TEKENEN VAN DE SPOEDIGE WEDERKOMST VAN
CHRISTUS
Hoewel niemand de dag of het uur zou weten, ook de engelen in de hemel niet, zelfs de Zoon niet,
alleen de Vader (Marcus 13:32), zal Gods volk de tijden en gelegenheden weten, want die dag
zal hen niet als een dief in de nacht overvallen! (1 Thess. 5:4).
Door het bestuderen van dit gedeelte zal het u duidelijk zijn dat u nu klaar moet zijn om Christus
tegemoet te gaan in de lucht. Het kan elk moment gebeuren! Wees wakker

1

Wanneer komt Jezus terug

1.1 Wat eerst moet gebeuren
De Bijbel geeft veel informatie over de gebeurtenissen die voorafgaan aan de terugkeer van
Jezus. De meeste van deze gebeurtenissen zijn al vervuld. Misschien zijn ze allemaal al vervuld.
Enkele voorbeelden:
Profetie

Wat al vervuld is

Valse messiassen (Mat.5)

Er zijn er al heel wat geweest en voortdurend lopen er mensen rond die
beweren dat ze de Messias zijn.

Oorlogen (Mat.24:6)

Is er ooit een tijd geweest zonder oorlog? Twee wereldoorlogen hebben
ongekende aantallen slachtoffers gemaakt. Er worden voortdurend
oorlogen gevoerd op verschillende plekken in de wereld.

Hongersnoden (Mat.23:8)

Moeten er nog meer hongersnoden komen?

Aardbevingen (Mat.24:8)

Gedurende de afgelopen jaren is door deskundigen een duidelijke
toename geconstateerd van het aantal aardbevingen en de hevigheid
ervan.

Geloofsvervolging
Gedurende de afgelopen eeuw zijn er meer mensen om hun geloof
(Dan.7:21; Mat.24:9; Op.6:9; vervolgd en gedood dan in alle voorgaande eeuwen bij elkaar. Ook nu is
Op.15)
de situatie in veel landen zeer ernstig. Ook in het "vrije" westen komen
gelovigen steeds meer onder druk te staan. En denk eens aan de
Jodenvervolgingen door de eeuwen heen en de holocaust...
Wetteloosheid (Mat.24:12;
2Tess.2:7-8)

Het westen wordt steeds meer beheerst door het idee dat alles moet
kunnen. Op een haast religieuze wijze worden allerlei vormen van
tolerantie van het kwade aan ons opgedrongen. Het wereldwijde
antisemitisme wordt steeds grimmiger.

Evangelieprediking aan alle
volken (Mat.24:14)

Het evangelie heeft nog niet alle mensen en ook niet alle etnische groepen
bereikt. De vraag is wat met het woord "volk" wordt bedoeld. Afhankelijk
van de gekozen definitie is deze profetie wel of niet vervuld.

Antichrist (2Tess.2:3-12;
Op.13; 1Joh.2:18)

Velen verwachten een antichristelijk wereldrijk voorafgaande aan de
terugkeer van Jezus. Toch kan de profetie ook betrekking hebben op het
antichristelijke karakter van de wereldpolitiek als geheel. Sommige leiders,
zoals Nero, Hitler en bepaalde communistische leiders hebben
overduidelijke antichristelijke trekken vertoond.

Het ontstaan van de staat Israël en alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten wijzen ook sterk
naar een spoedige escalatie en een ontknoping door de terugkeer van Messias Jezus. De benarde
positie van Israël tijdens de tweede wereldoorlog is misschien al voldoende om te kunnen
spreken van een vervulling van de profetieën. Het hangt er maar van af welke maatstaf God
hanteert voor de vervulling ervan... Kortom: Jezus kan vandaag al terugkomen!
1.2 Wanneer komt Jezus terug?
Jezus heeft ons overduidelijk op het hart gebonden dat Hij op een onverwacht moment zal
terugkomen. Niemand kan het tijdstip van zijn terugkeer voorspellen. Alleen God de Vader
bepaalt wanneer het zover zal zijn. Zelfs Jezus en de engelen in de hemel komen er niet achter
voordat het zal gebeuren (Mat.24:36), terwijl die toch wel heel dicht bij het vuur zitten. Daarom
is iedereen die meent het tijdstip van zijn komst te kunnen berekenen een bedrieger en hun
voorspellingen zijn volstrekt waardeloos!
1.3 Gebeurt alles op één dag?
In de Bijbel wordt talloze malen gesproken over "de dag" van de Heer. In de Bijbel wordt het
begrip "dag" vaak gebruikt om een bepaald tijdperk of tijdsgewricht aan te duiden. Hoewel dit
woord op zich best op een langere periode zou kunnen slaan, ga ik er van uit dat de terugkeer van
Christus op één dag zal plaatsvinden. De Bijbel zegt er het volgende over:
"Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon
des mensen zijn." ( Matteüs 24:27)
"Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem hebben doorstoken, en
alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen." (Openbaring 1:7)
Kortom: ik verwacht dat alle aardbewoners (Israël, de Gemeente en de overige volken) Jezus
tegelijk zullen zien bij zijn komst. Alles wijst erop dat de ingrijpende gebeurtenis van Jezus’
komst binnen één etmaal zal zijn voltooid:
"...ja, het zal één dag zijn - die is bij de Here bekend - geen dag en geen nacht; maar ten tijde
van de avond zal er licht wezen." (Zacharia 14:7)
De opname van de Gemeente vindt in de geestelijke wereld plaats, waar tijd een andere rol
speelt. Ook Gods strafgerichten over een deel van de volken kunnen heel goed kortstondige
gebeurtenissen zijn. Al met al is het goed voor te stellen dat alles op die ene dag zal plaatsvinden.
Als het anders is, dan zullen we het wel zien!
1.4 Wees klaar
In allerlei bewoordingen heeft Jezus ons opgeroepen om altijd klaar te zijn om Hem terug te
verwachten. Zijn komst zal ons verrassen, hoe goed we de profetieën ook menen te kennen. Een
groot deel van zijn woorden over de eindtijd in het Matteüs-evangelie zijn hieraan gewijd
(Mat.24-36-25:13). Het is de moeite waard om dit gedeelte aandachtig door te lezen. Hetzelfde
viervoudige thema zien we in dat lange gedeelte steeds terugkomen:
1. Jezus komt terug op een onverwacht moment.
2. Tot die tijd leven goede en slechte mensen, gelovigen en ongelovigen naast elkaar.
3. Gelovigen worden aangespoord om te blijven leven zoals God wil.
4. Na de terugkeer komt er een scheiding tussen goeden en slechten.
Dit thema komen we tegen als Jezus spreekt over:
• Het gezin van Noach en hun ongelovige tijdgenoten (Mat.24:37-39)
• Verschillende mannen op het veld (Mat.24:40)
• Verschillende malende vrouwen (Mat.24:41)

•

Vijf verstandige en vijf domme bruidsmeisjes (Mat.25:1-13)

1.5 Ben je er klaar voor?
Kortom, Paulus was klaar om Jezus te ontmoeten. Hij had zijn hele leven daarop afgestemd.
Laten we ook zelf onze levens afstemmen op de spoedige, onverwachtse terugkeer van Jezus.
Wat zou het jammer zijn als Hij ons zou aantreffen terwijl we druk bezig zijn met al die
schijnbaar noodzakelijke dingen, die in onze tijd onze aandacht opeisen, terwijl de dingen van de
Heer naar de achtergrond zijn geschoven...
Ik was lang geleden eens bij een grote samenkomst van David Wilkerson in de Houtrusthallen in
Den Haag. Ik zal nooit vergeten dat hij alle aanwezigen vroeg op te staan. Hij zei vervolgens
driemaal op heel indringende wijze: "Jezus komt terug!" en vroeg daarna welke reactie die
woorden in ons hart hadden: blijdschap, twijfel of vrees? Wat is jouw reactie op die vraag? Ben
je klaar om Jezus te ontmoeten?
Doe dus niets wat je niet zou willen doen op het moment dat Jezus terugkomt. Ga nergens heen
waar je niet gevonden wilt worden op die dag. En blijft trouw in het dienen van de Koning...

2. Het verloop van de kerkgeschiedenis
Het boek Openenbaring is volgens de kerkvader Ireneus geschreven door Johannes tegen het
einde van de regering van de Romeinse keizer Domitianus, ongeveer 95 na Christus.
Dit getuigenis is waar omdat Ireneus uit Klein Azië afkomstig is waar Johannes jarenlang
gearbeid heeft en ook omdat de leraar van Ireneus, Polycarpus een leerling van Johannes is
geweest.
Het boek wordt in het Grieks Apocalypse genoemd.
De brieven naar de zeven gemeenten van Klein Azië geven de hele geschiedenis weer vanaf
de uitstorting van de Heilige Geest tot de opname van de Gemeente.
Het woord ‘engel’ betekent boodschapper of te wel de voorganger.
a. Efeze betekent begeerlijkheid of wenselijk (50 – 100 na Chr.)
Dit is een mooie naam voor de aard waarin de Gemeente verkeerde. De apostelen hadden
de zuivere leer ontvangen. Ze stelden valse profeten op de proef, toetsten hun ware
karakters verwierpen ze als ze leugenaars bleken te zijn.
De Here toont in dit gedeelte dat wat Paulus in 1 Kor. 13 heeft geschreven waar is: “Al
ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde
............... De liefde is belangrijk in het dienen van de Here omdat alles omhelst wat de
mens nodig heeft om God te kunnen behagen.
God is de liefde zelf!
b. Smyrna betekent bitterheid of smart (100 – 310 na Chr.)
Dit is de periode na de apostolische glorie. Vervolging was aan de orde van de dag. Nero
en de op een volgende keizers vervolgde de Christenen als nooit tevoren. De Christenen
werden gevierendeeld, levend verbrand, door speciaal daarvoor gekweekte wilde dieren
verscheurd, door Nero’s jachthonden levend verscheurd enz.
Het Christendom is gebouwd op het bloed der martelaren.
c. Pergamum betekent ‘huwelijk’.
(311 – 600). Vervolging wordt gestopt en de kerk
en de staat verenigde zich. De Gemeente verliest zijn geestelijk kracht en roeping.
Constantijn heeft het Christendom gemaakt tot de officiele kerk van de Staat. Mensen die

geen Christenen waren kregen geen sociale steun, ze mochten niet in de militaire dienst
en hun kinderen mochten niet naar school
d. Thyatira betekent ‘Pausdom”
(600 – 1500).
De groei en opkomst van afgoderij in het Christendom.
e. Sardes betekent ‘ontvluchte”

(1500 – 1800)

f. Filadelfia betekent ‘broederliefde’ (1800 – de wederkomst)
De kleine groep van gelovigen die de het geloof waardig uitdragen en zich niet laat
verleiden door de duivel.
g. Laodicea betekent volkregering
(na 1800 tot de grote verdrukking)
De macht van de kerk zal aan het einde in handen zijn van het volk dat eigen leraars
verkiest en eigen paden voorschrijft (2 Tim. 4:3). Een wereldkerk waarin Christus is
buitengesloten (Openb. 3:20). Een walgelijk, lauw, wereldgelijkvormig lichaam in zijn
eindvorm.

2.1 De toename van de kennis (Dan. 12:4)
“Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot den eindtijd; velen
zullen onderzoek doen, en de wetenschap zal vermeerderen” Dan. 12:4.
Het is algemeen bekend dat de menselijke kennis gedurende het grootste deel van de
wereldgeschiedenis betrekkelijk langzaam is toegenomen. Het was de uitvinding van het
boekdrukkunst enkele eeuwen geleden, die de grote verbreiding van kennis mogelijk maakte.
Maar eerst in de laatste eeuw werde, als gevolg van de technologische vorderingen, de meeste
uitvindingen waarvan wij thans genieten, vervolmaakt.
Toen onze grootvaders nog kleine jongens waren hadden ze gereisd per voertuig als Farao van
3500 jaren geleden. Auto’s zijn ongeveer 100 jaren oud. In 1800 waren er geen vliegtuigen, geen
telefoon, geen electisch licht, geen platenspelers nog minder CD’s, geen radio, geen televisie. Al
deze dingen beschouwen we nu als van zelfsprekend.
Denk maar aan de gezondheidszorg. De mens is nu in staat om zelfs the kleinste cellen van het
menselijk lichaam waar te nemem.
De mens is in staat om gebruik te maken van atoomkracht. Deze atoomkracht wordt nu zelfs
gebruikt voor massale vernietigingsdoeleinden.

2.2 Toename van de aardbevingen (Luc. 21:11)
De laatste 500 jaren is het aantal aardbevingen toegenomen:
Vijftiende eeuw
115
Zestiende eeuw
253
Zeventiende eeuw
378
Achtiende eeuw
640
Negentiende eeuw
2119
Twintigste eeuw
7000
De hevigheid neemt ook toe:
1. Op 18-4-1906 werd San Francisco (USA) getroffen door een aardbeving die de

2.
3.
4.
5.
6.

hele stad vrijwel verwoeste.
Op 1908 vonde 75000 mensen de dood door een aardbeving in Messina (Italie)
Op 13 januari 1920 verloeren meer dan 180.000 mensen het leven in Kansu (China).
In 1923 verwoeste een verschrikkelijke aardbeving bijna de gehele stad tokio; 143.000
mensen kwamen om.
We denken ook aan grote aardbevingen in India, Turkije, Amerika, Griekenland en
andere landen waarbij duizenden mensen het leven verloren.
Op 26 december 2004 sloeg de Tsunami toe in Azie. Ongeveer 300.000 mensen vonden
de dood.

2.4 Overstromingen (Luc. 21:25)
De overstromingen, die China de laatste jaren hebben getroffen, zijn veroorzaakt door
overvloedige regenval in de bovenloop van Yangtze. Zo viel er in juli 1998 op sommige plaatsen
in het rampgebied 840 mm regen in twee weken tijd. Dat is meer dan ons land normaal in een
jaar opvangt. Ook in juni en juli 2002 vielen enorme hoeveelheden waardoor gorte gebieden in
het zuiden van China onder water kwamen te staan. De overstroming van het Dongting meer in
augustus 2002 was te wijten aan extreem zware regen die viel op reeds verzadigd land. De
intensitiet van de regen was volgens de WMO zeldzaam groot: plaatselijk werden hoeveelheden
opgevangen die hier gewoonlijk slechts eens in de duizend jaar voorkomen.
De regenramp die Venezuela in december 1999 trof, heeft mogelijk aan meer dan vijftigduizend
mensen het leven gekost.
Vietnam heeft tot begin november 1999 weken achtereen te maken gehad met hevige regenval.
Hevige overstromingen hebben aan zeker 500 mensen het leven gekost.
Het rampgebied kreeg op 22 en 23 februari 2000 de tropische cycloon Leon-Eline (de cycloon
begon zijn leven als Eline) met windsnelheden van 220 km/h. Landinwaarts nam de wind af
maar viel opnieuw veel regen: Zimbabwe kreeg tussen 200 en 600 mm en Kezi registreerde zelfs
1038 mm (bron: Jan Visser). Daarna dreigde een nieuwe tropische cycloon Felicia maar deze
boog nog voor Madagascar naar het zuiden af. De tropische cycloon Gloria, die begin maart
actief was, trok in betekenis afnemend over Madagascar in zuidwestelijke richting en liet
Mozambique ongemoeid. Het eiland kreeg echter een enorme zondvloed te verwerken: in
Mananjary in het oosten van Madagsacar viel in twee dagen 427 mm. Ook is het tot enorme
overstromingen gekomen en zijn slachtoffers gevallen.
In het noorden van Marokko en Algerije vielen zeker 700 slachtoffers door overstromingen en
modderstromen in november 2001.
Overstromingen komen in Midden-Europa ook in de zomer geregeld voor en een enkele maal
leidt dat tot een ramp zoals dit jaar. In de 20e eeuw werd het gebied van de Oder en Neisse in
1903, 1930 en 1997 overstroomd. In de zomer van 1997 was de toestand net als nu rampzalig en
kwamen grote gebieden onder water te staan.

2.5 Het teken van de wederopbouw van Jeruzalem
“Wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in Zijn heerlijkheid” (Ps. 102:17)

In het jaar 70 na Christus omsingelde de legers van Titus de stad. De Joden, aangemoedigd door
valse profeten, koesterden de illusie dat de stad door Goddelijke interventie zou worden bevrijd.
Ze boden weerstand, maar de Joodse stad viel en werd bijna geheel verwoest, terwijl de
bevolking in ballingschap werd weggevoerd.
In de daarop volgende jaren werd de stad weer herbouwd om daarna weer onder voeten gelopen
te worden door de Romeinen, Arabieren en Turken.

2.6 Het herstel van Palestina (Ezech. 36:33-35)
“.... De puinhopen zullen herbouwd worden; het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in
plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. En men zal zeggen:
Dit land, dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden” Ezech. 36:33-35.
De verwoesting die over het land kwam door de ongehoorzaamheid van het volk, was voorzegd
door Mozes en andere profeten. De geestelijke achteruitgang heeft zijn climax bereikt toen de
Messias verworpen werd. Jeruzalem en andere steden werden verwoest door Romeinen,
Moslims, Turken en Arabieren.
In 1917 werd Palerstina bevrijd van de lange eeuwen van Moslim onderdrukking en de Joden
mochten terug keren. Mijoenen bomen werd gepland. Israel is de grootste exporteur van dadels.
En heeft een van de beste veeteeld ter wereld.
Thans is Jeruzalem de belangrijkste stad in het Midden Oosten.

2.7 Het teken van de Pestilentien (Luc. 21:11)
Omstreeks 1347 ontstond er een ziekte (pest), de Zwarte Dood. De plaag werd zo genoemd
naar de zwarte vlekken die er op het lichaam verschenen en die werd veroorzaakt door
onderhuidse bloedingen. Soms ontstonden op bepaalde plaatsen van het lichaam harde pijnlijke
knobbels. Het sterftecijfer bedroeg bijna 100%.
Sommige steden in Europa verloren viervijfde van hun aantal inwoners. Naar schatting is toen
eenvierde tot de helft van de wereld bevolking omgekomen.
Malaria in Afrika en Zuid en Midden Amerika.
AIDS is nu dood oorzaak nummer 1 in Afrika. Jaarlijks gaan duizenden mensen dood aan deze
verschrikkelijk ziekte. Er schijnt geen oplossing voor dit wereld probleem te zijn in de naaste
toekomst.

2.8 Het teken van de strijd tussen Kapitaal en Arbeid. (Jac. 5:1-4)
“Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.
Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Zie, het loon, dat door u is
ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van
hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here
Zebaoth” Joc. 5:1-4.
Er ontstonden machtige arbeidsbewegingen, die de werknemers organiseerden.
Het grootste kwaad dat voortkwam uit de botsing tussen kapitaal en arbeid was het ontstaan van
het communisme, een filosofie die beweert de werknemer een groter aandeel in de opbrengst
van zijn werk te geven. In werkelijkheid is het communisme een misleidende filosofie,
geinspireerd door satan, die in plaats van de gewone man te helpen, hem terug brengt tot
slavernij en armoede in al de landen waar het de volledige macht in handen heeft gehad. De
rechtevaardige strijd van de arbeiders werd misbruikt door de leiders om politieke wonst te
verwerven en zichzelf te verrijken.

2.9 Het opkomen van het bovennatuurlijke
Satan legt meer dan ooit zijn stampel op het wereldgebeuren. Er is een honger naar het
bovennatuurlijke. De duivel probeert zelfs het occultisme te verpakken in cadeau papier om het
zodoende aantrekkelijk en aannemelijk te maken. Vele Christenen lopen zelf in. Dit houdt ook
verband met de valse godsdiensten die in de wereld zouden komen voor de komst van Christus.
De Bijbel heeft ons zo vaak hierover gewaarschuwd.
Satan als engel des lichts
Als satan op een gebied succes heeft geboekt dan is het zeker op het gebied van occultisme.
Occultisme houd altijd verband met het bovennatuurlijke. Satan gaat de Christen niet aanvallen
met wat wij weten als te zijn occultisme, maar probeert het ter vermommen als te zijn de kracht
van God. Wat de Christenen niet moeten vergeten is dat niemand vervult kan raken met de
Heilige Geest buiten het Woord van God.
“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u
een andere Trooster geven om tot in de eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de
wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent hem, want hij
blijft bij u en zal in u zijn”. Joh. 14:15-17
De duivel kan zelfs de Christenen pakken met bovennatuurlijke manifestatie in de kerk. De
Christen moet ervoor waken om dat als doel te hebben.
Het is een feit dat het spiritisme op dit ogenblik een gedaanteverwisseling ondergaat: het heeft
een christelijk kleedje aangedaan en verbergt tegelijkertijd enkele van zijn meest verwerpelijke
kenmerken. In de huidige vorm kan het spiritisme niet meer aanspraak maken op
verdraagzaamheid dan vroeger en is in feite gevaarlijker omdat de misleiding geraffineerder is.
Vroeger werd de Bijbel en Christus verworpen, nu beweerd het allebei te aanvaarden. De Bijbel
wordt nu uitgelegd op een manier die in de smaak valt bij de niet-wederomgeborenen. De liefde
wordt de belangrijke eiegenschap van God genoemd, maar wordt gedegradeerd tot iets dat
weinig onderscheid maakt tussen goed en kwaad.
“Niet een ieder die tot mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijg der hemelen binnengaan, maar
wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zulle te dien dage tot Mij zeggen: Here,
Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw
naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg
van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” Matt. 7:21-23.
De ant-christus zal de Gemeente van Christus verleiden door wonderen en krachtige werken.
Velen zullen dan tot afval gebracht worden omdat zij gebrand zijn op wonderen.
“Daarentegen is diens komst naar de werken des satans met allerlei krachten, tekenen en
bedriegelijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren
gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen
behouden worden. En daarom zendt God hen een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen
geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een
welgevallen hebben in de ongerechtigheid.” 2 Tess. 2:9-12
“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en
wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb
het u voorzegd.” Matt. 24:24-25.
Satan gebruikt dezelfde taktieken, alleen de omhulsels worden anders gemaakt.
Maar niemand behoeft zich te laten misleiden door bedriegelijke beweringen van het spiritisme.
God heeft de wereld genoeg licht gegeven om de valstrik van satan te kunnen ontdekken.

2.10 Het teken van de Lauwe Kerk (Openbaring 3:15-16)
Christus beschrijft deze kerk als te zijn noch koud, noch heet, maar veeleer lauw.
Het woord lauw geeft aan dat de Gemeente voor de komst van Jezus zo ver zal afdwalen dat het
wereld gelijkvormige massa wordt. Deze kerk wordt gevormd door de wereldse, afvallige groep
Christenen, die het inzicht in Gods doel verloren heeft.
Hoewel niet direct afgodische, zal de Gemeente niet heilig zijn of alleen maar heilig in naam,
terwijl alle handelingen gecontroleerd worden door satan. Alles zal getolloreerd worden. Het
wordt een pluralistische massa. Het wordt een vleselijke massa, naar de leer der Nicolaiten.
Valse verdraagzaamheid zal aan de orde van de dag zijn. Geen veroordeling voor
homosexualiteit, abortus, euthenasie, waarzeggerij etc.
Het is de Kerk die zich verrijkt heeft met geld en goederen en vindt dat ze aan niets gebrek heeft.
In werkelijheid is zij, zegt de Here, ellendig en arm en blind en naakt.
De Grote Opdracht is niet meer de basis voor de bediening, maar geld, eer en roem.
De Heilige Geest wordt geimmiteerd. Er is een geest van trots, arrogantie en hoogmoed bij deze
mensen te bespeuren. Hun blindheid komt omdat men de Bijbel niet meer volgt, maar leringen
van boze geesten volgen.
Op de deur van vele kerken die eens het Goddelijk vuur bezaten, zou het woord “Ichabod”
geschreven kunnen worden, wat betekent: “De heerlijkheid is verdwenen”.
Het is nu de tijd van de kerk van Laodicéa, de laatste kerk van het huidige tijdperk.

2.11 De opkomst van valse Godsdiensten (1 Tim. 4:1-3)
“Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het
geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de
huichelachtigheid van leugensprekers, die in hun geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk
verbieden en het genot van spijzen” 1 Tim. 4:1-3.
De laatste eeuwen zijn valse godsdiensten na de andere verrezen. Elk voor zich verkondigt dat zij
de ware godsdienst is en beschimpt de andere.
De Mormonen, een christelijke sekte die op grond van visionaire ervaring van Joseph Smith die
gesticht is in 1830 in de USA, kwamen met hun leer van polygamie. Deze godsdient kent een
hiërarchie die haar voortbestaan handhaaft door de ceremonie van handpolegging.
De Jehova’s Getuigen, die leert dat Christus een geschapen wezen is, die het bestaan van de
letterlijke hel loochent, en die alle andere volgelingen van Christus oordeelt. Russell, de stichter
ervan, voorspelde de komst van Christus voor 1914, een voorspelling die niet uitkwam.
De “Christian Science”, die noch Christelijk, noch wetenschappelijk is. De grondlegger daarvan
is de driemaal gehuwde Mrs. Mary Baker-Glover-Patterson-Eddy. Zij predikte een godsdienst
bestaande uit een systeem van ontkenningen. Zij beweerde dat ziekten, zonden, kwalen of dood
niet bestaan; ze bestaan alleen maar in verbeelding.
New Age beweging grijpt terug in het oude Hindoeisme en het Boedisme. Dit omvat
verschillende culturele stromingen die een occulte-mystieke wereldvisie gemeenschappelijk
hebben. In de New Age is het geloof in reïncarnatie in opmars. Andere punten in het New Age
programma sluiten channeling in waarbij geesten of “entiteiten” een menselijk wezen gebruiken
om boodschappen over te brengen; uittredingen, waarin een ziel een reis maakt en zijn lichaam
achterlaat; en extrasensory perception (buitenzintuigelijke waarneming) die iemand in staat stelt
om paranormale feiten te demonstreren.
(The New Tribune, Tacoma, Washington, maandag, 13 juli 1987)

New Age is de term voor verschillende bewegingen die in het midden van de zestiger jaren
opkwamen, vooral aan de westkust van USA. Kenmerkend was het gevoel dat de wereld een
nieuwe fase van religieuze bewustzijn ingaat. Dikwijls was hun leer een mengsel van oosterse en
westerse MYSTIEK.
Joga – Een mystieke Hindoe discipline waarbij intense concentratie wordt beoefend. Het
betekent weg tot eenheid met god in het Hindoeisme. Het is ook één van de klassieke systemen
van de hindoeïstische filosofie. Men moet acht stadia doorlopen: zelfbeheersing, discipline,
adembeheersing, onthechting, concentratie, meditatie en contemplatie.
De vier soorten joga zijn:
1. karma joga, de weg van het handelen
2. jnana joga, de weg van kennis
3. bhakti joga, de weg van de devotie
4. raja joga, de weg van het inzicht
Nieuwe nieuwe twintigste-eeuwse sekten in Japan. Vele zijn van boeddhistische oorsprong,
andere hebben wortels in het Sjintoïsme, of zijn een vermenging, soms met christelijke
elementen.
Zo zouden we verder kunnen gaan.

2.12 De Wetteloosheid van de Jeugd (2 Tim. 3:1-2)
“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen .........
aan hun ouders ongehoorzaam ......ondankbaar” 2 Tim 3:1-2.
De profetie over de opstandige jeugd werd Paulus ingegeven door de Heilige Geest. Sinds de
Tweede Wereldoorlog heeft zich onder de jeugd over de gehele wereld een wetteloosheid
ontwikkeld. De media verkondigen de grote misdaden onder de jeugd. Wat is de oorzaak van dit
alles? De ouders zijn meestal eigezinnig en de kinderen nemen dat soort van gedrag over.

2.13 Het Teken van de Zelfmoord van de Wereldbevolking
In Daniel 12:1, wordt ons ook verteld over een “tijd van grote benauwdheid, zoals er niet
geweest is sinds er volkeren bestaan”. Jezus onderstreept deze vreselijke ontwikkeling van de
wereldsituatie door te verklaren dat, als God de mens zijn weg zou laten vervolgen, dit
uiteindelijk zou leiden tot een wereldzelfmoord. Matt. 24:22 zegt:
“En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van
de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort”.
Toen de Tweede Wereldoorlog ten einde liep, vond er een gebeurtenis plaats, die de gezichten
van de mensen deed verbleken van schrik. Het was de uitvinding en toepassing van de
atoomkracht! Herosjima en Nagasaki werden totaal verwoest. Ze smolten letterlijk weg door de
enorme hitte die ontwikkeld werd door deze atoomreactie.
Op 20 augustus 1953 kwam het onheilspellend bericht, dat Rusland een zogenaamde
waterstofbom of “helbom” heeft ontwikkeld. De waterstofbom is duizend maal krachtiger als de
eerste atoombom. De wereldbevolking is nu instaat om zichzelf binnen een paar uren uit te
roeien.

Deze tekst kan ook in verband gebracht worden met de zelfmoord aanslagen in onze dagen.
Duizenden mensen worden gedood door terroristen die zelfmooraanslagen plegen.
11 September 2001 is een duidelijk teken hiervan. Duizenden mensen vonden de dood door
terroristische aanslagen op de Twin Towers in New York.
Zelfmoordaanslagen in Jeruzalem, bijna dagelijks, Spanje, Turkije etc. Vormen geen
uitzondering.
Ook de toename van zelfdoding door drugsgebruik in de wereld zouden we ook in verband
kunnen brengen met deze tekst.

De Here zegt:
“Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te
vergelden, naardat zijn werk is!!
Openbaring 22 : 12

