Zegel van Openbaring geopend zou worden, maar er werd
dat jaar ook een nieuwe waarheid aan de Kerk gegeven: Christus zou
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op de jaarlijkse Heilige Dag Pinksteren terugkeren. Hierdoor begon
de Kerk meer te leren over specifieke tijdsegmenten van profetische
eindtijd periodes die binnen deze uiteindelijke eindtijd aftelling pasten.
Nadat zo duidelijk geopenbaard was dat 2008 een uitzonderlijk belangrijk profetisch jaar was en dat Christus op de jaarlijkse
Heilige Dag Pinksteren zou terugkeren, was het opwindend om
het volgende wat geopenbaard werd in verband met een profetie in
Daniel 12 te mogen ontvangen. Het gaat over een specifieke eindtijd
periode van 1.335 dagen, die de voltallige verzegeling van de 144.000
die opgewekt zullen worden om samen met Christus terug te keren
vertegenwoordigt.
Kort maar zo duidelijk mogelijk samengevat was het zo, dat vanwege alles wat in 2008 zo snel aan de Kerk geopenbaard werd wij in
eerste instantie dachten dat het Pinksteren van 2012 het tijdstip voor
de wederkomst van Christus zou zijn. Omdat 2008 zo’n belangrijk
profetisch jaar bleek te zijn en omdat geopenbaard was dat Pinksteren
de Heilige Dag is waarop Christus zal terugkeren, begon ik uit te
kijken naar een Pinksteren dat potentieel van profetisch belang zou
kunnen zijn in verband met het jaar 2008.
Het duurde niet lang voordat ik iets te weten kwam dat ongelooflijk
boeiend bleek te zijn. De enige tijdspanne die vanaf het jaar 2008 tot
aan een specifiek Pinksteren gerekend kon worden, was het Pinksteren
van 2012. Als je 1.335 dagen terugtelde vanaf het Pinksteren van 2012,
dan kwam je uit op 30 September 2008. Het was absoluut verbluffend
toen bleek dat dit de datum was waarop het Trompettenfeest in
2008 viel.
Voor de overgrote meerderheid van de Kerk was dit ongelooflijk
inspirerend, omdat iedereen begreep dat dit uitermate betekenisvol
was. Het Trompettenfeest beeld het trompetgeschal uit dat de komst
van de Koning der koningen aankondigt – de komst van de Messias.
Dat is de belangrijkste betekenis van die Heilige Dag.
Een van de belangrijkste betekenissen van het Pinksteren is
dat het de komst openbaart van Christus samen met de 144.000 die
op aarde gaan regeren. God gaf dus aan de Kerk de kennis dat het
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Trompettenfeest van 2008 het tijdstip was voor de aankondiging
(trompetgeschal) dat er een aftelling aan de gang was die zou leiden
tot aan de wederkomst van Christus. Dit leidde op zijn beurt tot het
inzicht dat de 1.290 dagen uit Daniel 12 op hun beurt op 14 November
2008 begonnen, en God openbaarde toen dat dit de datum van de
opening van het Zevende Zegel van Openbaring was.
Gods minutieuze timing en werk
De gebeurtenissen rondom het jaar 2008 zijn hier slechts gedeeltelijk
aan bod gekomen, het volledige verhaal is veel uitgebreider dan dit.
Maar het grootste deel van dit verhaal is alleen maar voor Gods Kerk
van grote betekenis, en ik geloof eerlijk gezegd dat het voor anderen
zo goed als onmogelijk zou zijn om hieruit op dit moment enig betekenisvol inzicht te kunnen putten.
Daarom heb ik ervoor gekozen om hier een enigszins beknopt
overzicht te geven van de belangrijkste gebeurtenissen die openbaren
hoe wonderlijk de profetische aftelling is die momenteel aan de gang
is en nu bijna ten einde loopt.
Het is belangrijk dat je begrijpt dat God daadwerkelijk specifieke
mijlpalen heeft gegeven bij deze eindtijd aftelling. Je kan naar deze
mijlpalen uitkijken, teneinde zo goed mogelijk voorbereid te kunnen
zijn op de eindtijdgebeurtenissen die nu snel dichterbij komen.
Het eerste wat God in 2008 aan Zijn Kerk openbaarde, was dat
het Pinksteren van 2012 het eerste tijdstip was waarop Christus kon
terugkeren. En hoewel dit niet gebeurde, toch droeg de profetische
timing van de Apostase tot Pinksteren 2012 grote betekenis en
diepgaande profetische details in zich, die een openbaring zijn van
de verbluffend nauwkeurige manier waarop God werkt.
Wanneer alle profetische tellingen en hun onderlinge timing aan
bod gekomen zullen zijn en gezien kunnen worden, zal het nog veel
opwindender en zelfs inspirerend zijn om datgene te gaan begrijpen
dat hoogst onmogelijk is als wiskundige waarschijnlijkheid; en toch
heeft God het zo laten gebeuren en perfect in mekaar laten passen.
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De periode tussen het tijdstip dat de Apostase plaatsvond tot aan
Pinksteren op 27 Mei 2012 was een wonderbaarlijke openbaring,
omdat dit een periode van exact 6.370 dagen was.
Wanneer je tot aan Pinksteren van 2012 telt, dan reken je de 27ste
niet mee, omdat de wederkomst van Christus aan het einde van de 26st
zou hebben plaatsgevonden, vlak voor het begin van het Pinksteren
op de 27ste.
Twee tellingen gelijk aan 6.370 dagen
Wat God toen aan de Kerk begon te openbaren over een aftelling
die begonnen was die tot aan Christus’ wederkomst zou lopen, is
heel diepgaand. Het was niet alleen opmerkelijk dat de Kerk zo’n
allesomvattende telling van exact 6.370 dagen gegeven werd, maar
bovendien waren er nog twee aparte gelijklopende telling die ook met
deze zelfde telling overeenkwamen!
De eerste telling die in totaal 6.370 dagen telt, is een specifieke
vermenigvuldiging van drie getallen die van grote profetische betekenis zijn. God openbaarde dat deze getallen 7, 70 en 13 zijn. Wanneer je
deze getallen met elkaar vermenigvuldigd dan is dat gelijk aan 6.370.
Eerder gaven we aan dat Gods oordeel over de ‘mens der wetteloosheid’ geopenbaarde werd doordat hij 280 dagen na de Apostase
stierf. Dit getal was het resultaat van het vermenigvuldigen van de 7
dagen week met 40, waarbij 40 het getal is dat profetisch staat voor
oordeel. De ‘mens de wetteloosheid’ probeerde Gods Sabbat op de
7de dag van de week te veranderen, en God voerde Zijn oordeel tegen
hem uit door exact 7 x 40 dagen later (280 dagen later) zijn leven te
beëindigen; exact op het uur nauwkeurig gerekend vanaf het moment
dat hij verkondigde dat het niet langer geboden was om de Sabbat te
houden. Het getal 7 dat hierbij gebruikt werd draagt de profetische
betekenis van compleet zijn – volledigheid.
Men heeft altijd al geweten dat het getal 70 wanneer dit profetisch
gebruikt wordt de betekenis van Christus komst draagt. Dit komt
voort uit de gekende profetie van Daniel die algemeen bekend staat
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als de 70 Weken Profetie. Voor de telling die volgde op de Apostase
was het geen kwestie van jaren maar van dagen. Als je 7 dagen in de
week vermenigvuldigd met 70 (het getal voor de wederkomst van
Christus) dan is dat gelijk aan 490 dagen.
Dan blijft er nog een veelvoud in dit getal van 6.370 dagen over en
dat is het getal 13. Dit getal is erg belangrijk en draagt de betekenis
van Apostase en rebellie. Dat wordt in verschillende naslagwerken
erkend. Dit cijfer is ook profetisch aan Satan verbonden, omdat hij
de ultieme belichaming is van rebellie en Apostase. Hij is de bron
van die geest.
Al deze datums en getallen dragen grote betekenis in zich voor
Gods Kerk, omdat de Kerk begrijpt dat Christus bij zijn wederkomst
Satan in de ketens zal slaan voor een periode van iets meer dan duizend jaar. Satan en de demonen zullen tijdens het Millennium en in de
periode van de laatste honderd jaar wanneer ‘de rest’ van de mensheid
tot een tweede fysiek leven opgewekt zal worden, niet langer in het
bijzijn van de mensheid mogen komen.
Dus niet alleen was deze totaalsom (6.370) van grote betekenis
voor de 2de komst van Christus (70), maar zij bevatte ook de betekenis
van het einde van Satans heerschappij over deze aarde (13) waarbij
Christus in zijn plaats als heerser aangesteld zal worden, wat Gods
plan voltooid (7) wat betreft de vestiging van de regering van Zijn
Koninkrijk op aarde (7 x 70 x 13 = 6.370).
Daar bovenop was het gebruik van het getal 13 ook nog van ongelooflijk grote betekenis in verband met datgene wat er in de Kerk
plaatsvond, door de geprofeteerde rebellie van de ‘mens der wetteloosheid’, de ‘zoon des verderfs’. Ja, de diepe betekenis van deze hele
periode van de Apostase tot aan de eerste potentiële datum voor de
wederkomst van Christus, was ongelooflijk inspirerend voor Gods Kerk.
Deze getallen worden steeds verbluffender en openbarend naarmate we ons er meer en meer in verdiepen. De mogelijkheid dat dit
alles puur toeval zou zijn, is zo onwaarschijnlijk dat het onze verbeelding verre te boven gaat. De wiskundige waarschijnlijkheid dat deze
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specifieke getallen en de datums waarmee zij geassocieerd worden
‘toevallig’ samen zouden vallen, wordt nog vele malen onwaarschijnlijker naarmate we ons hierin verder verdiepen. De gebruikte getallen
die zo’n totaalsom geven, zijn op zichzelf al verbluffend, maar het feit
dat al deze getallen ook een ‘exacte betekenis’ hebben, maakt dat dit
zo ongelooflijke wiskundige onwaarschijnlijk is dat het tegelijk een
krachtige getuigenis is van wie dit alles ontworpen heeft.
Een tweede telling gelijk aan 6.370 dagen
In deze periode van totaal 6.370 dagen kan je onmiskenbaar en onuitwisbaar Gods handschrift herkennen. Maar God hield niet op bij het
gewoonweg geven van een periode die de wederkomst van Christus
valideert, door het gebruik van een letterlijke 70 weken profetie.
God openbaarde ook het belang van tijdscycli van 1.260 dagen, die
specifieke profetische eindtijd profetieën identificeren. Deze tijdsperiode werd eerder al genoemd, waarbij getoond werd hoe deze op
verschillende manieren beschreven wordt (42 maanden – tijd, tijden
en een halve tijd – 3 ½ jaar), maar altijd in de context van specifieke
profetische eindtijd periodes die 1.260 dagen duren.
Deze tweede telling is vooral van belang vanwege datgene wat
zij ons over de mensheid openbaart. In 2008 begon God een laatste
getuigenis over de mensheid te geven, die getuigt over haar ‘wegen’
– de weg (levenswijze) van de mensheid. Het is belangrijk om op te
merken dat die getuigenis eindigde op Pinksteren van 2012.
De ‘wegen’ van de mensheid hebben in het leven grote verwarring,
veel verdriet, onrechtvaardigheid, oorlogen en veel perversiteit veroorzaakt. Die verwarring die de mensheid zelf teweeggebracht heeft
is in elk aspect van ons leven doorgedrongen, en dat weerspiegelt
zich in het falen van onze regeringsvormen, religies, economische
praktijken, samenleving en familielevens. En nu, nu we over moderne
technologie beschikken, zal de mensheid zichzelf vernietigen als God
niet ingrijpt om dit een halt toe te roepen. De mensheid is onvolmaakt,
en zij heeft God en Zijn wegen nodig om te kunnen overleven.
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Het getal 5 gaat over de mensheid, en wordt gebruikt om een
belangrijk aspect van de relatie tussen de mensheid en God te
openbaren. Dit getal openbaart namelijk het verschil tussen de ‘wegen
van de mensheid’ en Gods ‘wegen’. De ‘wegen van de mensheid’ zijn het
tegenovergestelde van Gods ‘wegen’, en zij openbaren de egoïstische
inborst van de mensheid.
En hoewel het gebruik van het getal 5 niet even duidelijk geopenbaard wordt als de getallen 7, 40 en 70, toch werd al lang geleden aan
Gods Kerk het inzicht gegeven dat dit profetische over de mensheid
gaat.
De egoïstische natuur van de mensheid wordt gedreven door ‘de
begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van
het leven’ (I Johannes 2:16). In tegenstelling daarmee is Gods natuur
er een van totale onzelfzuchtigheid en volledige uitgaande liefde voor
anderen – dit gaat gepaard aan oprechte uitgaande barmhartigheid,
vergevensgezindheid, zachtmoedigheid, geduld vrede en liefde, vol
van zelfverloochening.
In deze tweede telling van 6.370 dagen, wordt het getal 5 gebruikt
in verband met deze tijdscycli van 1.260 dagen.
Het gebruik van het getal 5 is hier van grote betekenis omdat het
de ‘wegen van de mensheid’ openbaart die geleid hebben tot Gods
oordeel over deze aarde, vanwege het feit dat de mensheid niet naar
Hem heeft willen luisteren en zodoende zichzelf nu op de rand van
de zelfvernietiging gebracht heeft.
Dit getal van 6.370 dagen bevat 5 gelijke periodes van 1.260 dagen
(= 6.300 dagen) met nog 70 dagen overblijvend. Die toevoeging van 70
extra dagen houdt duidelijk verband met de wederkomst van Christus.
Dit was geen kwestie van toeval maar was duidelijk zo gepland, en
een verwijzing naar Gods doel – dat de mensheid geoordeeld werd
door een laatste getuigenis die openbaart hoe zij nu bijna 6.000 jaar
lang op God gereageerd heeft.
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De eerste en de vijfde eindtijdperiode
Deze verschillende tellingen en de datums waarop zij zich voordeden
zijn voor Gods Kerk ontzagwekkend gebleken, omdat zij bepaalde
patronen en een dusdanige volgorde openbaren die geen toevalligheid
kunnen zijn, maar wel het gevolg van een doelbewust ontwerp; en
dat is gewoonweg verbluffend en heel erg inspirerend.
Bovenop alles wat ons over deze 5 profetische eindtijd periodes
getoond werd, openbaarde God aan ons dat twee daarvan van groot
en specifiek belang waren. De eerste daarvan, waar al eerder naar
verwezen werd, was de periode die liep vanaf de Apostase (op 17
December 1994) tot aan Pinksteren van 1998 (op 30 Mei).
Zonder in al te groot detail te treden, er is een vers in de Bijbel
dat specifiek van toepassing is op deze eerste profetische eindtijd
periode. De Apostase was een catastrofale gebeurtenis voor Gods
Kerk, en als gevolg van deze gebeurtenis werd wat er van de Kerk
overbleef naar alle windstreken verstrooid. De Kerk was zo verzwakt
en ontredderd toen dit zich voordeed, dat God haar gedurende een
welbepaalde periode beschermde, totdat het overblijfsel gestructureerd
en gesterkt terug opgericht kon worden zodat dit verder kon gaan tot
aan de wederkomst van Christus.
`En aan de vrouw (Gods Kerk) werden twee vleugels van een grote
arend (symbolisch voor bescherming) gegeven, opdat zij naar de
woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd
en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang (Satan).’
(Openbaring 12: 14)
Het werd Satan toegestaan om Gods Kerk aan te vallen en haar
krachtig te beïnvloeden en tot een Apostase aan te zetten. Daarna
beschermde God de Kerk voor Satan, gedurende een ‘tijd, tijden en een
halve tijd’, waarin zij niet langer door hem aangevallen kon worden.
Zoals gezegd, was dat gedurende een periode van 1.260 profetische
dagen. Die bescherming werd gegeven zodat God met een overblijfsel
van Zijn voormalige Kerk kon werken, teneinde haar opnieuw aan te
sterken zodat zij sterk genoeg in haar schoenen zou staan om zich
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staande te kunnen houden tegen elke toekomstige beïnvloeding en
aanvallen van Satan.
Gods Kerk werd op Pinksteren van 1998 opnieuw opgericht en
gevestigd, als het overblijfsel dat tot de wederkomst van Jozua de
Christus zou doorgaan.
De tweede specifieke profetische eindtijd periode van 1.260
dagen waarvan God openbaarde dat zij van grote betekenis was, was
de 5de periode die liep van het moment dat de Zeven Trompetten van
het Zevende Zegel weerklonken (14 December 2008) tot 27 Mei 2012
(Pinksteren) exact 1.260 dagen later.
God had al aan Zijn Kerk geopenbaard dat 2008 het cruciale jaar
in de aftelling naar de wederkomst van Zijn Zoon als Koning der
koningen was. Hij had ook geopenbaard dat het Trompettenfeest van
2008 de aankondiging was van de wederkomst van Christus met de
144.000. En dat leidde op zijn beurt tot de openbaring dat de Zeven
Trompetten van Openbaring op 14 December 2008 geblazen werden.
Over diezelfde periode van 1.260 dagen die volgde en leidde tot aan
Pinksteren van 2012, werd eveneens geopenbaard dat dit de exacte
tijd was van Gods laatste getuigenis over de mensheid.
Hoewel die Zeven Trompetten in December 2008 weerklonken,
toch werden de gebeurtenissen die zij aankondigden tegengehouden
totdat de 144.000 allemaal verzegeld zullen zijn. Dat is dan ook de
reden waarom er voorbijgaand aan 2012 nieuwe mijlpalen uitgezet
zijn voor de timing van Christus’ wederkomst. Dat komt omdat Wereld
Oorlog III en de wederkomst van Christus niet kunnen plaatsvinden
totdat alle 144.000 verzegeld zijn.
God heeft niet geopenbaard wat de betekenis is van de andere
drie periodes van 1.260 dagen die tussen deze eerste en vijfde periode
in vallen, noch heeft Hij geopenbaard of zij enige andere betekenis
hebben buiten het feit dat zij grote betekenis toevoegen, doordat zij
maken dat er totaal 5 profetische eindtijd periodes zijn.
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DE EERSTE TELLING tot 2012
Met twee profetische tekens van Christus’ komst
Apostase tot aan Pinksteren 2012
• 17 December 1994 tot 27 Mei 2012
• Totaal aantal profetische dagen = 6.370
1ste Teken: 7 x 70 x 13 = 6.370
2de Teken: 5 x 1.260 + 70 = 6.370
1e profetische 1.260 dagen
• 17 December 1994 tot 30 Mei 1998
2de, 3de & 4de periodes + 70 dagen
• 31 Mei 1998 tot 13 December 2008
5de profetische 1.260 dagen
• 14 December 2008 tot 27 Mei 2012
GETALLEN:
Profetische betekenis
5 = de wegen van de mensheid
7 = dat wat God voltooid (compleet maakt)
13 = rebellie & Apostase/Satan
40 = Gods oordeel
70 = de komst van Christus
1.260 = een profetische periode die de eindtijd aangeeft
Twee bijkomende profetische periodes
God gaf vijf profetische eindtijd periodes die leidden tot aan Pinksteren van 2012, en sindsdien heeft Hij het belang van nog twee extra
profetische periodes van 1.260 dagen geopenbaard, die tot aan het
Pinksteren van 2019 leidden. Sinds dat tijdstip heeft God geen andere
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duidelijk te onderscheiden profetische periodes meer geopenbaard
die nog vervuld kunnen worden.
Voordat we dieper ingaan op het feit dat er op dit moment geen
nieuwe periodes geopenbaard zijn, is het belangrijk dat we eerst gaan
kijken naar wat er door deze twee extra periodes tot aan 2019 leidden
geopenbaard werd. Dat zal een licht werpen op hoe ver we ons nu
effectief in deze aftelling bevinden.
Deze toevoeging van die nieuwe periode van Pinksteren 2012
tot Pinksteren 2019 bevat 2 extra profetische eindtijd periodes van
1.260 dagen. Dit is van groot belang en grote betekenis in de totale
aftelling. Gerekend vanaf Pinksteren op 27 Mei 2012 (inclusief die dag)
tot Pinksteren op 9 Juni 2019, telden we een totaal van 2.570 dagen.
In dit getal was er sprake van een extra 50 dagen voorbijgaand aan
de twee laatste profetische eindtijd periodes van 1.260 dagen (1.260
+ 1.260 + 50 = 2570).
Nogmaals de wiskundige waarschijnlijkheid dat deze toegevoegde
periode met die extra 50 dagen exact met de datums zouden overeenkomen waarmee zij samenvielen, is astronomisch klein. Deze twee
profetische eindtijd periodes die volgden op het Pinksteren van 2012
leidden tot 21 April 2019. Die datum viel binnen de jaarlijkse viering
van de Dagen van Ongezuurde Broden, die op het Pascha volgen. Het
is ongelooflijk inspirerend om te zien dat 21 April 2019 de dag van
het ‘Beweegoffer (van de eerste schoof)’ was. Want dat gaat over
Jozua de Christus die door God niet alleen als het Pascha Offer voor
de gehele mensheid aanvaard wordt, maar nu ook als Hoge Priester.
Het ‘Beweegoffer’ vertegenwoordigt het tijdstip dat Jozua de
Christus de betekenis vervulde van het door God aanvaard worden
als de eerste der eerste vruchten van Gods grote oogst – van allen
die uit de wereld vergaard zijn om deel uit te maken van Zijn Familie – Elohim. Jozua de Christus stierf op de Pascha dag en werd vlak
voor zonsondergang op de 4de dag van de week (Woensdag) in 31 na
Christus in het graf gelegd. Na zonsondergang begon de week van
het jaarlijkse Feest van Ongezuurde Broden. Vervolgens werd Jozua
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de Christus aan het einde van de 7de dag (de wekelijkse Sabbat) vlak
voor zonsondergang opgewekt uit de dood, nadat hij dus exact drie
dagen en drie nachten in het graf vertoefd had.
Christus werd vlak voor zonsondergang opgewekt op die wekelijkse Sabbatdag. En van zodra de zon onderging begon de 1ste dag
van de week (Zondag). Maar Christus zou pas de volgende ochtend,
wanneer de priesters normaal het ‘Beweegoffer’ brachten, tot God
opvaren. Toen Christus precies op dat moment in de tijd door God
de Vader aanvaard werd, was dat de geestelijke vervulling van het
‘Beweegoffer’. Kort daarna, diezelfde dag nog, nadat Hij tot God opgevaren en door Hem aanvaard was, keerde hij terug om de volgende
veertig dagen samen met de discipelen en nog anderen door te brengen.
Het ‘Beweegoffer’ gaat niet alleen over het begin van Gods geestelijke oogst doordat het uitbeeldt dat Jozua de Christus de eerste der
eerstelingen is, maar op die dag begint er ook een specifieke aftelling
die God aan zijn volk gaf zodat zij zouden kunnen weten wanneer
zij de jaarlijkse Heilige Dag Pinksteren moesten houden. Pinksteren
betekent letterlijk ‘vijftig dagen tellen’.
Pinksteren is de dag dat de ‘Beweeg Broden’ aan God geofferd
werden, en zij beelden de eerstelingen (de 144.000) uit die aan Hem
geofferd worden om door Hem aanvaard te worden, op dezelfde manier
dat het ‘Beweegoffer’ aan God geofferd werd voor de aanvaarding
van Jozua de Christus.
De kennis van de betekenis van de telling van die extra 50 dagen
tot Pinksteren bovenop de twee toegevoegde profetische periodes van
1.260 dagen, was een ongelooflijk inspirerend ervaring voor Gods Kerk.
In Paulus’ geschriften wordt Jozua de Christus beschreven als de
eerste van de eerstelingen die opgewekt werd. In 1 Corinthiërs wordt
een beschrijving gegeven van de volgorde waarin alle eerstelingen van
God opgewekt zullen worden – allen die tot de eersten behoren die
opgewekt zullen worden in Gods Familie – Elohim. Christus wordt
beschreven als de eerste die opgewekt wordt, en de rest zou later bij
zijn wederkomst opgewekt worden.
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‘Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als eersteling, daarna die
(de 144.000) van Christus zijn, bij zijn komst.’ (1 Corinthiërs 15: 23)
Hier wordt duidelijk beschreven dat Christus als eerste opgewekt
wordt, en dat de rest van de eerstelingen bij zijn komst opgewekt
zullen worden. Maar voordat dat kan gebeuren moet de verzegeling
van de 144.000 eerst voltooid zijn.
Hoofdstuk 14 van Openbaring begint met de vermelding van die
144.000 die bij de wederkomst van Christus opgewekt zullen worden.
‘Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen
zijn gekocht uit de mensen (gedurende 6.000 jaar) als eerstelingen
voor God en het Lam.’ (Openbaring 14: 4)
Pinksteren is de jaarlijkse Heilige Dag die de eerstelingen van
God – de 144.000 – uitbeeldt, die in de eerste opstanding bij de wederkomst van Christus opgewekt zullen worden, en die op die dag
samen met hem zullen terugkeren naar de Olijfberg.
Aan de eerste vijf periodes (van 1.260 dagen) die aan Pinksteren van
2012 voorafgingen werden 70 dagen toegevoegd die de wederkomst van
Christus symboliseren. Er zijn nog twee periodes die daaraan toegevoegd werden die een totaal van 7 periodes van 1.260 dagen opleveren
sinds de Apostase. Aan die twee nieuwe periodes die volgden werden
50 dagen toegevoegd, die de komst van de eerstelingen (de 144.000)
met Christus uitbeelden. Al deze periodes zijn van grote betekenis
in verband met de komst van Christus die de daaropvolgende 1.100
jaar in het Koninkrijk van God zal regeren.
Dit totaal van profetische tellingen die leidden tot aan Pinksteren
van 2019, openbaart Gods volledige doel voor deze telling, die begon
met de Apostase die in December 1994 plaatsvond. Hoe dan ook, deze
aftelling is nu profetisch vervuld.
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DE TWEEDE TELLING tot 2019
Pinksteren 2012 tot Pinksteren 2019 (2.570 dagen)
• 27 Mei 2012 tot 9 Juni 2019
6de en 7de Profetische 1.260 dagen
• 27 Mei 2012 tot 21 April 2019
Laatste 50 dagen tot Pinksteren 2019
• 50 dagen is de telling van het ‘Beweegoffer’ tot Pinksteren
• 21 April 2019 tot 9 Juni 2019
Het einde van de aftelling?
Hoewel Gods Kerk blijft uitkijken naar de mogelijkheid dat nog meer
profetische mijlpalen vervuld zullen worden, toch heeft God er geen
geopenbaard die even betekenisvol zijn als de periode van de Apostase
tot aan het Pinksteren van 2019. Het kan zijn dat er na dat Pinksteren
reeds bepaalde gebeurtenissen begonnen zijn die snel tot een derde
wereldoorlog zullen leiden, die we nog niet gezien hebben en die nog
niet aan ons geopenbaard zijn.
Maar wat wel klaar en duidelijk is, is dat er 7 complete eindtijd
periodes van 1.260 dagen vervuld zijn, die een duidelijke aftelling naar
Christus’ komst openbaren. Het zou verstandig zijn om te onthouden
dat in Gods plan het getal 7 gebruikt wordt voor volledigheid (compleetheid, voltooiing). Op dit moment lijkt het erop dat de profetische
aftelling naar de wederkomst van Christus voltooid is, en dus is de
profetische aftelling voorbij!
Dit zou voor iedereen extreem ontnuchterend moeten zijn, omdat
dit alles samenvalt met alle zaken in het boek Openbaring die reeds
vervuld zijn.
God heeft duidelijk aan Zijn Kerk geopenbaard dat de gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten op de Verenigde Staten zullen
losgelaten worden, wanneer de verzegeling van de 144.000 eenmaal
voltooid is. Alles is tot nu toe profetisch vervuld, want alle Zeven
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Zegels van Openbaring zijn geopend en de Zeven Trompetten zij al
aangekondigd. De catastrofale gebeurtenissen die door deze Trompetten worden aangekondigd, zullen meteen nadat de verzegeling
van de eerstelingen voltooid is beginnen.
Als je kan beginnen te begrijpen dat God aan Johannes de opdracht gaf om het boek Openbaring te schrijven, waarin de overgrote
meerderheid van de inhoud gaat over de periode van de aftelling die
op de dag van de Apostase begon, dan zal je uitermate ontnuchterd
zijn als je ziet wat daar allemaal al van vervuld is. De Zeven Zegels
van Openbaring zijn allemaal geopend. De Zeven Trompetten van
dat laatste Zegel hebben allemaal weerklonken, en de gebeurtenissen
die zij aankondigen kunnen op elk moment beginnen.
De titel van dit boek is ‘Wanneer de aftelling eindigt’. We hebben
hierin herhaaldelijke gezegd dat er een aftelling is naar Wereld Oorlog
III en de wederkomst van Christus. Ik ben er ten zeerste van overtuigd
dat de telling van de profetische periodes van 1.260 dagen voltooid is
en dat de aftelling op Pinksteren van 2019 geëindigd is.
Maar dat betekent niet dat Wereld Oorlog III of de wederkomst
van Christus op die dag moesten plaatsvinden. Het is voor de hand
liggend dat er nog een profetische aftelling is die ons op een dag
geopenbaard zal worden, die rechtstreeks tot aan de komst van
Christus leidt. Hoe kan dat? Dankzij de kennis dat Christus op een
Pinksteren zal terugkeren, maar God heeft nog niet geopenbaard op
welk Pinksteren dat zal zijn. En dus zal Gods Kerk blijven uitkijken
naar nieuwe profetische mijlpalen, en zal zij iedereen hierover blijven
informeren van zodra ze geopenbaard worden, zolang zij daartoe nog
de tijd en de mogelijkheid heeft.
God heeft geopenbaard dat de eindtijd aftelling wiens profetische
vervulling leidde tot aan Pinksteren van 2019, volledig voltooid is. Dit
alles schreeuwt het aan ons uit dat Wereld Oorlog III voor de deur
staat, en dat er niet veel tijd meer is om je voor te bereiden.
Er zijn velen die de spot gedreven hebben met Gods Kerk omdat zij
mensen gewaarschuwd heeft om zich fysiek voor te bereiden op wat
komen gaat, door een voorraad van voedsel en andere nuttige dingen
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aan te leggen waarmee je zo’n drie maanden kan overbruggen. Dat is
voor die mensen nu niet meer zo grappig of vreemd als het hen ooit
leek te zijn. Nu er een pandemie heerst begint men ineens in te zien
dat het nog niet zo gek is om zoiets te hebben, en wanneer er eenmaal
een oorlog uitbreekt zal dit nog veel essentiëler worden. Zelfs zoiets
als het opslaan van water wordt ineens iets veel belangrijkers en/of
het gebruik van een zwaartekracht-waterfilter (zoals bijvoorbeeld de
‘Big Berkey’ wat een van de beste van dergelijke filtersystemen is).
De COVID-19 pandemie blijkt de katalysator te zijn die alle landen
ter wereld het laatste duwtje in de rug geeft dat hen uiteindelijk in de
laatste gebeurtenissen stort die over een nietsvermoedende wereld
ontketend zullen worden. De impact van de dreigende wereldwijde
economische crisis kan nu niet meer onder het tapijt geveegd worden
zoals in 2008 wel gebeurd is. De wereld stevent nu rechtstreeks af op
de dag van de afrekening, en dat duwt de grootmachten in de richting
van oorlog.
De wereldeconomie begint te imploderen. Dat proces raakte ruim
voor de pandemie begon in een stroomversnelling. Als gevolg van
de handelsoorlog die onderlinge economische frustratie tussen vele
landen heeft veroorzaakt is ook het vertrouwen in de eigen economische positie en toekomstplannen totaal op losse schroeven komen
te staan. Dat zijn het soort van zaken die landen tot oorlog dwingen.
Voeg daar dan ook nog eens de escalerende oorlog aan toe die al
lang woedt over slechts één enkele grondstof - olie! Deze ene grondstof op zich heeft de afgelopen decennia als katalysator gediend voor
veel oorlogen. Dat ondermijnd op zich het systeem bij uitstek waar de
wereldeconomie op vertrouwd heeft, terwijl veel landen dit systeem
juist ook haten vanwege de ‘petrodollar’. Hierdoor zijn andere landen
afhankelijk van de dollar, waardoor als de dollar zou komen te vallen
ook hun nationale inkomsten getroffen worden. En daarom voelen veel
landen zich gegijzeld door dit systeem terwijl zij zich aan de andere
kant genoodzaakt zien om het te ondersteunen.
Zelfs vandaag, terwijl ik dit schrijf, leek het waanzin om te denken
dat de olieprijs onder de 10 dollar per vat zou kunnen zakken, maar
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het is erger dan dat, want de prijs is zojuist negatief geworden. Zoiets
is nog nooit vertoond, tot nu toe. Dat op zich kan tot oorlog leiden. Tel
je dit alles bij elkaar op dan kan je makkelijk zien dat er een oorlog
voor de deur staat! Het is nu nog slechts een kwestie van wanneer
God de mensheid zal toestaan om te doen waar zij toch al op uit is.
De tijd dringt, want alles schreeuwt het uit dat de wereld nu
aangekomen is bij de laatste profetische gebeurtenissen die op het
punt staan om in deze laatste periode van de eindtijd ontketend te
worden. Die laatste periode begint met Wereld Oorlog III en eindigt
met de wederkomst van Christus. Vanaf dit moment draait de wereld
als het ware door op ‘geleende tijd’.
De tijd om te handelen is nu! Dit is het moment om je voor te
bereiden, als deze gebeurtenissen tenminste nog niet begonnen zijn
wanneer je dit leest. En vergeet niet, als jij naar God wilt luisteren,
dan zal Hij naar jou luisteren!

